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Sammanfattning 
 
Titel: Kan de styra mot mål? – En studie om målstyrning i en kommunal respektive fristående 
skola 
 
Författare: Joakim Karlsson, Blerim Kuçi 
 
Handledare: Henrick Gyllberg, Björn Ljunggren 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi 15 hp 
 
Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka på vilket sätt skolorna använder målstyrning i 
sin verksamhet och om de har skapat mätbara och utvärderingsbara mål. 
 
Metod: Studien genomfördes vid två skolor i Karlskrona kommun, den kommunala skolan i 
Nättraby och Svettpärlan som är en fristående skola. Informationen samlades in genom 
intervjuer med totalt fem personer från skolorna samt personal vid kommunens Barn- och 
ungdomsförvaltning. Som stöd till intervjuerna genomfördes även en enkätundersökning 
bland de anställda på respektive skola.  
 
Slutsatser: Vår studie visar att skolorna inte har lyckats med att införa en helt fungerade 
målstyrning i sin verksamhet. Vår bedömning är att ledningen på skolan har den kunskap som 
krävs för att få målstyrningen att fungera men då personalen inte alltid är med att sätta målen 
kan det brista vid implementeringen. Som det framkommer i teorier och även av vår 
enkätundersökning ökas motivationen bland de anställda att arbeta efter målen när de känner 
sig delaktiga i processen med att formulera målen. Vi gör även tolkningen att kommunikation 
kring mål är en bidragande faktor till hur meningsfulla målen anses vara. Skolornas svaghet är 
att de har svårt att skapa mätbara och konkreta mål men de har inte förkastat arbetet. De är 
välmedvetna om att det kommer kräva tid och hårt arbete för att få system att fungera 
optimalt. 
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Abstract 
 
Title: Can they manage towards objectives? – A study about managing by objectives in a 
municipal respective independent school 
 
Authors: Joakim Karlsson, Blerim Kuçi 
 
Supervisors: Henrick Gyllberg, Björn Ljunggren 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Purpose: The aim with our work is to examine how the selected schools have used goals in 
managing their daily activity and if they have created goals that can be measured and 
evaluated. 
 
Method: The study was carried out at two schools at municipality of Karlskrona, the 
municipal school of Nättraby and Svettpärlan as an independent school. The data was 
collected through qualitative interviews with a total of five persons, representatives from the 
schools and employees at the municipal child and youth committee. As a support to our 
collected data from the interviews, we carried out an questionnaire among teachers at 
respective schools. 
 
Results: Our study shows that the schools have not succeeded to introduce a fully functioned 
managing by objectives-system in their activity. Our judgment is that the schools management 
has the knowledge that is required to manage by objectives but since the personnel not always 
is involved in developing the goals, the system can burst while implementing it. As is 
emerges by theories and even from our own questionnaire, the motivation among employees 
to work towards goals increases when they feel involved in the process with formulating the 
goals. We also make an interpretation that the communication around the goals contributes to 
the fact of how meaningful the goals are considered to be. The schools weakness is that they 
have difficulties to create measurable and concrete goals but they have not rejected the work. 
They are well aware that it will take time and demand hard work to make the system work at 
its best.     
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1. Inledning 
 
I det inledande kapitlet kommer vi att introducera läsaren till det ämne som ligger till grund 
för vårt arbete. Först kommer vi att ge en bakgrund till problemet för att sedan diskutera 
problemet mera djupgående. Kapitlet avrundas genom att vi presenterar vår 
problemformulering och vårt syfte med arbetet. 
 
1.1 Bakgrund 
Förändring sker ständigt i vårt samhälle, jordbrukssamhället har gått över till att bli ett 
industrisamhälle och vi är på väg in i ett mer utvecklad tjänstesamhälle. 90-talet har inneburit 
stora förändringar för skolan i Sverige. Sedan friskolereformen 1992 har antalet fristående 
skolor i Sverige ökat markant. Läsåret 2006-07 fanns det 599 fristående grundskolor i Sverige 
och inför 2008 har inte mindre än 215 skolor sökt tillstånd för att få starta upp verksamhet.1 
Fristående skolornas inkomst kommer från en fastslagen ersättning från kommun i form av 
skolpeng, den skall vara likvärdig med den beräknade kostnaden som kommunala skolan har 
per elev. Det har förts en del debatter inom media om huruvida fristående skolor hjälper till att 
höja kvalitén på utbildningen eller om dessa leder till segregation och en form av elitskolor.2  
 
Enligt nationalekonomisk teori så är fri konkurrens det bästa alternativet ur kundens 
perspektiv, då det ger ett bättre resursutnyttjande än monopol, vilket i sin tur leder till bättre 
kvalité.3 Dock är verkligheten mer komplex, så att mer konkurrens inte alltid ger de fulla 
effekterna som teorin förespråkar. Det skulle även kunna vara på sådant sätt att konkurrens 
mellan skolorna får den effekten att de börjar skära ner på kostnader i sådan utsträckning att 
kvalitén på utbildningen blir lidande.4  
 
Denna förändring har även genomförts i andra delar av den offentliga verksamheten och har 
varit ett led i teorin om new public management. Förändringen har till stor del handlat om att 
decentralisera ansvaret för såväl ekonomin som genomförandet av den aktuella verksamheten. 
Den tidigare mer detaljreglerade centralstyrningen har alltmer ersatts av lösliga ramregler där 
personalen på den enskilda arbetsplatsen själva ansvarar för utformningen av verksamheten. 
Det styrande organet i verksamheten sätter upp grova mål som skall konkretiseras och tolkas 
desto längre ner i verksamheten de kommer. 
 
Vi tror oss se att målen för skolans verksamhet i kommunen styrs av skolplanen och att 
målstyrning används, men frågorna angående hur styrningen bedrivs och hur målen 
förmedlas, bryts ner och följs upp i organisationen kvarstår. En intressant fråga för oss är 
också om det finns några synliga skillnader mellan en kommunalskola och en fristående 
skola. 
 
Somliga ser målstyrningen som räddningen för den offentliga sektorn medan andra har en 
annan bild av verkligheten. I boken ”Det går inte att styra med mål!” menar författaren att det 
är på tiden att slänga ut målstyrning som lösning på den offentliga sektorns problem. Skolan 
är ett område som alla har eller kommer att få kontakt med i framtiden och därför tyckte vi att 
det kunde vara intressant att titta närmare på målstyrning inom skolan.  

1 http://www.friskola.se/Om_friskolor_Friskolorna_i_siffror_DXNI-25907_.aspx (10/12/2007) 
2 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=462506  (11/12 2007) 
3 Samuelsson, Nordhaus, Economics, McGraw Hill, 2004 
4 Isaksson, H (2006) Effektivitet eller Valfrihet, Lunds universitet, Department of Political Science 
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1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Offentlig styrning kontra privat styrning 
Offentlig styrning eller privat styrning har länge varit ett ämne för tidigare studier. I slutet av 
1900-talet påbörjades en reform som var tänkt att tranformera den offentliga styrningen till att 
bli mer likt affärsstyrning.5 De privata förtagen har använt sig av målstyrningen en längre 
period än vad de offentliga har gjort och har därför ett försprång eftersom de privata har haft 
längre tid på sig att lära av sina framgångar och misstag.6 En av New Publiv Management 
reformens punkter innebär att implementera målstyrning i den offentliga verksamheten och 
därigenom skolan. Den offentliga sektorns verksamhet är till största del finansierad av skatter 
av olika former.7 Eftersom Sverige har en väldigt stor offentlig sektor är det en stor summa 
pengar som skall hanteras och styras och medborgarna vill antagligen få ut så mycket som 
möjligt av så lite som möjligt. År 2005 stod den offentliga sektorn för mellan 57 och 59 % av 
BNP, bruttonationalprodukten, vilket står för den samlande konsumtionen i ett land.8 Om det 
skulle vara så att den offentliga styrningen vi har idag är mindre effektiv än den privata så är 
det alltså nästan 1 400 miljarder som inte förvaltas på ett optimalt sätt. Ordet effektivt kan ha 
olika definitioner, om effektivitet ses som förmågan att hålla budget så kan ändå ett dilemma 
komma fram.  Om företag X gör en budget och håller den, är de då mer effektiva än företag Y 
som går över sin budget men på samma gång genererar större inkomster än vad utgifterna 
ökar? Det finns många definitioner av effektivitet men vi har valt att använda oss av den som 
ges av Anthonys, effektivitet är förhållandet mellan en enhets prestation ställt till 
organisationens strategi och mål.9 Eftersom vi har valt att undersöka både fenomenet 
målstyrning samt ekonomistyrning så anser vi att denna definition kommer att hjälpa oss bäst 
vidare i vårt arbete. För att vi skall kunna jämföra två enheter med varandra måste vi i detta 
fall komma på ett gemensamt mått för prestationen. Det mynnar även ut i begreppet 
kostnadseffektvitet som nämnts ovan, högre effekt i relation till kostnad och det mål som skall 
uppfyllas är lika med högre kostnadseffektivitet. 
 

1.2.2 Vanligt förekommande fördomar gällande privat och offentlig styrning 
Det finns en rad fördomar när det gäller skillnader mellan den privata och offentliga sektorn. 
Som tidigare nämnt är debatten om vårdens privatisering ett bra exempel då motståndarna ofta 
hävdar att det kommer leda till vårdhem som i första fall försöker tjäna pengar och i andra fall 
ge god vård till sina patienter. På statens folkhälsoinstituts hemsida www.fhi.se finns en rad 
olika publikationer att läsa om debatten. I artikeln Public administration and public 
management - Is there a difference? tar författaren upp ett antal vanliga fördomar och 
skillnader: 
 
1. Den privata sektorn har inte det sociala ansvaret som den offentliga sektorn och är inte 
heller utsatta för lika många lagar och regler. De privata aktörerna behöver bara tänka på sin 
egen framgång och behöver inte ta hänsyn till den samhällsekonomiska nyttan av deras 
verksamhet.10 Liknande påståenden används ibland för att kritisera privatisering av offentliga 

5 Skålén, 2004,  New public management reform and the construction of organizational identities 
6 ibid 
7 http://www.skola.regeringen.se/finans/biblioteket/ekonomi_samhalle/sektor.htm (22/12/2007) 
8 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OE0903_2007A01_BR_OE06SA0701.pdf (12/1/2008)  
9 Antony, R  (1990), Administrativ styrning, Studentlitteratur, Lund 
10 Chandler J, 1991, Public administration and public management. Is there a difference?, Public 
Administration, vol. 69 
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områden som till exempel vården och delvis debatten om hur de fristående skolorna tjänar 
massa pengar och försämrar utbildningen. 
 
2. Privata aktörer har konkreta mål som syftar till att göra vinst och de kan ofta mätas i termer 
av vinst eller förlust. Inom den privata sektorn har företagen ofta produkter där kostnad per 
enhet kan räknas ut och ge tecken om framgång hos personalens effektivitet vilket gör det 
lättare och tydligare att mäta efter output. Offentliga verksamheter har mindre konkreta mål 
och de står ibland i konflikt med varandra. De innefattar ofta etiska och moraliska värderingar 
och är svårare att mäta. Målen är otydligare på grund av att det finns fler intressenter att 
tillfredställa. Privata behöver inte tillfredsställa så många intressenter och de är ofta nöjda om 
det ger bra vinst.11 Denna punkt går in i den kritik som Rombach ger målstyrning av den 
offentliga sektorn i boken ”Det går inte att styra mot mål!”. 
 
3. Offentliga organisationer är oftare monopolistiska och kan därmed ”tvinga till sig” sina 
kunder. Eftersom staten finansierar deras verksamhet har de en större överlevnadsförmåga 
och behöver inte tänka på sina kostnader lika mycket. Även om verksamheten går dåligt läggs 
den inte ned utan finansieras antingen genom skattehöjningar eller genom omfördelning av 
resurser från andra verksamheter. På grund av detta kan de offentliga verksamheterna vara 
mindre kostnadseffektiva i sin styrning än privata företag.12  
 
Författaren ger även några invändningar på dessa påståenden och menar att det är felaktigt att 
säga att privata företag inte har så mycket lagar och regler att följa. Många företag har 
verksamheter som säljer produkter eller tjänster som är politiskt känsliga som till exempel 
Bofors vapenindustri och hamnar lätt i rampljuset på den politiska arenan om de inte sköter 
sig. Om ett företag till exempel släpper ut miljöfarliga gifter så kommer staten att börja 
kontrollera företaget och de kommer att förlora sitt rykte och därmed sin försäljning. Många 
områden är så hårt konkurrensutsatta att ett gott ryckte kan vara avgörande för överlevnaden 
till en högre grad än kostnadseffektivitet. Eventuella försök att lura sina kunder drabbar också 
de privata värre än de offentliga eftersom de ofta behöver läggas ned på grund av den hårda 
konkurrensen. Offentliga organisationer har en större tendens att överleva skandaler än 
privata.13 
 
Det kan inte heller vara ett korrekt sätt att hävda att privata aktörer endast har som mål att gå 
med vinst. Visserligen är vinst ofta en nyckelfaktor då det behövs resurser för att överleva och 
betala sina räkningar, men då det finns många aktörer så bör det även påpekas vikten av 
kundvård. Även påståendet om att privata aktörer är mer kostnadseffektiva stämmer inte helt 
in på verkligheten. I slutet av 90 talet ökade kraven på den offentliga sektorn när det gäller 
kostnadseffektivitet och även om de har en större överlevnadsförmåga än de privata företagen 
så är finansieringen skattemedel, det vill säga folkets pengar, vilket lägger en stor press på en 
god förvaltning.14 

11Chandler J, (1991) Public administration and public management. Is there a difference? Public 
Administration, vol 69, autumn 
12 ibid 
13 ibid 
14 ibid 
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1.2.3 Finns det några synliga skillnader? 
”All organizations are public because political authority affects some of the behavior and 
processes of all organization.”15  
 
Vad är då skillnaden mellan det offentliga och det privata? En av de största skillnaderna är 
ägandeskapet då privata företag oftast ägs av till exempel entreprenörer eller aktieägare 
medan offentliga företag ägs av den offentliga sektorn vilket består av till exempel kommuner 
och staten.16 En annan stor skillnad är finansieringen, där privata företag tar betalt av sina 
kunder för de tjänster eller produkter som levereras. Hos de offentliga organisationerna skiljer 
sig finansieringen då de oftast är skattefinansierade. Vidare bör tilläggas att drivkrafterna 
bakom dessa två organisationsformer skiljer sig åt i många avseenden. De privata företagen 
styrs av marknaden, då det är den som bestämmer vad som efterfrågas medan det är politiska 
krafter som styr det offentliga. Det tas även upp att dessa tre variabler: ägande, finansiering 
och drivkraft kan användas för att beskriva hur publikt ett bolag är då inget bolag är helt 
offentligt eller helt privat.17 Ett exempel kan vara ett kommunalägt kraftverk. Tar de ut 
avgifter av sina kunder, i detta fall elabonnenter, är det då inte helt skattefinansierat och därför 
går det inte att säga att det är helt publikt även om det är just den offentliga sektorn som 
framstår som ägare. Dessa tre faktorer har även kopplingar till andra faktorer som kommer 
från de första, till exempel ägarna i ett aktiebolag som har en direkt monetär koppling till om 
det går bra för bolaget eller inte. Presterar företaget ett dåligt resultat så sjunker aktien och då 
blir ägarnas förmögenhet mindre. Det kan vara ett incitament till att bedriva en högre nivå av 
styrning och kontroll. En annan skillnad som har nämnts innan är drivkraften, politik eller 
marknadskraft. För ett privat bolag så är det kunderna som sitter på de pengar företaget 
hoppas få in via försäljningen av sina varor och tjänster. Alltså måste företaget kunna erbjuda 
det som kunderna vill ha. Om företaget väljer att ignorera denna kritiska överlevnadsfaktor så 
finns det hög risk att kunden lägger sina pengar någon annanstans. Om bolaget istället är 
finansierad av skattepengar så är det politiker som bestämmer vad pengarna skall gå till, men 
hur kan vi försäkra oss att de alltid vet vad folket egentligen vill ha? 
 
