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Abstrakt 

De senaste 20 åren har svensk offentlig verksamhet styrts med resultatstyrning, 

vilket totalt ändrat statliga organisationers landskap. De som sägs ha påverkats 

mest av denna förändring är professionsyrken vilka utgör en femtedel av 

svensk yrkeskår. Denna studie beskriver hur professionella påverkas av 

resultatstyrning. Med hjälp av kvalitativa intervjuer av respondenter som 

arbetar inom professionsyrkena lärare och polis har resultat kunnat utrönas ur 

perspektiv av tre centrala teman: “makt”, “ansvar” och “rationalitet/intellekt”. 

Resultatet av studien har kunnat utröna tendenser till vissa likheter med 

tidigare forskning på ämnet resultatstyrning samtidigt som andra delar av 

dessa studier står motsagda. Till exempel upplevde sig professionella fortsatt 

ha självständighet i sin yrkesutövning på samma gång som vissa däremot 

vittnar om minskad tillit och ökad administration. 

Uppsatsen utmynnade i sju mindre sammankopplade slutsatser där det 

viktigaste, övergripande är att verksamhetsmål och resultat inte anses vara 

verklighetsförankrade. Detta spås ha bidragit till det förståelseglapp mellan 

ledning och profession som respondenterna har tyckts berätta om där 

resultatstyrning bidrar till dubbla verkligheter: en verklighet berättad i form av 

resultat och en av profession. En annan insikt är däremot att inget allmänt 

motstånd mot resultatstyrning uttrycktes hos någon av respondenterna. 

Nyckelord - målstyrning, resultatstyrning, NPM, profession, autonomi, 

makt, ansvar, rationalitet 

 

  



  

Förord 

Vi vill tacka en rad personer utan vilkas engagemang och medverkan denna uppsats 

aldrig blivit av. För det första, ett stort tack till vår handledare Mathias Karlsson som 

väglett oss genom hela skrivprocessen. Din entusiasm och ditt bidrag hjälpte oss ta 

vårt arbete längre även när vi trodde oss ha fastnat längs vägen. Ett tack till opponenter 

och examinator som öppnat våra ögon för att se det större perspektivet och hjälpt rikta 

våra tankar. Även familj och vänner ska ha ett stort tack för det stöd ni visat genom 

ert intresse och de tankar som delats med oss. Till sist, ett stort tack till alla 

respondenter som valde att medverka. Det är era kloka insikter och observationer som 

denna uppsats står på. Utan dem hade vi inte kommit långt. Nu hoppas vi kunna ge er 

alla något tillbaka! 
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1 Inledning 

1.1 Konsten att styra 

De senaste 30 åren har landskapet i svensk offentlig sektor genomgått en fullkomlig förändring 

av hur dess verksamheter styrs (Molander, 2017; Alvehus & Andersson, 2018). En förvandling 

som inte bara påverkar de människor som arbetar inom dessa sektorer, utan även de som står 

utanför. Vad som påkallat denna förändring är ett fenomen som många kanske hört om, men 

aldrig reflekterat över: “New Public Management” (oftast förkortat “NPM”). Ett brett och 

teoretiskt paraplybegrepp (Molander, 2017) till den än vanligare termen “mål- och 

resultatstyrning” som oftast i Sverige går under förkortningen “resultatstyrning” (SOU 

1997:15). Resultatstyrningen introducerades som en idé om ökad styrning, effektivitet och 

kundorientering i den offentliga sektorn (Alvehus, Eklund & Kastberg, 2019). En idé som 

verkar ha fått genomslag i praktiken i Sverige. Reformen var en del i att söka stoppa skenande 

utgifter (Karlsson, 2017) samtidigt som politikerna också ville få bukt med bristande 

tjänstekvalitet. Samtidigt antyddes det att professionernas1 så kallade opportunistiska agerande 

var ett problem (Stigendal, 2018). Resultatstyrning innebar i praktiken att politikerna skulle ta 

tillbaka inflytande över organisationerna (SOU 1997:15) och få kontroll över professionerna 

(Stigendal, 2018). 

Resultatstyrningen har satt hela den offentliga sektorn på prov, men professionerna har 

utmanats mest menar Alvehus, Eklund och Kastberg (2019). Enligt flera forskningsrapporter 

de senaste åren (se Alvehus et al., 2019) håller professioner som egentligen i sig själva anses 

vara självständiga (NE, 2019c) på att förlora denna självständighet. Samtidigt är flera av dessa 

rapporter inte överens om effekterna, eller ens om graden av påverkan resultatstyrningen har 

haft på professionellas2 yrkesliv. Vad resultatet av alla studier är överens om däremot är att 

någonting har hänt inom den offentliga organisationen, men få har undersökt hur professionella 

idag upplever sin arbetssituation under resultatstyrningens tidsålder. 

NPM:s inträde i den offentliga sektorn har varit en internationellt gemensam reform (Alvehus 

et al., 2019). Reformen brukar härledas tillbaka till 90-talet, men vissa menar att inträdet kan 

spåras tillbaka till 70-talets England med Thatchers regeringstid (Molander, 2017; Stigendal, 

                                                      

1 “Profession” är här definierad enligt samhällsvetenskaplig terminologi. Med andra ord den snävare definitionen: ett “yrke vars auktoritet och 

status bygger på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad” (NE, 2019a) 
2  En person som arbetar inom sitt professionsyrke. 
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2018). Däremot menar Burgin (2012) att processen mot initiativet för en mer marknadiserad 

offentlig sektor startade redan på 1930-talet. Oavsett startdatum är faktum dock att hela 

västvärlden sen 80-talet genomgått en “granskningsexplosion” (Power, 1997). Förespråkare 

menade att resultatstyrning var ett sätt för allmänheten att få information om verksamheten 

inom statliga organisationer (Holmblad Brunsson, 2005). Granskningen skulle synliggöra och 

vara en försäkran om att allt gick rätt till. Därav kopplades granskning nära till demokratiska 

ideal som öppenhet och ansvarighet (Ek Österberg, 2012). Granskningen och mätningarna 

växte därmed i betydelse. Lindgren (2008) beskrev detta som “utvärderingsmonstret”.       

1.2 Utvärderingsmonstret vaknar 

Svensk offentlig verksamhet och resultatstyrning är ett länge omtvistat ämne. Resultatstyrning 

kritiserades redan på 90-talet i en av statens offentliga utredningar (SOU 1997:15), men ändå 

har styrformen bitit sig fast till våra dagar (Gellerstedt, 2011). Hur kommer detta paradoxala 

förhållande sig? För att förstå våra organisationer idag, och därmed styrning av offentliga 

verksamheter, måste studier av dessa sättas i både ett historiskt och ett analytiskt samt ett 

deskriptivt och ett teoretiskt perspektiv (Lynn, 2006). Weber (1996) menade att 

organisationslivet påverkas av sin historia. Organisationer kan vi därför inte enbart förstå som 

ett endimensionellt fält. Vill vi få en mer nyanserad förståelse för dagens organisationer måste 

vi sätta oss mitt i denna korsning av gammalt och nytt, beskriven verklighet och teori. För att 

förstå vad resultatstyrning haft för påverkan, måste vi se den genom flera olika perspektiv. Vi 

börjar med att gå bakåt i tiden.  

Läggs 1900-talet som på en lång linje framträder att resultatstyrning är del av, eller uttryck för, 

en fundamental förändring i synen på människan. Taylor (1856–1915) satte fingret på 

förändringen när han skrev att i det förflutna har människan kommit först, men i framtiden 

måste systemet vara viktigast (Taylor, 2008). Det var ett skifte från synen på rationaliteten och 

känslorna som samverkande till den nu allmänt vedertagna tron på de två som separata enheter 

där rationaliteten är överlägsen känslorna hos människan. Redan de antika filosoferna utgick 

från att själen var den kraft som rörde våra annars immobila kroppar. Om själen skulle lämna 

oss förblev kroppen förstelnad (Bornemark, 2018). Härvid kan vi läsa in den vikt som tidigare 

lades vid våra tankar, själsliga liv och därmed religionens betydelse för den eviga själen. Med 

Descartes skrifter på 1600-talet började detta ändras. Descartes angav för första gången kroppen 

som en egen, rörlig del. Kroppen var inte beroende av själen för att leva. Utan att ha det för 

avsikt blev Descartes texter starten för den moderna tanken om kroppen som oberoende och 
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självständig från själen (Bornemark, 2018). I den tankeriktningen vandrade således västvärlden 

vidare och idén om kroppens oberoende och självständighet från själen fick så sakteliga inträde 

i organisationslivet. Vi behövde inte längre tala om själar och människors tankevärld, för 

kroppen klarade att arbeta ändå. När Taylor så småningom skrev att systemet i framtiden måste 

komma före människan var processen till synes fullbordad. 2011 skrevs en rapport hos LO om 

den nya “digitaliserade Taylorismen” som sågs öka, även i offentlig sektor (Gellerstedt, 2011). 

Drömmen om standardisering och rationalisering av arbete, fött av Taylors princip, visade sig 

följa även den digitala trenden och tränga djupare in i olika svenska verksamheter (Gellerstedt, 

2011).  

1.3 Resultatstyrning och professioner 

Utbildade och legitimerade yrkesutövande, som till exempel lärare och poliser, styrs idag med 

resultatstyrning, vilket kan beskrivas kort som ”förväntat resultat”. Dessa medarbetare ges 

ramar att verka inom, men ramar inom vilka de ska vara fria. Resultatstyrning var därför från 

början menat att ge professionella en handlingsfrihet (SOU 1997:15). Rapporter både 

internationellt som i Sverige vittnar dock om något annat. Flertalet har visat att professionellas 

status utarmas och att deras självständighet har minskat (Alvehus et al., 2019). Många av 

rapporterna har velat göra denna negativa trend till en konsekvens av resultatstyrning, men 

denna koppling är däremot vagare (Alvehus et al., 2019). Resultatstyrning skulle ju ge mer 

handlingsutrymme åt professionella. Ändå står vi i Sverige 2019 med en styrform som påstås 

ha minskat sagda handlingsutrymme. Här krävs det en djupdykning i relationen mellan 

resultatstyrning och professioner. Mellan makt och handlingsfrihet. Hur påverkar egentligen 

resultatstyrningen professionellas arbetssituation i dagens organisationer? 

1.4 Paradoxen med resultatstyrning 

På SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) hemsida står: ”Resultat är den viktigaste 

komponenten när politikerna styr och följer upp verksamhet, oavsett vem som utför tjänsten” 

(Eldås, 2018). I den senare delen av citatet ses hur standardiseringen av kommunal verksamhet 

verkar. Resultat är ledordet. Resultat är det som undersöks. Därför blir det av intresse hur detta 

resultat tas fram, vad det egentligen kan säga oss. För resultat är en mätbar komponent, men 

inte all verksamhet inom offentlig sektor är mätbar. Professionernas arbete, till exempel lärares 

förmåga att lära ut kunskap och sjuksköterskors förmåga att kunna kommunicera med patienter, 

är två typer av omätbart arbete. Resultat svarar måhända på exempelvis antalet patienter som 

fått vård, men inte vilken vårdkvalitet de har fått. I det fallet säger siffror oss ingenting. Hur 
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påverkas då denna del av verksamheten av att resultat blivit den “viktigaste komponenten” av 

deras återrapportering?  

1.5 Tidigare forskning om resultatstyrning 

Redan när resultatstyrningen kom till Sverige på 1980-talet fick den sig en dos av kritik i den 

offentliga utredning som gjordes om den: SOU 1997:15. Författarna förhöll sig bestämt 

avståndstagande till resultatstyrning. Flertalet studier av resultatstyrning i offentliga 

verksamheter har sen dess följt den devisen. Bland de källor som återfunnits i 

bakgrundsutredningen till denna uppsats utmärkte sig flera författare med negativa resultat i 

sina utredningar. Sundström (2003) skrev i sin avhandling “Stat på villovägar” en kritik av 

resultatstyrning i statens egen verksamhet. Tanner (2009) skrev kritiskt om påverkan i skolan 

och på samma sätt skrev Ryd och Eldh (2015) en kritik av modellen inom bland annat 

hemtjänsten. Även om de fokuserar på olika verksamheter har de kritiken gemensam. De menar 

att resultatstyrning tvingar medarbetare i deras respektive undersökta profession att ägna mer 

och mer tid till administration, snarare än till det yrke de utbildade sig (Tanner, 2009). Kritiken 

växte och 2013 hade det blivit en så pass uppmärksammad debatt att dåvarande 

statsministerkandidaten Stefan Löfvén själv detta år skrev en kritisk debattartikel om 

resultatstyrning i Dagens Nyheter. Men är all denna kritik skälig?           

Keating (1989) menade att New Public Management var det enda sättet att korrigera de 

misslyckanden och moralens konkurs som pågått inom den “gamla” statens verksamheter. 

NPM motiverades ofta med att mer kunde göras med mindre vilket skulle minska kostnaderna 

och samtidigt öka kvaliteten på styrningen genom den ändrade strukturen inom organisationer 

(Hood, 1991). Resultatstyrning är det kraftfullaste verktyget för styrning inom statlig 

verksamhet någonsin, påstod Koontz (1977).  Hood, som länge verkat inom ämnet och är en av 

de mer citerade forskarna inom NPM, verkade dock 2004 ange tillsammans med Peters en del 

paradoxer som uppkommit med styrformen. De menade att under årens lopp hade det i mötet 

mellan verkligheten och teorin uppkommit problem med NPM (Hood & Peters, 2004). Problem 

som måste läggas under lupp.   

1.6 Resultat av forskningen om resultatstyrning 

Studierna ombesörjande resultatstyrning i svensk offentlig sektor, presenterade i avsnittet ovan, 

har en svaghet i att de alla begränsat sig till att endast undersöka ett enstaka fält. Frågan är då 

vad dessa studier egentligen har kunnat säga om resultatstyrning som fenomen inom offentlig 

verksamhet. Det övergripande perspektivet av hur styrningsmodellen artar sig i olika 
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verksamheter, en komparativ vinkel, tycks fattas. På samma sätt som den komparativa sidan 

har lidit brist har även den professionelles perspektiv och röst verkat undfly många tidigare 

studier. Detta trots att deras syn på saken är grunden i frågan eftersom det är deras vardag i 

arbetslivet som berörs. Mycket har skrivits om det rent formella resultatet av resultatstyrning 

men få tar rent avstamp ur professionen (Evetts, 2009). I denna uppsats är däremot de 

professionellas utsagor och betraktelser kärnan. Denna observation tar oss följaktligen till 

huvudpoängen. 

1.7 Problemdiskussion 

Effekterna av resultatstyrning har ifrågasatts i över 20 år. I utredningen SOU 1997:15 förhöll 

sig författarna bestämt kritiska till resultatstyrningens tillämpning, men påpekade att det fanns 

luckor i uppföljningen och analysen av “vad introduktionen av resultatstyrning inneburit” (s. 

62). Efter detta har flera forskare fyllt i den kunskapsluckan inom sina olika, separata fält. I sin 

bok “Det omätbaras renässans” (2018) är Jonna Bornemark en av de första att se mer 

övergripande på effekterna av resultatstyrning, men ur ett präglat filosofiskt perspektiv. Genom 

denna synvinkel beskriver hon med uttalat negativa slutsatser resultatstyrningens framfart inom 

organisationer i det svenska samhället. Hur ratiot, det rationella, har fått ta alldeles för stor plats 

gentemot intellektets situationsanpassning. Professionellas arbetsuppgifter, menar hon, pressas 

in i en ram kallad kvalitet bestämd av en ledning som vill framhäva mjuka värden, men som 

försöker uppnå det med hårda fakta. Att målen nås blir det viktiga i sammanhanget. Inte vad de 

betyder (Bornemark, 2018).   

Den professionella synes härmed fast mellan verkligheten och resultatstyrningens idévärld. 

Mellan uppfyllda mål och verklighetens krav. Trots en utbildning som utlovar framtida 

professionella den kunskap som behövs för att ta egna beslut tycks resultatstyrningen 

motsägelsefullt nog leda till att deras värld blir kringgärdad av administration. De ökade kraven 

på uppföljning av professionellas arbetsprocesser ansågs möjliggöra för utomstående att 

potentiellt kunna ifrågasätta vad som hänt. Denna transparens skulle kunna tänkas ha effekten 

att den pressar professionella till att redovisa korrekt enligt kraven i dokumenten. Även om 

uppfyllda resultat och ett gott arbete inte alltid är desamma (Bornemark, 2018). Ledningen 

mäter, i så fall, hur väl de professionella uppfyller de uppsatta resultaten snarare än att fokusera 

på hur väl de utför sitt jobb. 

Om resultatstyrning leder till att den professionella måste lägga mer tid på att genomföra mer 

dokumentation i namn för organisationens kvalitet; Upplever då denne att de har kvar sin 
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handlingsfrihet, sin professionella autonomi3, eller fastnar de som på en utstakad kurs där högre 

instansers resultatmål är den enda giltiga slutdestinationen? Är resultatstyrning en inskränkning 

av tilliten till en profession om kvaliteten i slutänden handlar om att redovisa korrekt i ett 

dokument? En professionsutbildad ges en legitimation för att få friheten att ta beslut som en 

enskild inte får. Om denna beslutsfrihet däremot inskränks av rigida handlingsramar satta av 

högre instans som kräver kontinuerlig dokumentation för att bevisa att förväntningarna 

fullföljts; Vad blir då kvar av deras profession? 

1.7.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen har till syfte att beskriva hur resultatstyrningen påverkar den professionella i deras 

arbetssituation. Med hjälp av kvalitativa intervjuer inom två olika offentliga verksamheter 

ämnas att svara på frågan: 

• Hur påverkas professionella av resultatstyrning? 

1.8 Disposition 

Uppsatsen följer ett tematiskt upplägg efter tre teman: ”Makt”, ”Ansvar” samt 

”Rationalitet/Intellekt”. Detta för att underlätta perspektivisering och det komparativa 

upplägget. I varje tema tas teori upp samtidigt med båda de representerade organisationerna. 

Empirin kommer således analyseras ur dessa tre teman med en konkluderande del efter varje 

tema för att mer nyanserat kunna svara på frågeställningen.    

1.9 Avgränsning 

Studiens fråga kan endast besvaras till dess empiriska räckvidd. Eftersom studiens omfång både 

vad gäller antal intervjuade (sex personer) och geografiskt område (sydöstra Sverige) är 

begränsad finns det inte material nog att peka ut allmänna fakta. Snarare ska det tas fram en 

tendens efter syfte och frågeställning som kan väcka tankar för kommande studier.  

                                                      

3 Autonomi definieras här som “självständighet” och ”oberoende” (NE, 2019c), att oberoende kunna ta beslut utan pålägg från andra. Enligt 

Kant, från Nationalencyklopedin, om autonomi: “Tanken är att de principer enligt vilka en person väljer att handla ska väljas av honom själv 

och inte påläggas utifrån” (NE, 2019c). 
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2 Metod 

2.1 Vetenskapsfilosofiska frågor 

Studien lutar sig mot en deduktiv ansats. De fyra teoretiska begreppen makt, ansvar, rationalitet 

och intellekt har använts för att analysera den empiri som tagits fram. Därav går uppsatsen mot 

deduktiv metod eftersom teorin används som ett verktyg för att analysera empirin (Alvesson & 

Sköldberg, 1994; Jakobsson, 2011). Frågeställningen hölls dock öppen för att kunna vägleda 

mot flera olika slutsatser. Uppsatsen ämnar undersöka vilken påverkan resultatstyrning haft på 

professioner, inte skapa ny teori. Hade en induktiv ansats valts hade vi istället utgått från empiri 

för att skapa en allmän slutsats (Fejes & Thornberg, 2015), vilket inte sker.  

Uppsatsen har en mer hermeneutisk ton än positivistisk då det är “mjuka värden”, till exempel 

upplevelser, som beskrivs. Vi delar dock Ekengren och Hinnfors (2012) åsikt att metod ska vara 

ett redskap som kan relateras till forskningsproblemet. Den är inte ett mål i sig. Därför kommer 

inga större vetenskapsfilosofiska frågor, till exempel debatten mellan positivister och 

hermeneutiker (Ekengren & Hinnfors, 2012), återges. Istället ämnar kommande text beskriva 

hur arbetsprocessen har gått till, göra en argumentation för dessa vägval och diskutera hur 

tolkning av materialet skett.  

2.2 Komparativ fallstudie 

I stort sett all empirisk social forskning innehåller någon form av komparation (Ragin, 1987). 