Det främsta målet med ekonomistyrning i offentlig verksamhet är inte att gå med vinst som 
ofta kan vara målet i de privata företagen, utan de skall ofta fungera som ett medel för 
politikens förverkligande om vad som är viktigt för till exempel samhället i helhet. Det skapas 
förutsättningar som leder till en viss grad av kontroll över finanserna, samt fördelning av 
resurser i enlighet med folkets vilja, genom våra folkvalda representanter. Hög produktivitet 
och effektivitet skall eftersträvas i verksamheten. Som tidigare nämnts så skiljer sig den 
offentliga och den privata sektorn åt i olika avseenden och det ledde till att den svenska staten 
tvingades anpassa ekonomistyrningen för den offentliga sektorn. Detta gjordes genom att 
bryta ned ekonomistyrning i resultat- och finansiellstyrning, vilka kan betraktas som formella 
styrformer som den offentliga sektorn använder i sin verksamhet.18 Det har sedan flera år 
pågått ett arbete i många länder att införa new public management, som är ett nytt sätt att 
styra offentlig verksamhet på. Några beståndsdelar av NPM är till exempel kvalitetsstyrning, 
kostnadskontroll och decentralisering.19 Det övergripande målet med NPM är att transformera 
den offentliga styrningen till att bli mer som den privata affärsstyrningen. Det kan inte ses 

15 Boyne, G (2002), Public and private management: What´s the difference?, Journal of Management Studies 
V.39 
16 ibid 
17 ibid 
18 ibid 
19 Rämö & Skålén, (2006), Time and space in new public management reform: the case of geriatric care, 
International Journal of Public Sector Management 9, 5 
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som ett homogent program utan mer som en samling av bra idéer från den privata sektorn som 
går att använda hos den offentliga. En av dessa idéer är att mäta kundnöjdhet. Då målet med 
den offentliga verksamheten oftast är att tillfredställa samhällets behov kan det vara till stor 
hjälp att ha någon form av styrmedel för att kontrollera tillfredställelsen hos folket.20 Om 
organisationen väljer att sätta upp vissa mål i verksamheten, som inte går att mäta rent 
ekonomiskt och styra efter dessa, måste det finnas ett sätt att följa upp och utvärdera dessa 
mål.21 Problemet är att formulera konkreta mål som medarbetarna tar till sig och verkligen 
arbetar efter dessa så att målen kan uppfyllas. Ett annat problem är hur målen skall mätas och 
även prestationerna och dess effekter.22 
 
Vissa förespråkar även att det finns skillnader på cheferna och personalen i den offentliga 
verksamheten kontra den privata. Det finns teorier om att chefer inom den offentliga sektorn 
inte är lika materialistiska som sina motparter inom det privata och svarar därför inte på 
samma sätt när det gäller monetära motivationer. Även bland medarbetarna tros det föreligga 
lägre engagemang för organisationen då det ofta är mycket svag koppling mellan prestation 
och belöning.23 
 
Det argumenteras för att offentliga organisationer har en mer komplex miljö att verka i då det 
styrs av politiska åsikter och värderingar vilket har en tendens att skifta snabbt över tiden. 
Långsiktigt tänkande kan ersättas av kortsiktiga mål från politikerna för att stödja 
populariteten vid kommande val. Tillsammans med att de ofta saknar konkurrens för sina 
tjänster kan det leda till att de inte genomgår långsiktiga förbättringar som skulle gynna 
organisationen i framtiden. Även när det gäller satsningar så har privata aktörer inte samma 
hårda krav på beslutsprocess som offentliga, då dessa kan styras av väldigt hård byråkrati.24  
 

1.2.4 Skolan går från regler mot mål 
Sedan början av 1900-talet har den svenska skolan varit regel- och detaljstyrd för att kunna 
garantera skolans likformighet över hela landet.25 Den handbok som varit till grund för större 
delen av 1900-talet ledningsfilosofi i skolan har sitt ursprung redan 1917 och innehåller ca 
500 sidor med regler från övergripande frågor ner till minsta detalj.26 Detta ledde till att 
Sverige fick världens mest centralstyrda och detaljreglerade skolsystem i organisatorisk, 
juridisk och ekonomisk inriktning. 
 
På 70-talet inleddes en utredning som gjorde att dåvarande statstråd drog slutsatsen att skolan 
skulle bli mer inriktad på mål, utvecklingen skulle också präglas av minskad regelstyrning 
och ökad inriktning mot målstyrning.27 De viktigaste punkterna med den nya filosofin var att 
kommunen skulle få större ansvar för skolans drift och den pedagogiska verksamheten i 
skolan.28 Utvecklingen av den nya filosofin fortsatte och först på hösten 1990 fastslogs de 
övergripande principerna för en mål- och resultatorienterad styrning av skolan i riksdagen. 29 

20 Skålén, P (2004),  New public management reform and the construction of organizational identities, 
International Journal of Public Sector Management 17, 3 
21 Svensson, A (1997), Målstyrning i praktiken, Liber Ekonomi 
22 ibid 
23 Boyne, G (2002), Public and private management: What´s the difference?, Journal of Management Studies, 39 
24 ibid 
25 Stålhammar, B (1991), Målstyrt ledarskap i skolan, Förlagshuset Gothia, Göteborg 
26 ibid 
27 SOU 1974:53 Skolans arbetsmiljö. 
28 Richardson, G (1999), Svensk utbildningshistoria. Studentlitteratur, Lund 
29 Richardson, G (1999), Svensk utbildningshistoria. Studentlitteratur. Lund 
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• Riksdag och regering styr skolverksamheten genom att ange nationella mål. 
• Grundläggande mål anges i lag. 
• Övriga mål och riktlinjer anges i läroplaner. 
• Lärarutbildning och fortbildning är andra statliga medel att styra skolan. 
• Staten ger bidrag till skolan, men styr inte genom bidragen. 
• Kommun eller annan huvudman har ansvaret för verksamheten. 
• Skolans verksamhet ska följas upp och utvärderas. 

1.2.5 Styrning i skolan 
Producerar du något är det relativt enkelt att mäta effekterna av arbetet genom att jämföra 
input med output på olika sätt.  En möbeltillverkare kan ha trä och diverse material som input 
och värdiga stolar som output. Men hur mäter skolan sin output då? Som output i form av 
antal elever med godkänt betyg i kärnämnena eller höga snittbetyg? Om skolan använder sig 
av betyg så bör de känna till att det finns ett samband mellan höga betyg och god 
utbildningsnivå, men lika viktigt kan även vara nivå av trivsel i skolan. Vilka mål använder 
sig skolan av när de vill kontrollera sina resultat? Normalt sätt bedriver inte heller skolan 
någon verksamhet med vinstsyfte, men fristående skolorna bedrivs ofta i aktiebolagsform och 
ägarna får stå för eventuella underskott i budgeten vilket innebär att de skolorna kan behöva 
planera in ett visst finansiellt sparande för att klara framtida underskott. 
 
1.3 Problemformulering 
 

• Lyckas skolorna skapa mätbara och utvärderingsbara mål att styra efter? 
• Går det att se några skillnader i målstyrningsprocesser och uppföljningen mellan 

skolorna? 
• Skiljer sig den ekonomiska styrningen mellan skolorna? 

 
1.4 Syfte   
Syftet med detta arbete är att undersöka på vilket sätt skolorna använder målstyrning i sin 
verksamhet och om de har skapat mätbara och utvärderingsbara mål.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 11 

                                                                                                                                                   



2. Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera våra val som vi har gjort under arbetets gång. Vi 
presenterar motivering till valet av tillvägagångssätt samt redogöra våra insamlingsmetoder. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studien kvalité följt av metodkritik.  
 
2.1 Inledning 
Det finns olika tillvägagångssätt för att förstå eller förklara diverse problem, allt från de 
vardagliga problemen till det som vi håller på med, ett vetenskapligt problem. Valet av metod 
faller dock på frågan om vilket problemområde som ligger till grund för uppsatsen. Utifrån 
valet av ett vetenskapligt problem så skapar vi ett syfte med arbetet, ett syfte som i sin tur 
påverkar valet av angreppssätt.  
 
2.2 Vårt tillvägagångssätt 
Vårt tillvägagångssätt kan i huvudsak delas in i två delar. Först började vi med att hitta ett 
ämne som vi kände kunde ligga till grund för vår uppsats. Veckorna före uppsatsskrivandet 
förekom det ständiga nyhetsrapporteringar kring en känd friskolekoncern där det 
rapporterades mest kring koncernens stora vinster och skyhöga utdelningar till ägarna. Detta 
gjorde oss intresserade och vi bestämde för att vår uppsats skulle handla om någon lokal 
friskola. Efter interna diskussioner bestämde vi oss för att göra en jämförelse mellan en 
kommunal och fristående skola där fokus för vårt arbete skulle ligga i målstyrningen. Under 
arbetets gång skrev vi olika versioner av vår problemdiskussion som till slut resulterade i tre 
konkreta frågeställningar. Processen hade i sig resulterat att vi fick ett tydligt syfte med 
arbetet.  
 
Under vår andra del av tillvägagångssättet har vi brottats med problemet kring valet av metod, 
då vi fick tydliggöra vårt syfte än en gång för att kunna gå vidare. Utifrån vårt syfte bestämde 
vi oss att använda den kvantitativa ansatsen till vårt metodologiska tillvägagångssätt. Vår 
motivering till valet av kvantitativ angreppssätt baserar vi på vårt syfte med arbetet då vi anser 
att det är i huvudsak av förklarande karaktär. Enligt Andersen är det då lämpligt att använda 
sig av den kvantitativa ansatsen men det påpekas även möjligheten att kombinera det med den 
kvalitativa metoden.30 Den kvalitativa metodens syfte är i huvudsak att genom olika 
insamlingsmetoder skapa en djupare förståelse för ett visst fenomen. Med stöd hos Andersen 
bestämde vi oss att även använda kvalitativa insamlingsmetoder då ett av våra grundläggande 
argument är att få djupare förståelse kring skolornas arbete med målstyrningen. Vi anser att 
det hade varit nästintill omöjligt för oss som författare att få denna förståelse för skolornas 
arbete enbart med hjälp av de kvantitativa insamlingsmetoderna. Vårt val föll på 
intervjumetoden i kombination med frågeformulär då vi anser att detta kommer att öka 
validiteten i arbetet. Genom att se saken ur olika perspektiv kan vi bekräfta eller dementera ett 
visst påstående som kan påverka utfallet av vår slutgiltiga analys. Det betyder dock inte att 
vårt val av metod kommer ge ”rätt” svar utan en ganska säker fingervisning åt var det rätta 
svaret må finnas. Denna påstående gör vi med stöd hos Denscombe där denne påpekar vikten 
av att ha två eller flera referenspunkter vid lokaliseringen av sanningen. Denna metod kallas 
för triangulering.31  

30 Andersen, I (1998), Den uppenbara verkligheten – Val av samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund  
31 Denscombe, M (2000), Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, Studentlitteratur, Lund 
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2.3 Datainsamling 

2.3.1 Primärdata 
För att vi skall besvara vår frågeställning krävs det att vi samlar in primärdata som kan 
kompletteras med hjälp av sekundärdata. Primärdata är det data som vi själva har samlat in 
under arbetets gång.32 Det finns flera olika sätta för oss att samla in våra primärdata, det kan 
bland annat ske via intervjuer, enkäter samt observationer. Intervjuerna kan vara 
standardiserade, icke- standardiserade eller semistandardiserade. Vid standardiserade 
intervjuer innehar intervjuaren frågor som denne håller sig strikt till under intervjuns gång. En 
icke- standardiserad intervju uteblir från några nedskrivna frågor och samtalet försiggår kring 
de frågor som intervjuaren själv formulerar under samtalets gång. En kombination av dessa 
två intervjumetoder är den semistandardiserade intervjun där intervjuaren besitter med 
förhandsskrivna frågor, men behöver dock inte hålla sig strikt till frågorna utan kan anpassa 
sin följdfråga beroende på vad som respondenten svarade.33  
 
Vi har totalt genomfört fem intervjuer och alla har varit av semistandardiserade karaktär då vi 
har haft våra nedskrivna frågor, men beroende på svaren från våra respondenter så har vi 
anpassat oss ordningen på frågan samt lagt in någon följdfråga som vi inte hade med i vårt 
frågeformulär. Intervjuerna genomfördes med personer på ledande positioner inom de utvalda 
skolorna. Vår respondent till djupintervju från den kommunala skolan är skolans rektor medan 
från den fristående skolan har intervjun genomförts med både rektorn och skolans VD. Utöver 
dessa tre intervjuer har vi även gjort ytterligare två intervjuer med personal från kommunens 
Barn och Ungdomsförvaltning. Samtliga intervjuer har vi spelat in med bandspelare och 
möjligheten att kunna spela in intervjuerna har varit till stor hjälp för oss då vi som författare 
har sedan i lugn och ro kunnat bearbeta de rådata som har framkommit under intervjuerna. På 
så sätt har vi lyckats även fånga allt det som respondenterna sade under intervjuns gång. Vi är 
dock medvetna att vi tar en risk vid inspelningen av intervjuerna då fallet kan vara så att 
respondenterna ej lämnar ifrån sig någon viktig information med risk för att den finns 
dokumenterat i form av inspelning.34 
 
Innan vi genomförde intervjuerna med någon utav skolorna så tog vi kontakten med personal 
från kommunens Barn och Ungdomsförvaltning, då förvaltningen är ansvariga för 
kommunens skolväsende. Vi kontaktade de via e-post och presenterade vårt syfte med arbetet. 
De visade genast engagemang till vårt arbete och efter att vi hade skapat kontakt med 
förvaltningens personal så bifogade vi våra frågor för att de skulle vara så bra förberedda som 
möjligt inför intervjun. Våra respondenter mottog oss vid deras kontor och intervjun 
genomfördes i en konferenssal där båda respondenterna deltog i den gemensamma intervjun 
som varade i cirka två timmar. Under intervjun passade vi även på att fråga våra respondenter 
om de möjligen hade något tips till oss om vilken kommunal skola som skulle kunna ingå i 
vår undersökning kring målstyrningen. Deras förslag blev den kommunala Nättrabyskolan 
som ingår i ett av kommunens rektorsområde. Det skall även påpekas att valet av den 
fristående skolan skedde från tips av en bekant till författarna som även hjälpte oss med att 
boka en intervju med skolans rektor.  
 
Intervjun med rektorn för den kommunala Nättrabyskolan skedde vid deras lokaler i Nättraby 
och intervjun varade i cirka en timme. Inför intervjun tog vi kontakt med rektorn genom 

32 Lundahl & Skärvad, (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur, Lund 
33 Ibid 
34 Ejvegård, R (2003), Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 
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telefon och via e-post där vi presenterade vår undran kring målstyrningen i den kommunala 
skolan respektive friskolan. Det skall påpekas att rektorn ej tog del av frågorna inför intervjun 
då denne ej kunde hinna titta på frågorna på grund av förkylning i familjen. Inför intervjun 
befarade vi att rektorn med tanke på att denne ej hade hunnit ta del av våra frågor så skulle 
intervjun styras mot de delar som rektorn helst ville prata om. Fruktan understryks av 
Andersen som menar att personer i ledande positioner har en tendens att gärna prata om det 
som intresserar dem än det som intervjuaren är intresserad av.35 Så var dock ej fallet vid 
intervjun med rektorn från Nättrabyskolan utan intervjun utvecklades till ett bekvämt samtal 
som kretsade sig kring våra frågor om målstyrning och skolans arbete vid 
målformuleringsprocesser. 
 
Den skola som fick representera den fristående skolan i vår undersökning är Svettpärlan som 
är stationerad vid Rosenholm i Karlskrona kommun. Vi etablerade kontakt med skolans rektor 
och presenterade vårt syfte med undersökningen. Rektorn möjliggjorde att vi även kunde boka 
en intervju med skolans VD. Intervjuerna skedde på skolans lokaler och varade i cirka en 
timme var. Under intervjuns gång framkom det att skolans rektor och VD hade mycket att 
säga kring deras arbete med mål och implementering av de aktuella målen. Intervjun var i 
högsta grad semistandardiserad då vi fick möjligheten att ställa följdfrågor till våra 
respondenter utan att samtalet drabbades av något märkbart avbräck. 
 
Som vi redan påpekat kan primärdata insamlas även genom enkäter. Enkät är ett 
frågeformulär som innehåller frågor som i högsta grad liknar frågorna från en standardiserad 
intervju.36 Skillnaden är att enkäten skickas ut till de möjliga respondenterna och resultatet 
skickas in till utredaren eller att denne själv samlar in enkätsvaren.  
 
Vi genomförde en enkätundersökning som var riktad till de verksamma lärarna på de två 
utvalda skolorna. Enkätundersökningen konstruerades först efter att vi hade genomfört alla 
våra intervjuer och dess syfte var att fånga lärarnas syn på verksamheten kring målstyrning i 
skolan. För att komplettera sina svar från enkätundersökningen så har vi lämnat utrymme för 
respondenterna att även kunna kommentera frågorna eller sina svar. Detta har hjälpt oss 
mycket med att bättre förstå deras svar då vi har kunnat ta del av deras motiveringar. 
 
Eftersom möjligheten att ändra i enkäten ej finns när den väl är utskickad så har vi låtit våra 
handledare ge respons på strukturen och först därefter har vi skickat ut vår enkät. Vi förde in 
våra frågor i programmet för elektroniska enkäter, E-val och skickade sedan ut länkar till de 
ansvariga på respektive skola för att de i sin tur ska skicka ut länken till de verksamma lärarna 
då vi saknade tillgång till deras e-postadresser. Då svaren från vår enkätundersökning lyste 
med sin frånvaro bestämde vi att istället använda oss av pappersenkäter som vi personligen 
levererade till respektive skola. Pappersenkäterna gav så småningom resultat och svaren 
fördes in i programmet E-val som vi sedan använde för att presentera resultaten. 

2.3.2 Sekundärdata  
Sekundärdata är data som har samlats in av andra personer som inte är insamlat primärt för 
det egna syftet.37 Sekundärdata är data som finns tillgänglig för oss i olika former, bland annat 
som böcker, tidningsartiklar, årsredovisningar, publikationer etc. Sekundärdata fungerar som 
kompletterande till primärdata och den stora fördelen med sekundärdata är att det är relativt 
enkelt och billigt att samla in. Det finns dock nackdelar med sekundärdata, enligt Lundahl och 

35 Andersen, I (1998), Den uppenbara verkligheten – Val av samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 
36 ibid 
37 Lundahl & Skärvad, (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur, Lund 

 14 

                                                



Skärvad gäller det att vara kritisk då de kan bestå av lögner eller komma från partiska källor. 
En annan nackdel med sekundärdata kan vara att de inte längre är relevanta.38 
 
Våra sekundärdata består i huvudsak av vetenskapliga artiklar och senare forskning som 
behandlar vårt undersökningsområde. De består även av publikationer från Skolverket och 
SOU som vi anser vara helt opartiska och har bidragit till att uppfylla vårt syfte med arbetet. 
  
2.4 Uppsatsens reliabilitet och validitet 
Då vi i vår undersökning använder oss huvudsakligen av den kvalitativa metoden vid 
insamlingen av vårt empiriska material berörs inte vår undersökning av mätproblem. 
Åtminstone inte i lika hög utsträckning som fallet vore när undersökaren enbart använder sig 
av den kvantitativa metoden. Validitetsproblem, dvs. frågan om vi mäter det som vi avser att 
mäta utifrån vald teori, är ett problem som kan diskuteras vid mätbar empirisk material.39 För 
vår del handlar det om den kvantitativa metoden. Då validiteten är svår att mäta hos det 
utvalda instrumentet så uppstår det ett behov av tillförlitlighet i teorin som stödjer 
undersökningens art. 
 
Reliabiliteten i rapporten berörs då tillförlitligheten i instrumentet som har valts vid 
insamlingen av empirisk data ifrågasätts. Reliabiliteten avser mätinstrumentens tillförlitlighet, 
dvs. instrumenten skall ge samma utslag om det skulle vara tal om upprepning av 
undersökningen på samma objekt.40 Som vi nämnt ovan består vårt empiriska material 
huvudsakligen av material som har samlats in genom de kvalitativa intervjuerna och enligt 
Eneroth existerar inte det något reliabilitetsproblem. Snarare ”upptäckarproblem” då den 
kvalitativa metoden är något utav en upptäckarmetod och syftar till att upptäcka kvaliteter än 
att mäta kvantiteter.41  
 
2.5 Metodkritik 
Som författare av denna uppsats har vi varit kritiska i vårt tänkande under hela arbetets gång, 
även när det gäller vår jakt på tillförlitlig data. Det som vi främst vill beröra är valet av 
enkätundersökning. Vi har redan presenterat vikten av att kunna se på frågan utifrån olika 
infallsvinklar, men när vi pratar om metodkritik är det i synnerhet valet att använda sig av en 
elektroniskt baserad enkät som vi vill diskutera. Då vårt arbete sträckte ut sig under jullovet 
och välmedvetna om svårigheten med att hitta någon lärare som är villig att svara på 
pappersenkäter så bestämde vi oss att göra enkäten elektronisk. Vi publicerade enkäten och 
skickade länken till respektive skola och på så sätt kunde vi säkra oss att endast de behöriga 
besvarade vår enkät. Valet av elektronisk enkät var inte så effektivt som vi hade hoppats, då 
de flesta lärarna saknade tid och entusiasm att besvara enkäten, trots att detta kunde göras 
hemifrån under jullovet. För att få in våra enkätsvar bestämde vi oss för att lämna enkäterna i 
pappersform till respektive skola. Vi skickade påminnelser till rektorn som då vidarebifogade 
det till sin personal och efter cirka tre månaders arbete så lyckades vi få in 15 svar, de flesta 
på papper. Som avslut till detta kapitel väljer vi att påpeka vikten av att ha olika ståndspunkter 
och insyn på problemet vid lokaliseringen av sanningen. Enkätundersökningen krävde sin tid 
vilket hindrade oss från att färdigställa uppsatsen, men det är viktigt att förstå dess roll i vår 
resa med att avbilda verkligheten.  

38 Lundahl & Skärvad, (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur, Lund 
39 Denscombe, M (2000), Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, Studentlitteratur, Lund 
40 Eneroth, B (1994), Hur mäter man ”vackert”? - Grundbok i kvalitativ metod, Natur och Kultur, Göteborg 
41 ibid 
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3. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier som vi använt oss av när vi i fortsättningen 
ska analysera vårt empiriska material. Här talar vi om tre viktiga punkter som 
ekonomistyrning, målstyrning och New Public Management som ligger till grund för vårt 
arbete. Stor vikt läggs också på budget och uppföljning. 
 
 
3.1 Ekonomistyrning 
Den klassiska definitionen av ekonomistyrningen beskriver fenomenet om den planering och 
uppföljning som bedrivs i ett företag där den huvudsakliga måttenheten är pengar.42 Men på 
senare tid har även mått av icke finansiell karaktär blivit en viktig del av styrningen, då det 
har riktats kritik mot den gamla definitionen, men begrepp som budgetering, 
produktkalkylering och internredovisning är fortfarande centrala.43  I nya definitionen 
beskrivs ekonomistyrningen som en avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess 
befattningshavare mot vissa ekonomiska mål som då kan innefatta både finansiella samt icke-
finansiella. Enligt Anthony skall vi inte betrakta styrmedel som en låsning i verksamheten 
utan som hjälpmedel. Bara för att organisationen har gjort en budget kan det ibland vara 
nödvändigt att frångå den. Själva styrningen i sig har inget värde utan det är det som vi styr 
som innehar värdet för företaget. 
 
”Styrning behöver inte nödvändigtvis betyda att planer måste hållas. En budget är en plan, 
men vid behov kan en chef frångå budgeten om det framkommer bättre sätt att genomföra 
strategier än de som förutsätts i budgeten.”44  
 
I problemdiskussionen togs det upp förekomsten av vissa skillnader mellan den privata 
sektorn samt den offentliga som har koppling till de ekonomiska aspekterna. Ett vanligt 
förkommande mål i den privata sektorn är att gå med vinst (Intäkter – Kostnader) för att 
tillgodose ägarnas intressen samt att organisationen måste ha kapital för att säkra sin framtida 
existens på marknaden. De huvudsakliga målen för organisationer i den offentliga sektorn är 
att de tjänster och produkter som produceras skall tillgodose de politiska målen och erkända 
behov i samhället. En annan skillnad, som vi tidigare nämnt, mellan offentliga och privata 
sektorn är finansieringen, då den offentliga sektorn använder skattepengar som medel till 
exempel tjänstemännens lön, för att dessa skall bedriva verksamheten på tänkt sätt och 
därigenom uppnå de övergripande målen som blivit uppsatta. Medan i den privata sektorn 
använder ofta företagen verksamheten i sig, som till exempel kan vara försäljning av varor i 
en affär, för att uppnå det huvudsakliga målet, nämligen att tjäna pengar. På den fria 
marknaden konkurrerar företag med varandra och prestationsnivån kan ses som kvalitén på 
produkter och priset för dessa som ligger på marknaden. Som vi påpekat innan, styrs 
företagen av marknaden och dess behov. Svarar de inte mot marknadens förväntningar kan 
konsekvensen i värsta fall bli att företaget sätts i konkurs.45 Konkurrens är något som ofta 
saknas i den offentliga sektorn vilket ofta har lett till att det har framkommit en byråkratisk 
struktur.46 Eftersom det saknas fri konkurrens går det inte att tillämpa marknadsprissättning 
på varor och tjänster som produceras i den offentliga sektorn. Byråkratin förlitar sig på en 

42 Ax, Johansson & Kullvén , (2002), Den nya Ekonomistyrningen, Liber, Lund 
43 ibid. 
44 Anthony, R (1990), Administrativ styrning, Studentlitteratur, Lund 
45 Boyne, G (2002), Public and private management: What´s the difference?, Journal of Management Studies, 
V.39 
46 Hatch, M J (2001), Organisationsteori, Studentlitteratur, Lund 
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kombination av regler, procedurer, dokumentation och övervakning för att kunna styra 
verksamheten. 

3.1.1 Politisk styrning 
Även om friskolor drivs som privata företag så lyder de ändå under skollagen och dess 
riktlinjer, politikerna har det övergripande ansvaret för offentlig verksamhet som till exempel 
skolan och sjukvården. Sedan går även den politiska styrningen till på olika sätt beroende på 
nivån, till exempel på nationell nivå är planer och strategier mer övergripande än på 
kommunnivå. När det gäller skolan så är skolverket den övergripande myndigheten och den 
får sina uppdrag av regeringen.47 På kommunnivå har kommunen i regel en barn- och 
ungdomsnämnd som i sin tur styr skolorna utifrån de övergripande målen från skolverket.48 
 
Montin beskriver en modell som han kallar folkstyremodellen med vilken han försöker 
beskriva hur den politiska styrningen fungerar i en kommun. Modellen består av två delar 
eller flöden, där det första flödet utgörs av uppsamling, formuleringar och utvärderingar av 
idéer som skall styra den inriktning verksamheten skall gå efter. Medborgarnas medverkan i 
denna process förväntas ske med hjälp av folkligt representerade deltagare. Detta baseras i sin 
tur på att partierna skall föra fram och balansera medborgarnas enskilda behov för kommunens 
gemensamma målsättningar. Medborgarna och de politiska partierna ligger i fokus och det bör 
finnas en överensstämmelse mellan de valda politikernas och väljarnas åsikter om innehållet i 
politiken. I den perfekta världen skall detta vara ett resultat av valresultatet då det parti eller 
partier som får majoritet borde representera en majoritet av folket. Det är dock de politiska 
partierna som antas ha störst legitimitet fastän det finns andra organisationer och grupperingar 
som organiserar olika intressen. Medborgarnas intresse måste enligt den kommunala 
självstyrelsemodellen underordnas den partistyrda representativa demokratin.49 Det är sedan 
kommunfullmäktige som skall omvandla de särintressen som finns genom en demokratisk process 
och ta ståndpunkt till vissa frågor med stöd av partiets inriktning. Det andra flödet består av 
kommunens verkställande delar som till exempel kommunstyrelsen, förvaltningar och nämnder. 
De ansvarar för att de beslut som kommunfullmäktige tar omsätts i praktiken. Kommunstyrelsen 
har ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi och nämnden har ett politiskt ansvar inom sitt 
verkningsområde, vilket betyder att nämnden har ansvaret även om en verksamhet bedrivs på 
entreprenad eller i egen regi.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 http://www.skolverket.se/sb/d/1591 (28/1/2008) 
48 Brorström, Haglund & Solli, (1999), Förvaltningsekonomi, Studentlitteratur, Lund 
49 Montin, S (2004), Moderna Kommuner, Liber, Lund 
50 ibid 
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Figur 1, Folkstyremodellen, Montin (2004) 
 
Modellen i figur 1 syftar till ett kretslopp inom kommunen där alla delar spelar sin roll och 
samverkar med varandra. Flödet går även åt båda hållen så politikerna får hjälp av 
tjänstemännen i de olika förvaltningarna, deras uppgift är att förberedda ärenden, ta fram 
information. Tjänstemännen kommer även med förslag till åtgärder som kan förbättra 
verksamheten. Författaren påpekar även att i och med att förvaltningarna allt mer och oftare 
professionaliseras och att organisationen blir mer komplex så blir politikernas roll 
problematisk. Det kan leda till att desto större kunskap och inflyttande tjänstemännen får 
desto mer grundar sig politikernas beslutsfattande till stor del av tjänstemännens åsikter.51 
Vidare påpekar även Montin risken som finns med att tjänstemännen kan misstolka de ofta 
oklara och vaga politiska beslut som kommer från kommunfullmäktige och därför styr 
verksamheten på ett annat sätt än vad politikerna tänkt från början. 

3.1.2 Budget 
En budget kan ses på olika sätt, enligt Greve finns det i huvudsak två dominerande synsätt att 
se budgeten på, som ett planeringsverktyg eller ett kontrakt som framhäver vilka resurser som 
till exempel en chef får till sitt förfogande. Det förväntas också att den chef som fått dessa 

51 Montin, S (2004), Moderna Kommuner, Liber, Lund 
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resurser skall uppnå de mål som finns med budgeten och resultat kommer att jämföras och 
värderas mot det planerade.52 Problemet med en budget kan dock vara att om den är för strikt 
och omvärlden ändras snabbt kan den låsa chefen så att planer blir till inskränkande 
bestämmelser.53 Ett annat problem som kan uppstå är att mycket tid och kraft läggs på en 
uppgift som sedan visar sig ha en mycket begränsad effekt.54 I kommunlagen fastställs att 
varje år skall upprätta en budget, men enligt Brorström är det inte hela sanningen med att 
budgeten har fått så stor betydelse inom den kommunala verksamheten. Budget har länge 
använts för både resursfördelning och styrningen men även uppföljning och kontroll inom 
kommunerna. En förklaring kan vara att det saknas en fungerande marknad som styr 
resursfördelningen.55 När det inte finns någon direkt koppling mellan individens prestation 
och betalning, utan denne tilldelas medel via anslag där han eller hon förväntas genomföra 
sina prestationer via dessa kallas det för budgetkopplade. Motsatsen till budgetkopplade är 
enligt Greve marknadskopplade, som byter sina tjänster och varor mot pengar. Denna 
definition hittar vi även hos Brorström.  
 
Ett annat sätt att använda sig av budget för resursfördelning är via så kallad prestationsbudget, 
den kopplas då till priset per prestation och användas i ”beställare - utförare modellen”56 För 
att detta skall fungera så pointerar författarna att ett bra internredovisningssystem samt långt 
driven kalkylteknik för planering och uppföljning är ett krav. 
 