Det komparativa elementet saknades till stor del i den funna teorin om resultatstyrning och de 

professionellas arbetssituation. Avsaknaden av ett komparativt element väckte intresse att göra 

en jämförelse mellan två organisationer i syfte att reda ut huruvida fenomenet var gemensamt 

organisationerna emellan och därmed eventuellt kunde återfinnas i andra, liknande offentliga 

verksamheter. Enligt Ejvegård (2009) är vitsen med komparation just att förklara ett specifikt 

fenomen genom att jämföra exempelvis en organisation med en annan som man har mycket 

fakta om. Vid komparation är det däremot av vikt att författarna utgår ifrån enheter de bedömer 

går att jämföra (Ejvegård, 2009). Att skillnader finns rent yrkesmässigt mellan gymnasielärare 

och utredare hos polisen råder inga tvivel om. Vad som gör dem lika varandra är den styrform 

som förekommer i mer eller mindre all offentlig förvaltning: resultatstyrning. Ytterligare ett 

element att väga in vid komparation är att “såväl likheter som olikheter skall beskrivas” 

(Ejvegård, 2009:44). För objektivitetens skull kommer studien därför gå igenom vad som skiljer 

organisationerna åt och vilka likheter som finns dem emellan.   
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2.3 Utformning 

Frågeställningen, eller forskningsfrågan, är vad som drivit uppsatsen hela vägen som dess kärna 

och ryggrad (Skärvad & Lundahl, 2016). Metoden har anpassats efter frågeställningen och 

uppsatsens syfte. Initialt i skrivprocessen gjordes sökningar4 på artiklar och litteratur som blev 

grunden för inläsning på ämnet resultatstyrning. Att resultatstyrning kan gå under olika termer 

försvårade processen. Därför återfanns nya källor genom de referenser som använts i den 

befintliga forskningslitteraturen (Forsberg & Wengström, 2016).  

2.4 Kvalitativ metod 

För att besvara uppsatsens frågeställning behövdes en flerdimensionell beskrivning av 

fenomenet, vilket i sig är beskrivningen på kvalitativ metod (Lind, 2014). Närmare bestämt 

intervjuer. Eftersom frågeställningen kräver att nå ett visst djup i erfarenheter och upplevelser 

inom ämnet valdes intervjuer som metod för empirisk insamling då denna metod är den som 

anses nå djupast (Ekengren & Hinnfors, 2012; Sohlberg & Sohlberg, 2013). Intervjuerna blev 

därtill respondentintervjuer (Ekengren & Hinnfors, 2012). En kvantitativ metod hade eventuellt 

kunnat täcka ett större omfång av personer, men då hade det krävts en större insikt på området 

för att samla in rätt material eftersom exempelvis enkäter är av strukturerad form. Eftersom 

syftet är att beskriva hur resultatstyrning påverkar professionella måste det skapas en förståelse 

för hur personer inom urvalsgruppen beskriver, ser på, handlar inom och på annat sätt hanterar 

sina dagliga rutiner (Miles & Huberman 1994). En förståelse som ansågs uppnås bäst genom 

samtal.  

2.5 Intervjuer 

Intervjuer är en av få former av metodinsamling där författaren själv kan vara med och påverka 

slutresultatet i realtid genom att få intervjupersonen att tänka till med sina svar (Ekengren & 

Hinnfors, 2012). Detta kan förstås vara problematiskt om intervjuaren kan påverka svaren för 

mycket, men med en medvetenhet runt detta försökte det återhållas från för mycket inblandning 

i svaren och respondenten läts svara utförligt på frågorna.  

Något att beakta är att båda författarnas syn på fenomenet har påverkats av läsning av tidigare 

material på området. Material som ofta är markant negativt. Denna tidigare upplevelse och 

                                                      

4 Sökningar i Business Source Premier (BSP) gjordes på flertalet varianter av resultatstyrningens amerikanska term. Exempelvis “Management 

by objectives”, “Performance management” och “MBO”. Sammantaget fann sökningarna flertalet artiklar om resultatstyrning inom offentlig 

förvaltning. Efter gallringsprocessen konstaterades att endast ett fåtal av sökträffarna var relevanta för studien samt att inga komparativa studier 

har gjorts tidigare på professionellas upplevelser av resultatstyrning inom offentlig verksamhet. 
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inställning kan ha påverkat vår insamling och därav vad som skrivits, men vi har haft som 

målsättning att förhålla oss så objektivt som möjligt till utsagorna.  

Den valda kvalitativa metoden kommer aldrig kunna vara grund för en absolut beskrivning av 

vilka generella åsikter professionella i Sverige har om resultatstyrning eftersom materialet inte 

är tillräckligt täckande (Ekengren & Hinnfors, 2012). Sex intervjuer på samma ort i sydöstra 

Sverige kan inte sägas motsvara hela övriga Sverige, om ens läget på den ort studien utförts. 

Däremot är inte avsikten med uppsatsen att uppnå en allmän förståelse runt åsikterna hos 

professionella i Sverige utan istället att undersöka vilka tendenser till påverkan som de 

beskrivna upplevelserna kan visa. 

2.5.1 Urval av respondenter  

De två yrkesgrupper som valdes för studien var lärare och poliser. Sjukvårdspersonal 

tillfrågades innan polisen, men de hade ej tid inom ramen för uppsatsen. Det diskuterades innan 

kontakt med potentiella intervjupersoner hur många yrkesgrupper som skulle representeras. 

Enligt Miles & Huberman (1994) är kvalitativa urval vanligtvis mindre i storlek, starkt befästa 

i sin kontext och djupt studerade. Tre respondenter valde första kontaktpersonen från vardera 

urvalsgruppen. Hade studien varit större och längre hade det varit intressant att intervjua fler 

grupper, men en avgränsning har gjorts för att uppsatsens fråga rimligen ska kunna besvaras så 

att det så långt som möjligt inte ska begränsas av de resurser som fanns till hands.  

2.5.2 Intervjukontakt 

Samtliga sex intervjupersoner kontaktades via telefon och/eller e-post. Alla tillfrågade tackade 

ja till intervju. Gruppen fördelades jämt mellan de båda verksamheterna och mellan kvinnor 

och män. Detta innebar att tre anställda från varje verksamhet intervjuades varav två män och 

en kvinna från lärargruppen och två kvinnor och en man från polisen. Det gjordes även försök 

att få en spridning mellan nya och mer erfarna anställda för att se om det fanns tendenser till 

skillnader i synsätt. Detta visade sig svårare av praktiska skäl. Till exempel är gruppen av 

poliser endast anställda med lång erfarenhet. Det bestämdes innan kontakt skedde att en 

respondent ska ha en professionsutbildning och att de skulle arbeta inom den för att deras 

vittnesmål skulle ha relevans för studien. Intervjuer med ledningen valdes bort på grund av att 

uppsatsens fokus är professionsmedarbetaren.   

Alla intervjupersoner kontaktades genom kontakters kontakter: ett snöbollsurval (Robson, 

2002; Grønmo, 2006). Uppsatsens författare hade aldrig förut träffat någon av 

intervjupersonerna innan intervjun skedde.  
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Att urvalet överlämnades till de inom organisationen sågs som en fördel eftersom medlemmar 

i organisationen har bättre kunskaper om vilka personer som skulle bli bra respondenter för 

studien (Grønmo, 2006). Däremot kan det ifrågasättas hur representativ denna grupp är 

eftersom den begränsades till kontaktnätet hos den först kontaktade i organisationen. På grund 

av dessa begränsningar finns inga anspråk att uppsatsen ska kunna uttala en definitiv sanning. 

Istället var målet att finna en tendens i empirin.  

2.6 Intervjuernas upplägg och resultat 

För att skapa goda förutsättningar för utvecklade svar utgicks från ett semi-strukturerat upplägg 

på intervjuerna med företrädesvis öppna frågor. En mer strukturerad form föredrogs framför en 

helt ostrukturerad intervjuform även om en allt för strukturerad intervju kan upplevas fyrkantig 

(Repstad, 2004). Samtidigt bedömdes en helt ostrukturerad intervju riskerat ha lett till att frågor 

glömdes bort och således inte blev besvarade. En fördel med att använda öppna frågor är att de 

kan leda till mer oväntade och intressanta svar vilka eventuellt inte hade kommit till ytan om 

frågan varit stängd (Ryen, 2004). Efter att frågorna skrivits diskuterades de tillsammans med 

handledare och mynnade ut i en intervjuguide. 

Intervjuguiden (Bilaga 2) har en tydlig struktur och tematisk indelning som följer uppsatsens 

tre centrala teman, ”Makt”, ”Ansvar”, ”Rationalitet/Intellekt”. Den tematiska indelningen i 

intervjun nämndes inte för intervjupersonen, utan var till för att underlätta undersökningen av 

de olika temana med intervjupersonen eftersom det på så vis var enklare att hålla struktur på 

vilka ämnen som berörts. För mycket struktur kan dock leda till att intervjuerna blir tämligen 

mekaniska (Ryen, 2004). Dessutom riskerar de att leda till att fenomen som är viktiga för 

respondenten missförstås eller inte fångas upp av intervjuaren (Ryen, 2004). Flödet mellan 

intervjuperson och intervjuare upplevdes bättre ju friare från papperet intervjuaren kunde agera, 

och i många fall kom de efterfrågade svaren först efter följdfrågor som inte stod i 

intervjuguiden. Även om intervjuguiden hade ett strukturerat format utifrån studiens tre teman 

var den just endast en guide. Detta innebar att frihet fanns att ändra formuleringar, ta bort frågor 

som på ett eller annat sätt redan besvarats och möjlighet att ställa följdfrågor. Intervjuerna föll 

sig även naturligt på det sättet.  

2.6.1 Omgivning och upplevelse 

När en intervju skall genomföras är det viktigt att den intervjuade känner sig avslappnad och 

bekväm (Ekengren & Hinnfors, 2012). Alla intervjuerna gjordes i antingen ett bokat mötesrum 

eller arbetsrum i enligt med respondentens önskemål. Strävan var en avslappnad miljö och 
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samtal, vilket nästan alla respondenter bekräftade att de upplevde. Alla intervjuade gav utförliga 

svar på frågorna och upplevdes öppna. Båda yrkesgrupperna är vana att tala med nya människor 

vilket kan ha underlättat flytet i samtalet.   

2.6.2 Förhandsinformation 

Varje intervjuperson gavs inför intervjutillfället ett informationsblad vilket innehöll 

information om studien och deras medverkan. Detta blad innehåller bland annat en 

syftesförklaring om hur intervjun skulle gå till, dess uppskattade längd men även information 

om anonymitet och att intervjupersonen när som helst kunde välja att avstå från att bli intervjuad 

(se Bilaga 1).             

2.6.3 Transkribering 

Alla intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefon efter godkännande från respondenterna. 

Intervjuerna transkriberades i efterhand i sin helhet för att båda författarna skulle kunna gå 

tillbaka och hitta citat eller svar på frågor från respondenter, oavsett vem som transkriberat.  

2.7 Tolkning av materialet 

Samhällsvetenskaplig vetenskap är inbäddad och genomsyras av tal. Det är vad andra säger 

som ger fakta och förståelse till de undersökningar som görs (Allwood, 2004). “Mitt språks 

gränser betyder min världs gränser” skrev Wittgenstein (Molander, 1988:115). Det ska med 

andra ord infinna sig en respekt för att språk är nyanserat och har mening i flera lager.  

Genom att låta olika teorier och metoder konfronteras i en uppsats kan forskningsfronten flyttas 

framåt (Feyerabend, 1978). De begreppen och data som tas fram ska dock ha en giltighet, en 

relevans med problemställningarna för att uppnå validitet (Grønmo, 2006), om de ska få plats i 

uppsatsen. De ska inte läggas in av tradition som kluster med andra begrepp. Varje begrepp 

hjälper materialet indela sig under dem som kategorier för bättre förståelse av vad det är vi 

kommit till för slutsatser.   

För att nå en hög pålitlighet i materialet, en hög reliabilitet, krävs det av författarna att leda 

uppsatsarbetet med noggrannhet och att undersökningen är så klart utformad att den “fungerar 

på ett entydigt sätt” (Grønmo, 2006:220). Att inte missa viktiga paragrafer eller klassificera på 

fel sätt är del i detta (Ekengren & Hinnfors, 2012). Denna noggrannhet ska belysas genom hela 

texten till exempel genom operationalisering av sådana begrepp som inte är allmänna och 

behöver praktisk definition. Ett tydligt sådant exempel är “profession” som ligger i uppsatsens 

frågeställning. Därav driver begreppen uppsatsen framåt och har hjälpt till att göra val i metoden 
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som är rimliga för att få svar på frågan. På samma sätt har uppsatsens tematiska disposition med 

begreppen “makt”, “ansvar”, “rationalitet/intellekt” valts för att begreppen kan hjälpa 

kategorisera det empiriska materialet djupare och därmed vägleda till slutsatser. En tematisk 

indelning, eller sorteringsprocess, är enligt Rännstan och Wästerfors (2018) ett av de vanligaste 

sätten att skapa ordning på det kvalitativa materialet vilket också upplevdes under 

skrivprocessen.   

2.8 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik är “läran om moral inom forskning” (Skärvad & Lundahl 2016:63). Etiken 

bygger på flera lager av objektivitet. Exempelvis att skilja på fakta och värderingar, opartiskhet 

och fullständighet (Skärvad & Lundahl, 2016). Objektivitet syftar i grunden till att 

uppsatsförfattarna ska ställa sin egen åsikt utanför, men huruvida detta är möjligt är diskuterat. 

Denscombe (2004) menar dock att objektiviteten fortsätter vara en grundbult i 

samhällsvetenskaplig forskning, även om fullständig objektivitet inte är möjlig eftersom det till 

exempel inte är helt utan problem att den som intervjuar har större möjlighet till 

tolkningsutrymme än respondenten (Alvesson, 2011). Det vi siktar mot är dock att återge funna 

fakta med så stor opartiskhet som möjligt. Detta betyder att vi endast återger sådant vi finner 

belägg för i empirin och till viss del teorin.  

2.8.1.1 De forskningsetiska kraven 

De fyra forskningsetiska kraven för individskydd har följts: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Skärvad & Lundahl, 2016). Alla 

intervjuade informerades innan intervjun om vad det är för studie, att deras deltagande var 

frivilligt och att de därför kunde dra sig ur närhelst de ville i form av ett informationsbrev som 

skickades (Bilaga 1). Innan varje intervju försäkrades det om att personen hade läst 

informationen som även skickats ut till dem innan. Alla som deltog i studien medverkade 

frivilligt. 

Alla uppgifter om personerna och de inspelningar som gjorts har förvarats utom räckhåll för 

utomstående och raderades vid transkriberingens färdigställande, vilket alla intervjuade 

informerades om innan. Uppgifterna som är lämnade av personerna kommer ej att användas i 

andra syften än att besvara frågeställningen i denna studie.  

Beslutet att anonymisera samtliga intervjupersoner togs innan kontakt med någon av dem 

sköttes. Detta val kom av flera anledningar. För det första att de skulle känna sig säkra och 
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bekväma i att kunna säga vad de tänkte under intervjun istället för att oroa sig för vem som ska 

läsa texten och hur denne skulle tolka de formuleringar som gjorts. I Sverige har vi 

yttrandefrihet, men vi har förståelse för att frågor om jobb och ledning när man som anställd 

står i beroendeställning kan bli känsligt. För det andra är det personernas upplevelser som är 

intressanta. Inte vilket namn, ålder, kön eller etnicitet de har. Att skriva ut namn och identiteter 

skulle kunna störa läsaren från intaget av vad som faktiskt sägs, vilket här är det viktiga. 

Dessutom är det en nödvändighet för att uppnå konfidentialitetskravet att namn, ålder, 

organisationstillhörighet, eller annan information som gör att respondenterna kan identifieras 

inte lämnas ut (Ejvegård, 2009). För det tredje kändes det mer rättvist gentemot de som valt att 

ge av sin tid åt studien att de ej behövde avslöja sin identitet. 

Det ska slutligen kommenteras att uppsatsförfattarnas insats vid intervjuerna kan ha förändrats 

en aning under intervjuperioden eftersom varje intervju kommer med ny kunskap och bättre 

flyt i och med att vi fick mer och mer erfarenhet med frågorna. Kvaliteten på samtalet från vår 

sida kan därav ha skiftat eller blivit bättre mot slutet just för att kunskaperna ökat och en vana 

kommit in mer. Det kan dock även vara ett hinder i de senare intervjuerna om dessa 

respondenter jämförs med tidigare. Den senare respondenten kan skuggas av de tidigare och 

därmed hindra att denne kommer till sin fulla rätt. På samma gång kan tidigare respondenters 

svar hjälpa till att runda de kommande intervjuerna för att ställa mer specifika frågor.  
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3 Teoretisk bakgrund 

3.1 En ny organisationsvärld 

Detta avsnitt introduceras med en historisk översikt om statlig verksamhet som ställs mot 

dagens offentliga förvaltning. En fördjupning i ämnena resultatstyrning och profession ska 

återges för djupare förståelse i de efterföljande tre temana. Dessa tre teman kommer ur fyra 

begrepp vilka diskuteras längre fram i texten nedan. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

organisationerna respondenterna är verksamma inom.  

3.1.1 Resultatstyrning: Mellan historia och nutid 

Ser vi tillbaka på historien, särskilt 1650 till 1800-tal, menar Hood (1998) att det växte fram en 

tanke inom statlig organisation som existerar än idag: “Konsten att regera”. En av Foucaults 

termer (1991), som utgår från styrning. Foucault startade dessa tankar kring det han kallade 

“gouvernementalité”, eller på svenska “styrningsmentalitet” (Nilsson, 2008): Hur en stat styr 

de som arbetar med att verkställa beslut och vardagsrutin inom statens verksamheter (Foucault, 

1991). Styrning ansågs vara ett “förhållande till sig själv och andra” (Nilsson, 2008:131). 

Foucault menade att styrning utvecklats från monarker som sökte behålla sin egen makt till 

stater som detaljstyr sin befolkning. Således, när den moderna styrningen tog avstamp började 

tänkare skriva texter om metoder för att mest effektivt styra en stat och dess invånare (Nilsson, 

2008). Resultat ska alltid uppnås i offentlig förvaltning, men vägen dit var och är evigt 

omtvistad (Foucault, 1991).   

Att statens verksamheter granskas är inget nytt. Redan när Länsstyrelsen grundades 1634 fick 

de gradvis nya tillsynsuppgifter. Skillnaden idag är omfattningen och uppmärksamheten 

granskningen tilldrar sig (Ek Österberg, 2012). En bidragande faktor till denna ökning är NPM. 

I mitten på 90-talet började staten gradvis implementera NPM-reformer i sina underliggande 

verksamheter (Alvehus & Andersson, 2018). Även om NPM har varit en idé som spridit sig i 

hela västvärlden (Alvehus & Andersson, 2017) finns ingen tydlig gemensam definition på vad 

exakt reformen innebär (Hood, 1991). I Sverige var resultatstyrning ett medel man tilltog i 

jakten på kunskaps- och erfarenhetsbaserad förändring samt en “universalmedicin” (Sahlin-

Andersson, 2006) mot alla möjliga problem inom organisationer som bristande insyn och 

effektivitet samt svårigheter att utkräva ansvar (Ek Österberg, 2012). Reformerna både kom av 

och gav upphov till en debatt om ansvar hos professionella samt att man såg en ökande tendens 

mot ”deprofessionalisering” (Hasselbladh, Bejerot & Gustafsson, 2008). Reformerna runt 

resultatstyrning har varit snabba, omfattande och ihållande (Molander, 2017). Utvecklingen har 
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haft stort inflytande (Alvehus & Andersson, 2018) och gjort att offentlig sektor kommit att se 

helt annorlunda ut (Molander, 2017). 

3.1.2 Resultatstyrning: Det ligger (inte) i detaljerna 

Att utveckla styrningen av staten till en effektivare metod kommer, i alla fall i Sverige, ur en 

process av ifrågasättande om statens verksamheter under mitten på 1900-talet. Den offentliga 

sektorn expanderade under 1960 till 1980-talet och mer och mer resurser tilldelades 

förvaltningarna (SOU 1997:15; Alvehus & Andersson, 2017). Detta pågick fram tills 

statsbudgeten under några år på 1980-talet låg på ett underskott av 10 procent av BNP 

(Statskontoret, 2006). Statskassans begränsningar framkallade en debatt om hur utvecklingen 

kunde vändas.  Det var dags att “effektivisera, omprioritera eller ompröva statliga åtaganden 

[...] som inte längre framstod som ändamålsenliga” (Statskontoret, 2006:23). Dessutom började 

folket snart ifrågasätta de stora och till synes växande administrationerna som följde med en 

större offentlig sektor (SOU 1997:15). Kritik mot hur statliga medel användes innehöll en 

önskan om mer mätbarhet och en tilltro till chefers förmåga att styra en organisation (SOU 

1997:15). Samtidigt växte skepsisen mot tidigare auktoriteter som exempelvis professioner 

(Alvehus & Andersson, 2017). Vad sysslade man egentligen med innanför statens väggar?  

I de diskussioner som uppkom inför resultatstyrningsreformen diskuterades inte bara 

finansieringen, och hur statskassans resurser används, utan “styrbarhetsproblemet” 

(Statskontoret, 2006: 23). Andemeningen var att myndigheterna hade blivit så pass stora och 

komplexa samtidigt som de hade ett sådant kunskapsövertag gentemot politikerna att 

politikerna inte kunde styra dem (Statskontoret, 2006). Sverige följde på 80-talet därför i spåren 

på andra länder, som till exempel Storbritannien, och introducerade sakta resultatstyrning (SOU 

1997:15) med till synes främst målet att politikerna skulle ta tillbaka makten från de 

professionella tjänstemännen. Politikerna skulle nu, istället för att tilldela resurser, formulera 

mål för verksamheterna. Tjänstemännen skulle därefter verkställa beslut inom ramen för dessa 

mål. Ansvarsfördelningen skulle på så sätt också förtydligas genom att politikerna fick ansvaret 

för “att formulera mål, följa upp resultat och utkräva ansvar” (Statskontoret, 2006:24). 

Tjänstemännen på myndigheterna skulle då bli genomförare av beslut som fattades av 

politikerna. Därigenom skulle detaljregleringen minska eftersom myndigheterna nu själva 

skulle få välja medlen för att nå målen (Statskontoret, 2006). Därav förknippades 

resultatstyrning från början med avreglering och minskad detaljstyrning (SOU 1997:15). Under 

resultatstyrning skulle fokus gå från traditionell myndighetsutövning till tjänsteproduktion. 

Ändringen kallades den “offentliga revolutionen” (SOU 1997:15”. 
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3.1.3 NPM: Det nya fenomenet 

New Public Management som begrepp är en efterhandskonstruktion skapad av forskarvärlden 

(Hood, 1998). Det man syftar på egentligen är ett kluster av idéer som i grunden bygger på att 

den offentliga sektorn skulle reformeras mot en struktur som efterliknar näringslivet (Almqvist, 

2004). Under den tid NPM började diskuteras i Europa, vilket brukar lokaliseras till 1980-tal, 

drog en neoliberal våg över västvärlden vilken påverkade utvecklingen mot en mer privatiserad 

struktur av offentlig sektor (Alvehus & Andersson, 2017). 

Samtidigt som den offentliga sektorns verksamheter sades närma sig den privata sfären 

(Almqvist, 2004) i sin utformning menade Drucker (1998) att privata företag skulle komma att 

börja efterlikna den offentliga förvaltningen. Hade han rätt kan man säga att de två närmar sig 

varandra från båda håll. Det som de har gemensamt är ökningen av kunskapsarbetare, 

specialister, som Drucker (1998) menade styr sitt eget arbete tillsammans i kluster med 

kollegor. Den så kallade informationsbaserade organiseringen (Drucker, 1998). Vad som synes 

här är en trend av medarbetare som ökar sin kunskap varpå naturen av deras arbete ändras, eller 

de menar ska ändras, till att bli mer självständig. Denna grupp leds av professionella. 

3.2 Profession och professionella 

Idag är ungefär en femtedel av alla yrken i Sverige klassade som professionsyrken (NE, 2019b). 

Att sträva mot titeln “profession” är viktig för många yrkesgrupper då ordet innehåller en viss 

statusmarkör (Alvehus & Andersson, 2017). Gruppen professionella betraktas som en social 

kraft vilken har stor betydelse för både den tekniska och politiska utvecklingen (NE, 2019a).  

En profession är i grunden en grupp människor med monopol på vissa arbetsuppgifter som ska 

utövas på ett visst sätt med metoden grundad i en formellt erkänd kunskap (Alvehus et al., 

2019). Erkänd kunskap, eller formell kunskap, är olik den vardagliga kunskapen på det sätt att 

den institutionaliseras under auktoriteten av speciella grupper (Freidson, 2001). Foucault 

kallade dessa “discipliner” (1979): Det avgränsade område som gruppen har jurisdiktion inom. 

Dessa grupper skapar, uppehåller, överför, debatterar och reviderar sitt disciplinära innehåll 

internt och reglerar själva in- och utträde genom legitimationen de erhåller vid examen från ett 

universitet (Freidson, 2001). De äger och ansvarar för frågor kopplade till sitt yrke och har det 

sista ordet vid bestämmelser om vad som ska produceras i yrket samt vad som är kvalitet. 

Granskning sker primärt av kollegor och kvalitetssäkring genom vem som släpps in i yrket 

(Alvehus et al., 2019). För den som vill äntra denna profession är förvärvning av erkänd 

kunskap ett steg för att komma in i gruppen (Freidson, 2001). 
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Freidson (2001) menade att en profession karaktäriseras av ett par faktorer. Bland annat är det 

medlemmarna snarare än cheferna som bestämmer över förutsättningar, arbetsdelning och 

arbetsprocessen. Detta för att endast professionen anses ha kompetens att dela upp och bedöma 

sitt eget arbete. Alla andra utanför får endast ha förtroende för professionen (Alvesson, 2004). 

Det betyder, till exempel, att en rektor (utan lärarutbildning) inte ska gå in och lägga egna 

bedömningar om betyg ovanpå sina lärares bedömning utan lämna detta åt de professionella i 

organisationen. Beskrivningen är dock idealbilden av en profession. Alvehus et al., (2019) 

menar att profession i organisationer kan existera i andra former, nästan till olika grader. Hur 

en profession tar sig uttryck i en organisation beror på situationen. Därför blir det menlöst att 

undersöka professioner i verkligheten jämfört med idealbilden. Istället bör det situationella 

framgå. Vad vi kan se i varje profession är dock ett antal karaktärsdrag vilka både framkommer 

som konsekvenser samt som förutsättningar för att ett yrke ska och också klassas som en 

“profession”. Vilka dessa karaktärsdrag är presenteras nedan.   

3.2.1 Professioners karaktärsdrag  

Professioner är imagekänsliga. Detta betyder att de är svårdefinierade genom sin abstrakta form. 

Till exempel vad en bra polis är. Därmed kvantifieras och uppvisas konkreta delar av yrket som 

bevis för en till exempel bra polis (Alvehus & Andersson, 2017). Detta kan vara antal 

uppklarade brott eller ingripanden vilket i sig inte säger oss mer än att en viss polis lyckats klara 

upp ett antal brott. Inget om graden av dessa brotts komplexitet eller om detta “uppklarande”. 

En image är inte tjänsten (professionens utförda kärnområde), vad som gjort eller ska göras. 

Professioners tjänster bygger på icke påtagliga faktorer vilket gör dem svåra att uppvisa för 

omvärlden (Shostack, 1977). De bygger till exempel till en stor del på relationer. Professioner 

kallar Alvehus & Andersson (2017) också relationsintensiva eftersom de i hög grad bygger på 

just relationer. Brukaren utvärderar en profession ofta utifrån sitt möte med en person 

arbetandes inom den. Frågan blir då om denna värdering handlar om professionen i sig eller om 

relationen dem emellan (Alvehus & Andersson, 2017). Denna abstrakta form gör att mer 

konkreta bevis om professionens nytta måste framföras. Ju mer abstrakt en profession är desto 

mer konkreta måste dessa faktorer bli (Shostack, 1977).  

Det tredje karaktärsdraget är att professionellt arbete inom tjänstesfären präglas av 

kunskapsasymmetri (Alvehus & Andersson, 2017). Detta betyder att brukaren inte har den 

kunskap som personen inom professionen sitter på, därav förfrågan om delgivning av denna. 

Till exempel är ett läkarbesök en sådan situation. Läkaren har i egenskap av sitt yrke och sin 

erfarenhet sannolikt mer kännedom om patientens medicinska situation än vad patienten kan 
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förväntas ha. På samma sätt kan chefer som inte är en person utbildad inom professionen inte 

utvärdera den professionelles arbete eftersom, återigen, denne inte har kunskapen till det. 

Därför, menar Alvehus och Andersson (2017) är det meningslöst för en sådan chef att formulera 

mätetal eller utvärderingskriterier för sådana medarbetare. Ändå har konkurrensutsättningen av 

professionsyrkens områden gjort att hårda fakta måste kunna visas upp utåt. Hur har detta 

kommit att beröra professioner? 

3.2.2 NPM och professionerna: Vad som har hänt 

När NPM implementerades i Sverige på 90-talet skedde en ändring i de logiker som särskilt 

berör relationen mellan NPM och professioner (Alvehus & Andersson, 2017). Idéer som 

tidigare ingått i professioner har blivit “organisationaliserade”, vilket betyder att de 

inkorporerats som byråkratiska logiker (Siebert, Bushfield, Martin & Howieson, 2018). 

Exempel på sådana logiker är idéerna om autonomi och objektivitet som i dagsläget fått en 

byråkratisk vinkling. Professionella söker därför numer aktivt stöd och legitimitet från byråkrati 

menar Kirkpatrick och Noordegraaf (2015).  

Att som utomstående kunna styra professioner har det genomförts flera försök till. 

Professionsorganisationer har tidigare använt sig av flera olika former av kontrollsystem. Till 

exempel “management by objectives” (MBO), “human resource management” och “finansiell 

kontroll” (Alvehus & Andersson, 2018), vilka alla går i konflikt med traditionell styrning och 

ledning av professioner (Greenwood, Hinings & Brown, 1990). NPM, resultatstyrning, är 

ytterligare ett kontrollsystem. Vad som ändrats mer denna gång är dock att förtroendet för 

professioner, tjänstemän och myndigheter dragits bort till fördel för chefer, marknaden och 

näringslivets metoder som fick mer av detta förtroende (Alvehus & Andersson, 2018). I 

vakuumet efter förtroendetappet hos de förstnämnda kom mer ansvarskrav. Kontrollen av detta 

ansvar skulle ske genom mer redovisning och uppföljning. Ideologi byttes ut mot ekonomisk 

rationalitet och budgetstyrning byttes ut mot målstyrning (Alvehus & Andersson, 2018). Detta 

har inneburit mer krav på transparens av professionella genom ökad granskning, kontroller och 

fler resultatkrav (Alvehus et al., 2019). Dessa förändrade förutsättningarna har i grunden ändrat 

professionens och brukarens roller och förhållningssätt (Alvehus & Andersson, 2017).  

3.2.3 Profession och autonomi 

Profession innehåller bedömning, autonomi och tillämpning av abstrakt kunskap (Alvehus et 

al., 2019). I denna uppsats är det just autonomi som är av intresse eftersom det är den delen 
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vilken återkommer som hotad av resultatstyrning (se exempelvis Alvehus et al., 2019 samt Neu, 

2006).  

Professionellt arbete har en autonom karaktär (Alvehus, Eklund & Kastberg, 2019). Autonomi 

i sig handlar om “självständighet” och ”oberoende” (NE, 2019c) och professionella 

organisationer är präglade av “omfattande individuell autonomi” och “låga nivåer av 

chefsauktoritet” (Empson, Muzio, Broschak & Hinings, 2015:7). Vardagen innehåller mer av 

informella relationer till kollegor än hierarkiska relationer till en chef skapade i en 

administration (Alvehus et al., 2019). Detta är i varje fall idealbilden av professioner. Huruvida 

det stämmer överens med verkligheten kan ifrågasättas. I Alvehus et al., (2019) tas lärare upp 

som ett exempel där idealbilden inte är verklighet. I sitt eget yrkesutförande menar de (Alvehus 

et al., 2019) att lärare har stor autonomi i sin vardag. Dörren till en lärares klassrum är stängd 

för utomstående (Helsby, 1995). Däremot sker det kontroll över vem som kommer in i 

klassrummet och utanför yrkesuppgiftens praktiska del står deras arbetsplats under kontroll av 

flera byråkratiska institutioner (Alvehus et al., 2019). Denna makt över sin arbetssituation, och 

främst kanske sin profession, har också påståtts blivit utmanad ytterligare av resultatstyrningen 

(Alvehus et al., 2019).   

Varför väljer en professionell att stanna i sitt yrke? Enligt en studie från Norge på denna fråga 

hos sjuksköterskor (Kristoffersen & Friberg, 2016) kommer denna vilja ur ett kvalitativt värde: 

att kunna vara kapabel i sin profession. I en profession ligger “möjligheter att ställa högre krav 

på samhälleliga belöningar” (NE, 2019b). Professioner kan därför tänkas vara en av de mest 

krävande yrkesgrupperna anställda inom offentlig sektor. De har en utbildning bakom sig och 

vill ha ersättning för användningen av sin expertkunskap. Därmed tordes deras expertkunskap 

vara det som deras arbetsdagar genomsyras av eftersom det är vad deras arbetsbeskrivning går 

ut på, men ska vi tro den forskning som visats upp innan har deras tid kompromissats av 

administration.  

3.3 Administrationen som flyttade 

Vi lever i ett administrationssamhälle. Det ska rationaliseras, planeras, styras och följas upp 

oavsett om det handlar om privatliv eller arbetslivet (Forssell & Ivarsson Westerberg (2015). 

Alla börjar vi bli små “amatöradministratörer” och tiden som läggs ned på administration ökar, 

enligt Forssell och Ivarsson Westerberg (2015). Administration är i sig ett sällan definierat 

begrepp trots att det lätt går att återfinna i latinets “administratio” vilket betyder 

“förvaltning”/”ledning” (NE, 2019a).  
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Med resultatstyrning skulle offentlig verksamhet effektiviseras, resurserna skulle användas på 

ett bättre sätt och detaljreglering minska (Statskontoret, 2006). De formella administrationerna 

inom statliga verksamheter skulle på så sätt förminskats, men det betyder inte att 

administrationen har blivit mindre. Bornemark (2018) menar att administrationen i sig har ökat, 

men denna gång eftersom de administrativa uppgifterna fördelas ut mer och mer på 

kärnverksamheter som sjukhus, skola och polisen. De professionellas verksamheter. Forssell 

och Ivarsson Westerberg (2015) håller med henne om att administrationen har flyttat ut i 

verksamheten, men bara för att administrationen flyttat behöver inte det betyda att byråkratins 

regler utarmats. Regler och värden som objektivitet, och kanske främst rationalitet, är högst 

närvarande i resultatstyrning, påstår Bornemark (2018). Administrationen sprider på så vis sig 

ända ut i fingerspetsarna på den offentliga sektorn: professionerna. Experterna på olika 

områden, menar Forssell och Ivarsson Westerberg (2015), tvingas nu lämna sina kärnuppgifter 

för att arbeta med mer och mer administration. 

3.3.1 Resultatstyrningens dilemma 

En bakgrundssökning av källor på området “resultatstyrning” både nationellt och internationellt 

verkar onekligen ge intrycket av en först hyllad och sedan kritiserad reform. Åsikten om NPM 

och resultatstyrning gick från en positiv nymodighet internationellt innan det i slutet på 90-talet 

vänder och reformen verkar ha nått sin “medelålder” (Hood & Peters, 2004). Dock redovisas 

sen en tid en osäkerhet kring vad NPM och resultatstyrning egentligen inneburit. Flertalet 

utredningar endast i Sverige (se exempelvis SOU 1997:15 samt Statskontorets utredning 2006) 

vittnar om de vända vindarna och mer och mer kritik. Något som reflekteras även hos Antoni 

(2005). Han slår fast att resultatstyrning kan effektivisera självstyrande team, men lägger dock 

till att ledningen spelar en stor roll för hur väl resultatstyrningen kommer fungera (Antoni, 

2005). I samma tanke konkluderade Statskontoret sin rapport (2006). Det visade sig att 

resultatstyrning kommit med ett par problem, som att bidra till sektoriseringsproblemet 

(övergripande ärenden som faller mellan myndigheter). Resultatstyrningen sade de var 

“överlastad” (Statskontoret, 2006:19) med mål och krav.   

Inför implementeringen påstods det att resultatstyrning skulle minska detaljstyrning och öka 

autonomin för tjänstemännen (Statskontoret, 2006 samt SOU 1997:15). Med andra ord skulle 

ledningen istället för att förklara in i minsta detalj vad som skulle göras för att uppnå målen, 

med hjälp av resultatstyrning sätta upp ett nytt ramverk för individuellt handlingsutrymme. 

Autonomi inom en uppsatt ram. Ansvaret för målen flyttades utåt/nedåt inom organisationerna. 

Detaljstyrning, menade man redan år 1997 (SOU 1997:15), hade fortsatt eftersom 
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resultatstyrning, trots att den framstår som en överordnad princip, är ett ekonomiskt och 

kvantitativt styrsystem.   

Det som hänt, enligt Bornemark (2018), är att med administrationen har byråkratins värderingar 

tagit sig in på områden där de inte hör hemma. Inom offentlig verksamhet tenderar mål vara 

förankrade i värderingar vilket gör dem svåra att förhålla sig till i praktiken och därför svåra att 

uppfylla (Lipsky, 2010). Detta kan bli oerhört problematiskt i yrken där merparten av jobbet är 

mjuka värden. Bornemark (2018) noterar också att statliga organisationer ofta har övergripande, 

värderingsstyrda mål som i sig egentligen är omätbara. Utvecklingen av rationalisering har på 

så vis lett till att begrepp som exempelvis “kvalitet” är vanliga bland mål i offentlig verksamhet 

trots att dess abstrakta natur gör termen icke kvantitativ (Bornemark, 2018). I arbetet mot en 

högre kvalitet i sjukvården har läkare och sjuksköterskor bland annat sett krav på antalet sidor 

i journalen öka eftersom att skriva längre journaler antas vara likvärdigt med högre kvalitet 

(Bornemark, 2018, Stigendal, 2018). Detta är ett typexempel på ett mätbart mål på en omätbar 

efterfrågan. Hög produktivitet antas vara detsamma som hög effektivitet (Stigendal, 2018) 

vilket i sin tur förväntas ge kvalitet.   

Alvehus (2012) menar att när administratörer och politiker vill komma tillrätta med problem 

som den sjunkande kvaliteten i skolan, brist på medmänsklighet och värdighet inom 

äldreomsorgen, för att bara nämna några exempel, blir ofta intensifierad styrning5 och mätning 

lösningen. Flertalet yrken inom offentlig sektor kännetecknas dock av att de är av professionell 

karaktär vilket Alvehus (2012) menar innebär att de i stor utsträckning utförs av högt 

kvalificerade medarbetare som förväntas ha en hög grad av autonomi i sitt yrkesutövande. Deras 

arbete är notoriskt komplicerat att mäta och resultaten är ofta svårtydda. På så vis blir resultat 

komplicerat att utvärdera (Alvehus, 2012). Mät- och styrmodellerna härstammar ofta från en 

industrikontext där fokus ligger på att mäta objektiva värden såsom tids- och materialåtgång. 

Inom exempelvis skolan är man dock föga intresserad av att mäta tillgång på material. Snarare 

handlar det om att mäta mer svårfångade, subjektiva värden såsom elevernas kunskapsnivåer 

med hjälp av prov och betyg eller lärarnas förmåga att lära ut kunskap (Alvehus, 2012).  

                                                      

5 Styrning förstås som “[...]planering, samordning och uppföljning av en verksamhet” (Andersson, Westrup & Sanderberg, 1993:12).  
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3.3.2 Professionen: Det gränslösa yrket 

Förväntningarna på en person som arbetar inom en profession är höga både från utomstående, 

men även från personen själv (Evetts, 2009). I en profession anses det illegitimt att personen 

skulle sätta gränser och stopptider för sitt arbete. För arbetaren inom en profession kommer 

deras målgrupp, må det vara patienter eller elever, alltid först. Det ligger i själva 

förväntningarna både från omvärlden och en själv att konstant vara engagerad och moraliskt 

involverad i sitt yrke (Evetts, 2009). 

 Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att en professionsanställd alltid måste vara på tårna 

och arbeta dygnet runt. Vad Evetts (2009) snarare verkar syfta på är en intimare process inuti 

varje människa. Att ditt professionsyrke blir din identitet. Till exempel arbetar du inte som 

lärare. Du är en lärare. På så sätt blir professionsyrken gränslösa arbeten; skiljelinjen mellan 

dig och ditt yrke suddas ut. Ni slås samman till enhet tills du inte ser vem du är utan ditt yrke. 

Att lämna jobbet hemma vid dörren, som det populära uttrycket lyder, blir då en omöjlighet. 

3.4 Tre teman 

Idealbilder stämmer inte alltid överens med verkligheten. Professioner påstås vara autonoma, 

men är det så i verkligheten? Särskilt i och med reformen av resultatstyrning och den förändring 

i syn på styrning denna kom med blir det aktuellt att fråga hur professionellas situation ser ut 

idag. Resultatstyrningen har fördelat ansvar för resultatmål ut på professionella i och med 

målen. Samtidigt (vilket förtydligas genom intervjuer med respondenter nedan) har de 

professionella begränsade eller inga möjligheter till att påverka dessa mål utan de fördelas 

uppifrån och ned. De professionella tycks ha tvingats på dessa förändringar av sin 

arbetssituation. Av det teoretiska materialet att döma verkar det som att de på många sätt blivit 

utsatta för maktbruk och ansvarsutkrävande. Därför ämnar studien ta begreppen “makt” och 

“ansvar” och se på dem separat i varsitt tema först för att gå djupare i fenomenet resultatstyrning 

och dess påverkan på de professionellas arbetssituation.  

På samma gång blir det av vikt att förstå konfrontationen mellan kvantifierbara mål och 

professionellt arbete. Mål är rationella, men professionellt arbete är mer eller mindre 

fullkomligt intellektuellt (Bornemark, 2018) och därav kvalitativt. Vad händer när chefernas 

rationellt kvantifierade mål ställs mot professionens situationella vardag? För att undersöka 

detta blir det tredje temat “rationalitet/intellekt”.  
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3.5 Fallstudier 

De arbetsplatser som representeras i undersökningen är Kalmarsunds Gymnasieförbund och 

Polisregion Syd. Dessa är båda paraplyorganisationer till en rad olika skolor och kontor, men 

av anonymiseringsskäl kommer beskrivningarna av dem nedan hållas till den övergripande 

organisationen och dess verksamhetsmål.  