3.1.3 Rambudget 
Med rambudget kommer själva ekonomin och inte behoven i centrum, den traditionella 
modellen utgår från vilka behov som finns och sedan skapas finansiella konsekvenser av 
dessa. När rambudget används, eller resursorienterad budgetering som det också kallas 
kommer de ekonomiska resurserna först och sedan fördelas dessa till olika förvaltningar 
genom satta ramar för verksamheten. En svaghet som visar sig är dock att förändringarna 
mellan åren tenderar att bli små vilket kan försvåra förnyelse i verksamheten.57  
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2, Rambudget58 

52 Greve, J (2001), Budget, Studentlitteratur, Lund  
53 ibid  
54 Lindvall, J (2001), Verksamhetsstyrning - Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetstrytning, 
Studentlitteratur, Lund 
55 Brorström, Haglund & Solli, (1999), Förvaltningsekonomi, Studentlitteratur, Lund 
56 ibid 
57 ibid 
58 ibid 
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3.2 Målstyrning 
Management by objectives (MBO) eller målstyrning som fenomenet heter på svenska går ut 
på att använda mål för att styra organisationen i rätt riktning, målen kan ligga på många olika 
nivåer som till exempel avdelningsnivå eller på en enskild anställd. När målen skall sättas är 
det viktigt att börjar från toppen och går nedåt. Det är även viktigt att alla medarbetare är med 
och samarbetar vid målformuleringen. På det här sättet ser de till att målen för en enhet inte 
går emot målen med någon annan enhet inom företaget vilket leder till att alla kommer arbeta 
i samma riktning. Eftersom att det övergripande målet inte kan uppfyllas innan alla delar av 
organisationen har kommit i fas med sina delmål, vilket betyder att varje medarbetare är 
viktig i processen, alla måste veta vilka mål som finns och arbeta mot dessa.59 Som nämnt i 
kapitlet om ekonomistyrningen så är ofta offentliga organisationer byråkratiskt styrda och har 
en massa regler för att reglera verksamheten, men bara för att de går mot målstyrningen så 
behöver inte regelstyrningen försvinna.60 Idén med målstyrningen är som sagt att få 
medlemmarna att känna till organisationens mål och delmål för att arbeta med dessa. Ett 
väldigt tidigt exempel på målstyrning är Guds tio budord som beskriver vilka mål människan 
skall sträva efter i sin relation till Gud.61 
 
Målstyrning består av fyra komponenter: specificering av mål, formuleringsarbetet av sitt 
specifika mål, fastställs hur lång tid och information.62 
 
För att alla skall förstå målet så krävs att det är bra specificerat och konkret genomförbart 
samt att prestationerna och effekterna av arbetet kring målen skall kunna mätas. Den andra 
komponenten innebär att varje medarbetare i organisationen skall delta i formuleringsarbetet, 
om alla är med i formuleringen så ökar chansen att alla skall ta målet till sig och verkligen 
arbeta efter detta. Efter det skall det bestämmas hur lång tid som finns tillgänglig tills målet 
skall vara uppfyllt. Till sist krävs att alla får löpande information gällande huruvida läget 
ligger fas med målet.63 Dessa fyra komponenter delas även av Svensson i sin bok som har en 
liknande kategorisering, där han använder andra ord men innebörden är väldigt lika.64 
 
 

 
 
Figur 3, Målnedbrytning65 
 
 
 

59 Johansson, A (1995), Att styra med och mot mål och resultat, Novemus, Högskolan i Örebro. 
60 ibid 
61 ibid 
62 ibid 
63 ibid 
64 Svensson, A (1997), Målstyrning i praktiken, Liber Ekonomi, Lund 
65 ibid 
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Figur 4, Målstyrningsprocessen66 
 
 
Även Pihlgren ger i sin bok en liknande kategorisering av mål. Högst upp i målhierarkin, 
inriktningsmålet, som är allmänt definierat och anger den övergripande inriktningen på 
verksamheten. Detta mål kan betraktas som affärsidén för organisationen där det vanligtvis 
uttrycks de grundläggande värderingar som ska känneteckna verksamheten, men som inte 
fastställer målets omfattning eller när målet skall vara uppfyllt. Efter inriktningsmålet ser vi 
effektmålet som inträder endast då när inriktningsmålet har kvantifierats. Det som 
kännetecknar ett effektmål är att den anger inom vilken tid målen skall vara uppfyllda, det är 
konkret och mätbart, samt det anger de effekter som är önskvärda för konsumenterna. Ur 
effektmålen härleds produktionsmålen som är producentinriktade. Produktionsmålen anger 
oftast hur många produkter eller tjänster som skall produceras inom en bestämd tidsperiod.67 
 
Det finns självklart kritik mot målstyrning och Rombach påstår att i komplexa organisationer 
med blandad verksamhetsledning, går det inte att ställa upp konkreta och mätbara mål. Han 
menar att det finns risk med att det uppkommer en situation där ledningen omskriver 
befintliga abstrakta mål till nya abstrakta mål utan några förbättringar, eller ett annat scenario 
där ledningen formulerar nya konkreta mål som inte längre har någon relevans med de 
övergripande målen i organisationen. Detta fenomen förekommer oftast i offentliga 
organisationer, där uppfattningar om det övergripande målet i organisationen kan gå starkt 
isär på grund av politiska olikheter.68 Även Pihlgren ger en liknande bild i sin bok där han 
menar att målnedbrytning är svårare i offentliga verksamheter, där tolkningarna om det 
övergripande målet kan gå starkt isär.69 
 
3.3 Prestationer och uppföljning 
En prestation är något som har genomförts eller skall genomföras, det kan vara att ni har 
sprungit 100m häck, sedan hur ni mäter och följer upp den prestationen kommer i relation till 

66 Pihlgren & Svensson (1989), Målstyrning: 90-talets ledningsform för offentlig verksamhet, Liber, Lund 
67 ibid  
68 Rombach, B (1991), Det går inte att styra med mål!, Lund, Studentlitteratur 
69 Pihlgren & Svensson, (1989), Målstyrning: 90-talets ledningsform för offentlig verksamhet, Liber, Lund 
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vilket mål ni hade.70 Hade ni som mål att springa på 15 s och klarade det på 14,5 s så kan ni 
konstatera att ni har presterat bättre än väntat och ni har nått ert mål. Hade ni inte klarat målet 
så får ni genomföra andra aktiviteter för att nå fram till målet, till exempel träna hårdare. Inom 
den privata sektorn har finansiella mått länge varit den dominanta delen och prestationer har 
mätts med mått som lönsamhet, resultat, kostnader och försäljning. På senare tid har som 
tidigare nämnts en rad icke finansiella mått kommit upp till ytan, ett vanligt är kundfokus. På 
vissa marknader är konkurrensen så hård att det finns väldigt små skillnader mellan företag 
och det är därför viktigt att få sina kunder att känna sig betydelsefulla för att de skall stanna 
kvar.71 En nöjd kund berättar sällan för en annan kund om vilken bra service han fick på ett 
företag, men är han missnöjd kan vi nästan vara säker på att han kommer att säga det till minst 
tio andra. Men det största problemet kvarstår i hur prestation skall mätas, i vissa fall kan det 
vara enkelt som till exempel i en tillverkande industri där värdet kan mätas av det som 
kommer in i förhållande till vad som kommer ut. Men i offentlig verksamhet är det ofta 
mycket svårare med mer diffusa mål och mått. Några vanliga motiv med prestationsmätning 
kan vara: 
 

• Grunder skapas för uppföljning av den löpande verksamheten och ser till att den leder 
till att målen uppnås. 

• Bidra med information som kan indikera på hur verksamheten kommer att gå på långt 
sikt. 

• Att utgöra ett kommunikationsmedel mellan organisationens ledning och anställda. 
• De skall fungera som motivationsfaktorer för medarbetarna.  
• Indikera om det finns skillnader från planer och förväntningar som förekommer.  
• Att ge underlag för jämförelser av prestationer.  
• Att ge information om effekter som beror på olika insatser.72  

 
Målstyrning förutsätter som sagt att verksamhetens resultat följs upp för att sedan ligga till 
grund för framtida förändringar.73 Emmanuel tar upp i sin bok att det är svårt att endast följa 
upp finansiella mått då dessa är svåra att följa upp för icke planerade aktiviteter därför krävs 
det att kontroll och uppföljning av icke finansiella mål och mått införs.74  
 
3.4 New Public Management 
NPM är ingen renodlad teori i sig utan mer ett samlingsnamn för olika metoder och teorier för 
hur den offentliga sektorn bör styras och organiseras.75 Målet med NPM är att den offentliga 
sektorn skall närma sig den privata i vissa avseenden som till exempel kostnadseffektivitet vid 
produktionen av varor och tjänster. Hood tar upp i sin artikel sju dimensioner av förändring. 
 

1. Fler resultatenheter bör bildas och beslutsfattande delegeras när den offentliga 
verksamheten omorganiseras. 

2. Konkurrensen skall ökas om lokala medel både mellan offentliga aktörer och mellan 
offentliga och privata aktörer för att skapa fler intressenter så att en intern marknad 
kan uppstå. 

70 Ax, Johansson & Kullvén , (2002), Den nya Ekonomistyrningen, Liber, Malmö  
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Pihlgren & Svensson, (1989), Målstyrning: 90-talets ledningsform för offentlig verksamhet, Liber, Lund   
74 Emmanuel, Otley & Merchant, (1995), Accounting for Management Control, Chapman & Hall, London 
75 Hood, Ch (1995),“The “New public management” in the 1980s: variations on a theme”, Accounting, 
Organizations and Society, 20, 2-3 
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3. Ledarskapet bör fokusera sig på att leda verksamheten som ett privat företag istället 
för de tidigare metoderna som varit specifika för den offentliga sektorn. De privata 
företagens modeller anses användbara även för offentligt bruk. 

4. Sparsamhet och disciplin skall gälla när det talas om resursanvändning och det skall 
aktivt söks nya och mer effektiva sätt att genomföra aktiviteter på. Det finns ibland 
billigare och effektivare sätt att lösa problem på. 

5. Öka kontrollen och insynen i de offentliga verksamheterna. 
6. Inför en mer formell standard och därefter på bästa sätt mäta framgången och 

genomförandet av arbetet i de offentliga organisationerna som vanligtvis är svår att 
mäta. 

7. Lägg större vikt på målstyrning genom att mäta utfallet av arbetsuppgifterna och 
prestationer som leder till målen.  

 
Andra menar att NPM kan delas in i två block där det första blocket vill skapa en högre 
effektvitet genom att ersätta byråkratin i den offentliga sektorn med mer marknadsinriktad 
styrning. Det kan uppnås genom till exempel privatisering eller konkurrensutsättning, tanken 
är att ett problem som ligger till hinder för den offentliga sektorns svårighet att uppnå 
effektivitet är att den saknar konkurrens. När det finns konkurrens är det ett måste att vara 
effektiv och tänka kostnadseffektivt för att överleva.76 
 
Det andra blocket vill istället överföra ledarskapsprinciper från den privata sektorn till den 
offentliga. Hit hör fenomen som till exempel målstyrning och entreprenörsbaserat ledarskap. 
Det andra blocket innebär främst en positiv syn på ledarens möjlighet att påverka 
organisationens inriktning genom en frihet i sitt ledarskap. 
 
När det gäller oss själva i Sverige kom staten igång tidigare än våra kommuner med arbetet att 
implementera NPM. Arbetet blev desto intensivare i slutet av 90talet och många konsulter 
åkte runt i kommunerna och argumenterade för (beställare - utförarmodeller). Arbetet har 
fortsatt framåt och flertalet kommuner använder sig av målstyrning och resultatenheter.77 
Montin använder sig av fem punkter som kan jämföras med Hoods sju punkter.  
 

• Nedtoning av samhällsplanering och sociala reformer till förmån för 
kostnadsminskning och minskad statlig styrning av ekonomin. 

• Se medborgaren som kund och inte som en aktiv skapare av idéer om hur 
gemensamma resurser skall fördelas utan som mottagare eller köpare som kan 
liknas med de privata företagens kund. Det är medborgarna/kunderna som behöver 
kommunens tjänster som till exempel omsorg eller skola. 

• Förskjutning från politik till ledarskap, chefen skall bli ledare eller coach för att få 
personalen att arbete effektivt. 

• Inriktning på efterkontroll istället för processkontroll, till exempel målstyrning. 
• Privatisering, framförallt i form av ökad användning av privata entreprenörer och 

avknoppning. Försök att separera politik och produktion, vilket betyder en 
legitimering och en förstärkning av professionella gruppers självständighet. 
 

76 Lane, J-E (2000), New Public management, Routledge, London 
77 Montin, S (2004), Moderna Kommuner, Liber, Lund 
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3.5 Kritik mot målstyrning och NPM 
Viss kritiken som riktas mot NPM går ut på att den ökade fokusen som läggs på ekonomisk 
effektivitet kan göra att andra värden som är viktiga att ta hänsyn till i förvaltningen kommer i 
skymundan. Inom sjukvården kan det handla om hur mycket kostnader som kan minska innan 
kvalitén blir märkbart lidande. Kritiken utgår från en föreställning om att den offentliga 
förvaltningen inte kan jämföras med den privata sektorn, då den verkar i ett sammanhang som 
gör att idéer från det privata inte går att överföra rakt av. En viktig fråga som uppkommer vid 
jämförelsen är om den offentliga förvaltningen finns till eftersom även de som inte kan klara 
marknadens krav också har rätt att existera. Den offentliga förvaltningens speciella uppgifter 
och samhällsplikt gör att den inte bara kan sträva mot att uppnå ren vinstmaximering.78 Det 
finns alltså dels ekonomiska värden d.v.s. värden som relateras till vad varor och tjänster får 
kosta, och icke-ekonomiska värden, d.v.s. värden som inte kan relateras till ett pris. Dessa 
ickeekonomiska värden relateras istället till etiska och moraliska uppfattningar. Det går 
kanske att räkna ut vad det kostar att uppnå de icke-ekonomiska värdena, med det går inte att 
beräkna vad vinsten blir ekonomiskt. Rombach har riktat stark kritik mot användningen av 
målstyrning i den offentliga sektorn och säger bland annat: 
 
"Den offentliga sektorns organisations leds av parlament, till exempel kommunfullmäktige. 
För att ett parlament ska fylla någon funktion ska där bedrivas politik. Politikerna eller 
partierna ska företräda väljarna. De förväntas att inför valen ha tydliga åtskilda åsikter. 
Dessa skillnader ska bevaras och göras synliga under mandatperioden. Målstyrning gör 
politiken mindre synlig. Eftersom man måste vara enig om de övergripande målen som 
dessutom måste ligga på en abstrakt nivå blir det svårare för väljarna att se vad de olika 
partierna står för. Målen kan inte heller ändras från år till år utan måste ligga fast över 
åren." 79 
 
Lundqvist riktar också han kritik mot NPM utveckling som skett inom kommunerna och menar att 
de demokratiska värdena har fått stå tillbaks för ekonomiska. Lundqvist menar också att vid 
användning av kvoten mellan graden av måluppfyllelse och kostnader som effektivitetsmått så 
säger det egentligen inget om den offentliga sektorns effektivitet. Detta eftersom det i graden av 
måluppfyllelse inom offentlig sektor måste ingå de demokratiska värdena, och det glöms ofta 
bort. Han går ytterligare ett steg längre i sin kritik mot NPM och menar att denna utveckling 
alltmer har tystat politikernas röster som är viktiga för demokratin.80 
 
Även målstyrning får en del kritik på områden där det gäller vad som mäts och kontrolleras. 
Speciellt när det gäller komplexa organisationer finns det en svårighet i att sammanfatta 
verksamheten i ett fåtal konkreta mål som alla skall arbeta efter.81 Poängen med målstyrning 
är att väldefinierade och konkreta mål skall användas, men vissa verksamheter kan ha svårt att 
komma fram till fullt mätbara mått som kan användas för att kontrollera måluppfyllelsen. 
Människor har en tendens att mäta det som går att mäta och lämna det som är svårt orört.82 
Eftersom det kan vara svårt att mäta resultat i offentliga verksamheter kan det leda till 
svårigheter i att koppla samman effekter med aktiviteter. Vissa hävdar att det kan finnas ett 
ointresse bland de offentliga verksamheterna att mäta måluppfyllelsen och de koncentrerar sig 

78 Lane, J-E (2000),  New Public management, Routledge, London 
79 Rombach, B (1991), Det går inte att styra med mål!, Studentlitteratur, Lund 
80 Lundqvist, L (1998), Demokratins väktare: ämbetsmännen och vårt offentliga etos, Studentlitteratur, Lund 
81 Lindvall, J 2001, Verksamhetsstyrning – Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning, 
Studentlitteratur, Lund 
82 Svensson, A (1997), Målstyrning i praktiken, Liber, Lund 
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för mycket på att samtidigt utvärdera insatserna istället för resultaten.83 Rombach tar också 
upp en annan aspekt när det gäller målstyrning inom offentlig verksamhet som kan kopplas 
till det tidigare nämnda i kapitlet om politisk styrning, där målstyrning i offentlig verksamhet 
innebär att politikerna ska sätta de övergripande målen och sedan tillsätta tjänstemännen som 
skall omsätta målen till praktik. Medan målen i sig är opolitiska, så visar det sig ofta att 
medlen som krävs för att nå dit inte är helt neutrala.84 
 
För att summera kritiken mot målstyrningen sammanfattar vi fyra argument mot målstyrning 
som Rombach tar upp i boken Det går inte att styra med mål. 
 