3.5.1 Kalmarsunds Gymnasieförbund  

Det kommunalt ägda Kalmarsunds Gymnasieförbund (KSGYF) driver idag 4 gymnasieskolor 

i Kalmar. Förbundet ägs gemensamt av flera av Region Kalmars kommuner: Kalmar kommun, 

Mörbylånga kommun, Borgholms kommun och Torsås kommun (Andersson, 2019). Förbundet 

styrs med en politisk styrelse av 11 förtroendevalda politiker samt en anställd förbundsdirektör 

som med sin stab står över skolornas rektorer. Förbundet har cirka 525 tillsvidareanställda.  

På sin hemsida har förbundet en rubrik om “mål och styrdokument” där det anges att förbundets 

viktigaste måldokument är budgetdokumentet där “vision, prioriteringar, uppdrag och resurser 

framgår” (Andersson, 2019). Detta dokument menar de ska visa på sammanhållning runt 

förbundets vision och prioriterade områden vilka ska vara till grund för allt planerings- och 

genomfört arbete (Andersson, 2019). Sitt budgetdokument för 2019 kallar de “Budget- och 

verksamhetsmål” (Herlin, 2019). I dokumentet anger de sex verksamhetsmål för året. Dessa är: 

• Kunskap, utveckling och lärande 

• Normer, värden och inflytande 

• Integration 

• En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

• Digital kompetens 

• Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation - entreprenöriellt lärande 

(Herlin, 2019)  

Det finns en skillnad mellan budgetdokument 2018 och 2019 i och med verksamhetsmålen. I 

budget 2018 angavs tidigt i dokumentet en tydlig efterfrågan på att förbundets enheter skulle ta 

till sig verksamhetsmålen och realisera dem samt mäta kvaliteten (Kalmarsunds 

Gymnasieförbund, 2018). I budget 2019 däremot skrivs att undervisningen är lärares 

kärnuppgift och att de därför ska värna om lärares och skolledares arbetsvillkor så att de får 

tillräckligt med tid för “de professionella kärnuppgifterna” (Kalmarsunds Gymnasieförbund, 

2019:8).  
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3.5.2 Polisregion Syd: Lokalpolisområde Kalmar-Kronoberg 

Polisregion Syd är en av sammanlagt sju regioner i Sverige och består av Blekinge, Kalmar, 

Kronobergs och Skåne län. Malmö är huvudort för polisregion syd som är indelad i fem 

polisområden: Malmö, nordvästra Skåne, Blekinge, nordöstra Skåne, Kalmar Kronoberg och 

södra Skåne. Varje region står under ledning av en regionpolischef (Polisen, 2019a). Polisen i 

Kalmar är ett av 19 lokalpolisområden (LPO) som finns inom polisområdet Kalmar Kronoberg. 

Inom polisregion syd var antalet poliser i tjänst 3586 vid årets slut 2018 (Polisen, 2019).  

Polisen gjorde 2015 en omorganisation och skapade en sammanhållen Polismyndighet i syfte 

att “skapa tydligare styrning och bättre förutsättningar för högre kvalitet, ökad 

kostnadseffektivitet, större flexibilitet och förbättrade resultat i polisens verksamhet” 

(Regeringskansliet, 2014). Av 2 § polislagen (SFS 1984:387) framgår att till Polismyndighetens 

uppgifter hör att:  

• förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den 

allmänna ordningen eller säkerheten 

• övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när störningar har 

inträffat 

• utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal 

• lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen 

kan ges av polisen 

• fullgöra den verksamhet som ankommer på Polismyndigheten enligt särskilda 

bestämmelser. 

Internrevisionen är den fristående enhet som direkt under rikspolischefen granskar och följer 

upp polisens arbete. Internrevisionen lämnar sedan rekommendationer utifrån den granskning 

som gjorts (Polisen, 2019c). 2018 släppte de sin rapport “Granskning av Polisens styrning 

inklusive styrmodell” med anledning av den polisreform som gjordes 2015 (Polisen, 2019c). 

Internrevisionen konstaterade att väsentlig brist på åtta punkter och mindre väsentlig brist på 

en punkt.  

I Polisens årsredovisning från 2018 står att finna deras verksamhetsidé som lyder “Närmare 

medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans leder vi det brottsbekämpande arbetet för 

trygghet, rättssäkerhet och demokrati” (Polisen, 2018:7). Verksamhetsidén är polisens 
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långsiktiga inriktning över minst en femårsperiod och idén mynnar ut i fem övergripande, 

långsiktiga mål för den närmaste 3–5 årsperioden: 

• Mål 1: Vi finns tillgängliga där medborgarna behöver oss. 

• Mål 2: Vi är en polis som utvecklar verksamheten och skapar framgång tillsammans. 

• Mål 3: Vi är proaktiva och flexibla, med förmågan att anpassa verksamheten. 

• Mål 4: Vi förhindrar brott från att begås. 

• Mål 5: Vi har förbättrat vårt utredningsresultat. 

(Polisen, 2018) 

Utöver verksamhetsidé och Polismyndighetens långsiktiga, övergripande mål tillkommer 

verksamhetsmål satta av Lokalpolisområdeschefen uppger en av respondenterna. De lokala 

verksamhetsmålen är enligt respondenten generella i sin natur och väldigt allmänna, vilket leder 

till att de anställda har svårt att till sig dem. Ett exempel på lokalt verksamhetsmål är att “vi ska 

vara det bästa polisområdet”6 

  

                                                      

6 Respondent E, 2019 
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4 Tema 1: Makt 

I detta tema ska uppsatsfrågan analyseras ur perspektiv av ämnet makt. Temat kommer börja 

med teori för att sedan gå över mot empiri och analys där de två respondentgruppernas svar 

jämförs gentemot frågeställningen. Avsnittet kommer sedan sammanfattas.  

4.1 Teori 

4.1.1 Makt - en definition 

All makt bygger i viss mån på att vi alla är satta i ett system, samtidigt som alla makttekniker i 

grunden bygger på att det finns ett system där makten kan få sin form. Oavsett om vi blir 

manipulerade, tvingade eller själva väljer att underkasta oss makten så är det systemet där 

maktteknikerna eller maktbruket sker som är metatekniken (Börjesson & Rehn, 2009). Makt 

kan också beskrivas som förmågan att få någonting att hända, att åstadkomma social förändring 

i liten eller stor skala (Engelstad, 2006). Den mest använda definitionen av makt är kanske Max 

Webers (1983) “att få igenom sin egen vilja i en social relation trots motstånd” (s. 37). Men 

makt handlar om mycket mer än så. Det handlar om allt från att utöva tvång till att ha 

möjligheten att ge stöd och hjälp åt någon annan (Sjøvold, 2019). Makt ses ofta som något som 

förtrycker eller begränsar oss. Något som någon utövar på någon annan. När individer hamnar 

i ett sådant underläge finns risken att de upplever sig manipulerade eller dominerade (Börjesson 

& Rehn, 2009). Vad som dock ofta glöms bort är att underkastelse inför makten också kan 

skapa en trygghetskänsla (Börjesson & Rehn, 2009).  

4.1.2 Legitimitet 

Enligt Weber är makt något som gör att du kan driva igenom dina intressen trots motstånd 

(Börjesson & Rehn, 2009). En stor del av Webers maktteori bygger på underkastelse, lydnad 

och dominans. De som blir utsatta för makt är dock inte enbart kuvade under makten, utan låter 

sig snarare underkastas. På så vis låter vi oss bli maktens subjekt. Ofta i syfte att främja våra 

egna intressen. Weber ansåg att diverse typer av dominans och maktspel bidragit till att skapa 

strukturer i samhället (Börjesson & Rehn, 2009). Dominans kan ses som ett tvång. Accepterar 

vi inte tvånget till viss del så kan vi inte kuvas. Allteftersom dominans struktureras i samhället 

accepteras det att vissa saker får man helt enkelt finna sig i. De blir legitimerade. Att ett fenomen 

etablerar legitimitet, exempelvis att resultatstyrningen accepterats som den rådande 

styrmodellen i offentlig sektor, bygger på att det vinner social uppskattning och accepteras i 

samhället. Legitimitet återfinns även inom professionsyrken. Legitimiteten är enligt Weber 
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resultatet av att dominans över tid blivit en naturlig del av vår tillvaro. En ständig utveckling 

av vad som tidigare varit tills det slutligen förvandlas till en vana (Börjesson & Rehn, 2009).  

4.1.3 Auktoritet 

Ett annat centralt begrepp i Webers texter är auktoritet. Weber delar in auktoritet i tre ordningar: 

legal, traditionalistisk och karismatisk auktoritet (Weber, 1996). Legal auktoritet handlar om 

att den som utövar makt har sin befallningsmakt legitimerad genom regler som konstituerats 

utifrån rationella grunder via lagstiftning, uppgörelse eller bemyndigande. “Befallningar 

utfärdas inte i namn av personer utan i namn av en opersonlig norm” (s. 58). Det är inte personen 

som använder makt, utan snarare det system som upprättats gemensamt över tid som legitimerar 

personen att utöva makt genom sitt ämbete (Weber, 1996). Exempelvis att professioner har 

auktoritet inom sitt yrkesområde genom att de av lagen har skyddad ensamrätt av sin 

legitimation på ett visst antal yrkesuppgifter.  

4.1.4 Kunskap som makt 

Ingen har påverkat diskussionen om makt i modern tid till lika stor del som Foucault (Börjesson 

& Rehn, 2010). Foucault menade, liksom Weber, att makten inte enbart är en fråga om förtryck 

och begränsning, utan snarare en högst produktiv kraft (Foucault, 1980). Han ansåg att makten 

snarare borde ses som ett produktivt nätverk som strömmade igenom hela den sociala kroppen. 

Ett av hans kanske viktigaste begrepp är ”power/knowledge” eller ”makt/kunskap” på svenska. 

Foucault menade att kunskapen och makten är orubbligt sammanflätade med varandra 

(Börjesson & Rehn, 2009). Inom makten handlar det i mångt och mycket om att ha kontroll 

över kunskapen (Börjesson & Rehn, 2009). Alvehus och Anderssons (2017) term 

”kunskapsasymmetri” är ett exempel på maktbruk som bland annat förekommer när någon i 

egenskap av deras profession har mer kunskap inom ett ämne än någon annan, vilket leder till 

att den utan kunskap står i beroendeställning till den med kunskapen. Till exempel en patient i 

förhållande till en läkare. Vi accepterar dock denna kunskapsasymmetri eftersom vi litar på de 

professionellas kunskap, eller kanske makt/kunskap.  

Foucault talar om kunskapsregimer som kontrollerar och disciplinerar vårt beteende och hur de 

gör oss till kontrollerbara subjekt. Kunskapsregimernas styrka ligger i att de inte bara 

disciplinerar andra utan att de även får oss att disciplinera oss själva. Disciplinen internaliseras 

(Börjesson & Rehn, 2009). I praktiska termer betyder detta hur en person inom ett visst 

professionsyrke, till exempel lärare, disciplinerar sig själv in i rollen som lärare. 
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4.1.5 Att styra med resultat 

Stigendal (2018) menar att resultatstyrning är vertikal, det vill säga att den sker uppifrån och 

ned (top-down). Ansvarig myndighet formulerar mål och följer upp resultaten inom 

verksamheten. Grundtanken är att verkställaren (förvaltningen/myndigheten) bestämmer vilka 

resurser som ska användas för att uppnå de politiska målen. Graden av måluppfyllelse 

presenteras sedan med hjälp av resultatredovisningen. Det intressanta, enligt Stigendal (2018), 

är inte själva grundtanken utan att styrningen sker i stuprör och således hänger med 

hierarkierna. Resurser, mål, uppdrag, befogenheter och ansvar kopplas till en specifik 

förvaltning/myndighet och till olika enheter inom styrningen i en hierarkisk konstruktion. Mål- 

och resultatstyrningen har således som syfte att upprätthålla distinkta och effektiva hierarkiska 

strukturer (Stigendal 2018). 

Sjøvold (2019) menar att målstyrning7 blir ”ett effektivt verktyg för maktmissbruk” (s. 201) 

eftersom målen oftast formuleras högt upp i hierarkin med detaljerade beskrivningar hur de ska 

uppfyllas samtidigt som de är lätta att mäta snarare än relevanta för organisationens strategi. 

Målstyrning motverkar således de positiva effekter förespråkare menade att modellen sågs 

kunna bidra med, som ökad effektivisering genom samverkan, en känsla av yrkesmässig stolthet 

och vilja att utföra sitt arbete på bästa tänkbara vis. Använt på rätt sätt skulle målstyrning vara 

ett verktyg för att mobilisera resurserna i syfte att få gemensam måluppfyllelse och goda resultat 

(Sjøvold, 2019). En vision av resultatstyrning Sjøvold (2019) verkar tveksam till om den har 

uppfyllts.  

4.2 Empiri och analys 

4.2.1 Ju fler kockar desto sämre soppa? 

Jämförs respondenternas svar från båda organisationerna utifrån tanken hur resultatstyrning 

påverkar deras handlingsfrihet finner studien en likhet i att det inom båda verksamheterna finns 

många olika nivåer av chefer som vill vara med och reglera arbetet i verksamhetens 

kontaktpunkt med verkligheten. Oftast verkar detta gå till på det sätt att varje nivå tar fram sina 

egna visioner eller mål och sedan etablerar dessa gentemot verkligheten. Till exempel berättade 

en av respondenterna ur lärargruppen att Skolinspektionen under sin granskning “reglerar att 

verksamhetsmålen följs”8 och då på ett sätt som också följer myndighetens egna riktlinjer. 

                                                      

7 Författarens definition av Resultatstyrning, hämtad från Peter Druckers (1909 - 2005) term ”Management By Objectives” (förkortas vanligen 

till MBO). I studien likställt med Resultatstyrning.  
8 Respondent D 
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Respondenterna vittnade även om ett stort intresse bland rektorerna om hur väl 

verksamhetsmålen följs. Under de medarbetar- och lönesamtal som sker kontrollerar rektorerna 

att lärarna har koll på målen och hur de arbetar med dem i sin vardag9. Likadant vittnar polisen 

om verksamhetsmål som kommer uppifrån och beskrevs trilla ned genom leden10. Kontrollen 

blir en del av det normaliserade systemet som Weber (1996) beskriver för ingen av 

respondenterna beskrev det som konstigt att chefer/ledning formulerar verksamhetsmål. Frågan 

är vilken information dessa verksamhetsmål egentligen ger de chefer som använder dem i sitt 

granskningsarbete och vilken upplevd påverkan detta har på respondenternas arbetssituation? 

Blir resultatstyrningen i det avseendet ett slags verktyg för maktmissbruk (Sjøvold, 2019) i att 

den ökade kontrollen av professionerna begränsar möjligheterna till handlingsfrihet för de 

professionella, eller kan vi se några andra tendenser?  

Respondent E talade om mål som att de skapas av politiker, förs vidare till rikspolischefen och 

sedan ”rasslar ned” genom leden. Respondenten menade även att de verksamhetsmål för året, 

vilka de fått uppifrån från en av cheferna, upplevdes som abstrakta. De som skulle arbeta efter 

målen hade inte fått vara med och formulera dessa mål och nu visste ingen riktigt hur de skulle 

ta till sig dem. Därav ansågs de inte heller särskilt betydelsefulla. När styrningen blir 

påtryckande och du som blir styrd inte har möjlighet att påverka är det ett exempel på den 

tvingande kraft som Weber (1983) talade om. En av poliserna beskriver glappet i tanken om 

målen inom organisationen11:  

“Jag tänker att de här målen som våran ledning tar till sig, de kommer ju hela vägen uppifrån och ner. Och 

jag vet faktiskt inte om dem där borta uppe i Stockholm nånstans, eller nere i Malmö har samma tanke som 

oss. Ni vet. Det skavs av lite längs vägen.” 

Här ser vi ett glapp mellan två olika nivåer i en organisation. Cheferna på regional nivå 

formulerar mål för en organisation på lokal nivå, vilken de kanske inte känner fullt ut. Målen 

följer organisationen i stuprör (Stigendal, 2018); Uppifrån och ned. Avståndet mellan 

beslutsfattarna och den lokala verksamheten gör att målen formuleras allmänt eftersom de ska 

passa flera lokala organisationer. På samma gång består organisationen av människor som 

arbetar för människor, och människor har egna viljor och mål. De medarbetare som chefen 

förväntar sig ska ta till sig dessa mål vet inte hur de ska hanteras eftersom de är alldeles för 

abstrakta. Uppfattningen om målen som abstrakta bidrar till att de läggs åt sidan och de 

                                                      

9 Respondent A, B & D 
10 Respondent E 
11 Respondent E 
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professionella arbetar istället med sina egna visioner. Målen finns där, men som setts i 

genomläsningen av alla respondenternas svar så är målen av så pass liten betydelse för dem att 

respondenterna glömmer bort vilka de är. En av lärarnas svar på frågan om verksamhetsmålen 

tydliggör problematiken12:  

“Ja, jag kan dem inte ens. Jag har läst dem hur många gånger som helst men kan aldrig lära mig dem […] 

hade jag tyckt det var meningsfullt så hade jag kunnat rabbla dem för er.”  

Lärarens uppgivenhet signalerar starkt att dessa mål inte uppfattas som viktiga. I detta 

hänseende kan konstateras att i alla fall dessa mål inte har någon tvingande makt (Weber, 1983) 

över den professionellas arbetssituation. Hade de upplevts viktiga skulle personen kanske 

kunnat återge något av målen. Eftersom de uppfattas som icke meningsfulla vinner de inte 

legitimitet (Börjesson & Rehn, 2009) hos de anställda och således glöms målen bort och de 

fokuserar på att göra ett bra arbete istället.  

När cheferna undersöker om verksamhetens mål har blivit uppfyllda undersöker de inte graden 

av måluppfyllelse eller de professionellas upplevelser av målen. De undersöker snarare hur väl 

målen passar in på verksamheten. Att chefernas och de professionellas syn på verksamheten 

och målen skiljer sig antyddes av båda respondentgrupperna. Ett faktum vilket, om det är 

generellt, kan bli problematiskt eftersom det är ledningen som formulerar målen och därav har 

makten över dem. 

Att de skilda perspektiven på verksamheten mellan chefer och professionella får konsekvenser 

märktes i hur svårt flera av respondenterna från båda grupperna hade att förhålla sig till 

verksamhetsmålen. En av poliserna, exempelvis, berättar sig ha svårt att förhålla sig till målet 

om att “minska våld i offentlig miljö”13. Samma person sade sig uppleva att målen blir 

“odefinierade ned till individnivå”. En annan av poliserna hade problem med målet att de ska 

bli det bästa polisområdet. “Vad ligger i det?”14, frågade sig respondenten. Mål som blir diffusa 

är problematiska eftersom de går att misstolka menar denne. Det finns en likhet mellan 

exemplet ovan, liksom exemplet tidigare med läraren som inte kunde återge utvecklingsmålen. 

De båda är tydliga exempel på hur dessa abstrakta, stora och kvalitativa verksamhetsmål till 

synes mest förvirrar och ger en känsla av maktlöshet eller meningslöshet. Hur ska du som 

enskild polis kunna vara med och påverka att Kalmar ska bli det bästa polisområdet om du inte 

                                                      

12 Respondent B 
13 Respondent F 
14 Respondent E 
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ser hur du kan bidra till det i din vardag? På samma sätt: Hur ska en lärare kunna bidra till att 

skolan ska bli en ”attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation” (Herlin, 2019) i sin 

vardag i klassrummet? 

4.2.2 Autonomi och inflytande 

En ytterligare likhet studien fann mellan respondentgrupperna var att samtliga respondenter 

från båda organisationerna berättar att de till hög grad kan styra över sina arbetsuppgifter och 

att de är mer eller mindre självgående. Även om de har en ram eller ”mall” som de förhåller sig 

till. Lärarna upplevdes dock ha större möjlighet att styra över sin arbetsdag och på vilket sätt 

de utför sina arbetsuppgifter än vad poliserna hade. En av lärarna, respondent B, menade att de 

kunde bestämma väldigt mycket vad de själva gjorde och att de i sin roll som lärare har stor 

frihet. En annan lärare svarar15: 

“Jag skulle säga att jag är ganska fri. Jag kan bestämma rätt mycket. Jag har ju tydliga ramar som jag måste 

följa. Jag har läroplanen, skolplanen och kursplanen att förhålla mig till. Och även betygskriterierna.”  

Här ger respondenten uttryck för att lärare har möjlighet att bestämma över sina arbetsuppgifter. 

Så länge de förhåller sig till de uppsatta målen (i läroplanen, skolplanen och kursplanen). De 

har makten över sin egen dagordning. Lärarna upplever att de har en hög grad av autonomi, 

men vissa delar av arbetets uppgifter accepterar de, liksom poliserna, att de måste förhålla sig 

till. Man låter sig bli maktens subjekt (Börjesson & Rehn, 2009) eftersom det främjar ens egna 

intressen och de uppsatta målen ges legitimitet. De professionella vill göra sitt arbete väl, men 

samtidigt måste de visa att de också följer mallarna. Med det är inte sagt att någon av 

respondenterna känner sig kuvade. Sådana tendenser syntes inte. En tredje lärare resonerar 

vidare över samma fråga gällande möjligheten att bestämma över sina arbetsuppgifter16:  

“I min undervisning; Där bestämmer jag allt själv, men utifrån läroplanen så klart. […] Sen har jag 

kunskapskrav för vad de [eleverna] ska kunna för ett visst betyg, för att bli godkända. Det måste jag förhålla 

mig till, men sen vad jag gör i undervisningen och hur jag examinerar eleverna, hur jag lägger upp plan för 

det här, och vad är det för behov eleverna har, vilken grupp är det, vilka individer. Det gör jag helt själv. 

Det är ingen som lägger sig i, […] jag har ju fria tyglar så att säga.” 

Lärarna överlag anser att de har makten att bestämma över hur de lägger upp sitt arbete och 

det är ingen som kommer in och petar. Tilliten till professionen och deras kunskap tycks 

                                                      

15 Respondent D 
16 Respondent A 
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därför finnas där i detta avseendet. Kanske beror det på att det råder kunskapsasymmetri 

(Alvehus & Andersson, 2017) mellan lärarna och ledningen som formulerar målen. 

Poliserna menade att de oftast arbetar strukturerat och självständigt, liksom lärarna, men att de 

hela tiden måste vara beredda på att lägga ärenden åt sidan eftersom viktigare, mer brådskande 

ärenden kan uppkomma. Detta kan exempelvis bero på den juridiska aspekten som är kopplad 

till yrket. Särskilt när det är utredningar där ungdomar är inblandade eftersom de måste förhålla 

sig till 4§ i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (SFS 1964:167) som 

säger att “En förundersökning mot den som inte har fyllt arton år och som gäller brott på vilket 

fängelse kan följa skall bedrivas med särskild skyndsamhet”. I respondentens mening blir det 

sällan ett problem att prioriteringsordningen flyttas i syfte att uppfylla tidsfrister eftersom det 

är underförstått. “[...]Det är såna här mål som man inte tänker på som mål utan det är en del av 

vardagen.”17 Respondentens tankar uttrycker en acceptans vilken tyder på att målen i fråga 

uppfattas legitima och att de har en mening, ett syfte. De visar förståelse för att ärenden flyttas, 

men det skapar också frustration ibland att behöva släppa allt och börja om på nytt18: 

“Man är ju inne i de ärenden man håller på med. Man vill ju jobba färdigt allting och jobba klart allting. 

Sen blir man helt plötsligt avbruten för att man måste nånting som är mycket viktigare. Då gäller det att 

ställa om också och förstå att då är det där jag måste rikta störst fokus mot.” 

Respondenten påpekar att denna delen av arbetet har blivit mycket bättre på senare tid och att 

de nu kan lämna över ärenden till andra utredare som kan ta vid där de slutat. De har fått större 

inflytande att kunna flytta runt fall och därav blir den psykiska pressen över ärenden som ligger 

och väntar inte lika stor. Eftersom målen givits legitimitet (Börjesson & Rehn, 2009) kan du 

låta dig styras eftersom du kan finna trygghet i att slippa ta beslut i ett ärende du lämnar vidare. 

Systemet har givits auktoritet (Weber, 1996) som eventuellt kommit av legitimerandet av 

prioriteringarna. Precis som lärarna accepterar läroplanen och kunskapskrav.   

4.2.3 Möjlighet att påverka 

Åsikter och synpunkter får gehör bland poliserna. Tidigare har de befunnit sig i en miljö där 

deras åsikter inte fick gehör. En av poliserna menar att de kan vara med och påverka 

beslutsprocesser, men så har det inte alltid varit. Tidigare fick de ingen information alls. Nu om 
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18 Respondent C 
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deras förfrågningar eller idéer inte leder någonstans får de åtminstone veta varför, vilket 

Respondent C ser som något positivt: 

“[...] ett svar är ju ett svar. Oavsett om det är ett ja eller ett nej. Och är det ett nej och finns det en motivering 

varför så fattar ju alla så släpper man det och går vidare”.  

Att få ett svar är bättre än att inte få veta något alls. Att bli informerad om beslut kan ju på 

ett sätt vara att komma närmare inflytande än om ingen information skulle ges 

överhuvudtaget. Hos lärarna talade de liknande om att ha en viss röst av inflytande när det 

kom till mindre beslut, men att de större besluten som verksamheten låg förbehållet rektor 

och ledning. Dessa beslut blev de också endast informerade om. Exempel på sådant beslut i 

båda organisationerna är verksamhetsmålen som delas ut, uppifrån och ned.    

4.2.4 Kvantitet kontra kvalitet 

Hos lärarna finns ett mål om genomströmning vilket syftar till att så stor andel som möjligt av 

eleverna ska få minst godkänt i sina kurser. Vad genomströmningsmålet ämnar till är att alla 

elever ska få godkänt i betyg. Målet ignorerar däremot komplexiteten i betygssättning. Om en 

elev inte når målen är det inte alltid en lärare kan sätta in åtgärder som hjälper elevens situation. 

En lärare kan bara hantera sådana situationer till en viss gräns. Om eleven till exempel inte 

dyker upp på skolan, vad ska en lärare göra åt den saken? Respondent D menade: “[jag kan 

inte] skapa något som inte finns där”. Eleven äger sin egen genomströmning på ett sätt, vilket 

respondent A instämde i: ”bollen ligger rätt mycket på deras [elevens] planhalva”. Är det då 

rättvist att ha ett mål där den professionelle inte har fullkomlig makt att påverka resultatet? 

Särskilt eftersom detta mål verkar få så pass stort fokus från rektorerna19. Lärarna berättar att 

rektorerna skickar ut hur många F de har i en klass och att det stressar dem. De berättade om 

sin vilja att gå in och hjälpa elever lite extra och kanske kompromissa lite för att få igenom 

dem. Bara för att de ska få godkänt. Samtidigt skildrar en av lärarna20 en rädsla för denna form 

av kompromisser. Elever ska ju få betyg på det de kan och inget annat. Det är en grundläggande 

del av arbetet för en lärare och en del av rättssäkerheten i betyg. Samtidigt stressar 

genomströmningsmålet eftersom målet i sig handlar inte om elevens kunskaper utan endast om 

att sätta godkänt betyg på alla elever. Ett F är helst inte ett betyg som ska sättas, trots att lärare 

har begränsad makt över en elevs egna ansträngningar för att bli godkänd.  

                                                      

19 Respondent A, B & D 
20 Respondent D 
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Liknande tendenser finns i polisens redovisning av ärenden till åklagare; En mätning där antal 

redovisade fall till åklagare räknas och premieras för sitt antal genom den topplista polisen i 

Sverige för över vilka lokalpolisområden som rapporterat flest fall till åklagare under en viss 

period. I denna mätning står det kvantitativa värdet (antal redovisade ärenden) högre än det 

kvalitativa värdet (vilken typ av ärende, vilka åtgärder som satts in, etcetera). Med makt kan 

ledningen i båda organisationer pressa professionella mot kvantitativa resultat samtidigt som 

samtliga respondenter uppger att de vill arbeta mot kvalitativa värden. Det går en fin gräns 

mellan goda intentioner och maktmissbruk (Sjøvold, 2019). 

4.3 Sammanfattning – Makt 

Båda verksamheterna präglas av hierarkiskt beslutsfattande och vad som Weber (1996) 

benämner legal auktoritet. Resultatstyrningen blir det verktyg som används att utöva i alla fall 

till synes viss del av ledningens makt. De professionella sköter sitt jobb och arbetar utefter de 

uppställda målen.  

En intressant likhet är att samtliga respondenter från båda organisationerna upplever att de har 

en hög grad av autonomi trots att de har flertalet olika ramar och nivåer av mål att förhålla sig 

till. Den grupp som verkade ha högst inflytande över sin arbetsdag var lärarna och där skiljer 

det sig således mellan urvalsgrupperna.  

De övergripande verksamhetsmålen är definierade högre upp i hierarkin och upplevs av 

samtliga respondenter delvis som ”abstrakta” och ”svåra att förhålla sig till”. Dessa mål har de 

inte möjlighet att påverka vilket gör att de antingen glöms bort eller att fokus skiftas till mer 

personliga mål. Ingen av respondenterna angav dock att det finns ett genomgående motstånd 

eller att målen motarbetas inom organisation. Respondenterna verkade endast mena att 

verksamhetsmålen ibland är irrelevanta i förhållande till deras arbetsvardag. Både för poliserna 

och lärarna.  
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5 Tema 2: Ansvar 

I detta tema ska ämnet ansvar analyseras utifrån frågeställningen. Återigen kommer relevant 

teori tas upp först för att sedan övergå mot empiri och analys där de två respondentgruppernas 

svar jämförs gentemot frågeställningen. I slutet av avsnittet görs en sammanfattning.  

5.1 Teori 

5.1.1 Ansvar - en definition 

Ansvar kommer från orden att “svara an”, att svara på något, och handlar bland annat om att 

kunna ge svar på frågan: “Varför gjorde du så?” (Grafström, Göthberg & Windell, 2010). 

Ansvar är något som hela tiden finns bland oss. Det kan vara något som vi upplever att vi har, 

någonting som vi frivilligt gör, eller något som vi åläggs att ta utifrån situationen givna lagar, 

regler eller föreskrifter. Själva ordet ansvar har dock ingen uppenbar definition utan kan förstås 

och tolkas på flera olika vis (Grafström et al., 2010).  

Ansvar är kopplat till vår känsla för vad som är rätt och fel. Både individer och grupper som 

helhet kan hållas ansvariga eftersom båda hålls mot moraliska skyldigheter (Heath Wellman, 

2007). Grafström et al., (2010) skiljer dock på individuellt ansvar som kan härledas till en 

person och kollektivt ansvar som kan härledas till en grupp. Ett dilemma med kollektivt ansvar 

är hur ansvaret ska fördelas mellan individerna i gruppen. Ska en individ bära ansvaret eller är 

det gruppen som ska hållas ansvarig? Den som åtar sig extra ansvar på jobbet kan rimligtvis 

förvänta sig större inflytande och genom större inflytande ökad makt. Enligt Grafström et al. 

(2010) gäller även det omvända, det vill säga att med ökad makt kommer ökat ansvar. Den som 

har mer makt att påverka andra kan avkrävas större ansvar. Makt och ansvar kan på så vis ses 

som två sidor av samma mynt (Grafström, et al., 2010). 

5.1.2 Ansvarsskyldighet 

Nära besläktat med ansvar, som kommer av engelskans ”responsibility”, är begreppet 

”ansvarsskyldighet”, från engelskans ”accountability” vilket syftar på en skyldighet att redovisa 

och förklara vad man har gjort eller inte gjort (Grafström et al., 2010); Att hållas ansvarig eller 

ansvariggöras. Brunsson (2002) menar att ansvar är något som andra människor tillskriver oss. 

Vi blir ansvariga för en handling eller ett beslut som kan härledas tillbaka till oss. Brunssons 

(2002) definition ligger närmare engelskans accountability (fortsättningsvis benämnt 

”ansvarsskyldighet”). 
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5.1.3 Ansvaret som förmedlas  

I sin bok ”Managementsamhället” (2008), tar Kjell Arne Røvik upp hur organisationsidéer som 

till exempel medarbetarsamtal, Total Quality Management (TQM) och resultatstyrning ofta 

paketeras på ett sätt som gör att de uppfattas mer positiva för mottagaren. Själva paketeringen 

kan, enligt honom, vara avgörande för om en idé upplevs som legitim och acceptabel eller inte 

(Røvik, 2008). Ansvar kan vara av den typen som generellt anses som attraktivt eller oattraktivt 

(Grafström et al., 2010). Det ansvar vi väljer att ta på oss är antagligen sådant som framstår som 

attraktivt och angeläget. Själva ”paketeringen” av ansvarsområdena påverkar därför hur väl 

ansvar tas emot av den tilltänkta ansvarstagaren. Grafström et al. (2010) menar att även det 

ansvar som tas ofta förpackats väl. De menar att vissa ”förpackningsattribut” (frivilligt, 

associationsvänligt och lösningsorienterat) ofta används för att förmedla ansvar. När 

ansvarstagandet presenteras som frivilligt leder det till att den tänkta ansvarstagaren upplever 

att de agerat självständigt, vilket leder till en positiv känsla. Det frivilliga ansvarstagandet är 

nära förknippat med möjligheter snarare än måsten och tvång, även om det ansvar som 

presenterats som frivilligt i själva verket kanske inte alls är särskilt frivilligt. Exempelvis 

lärarens ansvar att se till att deras elever klarar godkänt i en gymnasiekurs. Den som tar på sig 

frivilligt ansvar kan få mer uppskattning och erkännande för sitt ansvarstagande (Grafström et 

al., 2010).  

Individer tar däremot inte på sig ansvar hur som helst. När ansvaren eller målen känns för 

abstrakta eller för stora och betungande, till exempel “att bli bästa polisområdet”, tenderar 

många att stänga av ansvarskänslan eftersom de kanske inte känner att deras ansvarstagande 

kan bidra till någon lösning (Grafström et al., 2010). Som individer behöver vi uppleva att vårt 

ansvarstagande spelar någon roll eller om inte annat att våra handlingar gör skillnad. Just därför 

dras vi till ansvar som vi vill förknippas med; Sådant ansvar som har en positiv effekt på vårt 

personliga varumärke, organisationen vi arbetar åt eller samhället i stort. Ansvaret bör med 

andra ord förpackas associationsvänligt (Grafström et al., 2010). Ett sista förpackningsattribut 

är att ansvaret ska vara lösningsorienterat. Att ge någon ansvaret för att hitta lösningen på ett 

problem upplevs mer positivt hos mottagaren än att ge dem ansvar för ytterligare ett problem. 

Hur väl ansvaret än må vara förpackat finns dock inga garantier för att ett faktiskt 

ansvarstagande kommer ske (Grafström et al., 2010). 

5.1.4 Självdisciplin 

Foucault myntade under sina föreläsningar vid Collége de France begreppet 

”gouvernementalité”, på svenska bland annat översatt till styrningsmentalitet (Nilsson, 2008). 
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Termen i sig kan delas upp i “gouverner”, att styra, och “mentalité”, inställning (Nilsson, 2008), 

vilket ger en klarare bild av vad saken handlar om. Styrningsmentalitet syftar alltså på att skapa 

ett handlingsfält åt andra. En sorts mekanism som vägleder en annans handlingar utan direkt 

inblandning från en yttre källa. En sorts självdisciplin (Nilsson, 2008). Styrningsmentaliteten 

handlar med andra ord om styrningen av andras inställning så att de tar beslut i enlighet med 

den styrandes vilja. De blir självstyrande subjekt (Nilsson, 2008).  

5.2 Empiri och analys 

5.2.1 Att ta på sig ansvar 

Hur en idé paketeras avgör hur den kommer att upplevas av andra. Således kan 

resultatstyrningens spridning i Sverige kanske spåras till hur den inledningsvis presenterades 

och “paketerades”, med löften om ökad effektivitet, minskat resursslöseri och 

ansvarsfördelning (Røvik, 2008). Så kunde även professionella, som hörde att styrformen skulle 

ge dem mer handlingsfrihet, ges positiva associationer till resultatstyrning och det ”frivilliga” 

ansvar de därigenom skulle kunna ta.  

Ansvar kan vara lockande, men samtidigt bli betungande. Den som tar på sig mer ansvar kan 

ha svårt att göra sig fri från ansvar (Grafström et al., 2010). Den som tar på sig mer ansvar 

riskerar ofrivilligt ställa andra i beroendeställning till att ansvarstagaren tar ägandeskap för sitt 

nya ansvarsområde. Exempelvis när en lärare som tagit över betygsansvar för en elev och 

erbjuder hjälp med engelska eller matematik. Ponera att skolan har uttalade 

genomströmningsmål och eleven behöver godkänt för att få en studentexamen från gymnasiet. 

På liknande sätt har poliserna ansvar för att reda ut fall inom en viss tidsperiod. Hur långt 

sträcker sig då lärarens ansvar för att eleverna ska bli godkända? Hur långt sträcker sig ansvaret 

för tidsspannet hos en utredare på polisen?  

Skolan är beroende av att läraren hjälper eleven eftersom det dels finns uttalade liksom mindre 

uttalade verksamhetsmål att förhålla sig till. Två respondenter ur lärargruppen talade om 

genomströmningsmålet21. Detta mål speglar en vision från ledningen på skolan att alla elever 

ska få godkänt i betyg. Vid intervjuer med lärarna framstod det som att det i vissa situationer 

                                                      

21 Respondent A & D 
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mer eller mindre upplevdes som ett krav att alla elever ska ha godkänt i betyg och att ansvaret 

för detta lades helt på läraren. En av lärarna berättade om genomströmningsmålet22:  

”det förmedlas väl antydningar till... så ska det va. När man är lärare ska man få igenom elever för annars 

är det problematiskt. […]Men samtidigt finns det ju någon slags indirekt tanke att… Kan man lösa det på 

något annat sätt? Kan man lirka ihop någon egen uppgift till de här eleverna och försöka få igenom dem 

ändå.” 

Eleven vill sannolikt gå ut gymnasiet, men vem bär det yttersta ansvaret för att eleven ska få 

godkända betyg? Lärarna menade att så länge eleven anstränger sig ligger det ett ansvar på dem, 

men gör eleven inget har de inget ansvar gentemot dem heller. Hur påverkar detta 

ansvarstagande läraren som ska hjälpa eleven? Att säga upp sitt ansvar i detta fall ser vi kan 

vara svårt. Särskilt när det ligger resultatkrav på läraren om elevens godkännande som kommer 

från ledningen. Ändå menar båda lärarna att deras ansvar i detta fall har en gräns. De kan bara 

göra vad de har medel till23. En av poliserna24 talade också om att ibland lämna ifrån sig fall 

och därav ansvaret för dem till andra när de inte kunde hantera dem längre. Båda 

respondentgrupperna har därav vittnat om en begränsning i sitt ansvar.     

5.2.2 Resultatstyrningen och ansvaren 

Till skillnad från lärarna upplevdes ingen av de tillfrågade poliserna verka ha någon uttalad 

ansvarskänsla för verksamhetsmålen. Samtidigt menade vissa andra respondenter i 

polisgruppen25 att verksamhetsmålen kan vara hjälpsamma när det kommer till prioritering, 

men då måste de vara mål som innehåller sådant varje individ kan ta ansvar i praktiken för. 

Med andra ord, inte för stora mål och inte utom räckhåll för påverkan från den enskilde, vilket 

de menade är krav deras mål idag inte uppfyller. Därför tog de inte på sig ansvaret för dem 

heller. Däremot syntes de ha en hög yrkesstolthet och pliktkänsla. Samtliga respondenter visade 

att de brydde sig om ansvaret att göra ett gott jobb gentemot medborgare. Denna vilja att göra 

bra ifrån sig tycktes komma inifrån snarare än via påtryckningar utifrån. Självpålagt ansvar var 

primärt. Verksamhetsmålen hade mindre påverkan. En av poliserna berättade att under ett möte 

där diskussion om just verksamhetsmålen och vad man hade för krav på sig så hade en av 

kollegorna svarat:  

                                                      

22 Respondent A 
23 Respondent A & D 
24 Respondent C 
25 Respondent E & F 
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“Men jag har ju inga krav på mig [...] vad händer om jag inte gör det? De kraven jag har på mig är mina 

egna. Att jag känner att jag vill göra ett bra jobb”26.  

Det finns flera dimensioner i kollegans reaktion. Dels visar det på en särkoppling mellan 

verksamhetsmålen och de som ska arbeta med dem. Dels visas att det överlag tycks saknas 

förståelse för varför målen är viktiga. De verkade nästan upplevas irrelevanta gentemot vilket 

ansvar de professionella har. Kollegan visade även på en vilja att hellre kontrollera sig själv. 

Kan det komma ur en plikttrogenhet? Kanske något som kommer med polisyrket och tankarna 

om att ha en högre moral, som respondent E stämde in i. Att ta ansvar är för att göra ett bra 

jobb, leverera en bra ”produkt” och leva upp till de förväntningar som samhället har på dig. Inte 

för att uppfylla ett antal verksamhetsmål.  

På frågan om något händer om verksamhetsmålen inte uppfylls svarade respondentgrupperna 

likadant; Inte mycket händer. En av poliserna berättade om konsekvenserna ifall målen inte 

uppfylls27: 

“Det ska mycket till att någon blir av med jobbet. Man kan, om man verkligen missköter sig, bli omplacerad. 

Men det är inte så himla lätt det heller. Det händer egentligen ingenting mer än att man får onda ögat eller 

sånt där allvarssamtal utav chefen. Jag skulle ju ta till mig sånt. Jag skulle tycka det var jobbigt. Men om 

du skiter i det. Det händer ju ingenting. Vi är ju en statlig myndighet.” 

Polisen menade att inget händer om de inte uppfyller målen, men att de utför uppgiften för att 

de känner sig ansvariga. De tar på sig ansvar (Grafström et al., 2010) eftersom det känns rätt att 

göra så. Dessutom skulle det skapa en negativ känsla att inte ta sitt ansvar, vilket kan ses som 

att respondenten förhåller sig till sina moraliska skyldigheter (Heath Wellman, 2007). Trots att 

det egentligen inte finns några allvarliga negativa konsekvenser att strunta i kraven väljer de att 

ta på sig ansvaret. Arbetet med målen, och annat ansvar i yrket, gör att de disciplinerar sig själva, 

även om de kanske inte måste. Jämför denna självdisciplin med Foucaults styrningsmentalitet 

(Nilsson, 2011). Cheferna behöver inte gå in och styra i varje situation för det finns redan en 

mentalitet över vilka handlingar som är godkända. Respondenterna i lärargruppen uppgav att de 

visste vad ledningen önskade av dem och på liknande sätt beskrev poliserna sig veta vad deras 

chefer ville. De visste också att försvara sina handlingar gentemot sin chef på ett sätt chefen 

godkänner. Till exempel var det flera respondenter ur båda grupperna som talade om att ta på 

sig mer dokumentation (utökat ansvar) i sitt arbete för att sedan kunna ha dessa dokument som 

                                                      

26 Respondent E 
27 Respondent E 
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försäkring ifall frågor om vad de gjort på sitt ansvarsområde skulle uppkomma. Två 

respondenter ur respektive respondentgrupp återgav samma uttryck: Att kunna ”skydda sin egen 

rygg”28 när handlingar som begåtts under deras ansvar ifrågasattes.  