1. När målstyrning fungerar väl kan de ha positiva effekter. De anställda försöker nå 
målen och både planeringen och kommunikationen förbättras. För att dessa effekter 
skall uppnås krävs dock lite mer än bara säga ”nu ska vi målstyra”. I kapitlet om 
målstyrning tog vi upp punkter som måste fungera för att det skall finnas en bra 
målstyrning, enligt Rombach så har den offentliga sektorn svårt att uppfylla dessa mål 
pga. dels politiskstyrning, dåliga belöningssystem och svåra och omätbara mål. 

2. Målstyrningstekniker ses ofta som lösningen på styrningsproblemet i den offentliga 
verksamheten. Både det största missnöjet och lösningarna brukar dock komma från 
tjänstemännen som blir styrda. Mycket av missnöjet kommer ofta från det stela 
styrsystemen som grundar sig i budgeten och önskningar om att ersätta detta med 
andra styrmedel. Även tycks det metoder som politikerna styr med vara problem när 
färdriktningen bestäms tillsammans med reformer som aldrig genomförs. Ett annat 
exempel kan vara att politikerna lägger sig i verksamheten på detaljnivå och pekar 
med hela handen. 

3. Eftersom den offentliga sektorn leds av ett parlament kommer det ett dilemma, för att 
ett parlament skall fylla sin funktion så måste det bedrivas politik där. Partiernas 
skillnader skall vara tydliga för att underlätta för väljarna och målstyrningen kan göra 
politiken mindre synlig. Det kan även bli svårt för politikerna att kommer överrens på 
den övergripande nivå som målen skall läggas på. 

4. Bortsett från problemen med att implementera målstyrning så verkar tekniken i helhet 
ha brister. Den bygger på orealistiska uppfattningar om och hur beslut fattas i 
organisationer. I beslutsprocessen tas både problem, alternativ och lösningar fram. 
Medel väljs inte utan de konstrueras och målstyrningstekniken ger ingen ledning för 
hur detta skall gå till. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83 Rombach, B (1991), Det går inte att styra med mål!, Studentlitteratur, Lund 
84 Ibid. 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa det material som vi har samlat in genom våra intervjuer 
med personal från kommunens Barn- och Ungdomsförvaltning samt intervjuer med rektorer 
och ledning på respektive skolan. Här kommer vi även att presentera resultatet av vår 
enkätundersökning bland lärarna på skolorna. 
 
4.1 Målstyrningen inom kommunens BoU-förvaltning 
Skolverket är den centrala myndigheten som har det övergripande ansvaret för skolan på 
övergripande nivå. Staten sätter de nationella mål som skolan skall sträva efter, men tanken är 
att mål skall ges för att styra efter istället för att detaljstyra så att en större frihet på lokalnivå 
fås, vilket leder till att kommunen själva kan välja hur de skall arbeta för att målen bäst skall 
infrias.85 Detta leder till att målen stannar på många olika trappsteg innan de når rektorn på 
skolan. Först finns skollagen, läroplanen och diverse programmål som politikerna bestämmer 
på nationell nivå och som sedan kommunen tar del av. Sedan gör kommunfullmäktige sin 
skolplan för kommunens verksamhet vilket i sin tur bryts ner ännu mer av 
utbildningsförvaltningen och till sist gör varje skola sin egen arbetsplan och lokala mål.86 
Under vår intervju med personalen från kommunens Barn och Ungdomsförvaltning framkom 
det att rektorerna inte är med i arbetet med att utforma skolplanen i kommunen utan att 
politikerna gjorde den själv utan någon feedback från personalen i skolorna. På samma sätt 
fick rektorerna vara ifred när respektive skolas arbetsplan skulle läggas. Kontroll av målen 
och prestationerna som ligger till grund för dessa sker via den årliga kvalitetsredovisningen 
som alla skolor gemomför. De säger själva att den svåra biten inom skolans värld är att hitta 
bra utvärderingsbara mål som kan mätas och att de inte helt ligger i fas när det gäller analys 
av dessa mål. De menar även att genom kvalitetsredovisningen fås en inblick i om målen är 
väldefinierade då det framkommer om skolorna eftersträvar målen och har förstått innebörden 
av dessa. 
 
De övergripande målen i kommunen är lika för alla skolor utan hänsyn till storlek eller 
geografisk placering. Men skolorna är helt fria att sätta egna lokala mål och inriktningar som 
t.ex. arbeta mycket med hälsa. Speciellt de fristående skolorna som ofta använder sig av 
special inriktningar för att locka till sig elever som önskar sig att följa en differentierad linje. 
 
Politikerna väljer vissa mål som kommunen skall prioritera under en viss period, för tillfället 
ligger fokus på hälsa och trygghet, men det har även uppkommit önskningar och krav från 
folkets sida att införa en utförlig HBT-plan för skolan. Om skolorna inte klarar dessa mål som 
kommunen ställt upp kan det enligt dem själva bero på brister hos personalen, vilket leder till 
att det behövs mer kompletterande utbildning eller fler specialpedagoger på skolorna. 
Kommunen satsar mycket pengar på utbildning för sin personal genom kommunens 
kompetenscenter. När sedan rektorerna skall förmedla kommunens vilja på skolan skiljer det 
sig från skola till skola, vi har i vår studie valt Nättrabyskolan som är en kommunalskola med 
elever upp till årskurs nio. Den andra skolan som vi undersökt är Svettpärlan som är en 
fristående skola, även den med elever upp till årskurs nio. 
 
4.2 Ekonomistyrning inom kommunens BoU-förvaltning 
Kommunen använder sig av budgetstyrning för att fördela de resurser som skall bli 
tillgängliga för skolorna. På förvaltningen kalkyleras fram ett elevbidrag som baserar sig på 

85 http://www.skolverket.se/sb/d/187 (23/1/ 2008) 
86 Intervju med personal från Barn och Ungdomsförvaltningen, Karlskrona kommun 
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kostnaden för en elev och drar ifrån vissa overhead kostnader som till exempel 
kompetenscentrumet, skolans lokalkostnad, på grund av att den betalas centralt och belastar 
därför inte skolans egen budget. Förvaltningen stödjer skolorna i budgetarbetet genom att 
tillhandahålla budgetmallar och har även satt vissa krav på skolornas arbete. 
 
4.3 Målstyrning på Nättrabyskolan 
Vi har intervjuat Bertil Karlsson som är en av rektorerna på Nättrabyskolan. Under vårt 
samtal framgick precis som i vår intervju med personal på Barn och Ungdomsförvaltningen 
vid Karlskrona kommun att skolan är en värld där det finns gott om mål att styra efter. Det 
som rektorn anser vara det största problemet med målen idag är den nya kunskapssynen som 
finns inom skolan. Han tror och hoppas att alla lärare på skolan vet vad som står i läroplanen 
men är inte lika övertygad om att alla förstår vad den innebär. Där är alltså inte målen 
väldefinierade och konkreta, utan det blir kommunens och skolans arbete att göra om dessa 
till mer gripbara mål som är lättare att förstå. 
 
 
När de ska sätta sina lokala mål är inte hela personalen medverkande i sin helhet, eftersom de 
är så många som arbetar på skolan tror rektorn att ett forum där alla träffas och får säga sin 
mening skulle bli för stort. 
 
Nättrabyskolan är uppdelad i olika arbetslag och varje arbetslag har en utvecklingsledare. Det 
är dessa personer som först tar del av vad sitt arbetslag har för synpunkter och för det sedan 
vidare till rektorerna och fungerar som ett bollplank för olika idéer. Han tycker att systemet 
verkar fungerar bra och kommunikationen är väldigt viktigt när mål används för styrning. Det 
som framgår av vår enkät är dock oroande då tre av fyra utvecklingsledare anser att det finns 
mål som är otydliga som kommer att beröra deras verksamhet på långsikt, svaren från enkäten 
presenteras djupare efter detta kapitel. 
 
 
Rektorerna och utvecklingsledarna träffas ett antal gånger varje termin för att uppdatera läget 
och se över hur det går med arbetet. Där förs det även nya diskussioner om målen och 
eventuella behov att ändra kurs i skolans riktning för att kunna uppfylla målen. Enligt de 
kommentarer som utvecklingsledarna har lämnat ifrån sig vid vår enkätundersökning visar de 
tydligt behovet av mera diskussioner kring målen, därav anser de att det sker alldeles för 
sällan i dagsläget. För närvarande har skolan tre mål som är prioriterade; traditioner, normer 
och värden, lärande och utveckling. Dessa mål är inte specificerade av kommunen utan av 
skolan själva att arbeta efter. Något som kan vara väldigt svårt när mål som normer och 
värden används är vilka mått som kan användas för att mäta och kontrollera målen. 
 
När vi frågade om vilka mått skola använder kretsade svaren mycket runt värden och betyg, 
till exempel nationella provet. Skolan genomför en rad olika undersökningar bland elever och 
föräldrar för att få information om hur de uppfattar skolan inom olika områden och genom 
dessa svar värderas för att se på hur pass god väg målet är att uppfyllas. Även området att 
mäta kunskap som tidigare gjorts med hjälp av betygsystemet anser rektorn inte vara helt 
tillfredställande längre i och med den nya kunskapssynen. Något som rektorn själv tror skiljer 
Nättrabyskolan mot andra skolor i kommunen är deras innovativa lokaler som är väldigt 
öppna och använder sig inte av klassrum i den bemärkelsen som ofta skolor gör. Stora öppna 
ytor med kök, verkstadsrum, mycket fönster används för att få en ljus känsla i lokalerna. Det 
har genomförts undersökningar på skolan för att fastställa om dessa renoveringar har bidragit 
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till en tryggare och bättre studiemiljö och som rektorn ser det har det varit en bidragande 
faktor i skolans framgång. 
 
Han tycker att den bidragande faktorn som han själv ger till skolan är att sälja in läroplanen 
hos lärarna och få dem att förstå dess innebörd. Även att se till att utbildningen på skolan 
följer en röd tråd så att målen förblir lika från början till det att eleven går ut årskurs nio. 
Tiden är dock en begränsande faktor då lärarna inte har tillräckligt med tid för uppföljning 
och analys av arbetet för att se vad som går bra eller mindre bra. På vår enkätfråga till 
utvecklingsledarna om de känner att deras arbete och motivationen att uppnå målen påverkas 
av möjlighet att vara med och bestämma målen så har vi fått in ett förväntat svar, då vi själva 
har liknande uppfattning från våra forna anställningar i diverse organisationer. 
 
 
4.4 Ekonomistyrning på Nättrabyskolan 
Skolorna i kommunen är uppdelade i olika rektorsområden som får bidrag från kommunen 
som fungerar på liknande sätt som de fristående skolornas bidrag, men i det bidraget som 
rektorsområdet får dras lokalkostnader bort, och andra overhead kostnader för den centrala 
administrationen. Så när pengarna väl kommer till området har rektorerna i teorin totalfrihet 
att använda pengarna. Självklart måste verksamheten bedrivas på ett professionellt sätt och 
huvudmålet är att bedriva utbildning för pengarna. Nättrabyområdet har en budget som 
omfattar omkring 73 miljoner kronor årligen. Efter att rektorerna har gjort sina budgetar för 
skolorna i området så skall den budgeten tillbaka till förvaltningen för att bli godkänd och 
efter att deras huvudbudget blivit godkänd kan rektorerna börja göra sina budgetar för 
respektive skola. På Nättrabyskolan så får varje arbetslag en budget som skall täcka till 
exempel läromedel, utflykter och andra liknanden kostnader. Under budgetåret är det möjligt 
att flytta pengar inom skolan och även mellan skolorna i området för att kompensera för 
eventuella underskott på någon avdelning. Det kan i vissa fall bero på att elever behöver mer 
stöd så att specialpedagoger behöver tillsättas som inte var medräknade i den första budgeten. 
På skolan har alla rektorerna ett gemensamt ansvar men rektorn har vetorätt när det gäller den 
övergripande ekonomin så kommer de inte överrens är det hans ord som är det avgörande. 
 
I kommunen finns även ett ekonomistyrsystem där den administrativa personalen kan gå in 
för att se hur det ekonomiska läget ser ut, stämma av budgetar eller göra andra kontroller för 
att hålla sig uppdaterade om läget och snabbt kunna dra i bromsen om kostnaderna skulle 
börja skena iväg. Rektorn erkände själv att han inte var helt insatt i systemet eller den 
kapacitet som fanns för att få fram olika rapporter men att han hade hjälp av sina medarbetare 
när det gällde den funktionen.  
 
När det gäller de budgeterade medlen så får inte skolorna eller rektorsområdet behålla 
eventuellt överskott i budgeten utan det tas tillbaka men delas ut i de två nästkommande åren. 
Rektorn tycker att det finns både för och nackdelar då pengarna läggs på verksamheten istället 
för att spara pengarna, men det hade även varit bra om ett visst sparande varit möjligt för att 
finansiera mindre renoveringar av till exempel lekplatser och dylikt. Han är mer än väl 
medveten om fenomenet att i slutet av året så handlas det upp en massa saker som ibland är 
helt onödiga bara för att pengarna skall ta slut. 
 
 

 28 



4.5 Resultat från enkätundersökningen på Nättrabyskolan. 
 
Här nedan presenterar vi de svar som framkommit från vår enkätundersökning på 
Nättrabyskolan med hjälp av diagram och även kommenterar till vissa svar som vi fått in. 
 
        
 
       A)Nej, instämmer inte alls 
       B) Ja, instämmer delvis 
       C) Ja, instämmer i stort 
       D) Ja, instämmer helt 
       E) Vet ej 
 
 
 
 
Figur 5, Tycker du att det krävs förändringar av målen? 
 
Som vi har gjort det känt under vårt metodkapitel så har vi även lämnat utrymme för 
respondenten att kunna lämna kommentarer vid varje fråga för att kunna förklara sig eller 
motivera sina svar i vår enkätundersökning. Just i den ovannämnda frågan om behovet för 
förändring av målen så har vi fått in följande kommentarer från våra respondenter:  
 

1. Målen måste alltid förnyas annars blir vi kvar i gamla spår. 
2. De känns inte konkreta. 
3. Vi behöver skriva om de lokala kursplanerna eftersom de har några år på nacken. De 

behöver dessutom skrivas så att det blir lättare att koppla dem till undervisningen och 
eleverna. Vi avvaktar nya nationella kursplaner. 

 
 Vad gäller skolans arbete med långsiktiga eller kortsiktiga mål så har våra respondenter 
svarat att skolan jobbar med en blandning av målen, där de långsiktiga målen som stöds med 
hjälp av skolans kortsiktiga mål.  
 
En av frågorna till våra respondenter berör frågan huruvida det finns mål som är otydliga och 
påverkar verksamheten på långsikt och svaren som vi fick var lite förvånande men de 
förklarar svårigheten med att formulera mål som är klara och tydliga. De respondenter som 
har svarat Ja i denna fråga anser i sina kommentarer att alla målen kan bli tydligare medan 
respondenten som svarade Nej i frågan, denne anser att diskussionerna och de 
utvärderingsverktyg som skolan använder har lett till att målen är tydliga och lättförståeliga.  
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       Ja 75 % 
       Nej 25 % 
    
 
 
 
 
 
 
Figur 6, Anser du att det finns något mål som är otydligt och berör er verksamhet på långsikt? 
 
I en följdfråga till de respondenter som svarade Ja i föregående fråga har vi frågat om de kan 
beskriva varför målen känns otydliga och svaren har besvarat rektorns oro kring målen 
eftersom respondenterna anser att det är svårt att få tydliga mål i skolan då det mest handlar 
om tolkningar. En annan anledning enligt respondenterna till varför målen är så svårbegripliga 
är eftersom de är skrivna för att passa alla elever. 
 