Att det också finns en självstyrande röst som inte är respondenternas egen utan kommer utifrån 

såg vi hos flera av dem. I vissa av svaren syntes hur några av deras beslut motiveras av en yttre 

källa som inte är deras egen, men som internaliserats. Tydligast blev det i detta citat: “Vi antar 

att vi kommer bli kritiserade, så då måste du tillta massa åtgärder för att mer skydda oss”29. Den 

upplevda risken av att bli kritiserad driver personen i fråga att tillta extra åtgärder som denne 

annars ej skulle tilltagit, om deras uttalande döms korrekt. Rädslan för att annars stå motbevisad 

om kritik skulle komma är alldeles för påtaglig för att undvikas. Detta uppkom inte hos alla, 

men var liknande för både poliser och lärare.   

Bland lärarna handlar ansvar främst om att hjälpa och se till att eleverna når godkänt eller att 

bli bättre i något ämne. De tar på sig ansvaret för en elev och tar till de medel de kan för att vara 

ett stöd för elever som hamnat efter eller för de som vill ha hjälp att uppnå ett högre betyg. En 

lärare förklarar närmare30:  

“Det är ju målet förstås, att den eleven ska få betyg. Sen kan man ju aldrig lova det i förväg och jag är oftast 

ganska tydlig med att förklara det för eleven att jag kan lova dig att om du är här och jobbar med engelska 

och gör läxor och jobbar tillsammans, att du kommer bli bättre i engelska. Men jag kan ju aldrig lova att du 

får betyg. Samtidigt som det givetvis är målet.” 

Läraren känner här ett ansvar för elevens resultat, men är noga med att poängtera till vilken 

nivå deras ansvar sträcker sig. Detta kan ses som lärarens tolkning av deras ansvarsskyldighet 

(Grafström et al., 2010) i ett möte med en elev. Det är också en förlängning av ansvarsskyldighet 

som läraren i detta fallet för vidare till eleven. Eleven ska känna ansvar för sina betyg och inte 

lägga det helt i lärarens händer, till skillnad från genomströmningsmålen som lägger fullt ansvar 

på läraren. Ansvaret målet lägger på läraren är större än läraren lägger på sig själv. När rektorn 

på så vis frågar vad som hände med de elever som har F finns en risk att denne ser till 

verksamhetsmålets definition på ansvar medan läraren begränsar sitt ansvar. Härtill kommer 

kanske en anledning varför dokumentation om varje elev är viktig. Läraren kan bevisa varför 

deras ansvar inte täcker om de kan visa att eleven har varit frånvarande. Återigen blir 

                                                      

28 Respondent D & F 
29 Respondent F 
30 Respondent B 
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dokumentation viktig, påkallat av verksamhetsmålet, men ett ytterligare ansvar som egentligen 

inte är nödvändig sett till professionen. Lärarna nämnde annars att de överlag upplever att de 

inte har så mycket ansvar utanför de betygsmål som satts upp.  

Liknande talar poliserna om sina redovisningsmål. Att dokumentera sin väg framåt är inte bara 

en rättssäkerhetsprocess. Det är även att visa på om någon skulle ifrågasätta deras process31. 

Däremot skiljer respondentgrupperna sig i det att poliserna inte alls återger samma 

ansvarspåläggande från cheferna. Poliserna sa sig mer känna ett ansvar gentemot omvärlden än 

lärarna nämnde. Att ledningen dock uppmanar till ansvarsskyldighet (Grafström et al., 2010) 

för att uppnå målen, och att respondenterna delvis känner av detta, är likt lärarna ständigt 

återkommande för polisen. 

5.2.3 Ansvar och dokumentation 

I avsnittet ovan har flera gånger noterats vikten av dokumentation. Både polis- och läraryrket 

innehåller krav om rättssäkerheten.  Dokumentationen är en del av detta och den har enligt 

poliserna alltid varit densamma, medan respondent F anser att den har ökat avsevärt och upptar 

närmare 50 - 60% av arbetet. “Man har blivit en administratör”32. Har administrationen då 

övergått sin egen nytta? Istället för att ägna sig åt utredningarna läggs onödig tid på att 

dokumentera uppger respondenten33, som också anser att det känns oskäligt och ineffektivt.  

Inställningen till dokumentationen är genomgående för alla respondenter. Det blir ett sätt att 

skydda sig och visa andra att “titta här, jag har gjort mitt jobb”. Många upplever således att 

tilliten till deras profession har urvattnats. De kontrolleras, mäts, ställs till svars och hålls 

därefter ansvariga för resultatet. Samtliga respondenter från polisen uppger att i princip allt de 

gör under en dag måste dokumenteras. Dessa dokument ska sedan vara bevis. Samma sak gällde 

för lärarna. När det uppkommer frågor om vad som hänt, till exempel då en elev fått underkänt, 

berättade respondent D att hen till sitt samtal med rektor om eleven tog med sig sin 

dokumentation om eleven och vilka insatser som gjorts för att hjälpa eleven nå 

genomströmningsmålen. Respondenten menade att det viktiga under samtalet, det som skapade 

tro för personen hos rektorn, var dokumenten. Det skrivna ordet. Tilliten till läraren som 

professionell verkade bli sekundärt.  
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Tron på professionellas förmåga och tillit till att de gjort rätt? Professionella verkar skriva 

dokument för att de själva vet om att dokumenten betyder mer än vad de säger i stunden. Med 

dokumenten känner de sig säkra34. Säkra för att de, eventuellt känner att det är bevisning som 

räknas när de ska försvara det ansvar de haft. En av respondenterna kommenterar detta35: 

“Om någon skulle klaga […] då kan jag visa att då har jag gjort saker och ting. Snarare än att man då litar 

på polis och lärare. Vi gör saker och ting men då måste jag ägna tid att skriva ned vad jag har gjort. Jag 

menar ju inte att.… det är klart det ska vara insyn och vi ska ju inte leva i någon skyddad värld så. Det är 

inte det jag menar. Men ibland kan jag tycka att vi dokumenterar ihjäl oss lite.” 

Dokumenteringen tar tid, men verkar upplevas som ett ansvar indirekt pålagt utifrån. Ett 

betungande ansvar att bära. Men hur går detta ansvar för bevisning mot den yttre världen ihop 

med professioners jurisdiktion? Deras ensamrätt att med hjälp av sin expertkunskap bedöma ett 

fall utan påläsning utifrån?  

Rättssäkerheten, som både poliserna och lärarna talade om, är och har varit en del av båda 

professionerna länge. Rättssäkerheten i sig är inte det som står i fråga här. Fokuspunkten är att 

alla respondenter vittnar om något mer. Det finns en viss misstro till professioner och ersatt i 

dess ställe en mall som skall följas. Att resultat uppnås blir det viktiga. Oavsett vad de själva 

tycker om resultatmålen. Resultat och dokument är det relevanta. De professionellas vittnesmål 

uppges ibland nästan kunna tolkas som sekundära. Detta var liknande i båda 

respondentgrupperna.  

5.2.4 Ansvar i profession 

Att arbeta inom en profession är annorlunda än andra arbeten. Det talade både lärare och poliser 

om. Att vara lärare och polis etsar sig fast i identiteten. Majoriteten av respondenterna menade 

till exempel på frågan om de är lärare/polis eller arbetar som lärare/polis att de är. Inte bara för 

att de själva tar på sig det utan för att andra också lägger det på dem.  

Flertalet av respondenterna talade om sin “roll” i sitt yrke. En av poliserna36 talade om att hålla 

en högre moral just när man arbetar i ett yrke som polis. En annan av poliserna37 utvecklade 

detta och talade om vilka konsekvenser det skulle få om denne till exempel blev påkommen 

med en fortkörning. Det finns ett rykte och ett värde som står på spel. På samma sätt talade 
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lärarna om att träffa elever utanför arbetet och hur dessa elever alltid såg dem i deras roll som 

lärare. Vissa principer förväntas uppehållas av personer i professioner både från dem själva, 

men också från andra. Respondenternas svar kan tolkas som att professioner innehåller en 

högre, upplevd, ansvarsskyldighet. 

Alla respondenterna uppvisade till olika grad att de tar på sig eget ansvar i sitt yrke. Att de 

själva har förväntningar på vad de ska göra. Att också få göra detta utan inbladning från en chef 

uppkom som ett dilemma vilket verksamhetsmålen och fokus på resultat delvis kan tänkas ha 

effekt på. Att chefen går in och ställer frågor om hur de arbetar och vad de gör, vilket blir en 

jämförelse mot deras resultat, vittnade alla respondenter om. Att bevisa sitt arbete meningsfullt 

gentemot målen. Inte nödvändigtvis mot verkligheten. Det som skulle kunna tänkas hända när 

frågor av det slaget uppkommer är att det självpåtagna ansvaret som egentligen handlar om ett 

ansvar gentemot elever och medborgare byts ut mot ett av chefen pålagt ansvar gentemot 

statistiken. Samtliga respondenter vittnar om detta.  

Upplevelsen av frivillighet verkar vara ett avgörande förpackningsattribut (Grafström et al. 

2010) för ansvarsutkrävandet. Av intervjuerna att döma formulerades attributen liknande i båda 

grupperna. Målen tycktes vara kopplade till de professionellas moral och pliktkänsla. Det finns 

antydningar till en integritet här som kommer in på ansvarsområdet. Att detta lever så starkt 

kan ha viss förklaring i att alla respondenter utom en upplevde sitt yrke vara en del av deras 

identitet, oavsett om det var en mindre eller större del. Med identiteten följer ansvaret.  

5.2.4.1 Självklarheter i professionen 

Vissa av respondenterna vittnade om det pålagda ansvaret mot resultatmålen delvis som ett ont. 

De vet ju vad de ska göra i sitt arbete och vad de har för ansvar i sin profession så varför ska 

någon utifrån komma och skriva det på näsan? Kalmarssunds gymnasieförbund har ett 

verksamhetsmål om “vetenskaplighet”. Lärarna som ska arbeta med målet förväntas kunna 

bevisa att de vetenskapligt underbygger sitt arbete och sina metoder. En av lärarna menade att 

det var ett bra mål, för de ska fortsätta lära sig nya saker i sitt yrke. Konflikten med målet, som 

ses lättare utifrån, är att precis som genomströmningsmålet så ligger målet om vetenskaplighet 

mer eller mindre redan inom läraryrket. Det ligger i arbetets natur att lärare ska bygga deras 

yrkesarbete på att arbeta med och utveckla detta arbete med elever. Måste det då formuleras till 

ett verksamhetsmål som riskerar att göra det från en professionell princip till ett byråkratiserat 

mål?  
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5.2.5 Sammanfattning - Ansvar 

Professioner är menade att vara självständiga (NE, 2019c), men resultatstyrningens principer 

verkar tendera att lägga sig i vilket ansvar som de professionella ska ta. Den typen av fördelning 

som blir av resultatstyrning är byråkratisk och på ett sätt icke-kompromissbar. Därmed byter 

tyngden i ansvaret från att vara en del av professionen till ett mått på hur personen lyckats i sitt 

arbete gentemot byråkratiska krav. Krav som förlitar sig på resultat. Ett problem som 

diskuterats är att fördelningen inte tar hänsyn till vissa förutsättningar utan endast går efter sin 

definition. Som till exempel det diskuterade genomströmningsmålet. Verksamhetsmålen tillåts 

genom resultatstyrning fördela och kanske främst definiera vilket ansvar den professionelle ska 

ha. Båda grupperna liknade varandra i att de var motvilliga till det pålagda ansvaret, men gärna 

tog sitt professionella ansvar som hör till deras yrkesroll.  

De professionella berättar att de ges ansvar av verksamhetsmålen att godkänna ett antal elever/ 

redovisa ett antal fall. Resultatet beräknas i kalkyler utan hänsyn till förutsättningar runtom. 

Ansvaret som fördelas blir på ett sätt snedfördelat eftersom ett sådant ansvar inte handlar om 

att hålla kvalitet i sin utbildning eller i sina utredningar. Det handlar om att hållas ansvarig för 

att visa upp rätt sorts siffror. En påtryckning av målen och ledningen som märktes liknande i 

svar från båda respondentgrupperna. Att siffror och hårda fakta tillåts få sådan betydelse i 

professioner är problematiskt på flera nivåer. Problematiken kommer att diskuteras närmare i 

kapitlet nedan.  
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6 Tema 3: Rationalitet/intellekt 

I kommande avsnitt kommer frågeställningen diskuteras i förhållande till begreppen 

rationalitet och intellekt. Temat är inspirerat av boken “Det omätbaras renässans” 

(Bornemark, 2018), men inriktat mot profession. Kapitlet börjar med teori och går sedan över 

mot empiri och analys. I slutet av avsnittet kommer det göras en sammanfattning av temat. 

6.1 Teori 

6.1.1 Den rationella människan 

Max Weber ansåg den västerländska rationaliteten, med dess tydliga koppling till ekonomi, stå 

i en särklass för sig (Lundqvist i Weber, 1996). Denna rationalitet menade Weber är en 

överordnad och universell process. Även om Weber använde begreppet mycket i sina texter gav 

han dock aldrig en definition utan verkade ha menat att det skulle tolkas genom hur han använde 

det, enligt Lundqvist (i Weber, 1996). Närmare en definition kommer däremot Elster (2011). 

Han menar att rationalitet kan kopplas till två besläktade idétraditioner. Den ena handlar om 

motsättningen mellan förnuft och lidelse och den andra tillfogar intresset om egennytta. I 

grunden handlar däremot rationalitet om att basera till exempel sina beslut på “allsidig 

behandling av en optimal informationsmängd” (Elster, 2011:15).  

 

Redan här ses bekymret med rationaliteten. Vad är optimal informationsmängd? Är det 

fullständig information om ett ämne eller är det endast den information som är tillgänglig för 

oss just nu? Om det är den förstnämnda skulle många av våra beslut bli tungrodda processer. 

Är det den andra vet jag bara om det jag ser framför mig vilket antagligen betyder att jag har 

lite med information att stödja mitt val på. Är det då fortfarande optimal informationsmängd?       

Rationaliteten bygger upp sina processer på fakta. Vad fakta är, eller vad som kan accepteras 

som fakta, är däremot svårare. Fakta kommer ofta med en definition om objektiv 

konstaterbarhet: Faktavetenskapliga sanningar (Sjödahl, 1995). Fakta begränsas med andra ord 

till sådant alla kan se och ta på. Sådant vi kan bevisa för andra. Ett tillverkande företag kan 

uppvisa siffror på produktion av en vara varje dag. Däremot har en skola svårare att bevisa hur 

mycket en elev generellt på skolan lär sig per dag. Sjödahl (1995) noterar mjuka värden som 

kunskap och upplevelser som obeskrivbara för det faktavetenskapliga språket. Mjuka värden 

som ofta präglar professioners arbeten flyger under radarn på konstaterbara fakta och därmed 

rationaliteten för att det inte går att beskriva dem enligt faktamässiga språkkrav. Därför, när 
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chefer i organisationer som skola och polis börjar fråga efter mätbara resultat ur verksamheten, 

konstaterbara fakta, uppkommer ett problem. Sådant som inte kan uppvisas i siffror som 

känsloliv, kunskap och andra mjuka värden blir inte medräknat. Med andra ord, det som inte 

går att mäta kan vi då inte förhålla oss till (Bornemark, 2018).  

I sin bok om NPM och samhället idag (2018) använder sig Bornemark av termen “ratio” vilket 

går att härleda till rationaliteten. Hon använder ratiot som den så kallade logiska regelföljaren i 

oss. Vårt förnuft. Som när någon talar om att “ta sitt förnuft tillfånga” menar att komma ned på 

en rationell, logisk, nivå. Bornemark (2018) menar att just detta förnuft, med andra ord ratiot, 

har blivit en motsättning till känslorna trots att de två egentligen inte kan skiljas åt.  

Det som ska belysas extra är en av de mer kritiska konsekvenserna med rationalitetens svaghet. 

En helt rationell person ser alltså endast konstaterbara fakta framför sig. Frågor om vad som är 

ärofyllt, skamligt, älskvärt, föraktligt eller nobelt beteende kan inte vara av intresse för en sådan 

människa. Frågorna skulle till och med vara obegripliga (Olson, 2011). Fakta skulle istället vara 

centralt. Att resonera och förhoppningsvis ge oss kunskap om abstrakta förhållanden och/eller 

empiriska orsakssamband. Exempelvis om en lärare inte undervisar sina elever så kommer de 

aldrig lära sig. Däremot kan inte förnuftet (här synonymt med rationalitet) ge upphov till en 

vilja hos denna lärare att faktiskt undervisa. Det kan bara passionerna, känslorna, göra (Olson, 

2011). David Hume (1711 – 1776) menade att människan inte vill eller ens kan hålla sig kallt 

beräknande (Olsson, 2011). Vi kan förhålla oss till moraliska termer och än mer att vi faktiskt 

bryr oss om moral. Moralen hjälper oss i vår vardag.  

Rationaliteten kan hjälpa oss resonera, men aldrig motivera oss till ett beteende. Förnuftet är 

passivt (Olson, 2011). På detta sätt menade Hume att förnuftet är passionernas slav; passionerna 

anger målen och förnuftet kan endast ange alternativen (Olson, 2011). Med andra ord, förnuftet 

hjälper till att ta fram alternativ, men kan aldrig prioritera dessa. Det kan aldrig starta eller 

avsluta något, men är likaså viktigt för att sortera upp alternativ i världen runt oss för känslorna 

att välja bland.   

6.1.1.1 Mätbarhet 

I och med humanvetenskapens uppkommande blev människan ett centrum i tillvaron. Vi 

började objektifiera oss själva för studier utifrån. Människan blev ett fenomen, och från 

människan kunde allting mätas (Nilsson, 2008). Att vara människa är dock inte alltid att kunna 

beräknas eller producera kvantifierbart material (Bornemark, 2018). Ändå finns det en trend av 
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att vi ska motivera vår egen existens med mätbar framgång, menar Bornemark (2018). Endast 

det som kan mätas premieras (Ek Österberg 2012). Två konsekvenser av detta har observerats 

i tidigare studier. För det första skapas “fasader” som syftar till att uppfylla kraven mot den som 

ställer dem snarare än att se till den organisatoriska verkligheten (Power, 1997; Alvesson, 

2008). Samtidigt töms professioner på professionaliteten. Kunskapen plockas bort (Bornemark, 

2018). När det viktiga blir de resultatmål ledningen satt upp verkar det, med bakgrund i dessa 

tidigare studier, som att ”rätt handling” blir vad resultatmålen kräver istället för att ”rätt 

handling” är det som verkligheten kräver. Det rådande målet i en professionell vardag blir då 

framstegen i en statistisk framtid, inte vad som händer här och nu. Det som är verkligt i resultat 

är det mätbara resultatet vi kan se. Inte det abstrakta runtomkring.     

6.1.1.2 Vad som är synligt är också verkligt 

Förr var religionen den standard ting i världen mättes mot. Idag är det vetenskapen. Skillnaden 

mellan de två är att religionen handlar om en tro och vetenskapen om vetandet. Två termer som 

ofta ställs emot varandra. I Johannesevangeliet kapitel 20 vers 29 får läsaren veta: “Saliga är de 

som inte sett men ändå tror”. Vetenskapen däremot är fakta. Där finns ett vetande för att vi ser 

granskade och insamlade fakta (NE, 2019e). Med andra ord det omvända förhållandet från tron. 

I ett sekulärt samhälle drivs bevisföring som en standard. Kan det inte bevisas vetenskapligt 

finns det inte (Jarvie & Agassi, 1971). Finns det inte på papper så är det inte verkligt.  

Den vetenskapliga revolutionen har betytt mycket för mänskligheten, men det behöver inte 

betyda att dess principer alltigenom är av godo. Vid det här laget finns en förhoppning om att 

läsaren ser svagheterna i en världssyn som alltid kräver bevis. För hur ska vi förstå allt det 

abstrakta i våra liv om vi bara tar det som står på pränt framför oss för sanning? Hur ska en 

professionell, en lärare eller en polis, bevisa gott utfört arbete om den viktiga delen i vad de 

utfört i sin tjänst var att de hjälpte en annan människa utveckla sig själva? Hur mäter en chef 

personlig utveckling hos en elev eller upplevelsen av trygghet hos en målsägande? 

6.1.2 Själen och känslor   

Om förnuftet och känslornas samhörighet skrev René Descartes (1596 – 1650). Precis som 

efterföljaren Hume angav han känslorna som “passioner” och dessa hade människan fått från 

Gud för att distinkt kunna skilja på vad som var gott och ont för varelserna på jorden 

(Bornemark, 2018). Dessa passioner talar Bornemark (2018) om som drivande av intellektet. 