En annan viktig fråga i enkäten var huruvida respondenterna kunde peka ut de viktigaste 
målen för verksamheten samt motiverar varför de anser att just dessa mål är viktiga för deras 
skola. Enligt kommentarerna som respondenterna lämnade i enkäten visade det sig vara svårt 
för de att peka ut några mål som var av viktigare karaktär än andra. Det framkommer dock att 
de mål som ökar elevernas trivsel på skolan samt understödjer godkänd prestation vid 
nationella proven är mål som har hög prioritering av skolan. Respondenterna poängterar 
vikten att få eleverna att tycka om skolan och lärandeprocesser samtidigt som eleverna får bra 
utbildning som gör det möjligt för dem att klarar sig bra i samhället. Vi ställde även frågan 
om hur realistiska målnivåerna är och att utgå från svaren så anser våra respondenter att 
målnivåerna är helt eller delvis realistiska. 
 
 
   
        A) Helt realistiska 25% 
       B) Delvis realistiska 75% 
       C) Knappt realistiska 0% 
       D) Inte alls realistiska 0% 
       E) Vet ej  0% 
 
 
 
 
Figur 7, Hur realistiska tycker du att målnivåerna är? 
 
Respondenterna har även i denna fråga lämnat kommentarer där de förklarar att deras önskan 
är att alla elever åtminstone har godkänt betyg i samtliga ämnena dock är det inte alltid de 
känner att detta mål är helt realistisk. En fråga som kompletterar vår föregående fråga kring 
målnivåerna är huruvida dessa mål bidrar till att synliggöra styrkor eller svagheter i 
verksamheten. Här har våra respondenter varit uppdelade i två spalter, där två av dem 
instämmer i stort medan de två övriga instämmer delvis.  
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       A) Instämmer inte alls  0% 
       B) Instämmer delvis  50% 
       C) Instämmer i stort  50% 
       D) Instämmer helt  0% 
       E) Vet ej   0% 
 
 
 
 
 
Figur 8, Målen bidrar till att synliggöra styrkor och svagheter i verksamheten. 
 
Här framhålls det att även om målen i sig inte alltid bidrar till att verksamhetens styrkor och 
svagheter synliggörs så bidrar de alltid att det blir diskussion kring målen där saker av viktig 
karaktär träder fram. Vikten av att ha mycket diskussion kring målen dyker upp bland de 
kommentarer som respondenterna har lämnat i vår fråga om hur ofta det pratas om målen på 
arbetsplatsen samt frågan om de anser att det behövs mer diskussion kring målen. Svaret på 
frågan kring hur ofta det pratas om målen presenteras i figur 11 och enligt respondenterna 
sker diskussionerna allt för sällan. Alla fyra utvecklingsledarna på Nättrabyskolan anser att 
det krävs mer diskussion kring målen då, som vi ovan nämnt är det diskussion kring målen 
som bidrar att saker av viktig karaktär träder fram. En av respondenterna har lämnat in 
följande kommentar: ”Alldeles för sällan, men det är något vi har sagt att vi ska bli bättre 
på.”  
 
 
 
        A) Flera gånger i veckan 0% 
       B) Varje vecka  0% 
       C) Någon gång i månaden 100% 
       D) Aldrig   0% 
       E) Vet ej   0% 
 
 
 
 
 
Figur 9, Hur ofta pratas det om målen på arbetsplatsen? 
 
En viktig faktor vid implementeringen av målen anser vi vara just möjligheten att kunna vara 
delaktig vid formuleringsarbetet. I vårt påstående att jag har inflyttande vid bestämmandet av 
målen har svaren delats upp i två block, där två av respondenterna instämmer delvis medan de 
två övriga instämmer i stort.  
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       A) Instämmer inte alls  0% 
       B) Instämmer delvis  50% 
       C) Instämmer i stort  50% 
       D) Instämmer helt  0% 
       E) Vet ej   0% 
 
 
 
 
 
Figur 10, Jag har inflyttande vid bestämmandet av målen. 
 
Om vi ska utgå från de svar som vi har fått in så anser vi att respondenterna är någorlunda 
tillfredsställda med sitt inflyttande vid formuleringen av målen. Utifrån deras kommentarer 
anser vi dock att våra respondenter har delvis missförstått frågan då vi befarar att de har tolkat 
frågan utifrån de övergripande kommunala respektive nationella målen. Vårt syfte med frågan 
var att avgöra huruvida respondenterna var delaktiga vid formuleringen av skolans mål, inte 
rörande de kommunala och nationella målen. Här kunde vi ha varit mer precisa i vår 
frågeställning och kanske fått ett annat svar än utfallet. 
 
Som vi påpekade ovan så anser vi att implementeringen av målen fungerar i samspel med 
möjligheten att kunna vara delaktig vid formuleringsarbetet kring målen. Även 
respondenterna från Nättrabyskolan instämmer delvis eller i stort med påståendet att mitt 
arbete och motivationen att uppnå målen påverkas av möjlighet att bestämma målen.  
 
 
 
 
       A) Instämmer inte alls  0% 
       B) Instämmer delvis  50% 
       C) Instämmer i stort  50% 
       D) Instämmer helt  0% 
       E) Vet ej   0% 
 
 
 
 
Figur 11, Mitt arbete och motivationen att uppnå målen påverkas av möjlighet att bestämma målen. 
 
Under vår intervju med rektorn framgår det att skolan förstår vikten att kunna följa upp sina 
prestationer genom att kontinuerligt följa upp verksamheten med sina mätverktyg. I vår 
enkätundersökning har vi även frågat om hur närvarande målen är i respondenternas 
vardagliga arbete och svaren tyder på att målen är väldigt närvarande då de alltid finns i 
tankarna hos våra respondenter. Ett problem är dock att de säger att målen finns i tankarna 
men samtidigt kan de inte ge så bra exempel på dessa mål. Det framhävs dock en önskan att 
göra målen mer synliga genom att till exempel sätta upp dem i klassrummet så att de blir ännu 
mer närvarande. 
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På vår fråga om vad som händer om skolan inte klarar av målen har våra respondenter svarat 
med att skolan jobbar vidare med målen och omvärderar. I de lägre klasserna erbjuds det mer 
hjälp medan eleverna i de äldre klasserna uteblir från betyg. När det gäller ansvaret för 
ekonomin på skolan är alla överrens om att rektorn har det slutgiltiga ansvaret och att de 
själva i arbetslaget har ett solidariskt ansvar för sin delbudget så att kostnader inte springer i 
taket. Vi har även frågat om de har något ekonomiskt ansvar där svaret blev tre av fyra. Det 
finns inget tvivel om att de är medvetna om sina åtaganden vad gäller ekonomiskt ansvar, då 
detta stämmer överrens med det som rektorn beskrev som deras ansvar. Alla svarade att de 
var ansvariga för lärarlagets inköp av till exempel förbrukningsmaterial och ämneslitteratur. 
En ytterligare fråga har varit om respondenterna kan beskriva hur resursfördelningen går till 
på skolan. Svaren beskriver att det är rektorn och lärarlagen som gör de olika budgetarna 
gemensamt till en början men sedan tar rektorn över för att göra den sista delen på budgeten. 
Svaren på vår fråga kring möjligheten att påverka resursfördelningen går det att läsa i figur 
12.    
 
 
 
 
       A) Instämmer inte alls  25 % 
       B) Instämmer delvis 75 % 
       C) Instämmer i stort 0 % 
       D) Instämmer helt 0 % 
       E) Vet ej  0 % 
 
 
 
Figur 12, Jag har möjlighet att påverka resursfördelningen. 
 
Även på denna fråga blir svaret i enlighet med det som framkommit under vår intervju med 
rektorn. De har ingen direkt påverkan men får komma med förslag men frågan är om deras 
förslag blir tagna på stort allvar då nästan alla våra respondenter tycker sig ha väldigt liten 
påverkan. 
 
Som avslutningsfråga i vår enkät har vi ställt frågan Vilka anser du vara de viktigaste 
faktorerna för att er verksamhet skall vara framgångsrik?. Svaren cirkulerar kring trivsel och 
framförallt mer pengar till verksamheten. Det påpekas även vikten av bra ledning, bra 
personal och inflytande samt att alla jobbar för samma sak. 
 
 
4.6 Målstyrning på Svettpärlan 
På Svettpärlan har de en uppdelad ledarstruktur och vi fick möjlighet att både intervjua 
rektorn och VD:n för skolan. De har delat upp ansvaret så att rektorn har bara hand om den 
pedagogiska biten och VD har hand om ekonomin, fast de har ett nära samarbete vilket leder 
till att deras roller går ihop relativt ofta.  
 
När vi frågade om målstyrning var de välförberedda med ett plakat som tydigt visade deras 
breda mål, visioner och inriktningar. Även fast målen inte var helt konkreta verkade det direkt 
som att Svettpärlan låg närmare den definitionen som ges för målstyrning i litteraturen än vad 
Nättrabyskolan gör. På Svettpärlan har de använt sig av mål sedan starten 1998 men målen 
har ändrats under tiden, vissa har helt tagits bort medan helt nya har tillkommit och vissa 
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ändrats för att mer passa in i verksamheten. Utgångspunkten är de nationella styrdokumenten 
och skolverket men inte några riktlinjer från kommunen.  
 
Under intervjun kom det fram något som både rektorn och VD:n tyckte var svårt med 
målstyrning, nämligen formuleringsarbetet. Det är en utmaning att formulera mål som går att 
mäta då mycket i skolans värld är subjektivt. När målen formulera tas det hänsyn till externa 
önskemål från t.ex. elever eller föräldrar, inte minst från personalen som är en viktig del i 
maskineriet. Det förs en diskussion kring förslaget och det är i huvudsak rektorn och VD:n 
som genomför arbetet innan det tas upp i ledningsgruppen för skolan, som sedan skickar det 
vidare till styrelsen för ett godkännande. 
 
Något som de båda tycker skolan kan bli bättre på är att skapa konkretare delmål för de nu 
ganska bredda målen så att en större mätbarhet framkommer. För tillfället så används enkäter 
under terminen och en stor undersökning i slutet. Det förs mycket diskussioner med 
föräldrarådet om målen och hur pass bra arbetet verkar. Även barnen får göra en utvärdering 
med jämna mellanrum där det betygsätter vissa faktorer som till exempel miljö och trivsel 
med betyg från IG till MVG, den egna klassen utvärderas en gång per månad och skolan som 
helhet utvärderas varje termin. 
 
Även på Svettpärlan så framhävdes vikten av att använda mål för att få verksamheten att 
arbeta efter en röd tråd så att utbildningen skall kännas igen från början tills det att eleven går 
ut årskurs nio. Rektorn pekade hårt på att det är mycket viktigt att lärarna följer skolans mål 
och värdegrunder då det inte finns plats för att göra som de själv behagar. På frågan om 
personalen är medvetna om skolans mål hoppades de båda verkligen att så var fallet med ett 
litet skratt i tonen. Av allt att döma från de svar som vi har fått in från Svettpärlans personal 
så är det bara en lärare som är tveksam när det gäller graden av tydlighet i de aktuella målen. 
Resterande tio lärare som har deltagit i vår undersökning tycker att målen är tydliga och detta 
tack vare deras möjlighet att vara med och bestämma målen. En viktig kommentar som har 
lämnas in lyder: ”Vi har från alla stadier varit med och skrivit dem. Samtliga mål har 
diskuterats i dessa grupper därför känns målen klara och tydliga.”  
 
De presenterar målen på skolans kick-off som alltid hålls i augusti inför det nya läsåret. Där 
får lärare ta del av målen både muntligt och sedan skriftligt så ingen har någon ursäkt att inte 
kunna dessa mål. Personalmötena är även det ett forum för diskussion om målen vad som 
fungerar bra eller mindre bra. Dessa synpunkter är värdefulla när nya mål ska läggas till eller 
gamla mål skrivas om. Varje år i maj-månad så förs det en stor utvärdering om de mål som 
använts under läsåret vilket blir den slutliga diskussionen innan det nya läsåret börjar och hela 
utvärderingscirkeln börjar om igen.  
 
Som tidigare nämnt kan det vara svårt att mäta resultat och kvalitén på det mål som används. 
Svettpärlan använder sig av intervjuer och enkäter för att få fram hur kunderna ser 
verksamheten då det är det viktigaste enligt dem själva. De ser föräldrarna som kunder och 
värdet i att vårda bandet mellan skolan och dessa, eleverna är direkt kopplade till skolans 
budget och om några elever hoppar av och inga nya tillkommer betyder det ekonomiska 
problem. Skolverket har genomfört en egen utvärdering av Svettpärlan och dess verksamhet 
där skolan fick höga betyg, skolan gör även en egen undersökning om kvalitén precis som 
kommunen gör varje läsår för sina skolor men Svettpärlan använder sig inte av kommunens 
mall utan gör en egen efter de riktlinjer som skolverket har.  
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4.7 Ekonomistyrning på Svettpärlan 
Precis som på Nättrabyskolan står budget i fokus för det ekonomiska arbetet på Svettpärlan. 
De har fram tills nyligen använt sig av årsbudget men har börjat införa kostnadsbudgetar på 
månadsbasis för att enklare ha kontroll på kostnader då det blir enklare att snabbt kunna sätta 
in åtgärder för besparingar. Några av de nyckelfaktorer som de vill se i kostnadsbudgeten är 
t.ex. läromedelskostnad per elev och totalkostnad per elev. Eftersom Svettpärlan drivs som ett 
aktiebolag använder de sig självklart av bokslut och andra rapporter som krävs enligt 
aktiebolagslagen.  
 
Ledningen får hjälp med ekonomin av en anhörig som är revisor men dennes uppdrag är inte 
officiellt på skolan utan agerar mer som frivillig konsult. Som tidigare nämnt så är ansvaret 
uppdelat och det är VD:n som i slutändan är ansvarig för det ekonomiska läget på skolan. I 
dagsläget är inte skolan uppdelad i några ansvarsområden vad gäller ekonomin utan rektorn 
och VD har pekat med hela handen. Det finns planer på att dela ut ansvar till lärarna som till 
exempel ansvar för utflykter och läromedel. Anledningen som ges till att detta ännu inte skett 
är att skolan ständigt varit i expansion och VD:n inte velat lämna ifrån sig något ansvar som 
denne själv inte ansetts sig ha full kontroll på. Av att döma från vår enkätundersökning så 
finns det dock ändå utrymme för kompromiss när det gäller skolans budget.  
 
Det är rektorn och VD:n som själva har hand om resursfördelningen men personalen får 
komma med önskemål och förslag. Även här togs det upp att de försöker uppmuntra sparande 
för att bli så kostnadseffektiva som möjligt men utan att ”dumspara”. Det viktigaste är alltid 
en god utbildning då det leder till ett gott ryckte som attraherar kunderna så skolan får fler 
elever som i slutet leder till mer pengar för att bedriva verksamheten.  
 
 
Skolan får inga riktlinjer från kommunen om hur ekonomin bör skötas utan dessa kommer 
enbart från ledningen och ett visst sparande är krav i budgeten. En stor anledning till 
sparkravet är den kopplingen som tidigare nämnts mellan antal elever och budget, skulle tre 
elever försvinna och inga nya tillkomma så blir det ett underskott i budget. Tack vare 
planering och en nivå av sparande så finns en buffert så resten av verksamheten inte skall bli 
lidande. En betydande skillnad mellan den kommunala skolan och en fristående skola är 
reglerna runt budgetöverskott, då kommunens skolor inte får ha något överskott medan en 
fristående skola inte har några krav förutom att god verksamhet skall bedrivas. Det leder till 
att personalen kan tänka på kostnader och spara in där det finns möjligheter, eftersom 
överskott stannar kvar på skolan får verksamheten ta del av överskottet direkt.  
 
 
4.8 Resultatet från enkätundersökningen på Svettpärlan. 
Våra respondenter från Svettpärlan är elva lärare inom olika områden som i genomsnitt har 
varit verksamma i skolan i cirka 6 år. Lärarna som deltar i vår enkätundersökning ansvarar för 
utbildning inom ämnen som Svenska, Matematik, Naturorienterade (NO), 
Samhällsorienterade (SO), Hem & Konsumentkunskap, Bild, Musik, Idrott och Hälsa samt 
Språk. Våra respondenter är lärare som undervisar i årskurser 0-3, 4-5 samt 6-9 vilket bidrar 
till att de representerar alla delar av skolan och detta i sin tur leder till att vi, genom deras svar 
kan få bättre förståelse för skolans verksamhet. 
 
Efter att ha presenterat lite bakgrundfakta kring våra respondenter väljer vi att gå vidare med 
att presentera deras svar från vår enkätundersökning. Under vårt samtal med skolans rektor 
framgick det att lärarna är mycket välmedvetna om målen då de är en del av processen vid 

 35 



skapandet av nya mål. Lärarnas inflyttande vid bestämmandet av målen framkommer också 
av de svar som vi har fått på vårt påstående Jag har inflyttande vid bestämmandet av målen, 
där 81.8% av våra respondenter svarar att de instämmer helt eller i stort. Resultatet 
presenteras i figur 13. 
 
       
      A  

A)Nej, instämmer inte alls 0 % 
 B) Ja, instämmer delvis 18.2 % 

       C) Ja, instämmer i stort 63.6 % 
       D) Ja, instämmer helt  18.2 % 
       E) Vet ej   0 % 
 
 
 
 
Figur 13, Jag har inflyttande vid bestämmandet av målen. 
 
Att utgå ifrån svaren som vi har fått så kan vi göra bedömningen att våra respondenter är 
tillfredsställda med möjligheten att kunna påverka de lokala målen. Just möjligheten att kunna 
vara med vid formuleringen av de lokala målen anser vi oss vara den bidragande orsaken till 
att skolans mål är klara och tydliga. Detta framgår av figur 14 där resultatet presenteras från 
påståendet Jag upplever målen som klara och tydliga.  
 
 
 
  

A) Instämmer inte alls  0 % 
 B) Instämmer delvis  9.09 % 

       C) Instämmer i stort  27.3 % 
       D) Instämmer helt  63.6 % 
       E) Vet ej   0 % 
 
 
 
 
 
Figur 14, Jag upplever målen som klara och tydliga 
 
I figuren kan vi avläsa att våra respondenter har en gemensam positiv inställning till vårt 
påstående. Bland kommentaren i vårt ovannämnda påstående går det även att läsa: ”Målen är 
upprättade av oss, tillsammans därav känns de tydliga.”. I vår följdfråga berör vi huruvida det 
finns mål som är otydliga och kommer att påverka verksamheten på långsikt. Resultatet 
presenteras i figur 15, där majoriteten av respondenterna har svarat nekande.  
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        Ja 9.09 %  
        Nej 90.9 % 
 
 
 
 
 
 
Figur 15, Anser du att det finns något mål som är otydligt och berör er verksamhet på långsikt? 
 
Vi anser att resultatet från denna fråga är i sig ett resultat som kan kopplas till den höga 
andelen lärare som är delaktiga vid bestämmandet av målen. Detta understryks av de svar som 
vi har fått in från vår följdfråga ”Om Nej: Enligt dig, vad har lett till att målen är tydliga och 
lättförståeliga?”. Här ges det möjlighet för de respondenter som svarade Nej i föregående 
fråga att peka ut de åtgärder som har bidragit till att målen är tydliga och lättförståeliga. I 
svaren kan vi bland annat läsa följande kommentarer: 
 

• ”Alla har varit delaktiga då målen har gjorts.” 
• ”Vi gemensamt diskuterat målen och tagit fram prioriterade områden.” 
• ”Gemensamt arbete och tydligt ledarskap.” 
• ” Vi tar upp målen till diskussion i början av varje termin och klarar ut otydligheter 

från början.” 
 
Vi har även lämnat utrymme för Ja-respondenten att uttala sig kring frågan om varför denne 
anser att målen känns otydliga. Det svar som vi har fått in tyder på att respondenten uppfattar 
målen som ej klara, därav blir de otydliga anser respondenten. Då respondenten ej har lämnat 
in något mer utformat svar på vår fråga är vi begränsade vid tolkningen av svaret. Vi är 
medvetna om denna nackdel som enkätundersökningen medför, då vi som författare är 
begränsade till de svar som respondenterna har lämnat vid undersökningstillfället. Dock som 
vi kunde se i figur 14 har alla våra respondenter svarat att de instämmer delvis, i stort eller 
helt med vårt påstående att målen är klara och tydliga. 
 
Nu när vi har presenterat lärarnas inflyttande vid bestämmandet av målen och den grad av 
klarhet som råder över målen kommer vi framöver att göra en presentation av de svar som vi 
har fått in vid frågor som berör behovet av möjliga förändringar av de aktuella målen. En 
fråga som berör just detta är vår fråga Tycker du att det behövs förändring av målen?, där 
våra respondenter har svarat enligt följande:  
 

A) Nej, instämmer inte alls 36.4 % 
 B) Ja, instämmer delvis 54.5 % 

       C) Ja, instämmer i stort 9.09 % 
       D) Ja, instämmer helt  0 % 
       E) Vet ej   0 % 
 
        
      Figur 16, Tycker du att det behövs förändringar av 
         målen? 
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I figuren kan vi avläsa en ganska hög andel respondenter som anser att det finns behov av 
förändringar av målen. Detta får oss som författare att ställa frågan vad detta kan bero på, då 
andelen respondenter som anse att målen är otydliga är endast 9.09%. Detta leder oss in på 
vår nästa fråga där vi ber respondenterna att ange vilka förändringar som de anser krävs och 
förklara varför. Vi betraktar denna fråga av särskild viktig karaktär då respondenterna ges 
möjligheten att presentera sina idéer och vi kan ta del av deras motiveringar för behovet av 
förändringar. En av våra respondenter anser att det är viktigt med införandet av tydlig 
mellantids utvärderingar, där personalen vid diverse möten skall ställa sig frågor som: 
 

• Hur går det med detta mål? 
• Hur långt har vi kvar och vart är vi på väg? 
• Hur ska vi gå vidare? 

 
Införandet av ett mer tydligt och regelbundet utvärderingssystem har sin motivering i skolans 
arbete med kortsiktiga mål, som skall fungera som stöd vid implementeringen av de 
långsiktiga målen som skolan arbetar efter. En av respondenterna anser att de kortsiktiga 
målen måste hela tiden ses över så att verksamheten inte går i strå. Vi kommer senare att 
återvända till skolans arbete med långsiktiga respektive kortsiktiga mål.  
 
För att återgå till den aktuella frågan så presenterar vi åsikten av en annan respondent som 
anser att behovet för förändring kretsar kring de nya riktlinjerna som skolan får ta del av från 
skolverket. Denne anser också att målformuleringen behöver ändras men tyvärr ger inte 
respondenten någon förklaring eller motivering till behovet av denna förändring. Ett annat 
väldigt intressant svar berör vikten av snabba utvärderingar och möjliga förändringar av de 
kortsiktiga målen. Denne respondentens svar ger stöd till den första respondentens krav för ett 
system som regelbundet skall utvärdera målen. Denne anser att ”det är viktigt att hela tiden 
jobba med målen och beta av samtidigt som man siktar mot nyckelmål”. I brist på förklaring 
tolkar vi nyckel målen som de långsiktiga målen i verksamheten. Övriga respondenter i den 
frågan anser att det finns behov för förändring av kunskapsmålen i årskurs tre, för att anpassa 
de mot de nya nationella riktlinjerna. Respondenterna anser även att det krävs justering att 
målen vid de kommande nationella proven men tyvärr så uteblir motiveringen. 
 
En central fråga i vår enkätundersökning är frågan Vilka mål upplever ni som mest 
betydelsefulla för verksamheten?. Skolan har nämligen försett oss med sina mål i form av ett 
målplakat men genom vår fråga försöker vi fånga vilka mål som är mest betydelsefulla enligt 
respondenterna. Svaren har varit varierande men det framgår tydligt att våra respondenter har 
svårt att välja ut några mål som är mer betydelsefulla än andra, då varje mål verkligen 
uppfattas som betydelsefull för verksamheten. Bland svaren kan vi läsa kommentarer som: 
”Att arbeta aktivt med elevinflyttande, att hitta ‘nyckeln’ till varje elev, att främja 
kommunikationen och det mellanmänskliga relationsarbetet.”. Att behålla hög standard och 
kvalité i det dagliga arbetet betraktas vara som ett av de mest betydelsefulla målen. Det 
påpekas även vikten av hög trivselfaktor samt elevens trygghet på skolan. För att avrunda 
svaren kring denna fråga har vi valt ut ett svar som vi anser kommer att sammanfatta de mest 
betydelsefulla målen på skolan, på ett sätt som vi anser vara ganska överlägset. Svaret lyder 
enligt följande:  
 
”En av de saker som känns toppen med Svettpärlan är att vi inte behöver ägna oss åt att 
’’vända dokument’’. Vi utvärderar och reviderar hela tiden, vilket gör att alla våra mål känns 
viktiga och aktuella. Att eleverna och deras välmående får stå i fokus är dock ett mål och en 
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styrka som jag känner mig extra stolt över och som jag tror får slå tillbaka lite på många 
andra skolor i ”sparandets kölvatten”.” 
 
För att koppla oss till den föregående frågan så väljer vi att presentera resultatet av vår fråga 
kring målnivåerna. Vår fråga lyder Hur realistiska tycker du att målnivåerna är? och svaren 
har vi presenterat i figur 17. 
 
 
 
       A) Helt realistiska 72.7 % 
       B) Delvis realistiska 27.3%  
       C) Knappt realistiska 0 % 
       D) Inte alls realistiska 0 %  
       E) Vet ej  0 % 
 
 
 
 
Figur 17, Hur realistiska tycker du att målnivåerna är? 
 
Av svaren framgår det att majoriteten av respondenterna anser att målen är helt realistiska, 
vilken vi bedömer vara ett resultat av skolans kontinuerliga arbete med att omformulera målen 
så att de passar till alla elever. 
 
Till denna fråga kan vi även knyta resultatet av vår fråga ”Hur ofta är du delaktig i arbetet 
med att bestämma målnivån?”, där våra respondenter svarar med högt deltagande vid 
bestämmandet av målnivån. Resultatet är glädjande då 72.7 % är ofta med vid bestämmandet 
av målnivån. Resultatet går att avläsa i figur 18.  
 
 
 
       A) Alltid 18.2 % 
       B) Ofta 72.7 % 
       C) Sällan 9.09% 
       D) Aldrig 0 % 
       E) Vet ej 0 % 
 
 
 
 
Figur 18, Hur ofta är du delaktig i arbetet med att bestämma målnivån? 
 
Vi har redan vidrört lite kring skolans arbete med långsiktiga och kortsiktiga mål, hur de 
kortsiktiga målen fungerar som stödjande vid implementeringen av de långsiktiga målen. Av 
de svar som vi har fått in från enkätundersökningen framgår det tydligt att skolan använder sig 
i hög grad av en blandning av kortsiktiga och långsiktiga mål. Det råder dock en delad mening 
bland våra respondenter, endast två av våra 11 respondenter har yttra sig med ett speciellt 
påpekande kring var de anser att fokus ligger beträffande prioritering av de kortsiktiga 
respektive långsiktiga målen. Den ene anser att skolan prioriterar mest de kortsiktiga mål då 
långsiktiga mål är grunden för all arbete medan den andre anser att skolan jobbar av en 
blandning av kortsiktiga och långsiktiga mål men fokus ligger i de långsiktiga målen. För att 

 39 



gå vidare med presentation av våra svar från enkätundersökningen väljer vi att binda ihop 
frågan kring kortsiktiga och långsiktiga mål med följande påstående: Målen bidrar till att 
synliggöra styrkor och svagheter i verksamheten. Svaren från respondenterna har vi 
presenterat i figur 23 där vi kan avläsa att 63.6 % av respondenterna instämmer i stort medan 
de finns också de som instämmer helt, närmare 36.4 %. 
 
 
        

A) Instämmer inte alls  0 % 
 B) Instämmer delvis  0 % 

       C) Instämmer i stort  63.6 % 
       D) Instämmer helt  36.4 % 
       E) Vet ej   0 % 
 
 
 
 
Figur 19, Målen bidrar till att synliggöra styrkor och svagheter i verksamheten. 
 
En viktig del i undersökningen kretsar kring hur målen påverkar de ansvariga lärarna och 
lärandet i sig. På vår fråga På vilket sätt påverkar målen ditt vardagliga arbete? hittar vi svar 
som tyder på att målen är väldigt närvarande i lärarens vardagliga arbete. ”De fungerar som 
bra grund att luta sig emot, ibland som en checklista. Man kollar av att det dagliga arbetet 
följer våra uppsatta mål” lyder en av kommentarerna. Andra menar att de blir positivt 
påverkade av målen, ”då det är lättare att gå när man har en väg att följa”. En av 
respondenterna säger att denne använder sig av målen vid omarbetning av kurser och kursmål, 
samt att försöka anpassa kurserna år från år beroende på klassen och dess individer. Målen 
klassas som en personlig guide då de ger lärarna riktning vid deras vardagliga arbete. Vi har 
även ställt frågan Hur närvarande är målen i ert dagliga arbete? och av svaren framgår det 
att målen är närvarande i högsta grad, då de jobbar varje dag utifrån målen. En av 
respondenterna anser att målens närvaro gör att de genomsyrar alla aktiviteter medan en 
annan respondent ser på målens närvaro som ett "levande dokument" för denne som pedagog. 
Enligt respondenterna sitter målen på väggarna och alla är väldigt medvetna hur de ska arbeta 
och bemöta andra. 
 
Vi har även ställt frågan om målen mäts och vilka mått de använder sig av när de ska mäta om 
målen uppfylls. Svaret från första frågan presenteras i figur 20 där vi kan avläsa att en 
majoritet av respondenterna, närmare 72.7 % instämmer i stort med vårt påstående att målen 
mäts.  
  
        
        A) Instämmer inte alls  0 % 
       B) Instämmer delvis  9.09 % 
       C) Instämmer i stort  72.7 % 
       D) Instämmer helt  9.09 % 
       E) Vet ej   9.09 % 
 
 
 
 
Figur 20, Målen mäts. 
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Bland de svar som vi har fått in avseende de mått som skolan använder sig när de ska mäta 
om målen uppfylls så går det att hitta följande svar: ”Klasstemp, skoltemp och 
kursutvärdering, läsårsutvärderingar och resultatbeskrivning, elevenkäter som utförs av 
föräldrarådet, besök på skolverket etc.”. Några av respondenterna använder även olika 
övningar i klassen för att se att målen har uppfyllts. 
 
Under vår intervju med rektorn framgick det att sker ständiga diskussioner kring målen, såväl 
vid formella som ickeformella möten. I vår undersökning har vi frågat respondenterna Hur 
ofta pratas det om målen på arbetsplatsen? och svaren har vi presenterat i figur 21 där vi kan 
avläsa en bra spridning av svaren. Majoriteten av respondenterna anser att det sker 
diskussioner Varje vecka medan det finns delade röster bland de respondenter som har svaret 
Flera gånger i veckan och Någon gång i månaden. I kommentarerna kan vi läsa att det variera 
men för närvarande är det varje vecka, och detta har att göra med de nationella proven för 
skolår 3. 
      
 
       A) Flera gånger i veckan 27.3 % 
       B) Varje vecka  45.5 % 
       C) Någon gång i månaden 27.3% 
       D) Aldrig   0% 
       E) Vet ej   0% 
 
 
 
 
Figur 21, Hur ofta pratas det om målen på arbetsplatsen? 
 
Vår följdfråga handlar om behovet av mera diskussioner kring målen och samtliga 
respondenter anser att det räcker med de diskussioner som de har för närvarande, däremot 
behövs ständigt arbete och engagemang för att bli ännu bättre på att uppfylla målen. 
 
Vid vår presentation av enkätresultatet från Nättrabyskolan har vi påpekat vikten som vi anser 
ligga i möjligheten att vara delaktig och påverka målen. Vårt påstående att Mitt arbete och 
motivationen att uppnå målen påverkas av möjlighet att bestämma målen har fått relativt bra 
gensvar även bland Svettpärlans lärare. 
 
 
 
 
       A) Instämmer inte alls  0 % 
       B) Instämmer delvis  18.2 % 
       C) Instämmer i stort  45.5 % 
       D) Instämmer helt  36.4 % 
       E) Vet ej   0 % 
 
 
 
 
Figur 22, Mitt arbete och motivationen att uppnå målen påverkas av möjlighet att bestämma målen. 
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Vi har frågat Svettpärlans personal om vad som händer om de inte klarar av målen och svaren 
som respondenterna har givit cirkulerar runt att de arbetar vidare och för en diskussion runt 
vad som har gått fel och hur det kan rättas till för framtiden. ”Vi jobbar vidare med målen och 
eventuellt omvärdera målet” lyder en av kommentarerna. Diskussionerna sker oftast mer i 
informella grupper än i stora team. Något som är gemensamt för alla svar är att personalen 
inte verkar vilja ge upp när ett mål inte nås utan kämpa vidare med att hitta nya lösningar.  
 