Intellektet, med passionerna, hjälper oss utvärdera världen runt oss med samlingspunkten i 

själen, menade Descartes. Han skrev: “Alla passioner är endast till för att få själen att vilja 
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sådant som enligt naturens ordning är nyttigt för oss och att fasthålla vid denna vilja” 

(Descartes, 2017:205). Känslorna ledde på så sätt människans förnuft. Hjälpte henne prioritera 

vad som var viktigt. Det är viktigt att notera här att Descartes menade att känslorna och förnuftet 

hörde ihop, även om hans texter senare tolkades som att de är separata (Bornemark, 2018).  

Även om vi idag talar mindre om själen kan vi till viss del förstå Descartes begrepp “själ” som 

vårt jag. Ett annat av Descartes ämnen som tillhörde samtalet om själen var ämnet om kärleken 

respektive hatet (Descartes, 2017:220–221). Kärleken, menade han, är att vilja något väl oavsett 

grad av denna vilja medan hatet bara har en nivå; Att vilja skilja sig från objektet (Descartes, 

2017). Vad som kommer upp till en fråga är då om vi kan vilja någonting eller någon väl om vi 

inte får förhålla oss till det? 

6.2 Empiri och analys 

6.2.1 Relationen till verksamhetsmålen 

När det kom till verksamhetsmålen var alla respondenter rörande överens om en sak: Målen 

finns där, men de betyder ingenting för dem i deras praktik. En av poliserna verkade tala mer 

om verksamhetsmålen som visioner och denne talade också om att: “Statistik är lite lek med 

sanningen. [...] Man ser inte hur mycket jobb som är gjort”38. Likgiltigheten inför målen blev 

tydligare när ingen av respondenterna kunde återge alla på rak arm, och majoriteten kunde inte 

eller tyckte inte det var viktigt att återge alla. Däremot vittnade de alla om att deras arbete mäts 

på ett eller annat sätt. Upplevelsen av denna mätning fanns det också en likhet i. Den 

simplifierar verkligheten, vilket de ser som ett problem. Genomströmningsmålet hos KSGYF 

ifrån vilket rektorerna kollar antalet F i varje klass och skickar ut till respektive lärare är ett 

exempel som togs upp. Poliserna tog upp exemplet med antal fall rapporterade till åklagare. 

Respondenter från respektive verksamhet hade en likhet i att ifrågasätta denna typen av mätning 

och vad den egentligen säger om deras arbete. Är det tecken på en bra lärare att alla elever får 

godkänt? Är det tecken på en bra polis att alla deras fall redovisas till åklagare? 

6.2.1.1 Att bli mätt 

Som nämndes i SOU 1997:15 är resultatstyrning ett ekonomiskt och kvantitativt styrsystem. 

Samtidigt är professioners arbete svårt att mäta (Alvehus, 2012) Vad händer då när en ledning 

ändå försöker mäta professionsarbete? Flera studier har menat att när man mäter 

                                                      

38 Respondent E 



  

49(73) 

 

professionsarbete så premieras den delen av arbetet som enklast går att mäta (se Ek Österberg, 

2012). En av respondenterna ur lärargruppen instämde i detta39:  

“...de saker som är enkla att mäta är de som blir viktigast. Alltså. Lätt mätbara, det blir viktigt. Men då 

mjukare värden som inte är lika mätbara dem är inte lika viktiga”.  

Alvesson (2008) och Power (1997) menade att fasader skapas när fokus hamnar på det som blir 

mätbart. Ser vi då tillbaka på att respondenterna vittnar om att den mätningen som sker 

simplifierar deras vardag växer det fram ett problem. Särskilt eftersom flertalet respondenter 

från båda grupperna vittnar om vilken vikt deras chefer lägger vid verksamhetsmålen40.  

Om ledningen efterfrågar mätbarhet och tar siffrorna på allvar medan de professionella ser att 

siffrorna blir en ”lek med sanningen”41 verkar det som att vi ser Alvesson och Powers omtalade 

fasad träda fram. Siffor och statistik blir en kvantitativ enhet att kunna uppvisa utåt, till exempel 

att denna polisstation rapporterar så här många fall i månaden till åklagare, men vad dessa 

siffror egentligen säger oss är svårt att säga. De berättar inte för oss hur stora fallen var eller 

om det var det bästa i situationen att fallen gick vidare. Dessutom är det problematiskt att om 

de lägger ned ett fall, oavsett om det handlar om otillräcklig bevisning eller att utredningen 

framtagit att brott ej begåtts, så blir det ett minus i statistiken. Även om konstaterande att brott 

inte begåtts också kan vara bra42. Precis som med genomströmningsmålet och lärarna så handlar 

inte denna typ av mätning om polisens förmåga att reda ut brott. Det handlar om att redovisa 

fall till åklagare. Det enda vi egentligen kan veta av statistiken är just det som står på pappret. 

En av respondenterna instämde att siffror kan visa tendenser, men aldrig säga sanningen43. 

Andra respondenter lade även till att statistiken inte heller kan säga någonting om hur 

verksamheten mår och därtill ingenting om kvaliteten på arbetet som utförs44. 

När siffror ska översättas till värderingar bildas fasader (Power, 1997; Alvesson, 2008). Fasader 

blir på så vis ett fönster med utvalda sanningar som visas upp mot omvärlden. Vilka dessa 

sanningar är väljer också cheferna ut. Att verksamhetsmålen är skapade av högre chefer utan 

de professionellas inblandning var en likhet studien fann mellan båda respondentgrupperna. 

Resultaten de får fram är därför delvis valda av ledningen själva. Önskar jag som ledare fler 
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godkända elever kan jag sätta ett mål som genomströmningsmålet med förhoppning att fokus 

på målet ökar siffran. Varken målet eller resultatet säger dock någonting om kvaliteten på den 

undervisning som förs. Hos polisen ökade fokus på målen en period och om detta berättar en 

av respondenterna45: 

“de här [...] målen har vi opponerat oss emot för vi kan inte fuska med kvaliteten. Det går liksom inte. Vi 

kan inte. Bara för att ni tycker vi ska hålla 10 förhör mer så går inte det för vi har människor framför oss. 

Jag styr inte. Även om jag har planerat ett förhör en timme - då kanske jag verkligen har tagit i - då kanske 

den här personen behöver prata en timme och 30 min.” 

Det respondenten pekar på här är det omöjliga i att rättvist mäta verksamhet som de upplever 

är omätbar. Vad mer vi får veta är att när det skett så pressar det de professionella att slutföra 

sina uppgifter snabbare. Inte bättre, bara snabbare. Samma respondent berättade att det visst går 

att få snabbare rullning på sina fall, bara man tar sådana som är lätta att slutföra snabbt. Då 

pekar statistiken uppåt, men vem som egentligen hjälps av en sådan inställning till polisarbete 

går att ifrågasätta. Ändå berättade samma respondent ytterligare att om de arbetar med tunga 

fall så sjunker statistiken och då måste chefen veta vad som pågår i praktiken för annars blir det 

bekymmer. När ledningen ett tag var inne på att räkna förhör hade de reagerat: “Vi sa man kan 

inte räkna antal förhör. Vad innehåller förhören och vad leder förhören till?”46 Det ledningen 

egentligen var ute efter här var att få kontroll på kvantitativa delar inom en kvalitativ process 

(se Bornemark, 2018), men då hade utredarna protesterat. De är istället intresserade av vad som 

händer i förhören eftersom det är vad deras arbete handlar om. Att räkna antal förhör ter sig då 

märkligt.  

Som vi ser finns det två verkligheter. Resultatstyrningen har kommit med en ledning som gärna 

vill se kvantitativa resultat medan professionella ser till det kvalitativa. Det blir en dubbelhet 

att förhålla sig till. Denna dubbelhet ska undersökas vidare nedan.   

6.2.2 Rationalitet och professioner 

Liksom lärarna berättar att rektorerna håller koll och nästan “förhör” sina medarbetare om 

verksamhetsmålen under medarbetar- och lönesamtal vittnade poliserna om att deras chefer 

också har stenkoll på redovisningen47. Medan en löpande rapportering som är kopplad till ett 

mål för lärarna är betygen och genomströmningsmålet berättar poliserna att de har 
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veckoredovisning på sina fall och att chefen har fokus på detta resultat. Konsekvensen av detta 

fokus kom fram. En av respondenterna från polisen berättade48:    

“Ett ärende som har stått en lång tid vill man bli av med det för det belastar ju statistiken. Jag har ju haft ett 

ärende där jag har haft två personer häktade i fyra månader. Det är ju inte bra för statistiken ett sånt ärende. 

För det kan vi ju heller inte göra nånting åt.” 

Tendensen som kommer fram i uttalandet är att fokus har hamnat på effektivitet, 

måluppfyllelsen att kunna utreda fall snabbt. Respondenten nämnde även att om de har ett fall 

som tar tid måste chefen hållas uppdaterad om varför statistiken ser ut som den gör.  

En undran som kommer upp som påföljd är huruvida kvaliteten på utredningen är av intresse 

eller om fokus på statistiken skymmer detta för cheferna. Respondent C beskrev en period de 

haft där statistiken räknats på ett annat sätt som gjorde att resultatet i statistiken sjönk. 

Beräkningarna visade sig sedan ha varit felaktiga, men innan dess var medföljande ett 

stresspåslag för de professionella49:  

“Det sa ju ingenting om hur vi egentligen producerade och det är ju rätt så deprimerande. Man jobbar 

häcken av sig och är rätt så stressad och sen så känns det som att man presterar dåligt för vi räknar de här 

siffrorna på nåt konstigt sätt.”  

Respondenten fortsatte sedan med uttalandet att deras arbete inte är mätbart i siffror. Ändå får 

dessa siffror så pass stort utrymme att en felberäkning verkar kunna negativt påverka 

arbetsmiljön och upplevelsen av arbetet. Som Elster (2011) skrev om finns det en motsättning 

mellan förnuft och lidelse här. Siffrorna motsvarar det rationella i sammanhanget och de 

professionella medarbetarna känslorna. Siffrorna ser vi ställs emot medarbetarna som bevis på 

dåligt utfört arbete. Att dessa mätsystem samtidigt av de professionella anses återge en 

simplifierad verklighet gör situationen än mer problematisk.  

Cheferna inom KSGYF och LPO Kalmar verkar vilja ta beslut med hjälp av dokumenten. De 

vill ha papper på hur det går för verksamheten. I likhet med polisen så vittnade även lärarna om 

hur deras rektorer delvis lyssnade på dem, men att om det någon dag blev fel var det alltid bra 

att ha med sig dokument som kunde styrka deras försvar. Jakten på information, eller snarare 

dokumentation, uppkom hos båda organisationerna. En av respondenterna ur polisgruppen sa 
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”Vi dokumenterar ihjäl oss lite”50 och en respondent ur lärargruppen beräknade att minst tre 

timmar av deras arbetsdag går till dokumentation51. Rationaliteten manar till att fatta beslut på 

optimalt informationsunderlag (Elster, 2011) och en efterfrågan på mer information synes här. 

Kirkpatrick och Noordegraaf (2015) menade att professionella numera söker stöd och 

legitimitet i byråkratin, vilket vi också sett hos respondenterna. Om rationella beslut ska fattas 

måste också problemet med rationalitet adresseras. Vad exakt som är optimal 

informationsgrund kan diskuteras i detta fall. Är det till exempel optimal informationsgrund att 

en rektor kan ta beslut om en lärares insatser baserat på elevernas betyg? Ur ett 

resultatstyrningsperspektiv skulle det kunna vara optimal informationsmängd, för betygen är 

ändå en stor del av lärarens arbetsresultat. Ställer vi oss utanför resultatstyrningsperspektivet 

inser vi dock snart att det finns en rad ytterligare faktorer att beakta. Hur väl eleverna själva har 

jobbat och vilka förutsättningar som har funnits för god undervisning är bara två av sådana 

faktorer. Härigenom ser vi också simplifieringen som respondenterna pekat på likadant i båda 

verksamheterna. Verksamhetsmål och resultat frambringar bara en version av verkligheten, 

men den versionen är inte nyanserad.  

Här finns det en inneboende konflikt. Alla respondenter talade om den underliga sitsen att 

arbeta med sin profession på bästa sätt den kräver, men samtidigt behöva prata om sin 

profession genom en resultatlupp med sin chef. Särskilt eftersom resultaten inte alltid verkar 

anses som reflektioner av deras verklighet, att döma av flera av respondenternas svar52. Kanske 

anses de inte verkliga just för att de mål resultatet är kopplade till inte anses vara 

verklighetsförankrade53? Resultatperspektivet missar ju flera viktiga delar i deras arbete, det 

vill säga allt det som inte går att mäta. En utredare hos polisen delgav sina funderingar54: 

“Jag tror att det blir svårt att vara helt inriktad på resultat och kvalitet. Det går inte riktigt i det här jobbet. 

Sen kan det bli bättre naturligtvis. Men jag tror inte att det går att lägga löpande bands-rutin på det här 

jobbet faktiskt. För det är människor. Så... Vi styrs utav dem.” 

Poliser och lärare är inte tillverkare av fysiska ting vid ett löpande band. Deras arbete är abstrakt 

och svårstyrt även för dem själva eftersom deras arbete påverkas av människor. Deras arbete, 

menade alla respondenter, är dessutom till större delen situationsanpassat. De kan planera till 
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viss del, men får ofta anpassa sig i slutänden55. De går dit arbetet tar dem och ska lösa 

situationen på plats med hjälp av sin expertkunskap. Det är ändå till syvende och sist vad deras 

profession egentligen handlar om. Att lösa komplexa problem i en föränderlig situation. Ändå 

finns det tecken på att verksamhetsmål och resultat krupit in på fler områden än det rent 

praktiska. 

6.2.2.1 Lön och resultat 

En annan likhet som uppkom mellan organisationerna var verksamhetsmålens koppling till 

lönen. Både lärare och poliser var ganska säkra på att verksamhetsmålen är kopplade till lönen, 

men alla visste inte exakt hur. Däremot är verksamhetsmålen en tydlig del i lärarnas lönesamtal. 

Under dessa samtal ombeds de kunna återge alla sex målen och sedan berätta “hur jobbar jag 

med verksamhetsmålen, praktiskt också, hur väl använder jag organisationen för att nå mina 

mål, eller verksamhetsmålen”56. Det blir som ett förhör menade respondent D. “‘Vad är 

verksamhetsmålen? Bla, bla, tack. Bock”57. Rektorerna sades ha stenkoll på verksamhetsmålen. 

Kan lärarna inte målen, berättade respondent D, att denne hört av kollegor att de fått i uppgift 

att gå och läsa på dem. Respondent B berättade om detta att denne brukar läsa på målen inför 

lönesamtalet. Det sades inte rakt ut, men det kan tänkas att, eftersom respondenten vet att de 

kommer komma upp och att den delen av samtalet har en påverkan på rektorns syn på lärarna 

är det viktigt att kunna återge dem.  

Bornemark (2018) talar om att människor inte är lönsamma. Ändå när lönen kopplas till 

verksamhetsmålen så blir det en sorts lönsamhetsmätning av en profession. Respondenterna ur 

lärargruppen uppger också att de upplever lönesamtalen som en mätning på hur de är som lärare. 

Det blir “nästan [som att man] får betyg som eleverna får. Då ser man ju hur man ligger till som 

lärare och hur bra man är.”58 Lönekriterierna är av kvalitativt slag. Ändå mäts varje lärare utefter 

matrisen på sådant de själva anser egentligen inte har att göra med deras profession. Vad som 

står i matrisen upplevs dock bli resultatet av deras prestation59. Respondenten menar att det inte 

är fel på kriterierna i sig, men majoriteten av dem handlar dock inte om deras prestation som 

lärare. Respondent B håller med om att lönekriterierna känns “tomma” och respondent A tycker 
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att eftersom rektorn inte vet vad de gör så blir det “godtyckligt för allt beror på vad de stoppar 

in i mätningen”. Hur lönen är kopplad till deras profession “syns inte så tydligt”60.  

Målen är dock sekundärt för läraren, eleverna primärt61. På samma sätt talar poliserna om 

medborgarna som deras huvudsakliga arbetsgivare. Polisen har samma dilemma som lärarna. 

Hos respondenten utan chefsansvar reflekteras samma fundering på om resultatet påverkar 

lönen. De ska också fylla i ett papper inför sitt lönesamtal62. Ännu en gång uppkommer 

konflikten mellan verklighet och chefernas resultatlupp. Cheferna lägger eventuellt in resultatet 

i lönen för att de förstår resultat som det verkliga. Trots allt styr de sina organisationer med 

resultatstyrning. Resultat har vikt i deras ögon. För medarbetarna, kanske tydligast uttryckt hos 

lärarna, är man däremot mer ifrågasättande om, återigen, vilken förankring detta har i 

verkligheten. Chefen och den professionelle lever i två olika perspektiv på verkligheten, men 

istället för att skapa en brygga verkar resultat ha dragit mer eller mindre en kil i förståelsen 

mellan dem. Lönesamtalen verkar bara vara ett uttryck för detta.      

6.2.3 Att känna betydelse 

Varför gör man saker överhuvudtaget på ett arbete? Det är en återkommande fråga. “Gör vi det 

här på riktigt eller behöver vi ett sånt här dokument om Skolinspektionen kommer?”63. Det var 

en reflektion från en av lärarrespondenterna angående de i alla fall i pärmar uppskrivna 

verksamhetsimplementeringarna. Vad tanken respondenten kom med leder till är frågan vad 

som egentligen har någon betydelse för professionella i organisationer. På frågan om vad som 

betydde mest i deras arbete svarade alla respondenter direkt och okomplicerat att det viktigaste 

för är den mänskliga kontakten. För läraren elevkontakten och för polisen kontakten med 

medborgarna. Till exempel att lära känna elever eller hjälpa människor som blivit utsatta för 

något. Att känna att man har en påverkan mot det bättre64. 

Descartes metadiskussion om kärleken och hatet kan kopplas hit. Översatt till materialet kan vi 

döpa om dem till engagemang och likgiltighet. Med hjälp av Hume har vi kunnat etablera att 

resultat inte värderar eller prioriterar (Olsson, 2011). Det är vad känslorna gör. Descartes 

menade att engagemanget (kärleken) var när vi just engagerar oss i någon eller något annat. Vi 

låter våra känslor komma fram. Likgiltigheten (hatet) däremot var när känslorna försvinner. 
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Kvar lämnas endast en vilja att skilja sig själv från det man hatar. Enklare formulerat: Är vi 

engagerade förhåller vi oss till något, är vi likgiltiga förhåller vi oss inte till det. Svaren 

respondenterna kom med skulle kunna ses som att det som betyder något i yrket är det som de 

professionella kan förhålla sig till. Där de tillåts ha känslor. Till exempel att hjälpa andra uppnå 

sitt drömbetyg eller lösa en otrygg situation. Sådant som inte går att förhålla sig lika lätt till, 

exempelvis dokumentation, förlorar lätt sin betydelse om kopplingen till det ”riktiga arbetet”65 

suddas ut. Att sitta med papper och fylla i dokument finns det dock en viss förståelse för både 

hos lärare och poliser66 så länge det finns en länk till professionen, men det finns en gräns och 

den gränsen verkar båda ha passerat67.  

Ur den tanken växer en reflektion om vad passiviteten i resultatstyrning, ifall den fick råda 

ensam, skulle göra med professionella. Om de inte förhöll sig ens i sin roll som professionell 

utan alltid förväntades förhålla sig fri och göra det som ansågs “rationellt”? Skulle 

professionella som lärare och poliser börja hantera elever och medborgare utan att förhålla sig 

till dem… Vad skulle det göra med bemötandet? 

Ytterligare en likhet studien fann var att alla respondenter verkade på det klara med att ofta när 

systemet sviker eller för att utveckla sig i sitt yrke är det viktiga i sammanhanget relationerna. 

En polis berättar: “Jag tror att räddningen är nog att vi kan prata med varandra om våra 

ärenden”68. Att finna stöd hos andra var även ett återkommande tema hos lärarna. Vad det än 

skulle handla om var det just att kunna prata med eller få hjälp av andra professionella som 

verkade upplevas som viktigt. Det är troligen den mest krävande biten av arbetet, men 

fortfarande det som ger mest69.  

Två av respondenterna i polisgruppen talade om att kunna ha målen för att hjälpa till att 

prioritera sitt arbete. Det är ett intressant argument om en jämförelse ska göras med Humes 

argument om att rationalitet aldrig kan välja åt oss (Olsson, 2011). Samtidigt stod det klart att 

de nuvarande målen ej fungerar på det sättet, utan det de uttryckte var snarare en efterfrågan på 

sådana mål. Frågan blir; kan sådana mål finnas? Eftersom uppsatsen inte har empiriskt underlag 

att svara på en sådan fråga blir det en teoretisk tanke, men en fråga som kan reflekteras över. 

Mål kan eventuellt bli medel att prioritera med, men valet att följa dessa mål ligger helt på 
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individen. Bara för att målen finns betyder inte det att människor motiveras att följa dem, så 

som Hume (2002) skulle sagt. Först måste det finnas en meningsfullhet med målen. I så fall är 

vi åter igen tillbaka på känslorna. Känslor har en viktig roll, så varför förväntas vi stryka dem i 

vårt yrkesliv?  

6.2.4 Sammanfattning – Rationalitet/intellekt 

Det som uppkommit i texten ovan om och om igen, med likhet i båda respondentgrupperna, är 

dubbelheten i professionellas vardag. Ledningen efterfrågar kvantitativa fakta samtidigt som de 

professionella själva ser till det kvalitativa. De tvingas förhålla sig i limbo mellan dessa två 

verkligheter varav de verkar uppleva att den verklighet ledningen kommer med egentligen inte 

reflekterar deras arbete. På deras berättelser låter de alla som att de i praktiken arbetar sig runt 

verksamhetsmålen och att dessa egentligen inte har någon betydelse. Verksamhetsmålen 

upplevs ändå inte som verkliga så varför ska de förhålla sig till dem? 

 

Dyker vi djupare ned i detta förhållande med hjälp av teorin ser vi att verksamhetsmålen har ett 

bekymmer. De är endast rationella. Hume talade om rationalitet, eller förnuft, som faktabaserad 

sortering. En process som kan hjälpa oss ta fram objektiva faktum, men den kan aldrig välja 

bland dessa. Rationaliteten kan inte värdera och prioritera. Problemet med verksamhetsmål är 

att de är just faktabaserade på en viss, begränsad information. Däremot tillåts resultaten på deras 

del av informationen värdera en hel verklighet. Kan verksamhetsmål värdera? Respondent F 

snurrade runt detta ämne. Personen skiljde sig från de andra på det sätt att denne tyckte målen 

hade en viktig poäng. De kunde hjälpa till att prioritera arbetet exempelvis. Däremot var 

personen inte nöjd med de nuvarande målen då de ansågs för verklighetsfrånvända och långt 

från vetenskaplighet. Respondenten reflekterade även en viktig poäng om resultat och statistik. 

Att det kan ge tendenser, men inte mycket mer. “Det [resultatet] talade om att någonting har 

hänt, men inte i jämförelse så mycket mer.”70     

Enligt mätningar i statistiken har någonting hänt. Det är egentligen det enda statistik någonsin 

kan säga oss. Något verkar ha hänt, men jag måste dyka ned för att förstå vad det är som har 

hänt, och allra helst för att hitta lösningar på problemet. Mätningar och resultat kan aldrig ta 

fram sådan information. Rationella värden betyder ingenting utan det kvalitativa. Tidigare 

kunskap och värderingar gör det rationella begripligt. Våra passioner, enligt Hume och 
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Descartes, är det som ger vilja och motivation. De kan peka ut en väg. Som märktes på alla 

respondenternas svar så var det som betydde något mänskliga relationer. Att få bygga relationer 

med andra, kunna känna att det arbete de utför kommer till nytta för en annan. Sådant som mål 

och resultat är en del av jobbet, men de är inte jobbet. Det som ger mest meningsfullhet är inte 

att gå till jobbet för att kunna utföra sina fall snabbt eller ge ut ett visst antal godkända betyg. 

Det som betyder något i så fall är att fallens utfall kan hjälpa någon eller som i lärarnas fall att 

eleverna får med sig kunskap. Det är effekten som handlingarna ger hos andra människor som 

ger meningsfullhet, vilket samtliga respondenter vittnade om.    

En skillnad som uppkom var anledningen till att verksamhetsmålen upplevdes orelaterade. 

Medan lärarnas problem med verksamhetsmålen mer handlade om att målen till stor del 

egentligen inte handlade om deras profession talade poliserna om att målen var för generella 

för att tyda till dagliga arbete i sin profession. Vad som uppkom, med andra ord, är en tendens 

mot svårigheten för en chef att skriva verksamhetsmål som de professionella i organisationen 

kan relatera till sin vardag.      
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7 Slutsatser 

I detta avsnitt kommer ett antal slutsatser som dragits i studien presenteras. Svar på studiens 

frågeställning redovisas och diskussioner om framtida forskning presenteras.  

7.1 Tidigare forskning 

Den teoretiska bakgrunden målar en bild av hur resultatstyrning varit närvarande i västvärlden 

sedan 80-talet. I Sverige har vi levt med en mer utbrett resultatstyrd offentlig verksamhet 

åtminstone sedan 90-talet. Resultatstyrning skulle enligt metodens förespråkare förflytta 

kontrollen över verksamheterna tillbaka till politikerna. Offentliga sektorn skulle effektiviseras 

och tjänstemännen påstods kunna få mer frihet i sina ämbeten. 30 år senare är studierna av 

resultatstyrning både i Sverige och internationellt översvallande negativa. De negativa 

rapporterna tog mer eller mindre över från de positiva runt millennieskiftet och sedan dess har 

flera olika forskare trätt fram. Alla är överens om att någonting hänt inom svensk offentlig 

verksamhet efter introducerandet av resultatstyrningen. Särskilt bland professionsyrkena. En 

sak som har hänt är enligt majoriteten av forskarna att professionella har fått ägna mer tid åt 

aktiviteter som inte har med deras egentliga arbetsuppgifter att göra och att deras möjligheter 

att styra över sin arbetssituation har begränsats på grund av en ökad administration och ett 

intensifierat mätande av deras prestationer. De intervjuade respondenterna vittnar däremot om 

att de, resultatstyrningen till trots, har hög frihet i hur de lägger upp det dagliga arbetet, att de 

ofta får gehör för sina åsikter (även om de ibland inte leder någon vart) samt att de känner en 

stor tillit uppifrån inom sitt ämbete.  

Delvis har det empiriska materialet instämt med tidigare forskning och delvis har det motsagt 

den. Utifrån tidigare forskning och vår tolkning av teori och empiri har denna uppsats försökt 

ge svar på frågan ”Hur påverkas professionella av resultatstyrning?” För att besvara frågan 

nyanserat har tre teman använts: makt, ansvar och rationalitet/intellekt. Slutsatserna som dragits 

med hjälp av materialet kommer presenteras nedan. 

7.2 Slutsatser 

Den första slutsatsen är att verksamhetsmål av professionella beskrivs som otydliga och 

irrelevanta för det dagliga arbetet vilket leder till att de många gånger lämnas åt sidan. Även 

om det kanske finns en god intention från chefernas sida när de formulerar dessa mål så tenderar 

en gemensam upplevelse för professionella om verksamhetsmålen vara att de är svåra att 

förhålla sig till på grund av att det inte alltid går att se hur det går att bidra till dem på 
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individnivå. Att målen blir otydliga kan ha att göra med att personerna i ledningen, som 

formulerar verksamhetsmålen, står långt ifrån verksamheten vilket gör att det blir svårare för 

dem att formulera relevanta och rättvisa verksamhetsmål för sådana grupper. Professionella 

verkar då tendera att lämna, för dem i deras praktik irrelevanta mål, åt sidan. 

En andra slutsats är att resultatstyrning inte anses verklighetsförankrat enligt professionella. 

Eftersom resultat bygger på statistik och eftersom statistik inte kan redovisa nyanser blir 

resultatstyrningen lika enkelspårig som statistiken. Att chefer ändå ger betydelse åt detta 

resultat ses som ett problem bland professionella eftersom de inte upplever denna version av 

verkligheten alltid vara rättvisande vilket skapar frustration och uppgivenhet bland många 

respondenter. Det enda statistiken trots allt egentligen kan säga är att någonting har hänt, inte 

vad som faktiskt har pågått i verksamheten. Detta förhållande tar oss till den tredje slutsatsen: 

Mätningar och statistik verkar ha fått för stor plats. 

Mätning och kvantifiering tjänar som en simplifiering av verkligheten, men professionella 

menar att deras arbete till stora delar består av värden som inte kan mätas. Om en chef därför 

väljer att använda statistik som grund för sin förståelse av en sådan verksamhet betyder det att 

denne antagligen får ett begränsat perspektiv på det arbete som utförs inom organisationen. Om 

chefen talar mätbara siffror och de professionella om sitt arbete, som relationer och 

förutsättningar, är det inte konstigt om det upplevs bli ett glapp mellan chefernas perspektiv 

och medarbetares syn på verkligheten vilket kan tänkas bidra till onödiga diskussioner om vad 

som egentligen pågått.  

En fjärde slutsats som studien finner är att resultatstyrning riskerar leda till att allt mer av den 

professionellas tid ägnas åt att arbeta med uppföljning av mål, som dokumentation, istället för 

att arbeta med de delar som hör till deras profession. Nästan alla respondenter antydde att den 

ökade dokumentationen kändes som slöseri med tid. Är detta verkligen det bästa utnyttjandet 

av professionsutbildade medarbetares tid? Professionella är utbildade för att arbeta med sitt 

yrke, inte i huvudsak merarbetet runtomkring.  Med resultatstyrning flyttas dock fokus från 

själva verksamheten till efterfrågat resultat. För att mäta resultatet ska det dokumenteras och 

följas upp. Samtidigt ska organisationen mobiliseras med hjälp av verksamhetsmål och 

resultatkrav. Därav kan professionella tvingas förflytta sitt eget fokus mot målen även om de 

inte alltid ser ett verkligt syfte bakom dessa mål, vilket kan vara problematiskt i det långa loppet. 



  

60(73) 

 

Den femte slutsatsen, vilken kanske är en av de viktigaste lärdomarna studien mynnat ut i och 

som ej funnit motstycke i tidigare studier, är de dubbla verkligheterna. Vad som framkommit 

är en tendens att professionella har sin syn på verksamheten och ledningen har en annan, men 

samtidigt tvingas professionella också, i och med resultatstyrningen, se sitt arbete genom 

ledningens resultatlins eftersom de förväntas leva upp till de uppsatta verksamhetsmålen. Det 

blir dubbla verkligheter där den ena verkligheten inte riktigt verkar gå ihop med den andra. Den 

professionella hamnar i ett dilemma mellan vilken verklighet som ska råda. Ska det vara mål 

och resultat eller mellanmänskliga relationer och att få känna en nytta i sitt arbete som 

professionell? Det senare är dock det som betyder något och som bär den professionelle framåt. 

Vad skulle då hända om de slaviskt följde verksamhetsmålen och eliminerade sina känslor? 

Trots alla dessa slutsatser är ändå den sjätte slutsatsen är att tidigare kritik i andra studier, 

jämfört med vårt resultat, verkar ha varit för hård. Professionella tycks ha kvar möjligheter att 

styra sitt arbete och de är alla fortsatt väldigt trygga i sin profession. Tidigare studier har pekat 

på en deprofessionalisering, men detta har vi ej funnit alltför uppenbara tendenser till. Att det 

finns påtryckningar märks, men inte att de har någon extrem påverkan på de professionella som 

till synes står stadigt rotade i sina professioner. Det resultat vi kunde återfinna från tidigare 

studier som är kopplat till detta är att de professionella upplever en viss misstro riktad mot sig. 

Därför dokumenterar de mer nu för att skydda sig själva. Denna utveckling påpekar tidigare 

studier är kopplat till resultatstyrning, men vi har för lite empiriskt material för att kunna ge 

definitiva svar. Det är förstås en tendens att ta i fortsatt beaktning.  

Däremot var det ingen av respondenterna som påkallade resultatstyrningens avskaffande vilket 

är den sjunde slutsatsen. Även om det fanns ifrågasättanden av styrformen var det ingen av 

respondenterna i studien som gav sken av att resultatstyrning borde tas ur verksamheten. 

7.3 Hur vi kan förstå resultatet 

Slutsatserna är resultaten av forskningsfrågan och de visar några utav de sätt på vilka 

professionella påverkas av resultatstyrningen. Studien finner inga absoluta svar, men vi kan 

utröna vissa tendenser som förklarats i relation till studiens tre teman (se kap. 4 - 6). 

Resultatstyrningens fortsatta framgång eller ej är inget studien kan kommentera på grund av det 

begränsade materialet. Däremot kan uppsatsen peka på flera tendenser som borde tas i 

beaktning. Främst att resultatstyrning påverkar professionella på det sätt att det verkar vara en 

form av styrning som inte översätter sig väl mellan ledning och medarbetare. En tendens som 

uppkommit och eventuellt borde tas i beaktning i kommande studier. En mer öppen dialog om 
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verksamheten bortom resultat verkar vara efterfrågad från de professionella. Utifrån sett verkar 

det även som om verksamhetsmål borde börja skrivas tillsammans med de professionella för en 

ökad tydlighet och gemensam diskussion om vad man vill uppnå inom organisationen. 

En fråga som uppkommit hos författarna under skrivprocessen är hur en professionell person 

kan ha friheten att ta beslut om de konstant uppmanas till att prestera enligt mätbara mål? 

Professionellt yrke är ju dessutom inte heller översättningsbart i kvantitativa termer, vilket gör 

att deras professionella förväntningar och målen blir två olika sanningar. En professionell 

person ska då välja mellan verksamhetsmålet och verkligheten. Är jag till exempel en polis med 

ett stort och krångligt fall som tar litet längre tid att utreda, men på samma gång har krav på 

mig om att lösa ett visst antal fall per år för att uppfylla resultatkraven (vilka kan tolkas som 

tecken på att jag arbetar “bra”), kan resultatstyrning då påverka mig genom att jag i 

fortsättningen skulle kunna välja mindre och lättare fall? Problemet i så fall är att professioner 

i sig inte fungerar på det sättet. Om alla poliser började lösa fall snabbt och alla lärare godkände 

sina elever behöver inte det betyda att vi har fått mer kvalitet i våra offentliga verksamheter, 

bara att de arbetar fortare. Att jag uppfyller definitionen på målet är inte detsamma som vad 

verkligheten kräver.  

Trots ledningens efterfrågan och verksamhetsmålens mätbarhetsfokus verkar professionella 

delvis kunna stå emot påtryckningarna om att leverera resultat som går emot deras 

professionella övertygelse. Exempel som uppkommit från studien är att lärarna talar om att trots 

genomströmningsmålet så är F ett betyg och poliserna talar om att trots redovisningen så är det 

inte ultimat utgång att alla brottsfall går vidare till åklagare. Professionen kanske ger 

professionella kraft att stå emot påverkan från resultatstyrningen när den inte gynnar dem. 

Däremot kanske denna kraft är del i förståelseglappet mellan ledning och professionella. Om 

så är skulle vidare studier kunna undersöka hur detta glapp kan överbryggas. 

7.4 Insikter längs vägen 

Under skrivprocessen har vi blivit färgade av det övervägande kritiska teoretiska material som 

har lästs in och använts. Att förhålla sig mellan tidigare forskning och vårt eget empiriska 

material har på så sätt varit en balansgång. I och med tidigare forskning har det därför ständigt 

gått att se ett negativt resultat av frågeställningen samtidigt som ett mer positivt resultat varit 

svårare att föreställa sig. Däremot har vi inte försökt dölja utsagor, utan strävat efter att på ett 

så rättvist sätt som möjligt återge och pröva dem mot tidigare forsknings motstridiga resultat. 
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Dessutom har det varit en utmaning att reflektera forskningsfältet runt NPM och 

resultatstyrning eftersom det i sig är ett brett och väl utforskat teoretiskt ämne. Alla perspektiv 

och viktiga studier kunde inte av tid och utrymmesskäl tas med även om studien kanske blivit 

än mer nyanserad av en mer nogsam genomgång. Däremot har det genomgående i arbetet varit 

ett mål att förhålla sig öppen och försöka reflektera utifrån flera perspektiv. Särskilt med hjälp 

av temana som belyst ämnet från flera olika synvinklar. Temana hade kunnat utvecklas och 

länkas samman bättre för att ge en mer nyanserad bild av fenomenet. Exempelvis hade studien 

kunnat dyka djupare i kopplingen mellan rationalitet och makt, ansvar och moral. 

7.5 Resultatet och framtiden 

Vi ser inga tendenser till att samhället är på väg bort från fokus på mål och resultat. Frågan är 

därför hur vi kan bygga organisationer med resultatstyrningens fördelar som samtidigt kan 

skapa optimala förutsättningar för professioner? Resultatstyrningen är nämligen, i vår mening, 

en väl etablerad institutionaliserad doktrin som tycks kommit att bli den offentliga sektorns 

ryggrad. Det finns problem med hur styrformen påverkar professionella som både vi sett 

tendenser till i vår empiri, våra slutsatser och som tidigare forskning observerat. Hur dessa kan 

lösas är däremot för andra studier att ta vid.  

Förhoppningen med studien har varit att kunna beskriva hur den professionella påverkas av 

resultatstyrning och därigenom kanske starta en mer nyanserad diskussion om arbetet med 

målen och resultatstyrningen i förhållande till denna viktiga yrkesgrupp. Vidare forskning 

skulle ha utrymme att både undersöka hur professionella kan premieras bättre i 

resultatstyrningens tidsålder, samtidigt som en studie liknande denna men med både bredare 

och större empirisk insamling skulle kunna säga mer om situationen runt ämnet i Sverige. Vad 

vi dock kommit fram till är att frågan hur professionella påverkas av resultatstyrning inte har 

några lätta svar även om det verkar finnas gemensamma tendenser mellan verksamheter.   
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Bilaga 1 - Informationsbrev
      

 

 

Information om deltagande i intervjustudie. 

 

Vi är två studenter från human resource management-programmet på Ekonomihögskolan, 

Linnéuniversitetet i Kalmar som just nu skriver på vår kandidatuppsats inom organisation. 

Inom ramen för denna uppsats syftar vi till att genomföra en intervjustudie för att analysera 

hur resultatstyrning (styrning genom måluppfyllelsekrav) påverkar professionsmedarbetare i 

deras arbetsliv. Intervjun vi kommer genomföra med dig är således en del i underlaget för 

uppsatsen.  

 

Studien utförs av oss; Evelina Berggren och Sam Larsson. Intervjun anonymiseras vilket 

betyder att inga enskilda personer eller avdelningar kommer kunna identifieras varken på våra 

seminarier eller i uppsatsen. Ditt namn kommer alltså inte finnas med.  

 

Det är frivilligt att medverka i studien och du kan närsomhelst avbryta din medverkan. 

Intervjun beräknas ta cirka 50 minuter.  

 

Intervjun kommer, med ditt samtycke, spelas in. Detta endast på grund av att underlätta vår 

sammanställning av informationen efteråt. Ljudfilen kommer behandlas konfidentiellt och 

förvaras så att ingen obehörig kommer åt den. När sammanställningen är klar raderas den 

direkt.    

 

Har du frågor under intervjun kan du ställa dem direkt. Uppkommer de efteråt är du 

välkommen att maila oss. 

 

Studerande:    Handledare: 

Evelina Berggren   Universitetslektor 

Mail: eb223ej@student.lnu.se  Mathias Karlsson 

Sam Larsson    Mail: mathias.h.karlsson@lnu.se 

Mail: sl223da@student.lnu.se 

 
 

  



  

72(73) 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide    

Allmänna frågor 

Berätta lite om dig själv (Hur hamnade du här?) 

Befattning? Utbildning? Tid i organisationen? 

Hur ser din arbetsdag ut?  

Berätta om organisationen 

- Måste ni dokumentera någonstans vad ni gör? Vad är det som måste dokumenteras? 

- Hur mycket av din arbetstid tror du går åt till dokumentation? 

- Vad tänker du om dokumentationen?   

- Vilken del av ditt arbete anser du vara mest betydelsefull för dig? Varför? 

 

Makt  

- Hur mycket kan du bestämma över dina arbetsuppgifter?  

- Har det förändrats över tid, om ja, på vilket sätt?  

- Upplever du att dina åsikter/synpunkter får gehör? 

- Hur arbetar ni med mål inom organisationen?   

- Vilken påverkan har arbetet med mål på ditt jobb? 

- Följer du dem? (Motstånd?) 

- Har ledningen förklarat varför målen och kraven finns? Förstår du varför de finns?  

- Har ni några resultatkrav som ni arbetar med, i så fall, hur?  

- Hur påverkar det ditt jobb? 

- Hur kommuniceras beslut inom verksamheten?  

- Är du delaktig i beslutsprocesser om verksamheten? Om ja, på vilket sätt?, Om nej, 

hur påverkar det dig? Ge exempel på situationer. 

 

Ansvar 

- Vilket ansvar förväntas du ta inom ditt yrke? 

- Upplever du att det har ändrats över tid, om ja, på vilket sätt? 
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- Medför din yrkesroll några särskilda ansvarsområden? I så fall vilka?  

- På vilket sätt dokumenteras era prestationer?  

- Hur mycket dokumenteras det?  

- Hur påverkar det din förmåga att utföra ditt yrke? Positivt/negativt? 

- Vem håller koll på att målen följs?  

- Vad händer om målen inte följs?  

- Hur mycket tillit upplever du att du får i ditt yrkesutövande? 

- Litar du på dina chefers omdöme?  

Ratio/Intellekt 

- Upplever du att ni i den dagliga verksamheten arbetar efter en mall eller 

situationsanpassar ni efter behov? Ge gärna exempel. 

- Finns det något utav arbetssätten som tilltalar dig mer, i så fall vilket? 

- Känner du en personlig koppling till ditt arbete?  

- Har du svårt att lämna jobbet hemma vid dörren? 

- Känner du att du som person har en påverkan på ditt arbete?  

 

Avslutning 

-Något annat du vill lägga till eller berätta? 

 

 