Vi har även ställt frågan om vilka de anser bära ansvaret för ekonomin på skolan och svaren 
tyder på att alla har ett gemensamt ansvar för skolan tillsammans med ledningen. När det 
gäller frågan kring ansvarsområde är det endast tre respondenter som anser att de har något 
ekonomiskt ansvarsområde. Resultatet presenterar vi i figur 23. 
 
 
 
        Ja 27.3 % 
        Nej 72.7 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 23. Har Ni något ekonomiskt ansvarsområde? 
 
Bland de kommentarer som respondenterna har lämnat kring denna fråga kan vi läsa att de har 
ekonomiskt ansvar i bland annat skolidrottsföreningen samt vid köp av läromedel. Vår 
följdfråga är om våra respondenter tror att de kommer bli tilldelad något ekonomiskt 
ansvarsområde inom en snar framtid och samtliga respondenter som för närvarande inte har 
något ekonomiskt ansvar tror att detta kommer ske. Det kommer främst gälla ekonomiskt 
ansvar för ämnesområden och utflykter. 
 
Vi ville även ta reda på hur resursfördelningen går till på Svettpärlan och här svarar 
personalen att de förs en diskussion om vad som är viktigt för skolan men att det i slutet är 
rektorn och VD:n som bestämmer. Respondenterna påpekar att deras förslag är välkomna med 
öppna armar. Vissa svar handlade även om hur de fördelar studietimmar mellan klasserna 
vilket var en misstolkning av vår fråga. Där kunde vi ha varit mer tydliga med att det var 
ekonomiska resurser vi menade och då hade svaren kanske varit annorlunda. Vi har kopplat 
denna fråga med frågan som berör möjligheten att påverka resursfördelningen. Där har 
personalen har väldigt delade meningar om. Spridningen av svaren kan vi avläsa i figur 24. 
 
       A) Instämmer inte alls  27.3 % 
       B) Instämmer delvis  18.2 % 
       C) Instämmer i stort  18.2 % 
       D) Instämmer helt  27.4 % 
       E) Vet ej   9.09 % 
 
 
       Figur 24, Jag har möjlighet att påverka  
       resursfördelningen. 
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Två av dem som svarade instämmer helt anser att de kan påverka resursfördelningen genom 
att argumentera för sin sak samt önskemål, inom rimliga gränser. 
 
Vår sista fråga till respondenterna från Svettpärlan kretsar sig kring vilka faktorer som de 
anser vara viktigaste för att verksamheten skall vara framgångsrik. När vi sedan läser svaren 
på denna fråga så verkar det nästan som om de suttit med målplakatet i handen vid besvarande 
av denna fråga. Nästan alla svaren är tagna direkt från Svettpärlans visioner. Ingen har dock 
svarat att mer pengar är av vikt, vilket var ett av det mest förekommande svaret hos 
Nättrabyskolan. 
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5. Analys och slutsats 
 
I detta kapitel kommer vi att föra en analys av det inhämtade materialet genom att använda 
oss av teorier som vi har presenterat under teorikapitlet. Vi kommer att presentera analysen i 
några huvudpunkter för att göra det lättare för läsaren att se skillnader och likheter hos 
skolorna i fråga. Kapitlet avslutas med vår slutsats och en sammanfattning av det som vi har 
kommit fram till. 
 
5.1 Analys 
Målstyrning delas in i fyra komponenter: specificering av mål, formuleringsarbetet av sitt 
specifika mål, fastställs hur lång tid och information.87 Dessa fyra komponenter leder till 
några kritiska faktorer som skall uppfyllas för en lyckad målstyrning: 
 
• Klara mål ska formuleras. 
• De anställda medverkar och har inflytande i målformuleringsprocesser. 
• Det ska finnas en koppling mellan mål och budget. 
• Resultaten ska följas upp och utvärderas. 
 
5.2 Specificering av mål 
I vår problemdiskussion tog vi upp eventuella skillnader mellan den privata och den offentliga 
sektorn och att den offentliga genom NPM söker sig närmare de privata företagens styrsätt på 
många punkter. Som vi beskrivit i vårt syfte är målet med uppsatsen att se om skolorna 
använder sig av målstyrning men även försöka se om det finns några skillnader i hur de 
arbetar. I vår mening borde det inte finnas några stora skillnader om utgången skall vara den 
att skolan drivs av kommunen eller ett företag. De styrdokument, regler och normer som finns 
för skolans drift varierar inte mellan skolorna. Skolornas mål börjar i de styrdokument som 
kommer från staten där skolverket är den myndighet som har ansvaret för kontroll av 
skolväsendet. Den gällande läroplanen Lpo94 trädde i kraft 1994 och är gemensam för alla 
grundskolor i Sverige.88 Sedan skall det ske en nedbrytnings process av dessa övergripande 
nationella mål till mer lokal mål.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 25, Nedbrytningsprocessen av nationella mål till lokala mål. 
 
Det är först i sista fasen som skolorna själva kan anpassa sig själva efter hur de önskar arbeta. 
Eftersom verksamheten som bedrivs har samma övergripande mål i båda skolorna tycker inte 
vi att skillnaden har sin grund i att skolorna har olika ägandeform utan i ledarskapet på 

87 Johansson, A (1995), Att styra med och mot mål och resultat, Novemus, Högskolan i Örebro. 
88 http://www.skolverket.se/sb/d/663 (12/2 2008) 

Lpo 94 (Staten) 

Programmål (Staten) 

Kursplaner (Staten) Skolplan (Kommunen) Arbetsplan (Skolan) 
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skolorna. Fördelen som vi tycker finns på en fristående skola är att den är mer frikopplad från 
byråkratin i kommunen, den bilden delades även av rektorn på Svettpärlan.89  
 
Det kan ta lång tid för denna process att få det genomslag som önskas, skolan har innan 
arbetet med målstyrning varit mera regelstyrd.90 Förut fanns tydligare beskrivningar på hur 
saker skulle göras. Idag är det kommunens arbete att skapa en lokal skolplan som skall ligga 
till grund för skolorna när de skapar sin arbetsplan. Skolplanen innehåller vilka tyngdpunkter 
de lokala politikerna anser vara viktiga, men i Karlskrona är inte skolorna medverkande i 
processen med att ta fram denna. Politikerna gör skolplanen utan att tillfråga skolorna om 
idéer eller förslag vilket kan leda till att skolorna inte känner sig delaktiga i det inledande 
arbetet med målen.91 De personer vi har talat med under våra intervjuer på skolorna verkar 
dock ha goda kunskaper i vad målstyrning syftar till och även de svårigheter som kommer på 
köpet. När vi bad rektorerna berätta lite om hur målstyrningen borde se ut så gav båda ganska 
breda förklaringar om målnedbrytningen, målidentifikation och hur viktigt det är att följa upp 
resultaten och även att personalen måste vara delaktig för ett lyckat resultat.92 Sedan erkände 
de båda att vägen fram till en helt fungerade målstyrningen fortfarande var lång, inte heller 
om de någonsin kommer att nå fram till 100 % men att det viktiga är att aldrig sluta kämpa. 
Precis som beskrivs i de teorier vi läst om målstyringen så är det viktigt att arbeta med 
punkterna och förnya sig själv och låta allt bli som en rundgående rörelse, se figur 4.93  
 
”Även om vi inte kommer nå fram så är det viktiga att vi lär oss på vägen och ändrar gamla 
mönster, desto bättre vi blir, desto mer brister hittar vi att åtgärda vilket gör att vi förlänger 
den väg vi går”94   
 
Målstyrningens viktigaste del är att klara mål ska formuleras. Det är den kritiska faktorn i 
analysens första del. I likhet med Svettpärlan tyckte rektorn på Nättrabyskolan att det finns 
svårigheter i att fina mål som är konkreta och mätbara inom skolan. Båda skolorna säger 
själva att det kan bli mycket bättre på att bryta ner målen ännu mer än vad de gjort idag.  
 
Även under vår diskussion med respondenterna på de båda skolorna får vi intrycket att 
verksamheterna är omfattande och komplex. Rombach påpekar det i sin kritik mot 
målstyrning i den offentliga sektorn då en av punkterna är den komplexa miljö som 
verksamheten bedrivs inom.95 Vi anser ledningen på båda skolorna har svårigheter med att 
bryta ned de nationella målen till konkreta och mätbara delmål i verksamheterna.96  
 
Svettpärlan har skapat ett målplakat där skolans mål, visioner och inriktning finns uppskrivet. 
Men de anser själva att bättre delmål måste tas fram för att få en bättre mätbarhet vilket 
saknas idag.97 Insikten om detta tyder på att ledningen på Svettpärlan är medvetna om 
problemet och försöker arbete med att förbättra sina mål. Även personalen tycker till viss del 
att målen måste förändras.98 För att mäta inverkan som arbetet har på målen och även veta hur 
bra det har gått med vissa mål, får eleverna, med jämna mellanrum, sätta betyg på vissa 

89 Intervju med rektorn på Svettpärlan 
90 Intervju med rektorn på Nättrabyskolan 
91 Intervju med Personal på Barn och Ungdomsförvaltningen, Karlskrona kommun 
92 Johansson, 1995, Att styra med och mot mål och resultat, Novemus, Högskolan i Örebro. 
93 Pihlgren & Svensson, (1989), Målstyrning: 90-talets ledningsform för offentlig verksamhet, Liber, Lund 
94 Intervju med rektorn på Nättrabyskolan. 
95 Rombach, B (1991), Det går inte att styra med mål!, Studentlitteratur, Lund 
96 Pihlgren & Svensson, (1989), Målstyrning: 90-talets ledningsform för offentlig verksamhet, Liber, Lund 
97 Intervju med rektorn på Svettpärlan 
98 Enkät, Svettpärlan, Figur 16 
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faktorer som finns kopplade till olika mål. Detta kallar skolan för klasstemp respektive 
skoltemp och dessa betyg analyseras av ledningen och resultatet ger en bild av hur eleverna 
känner vid specifika inslag, om det har blivit bättre eller sämre. Om skolan sätter in flera 
åtgärder för att förbättra en vis punkt så anser vi att det blir då relativt svårare att avgöra 
vilken av åtgärderna som haft störst effekt.  
 
Svettpärlan har dock inte satt några målnivåer eller definierat de effekter som önskas av 
uppfyllda mål. Eftersom det är hård konkurrens om eleverna och allt fler skolor har insett 
vikten av att marknadsföra sig blir det allt viktigare att ta hand om sina kunder. Nöjda kunder 
berättar det vidare för andra potentiella kunder och genom det kan skolan säkerställa att 
klasserna fylls med elever, vilket är direkt kopplat till resurserna som blir tilldelade från 
kommunen. VD:n på Svettpärlan talade sammanhängande under intervjun om föräldrarna som 
kunder vilket passar in på en av de fem punkterna som Montin ger för NPM.99 Inte heller 
Nättrabyskolan har satt några målnivåer som de skall sträva efter. Självklart har båda skolorna 
som önskan att alla elever skall få godkänt inom samtliga ämnen på skolan. Vad som 
framkommit i teorin så är det att rekommendera att använda sig av målnivåer för att kunna 
stämma av målen på ett enklare sätt och det kan kännas mer motiverade för personalen att nå 
upp till delmål på vägen.100 
 
Enligt vår tolkning har inte Nättrabyskolan kommit lika långt i arbetet med målstyrning. När 
vi frågade om vilka mål som skolan använde kunde inte rektorn ge oss något tydligt exempel 
utan svaren handlade mest om väldigt övergripande mål som att arbete med kunskap och 
trivsel men ingen nedbrytning av målen. Rektorn kunde inte heller ge exempel på några mått 
som användes för att mäta prestationerna som genomförs för måluppfyllelsen. Även fast 
ledningen verkade ha kunskap om vad som krävdes för målstyrningen så hade skolan inte 
lyckats vidare med att implementera dessa åtgärder. Förklaringen kan vara många men vi 
själva tror att en bidragande faktor är att det verkar vara svårt att skapa konkreta mål i skolan 
eller den offentliga sektorn.101 Skolorna visste inte heller så mycket om varandras arbete med 
målstyrningen, en stor förklaring på den punkten är nog att vi tittade på en fristående skola 
och en kommunal. Men vi frågade rektorn på Nättrabyskolan om han hade mycket kontakt 
med andra skolor utanför rektorsområdet angående deras lösningar på målstyrningen och 
svaret blev där nej. Så det verkar som att skolorna kan bli bättre på att dra lärdom av 
varandras misstag och framgångar. Svettpärlan ansåg sig dock ha lite hjälp med 
målstyrningen från den övriga ledningen på skolan där ägaren av skolan är verksam i andra 
företag från näringslivet och har tagit med sig erfarenheter som inte härstammar från den 
offentliga sektorn. Att den offentliga sektorn skall lära sig av den privata är en av punkterna 
som finns med i NPM tänkandet.102  
 
5.3 Formuleringsarbetet av sitt specifika mål 
Under denna punkt framkommer de anställdas medverkan och har inflytande i 
målformuleringsprocesser som den kritiska faktorn för framgång.  
 
Av det som framkommit under våra intervjuer förstår skolledarna vikten i att de anställda 
känner sig delaktiga i målen för att de skall arbetet mer effektivt efter dessa. Det styrks även i 
den teori som framkommit angående målstyrning där anställdas delaktighet beskrivs som 

99 Montin, S. (2004), Moderna Kommuner. 1: a uppl. Liber AB, Lund. 
100 Johansson, A (1995), Att styra med och mot mål och resultat, Novemus, Högskolan i Örebro. 
101 Rombach, B (1991), Det går inte att styra med mål!, Studentlitteratur, Lund 
102 Hood, Ch (1995), The “New public management” in the 1980s: Variations on a theme, Accounting, 
Organizations and Society, 20, 2-3 
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viktigt av samtliga författare. Arbetet med att utforma sin lokala arbetsplan skiljer sig i många 
avseenden hos de båda skolorna. På Svettpärlan utformar ledningen målen själva men tar 
emot förslag och kritik från de anställda genom tidens gång. Genom de svar som vi fått in via 
vår enkätundersökning visar det sig att de anställda på Svettpärlan tycker sig ha goda 
möjligheter att påverka målen och känner sig delaktiga i målformuleringsarbetet.103 Målen är 
en fast diskussionspunkt på arbetsmöten och de genomför ett utvärderingsmöte i slutet av 
varje läsår där målen utvärderas och följs upp. Här diskuteras det även om vilka åtgärder som 
skolan kan komma att behöva införa vid nästa läsår. Av det svar vi fått från 
enkätundersökningen så talas det relativt mycket på arbetsplatsen om målen även utanför de 
officiella möten som är planerade för dessa ändamål.104 
 
”En av de saker som känns toppen med Svettpärlan är att vi inte behöver ägna oss åt att 
“vända dokument”. Vi utvärderar och reviderar hela tiden, vilket gör att alla våra mål känns 
viktiga och aktuella. Att eleverna och deras välmående får stå i fokus är dock ett mål och en 
styrka som jag känner mig extra stolt över och som jag tror får slå tillbaka lite på många 
andra skolor i ”sparandets kölvatten”. 105 
 
På Nättrabyskolan finns det en grupp lärare som är utvecklingsledare och talar för sitt lärarlag 
när ledningen har möte och vid arbetet med målen. Rollen som utvecklingsledare är i omlopp 
kring olika lärare och växlas med jämna mellanrum så att så många lärare som möjligt skall få 
chansen att arbeta mer intimt med formuleringsarbetet. Utvecklingsledarna tar in idéer och 
synpunkter från lärarna och för dessa vidare till ledningen vilket leder till att kedjan får en 
extra länk. Eftersom att målen ofta kan vara abstrakta finns det en risk att mellanhanden 
missförstår parterna och förmedlar fel information vidare.  
 
Av de svar vi fick in från Nättrabyskolan verkar det finnas samma synpunkter om delaktighet 
även där. De flesta anser att målen diskuteras någon gång i månaden och att det kunde 
behövas diskuteras lite oftare i verksamheten.106 Vi kunde inte så någon koppling till olika 
faktorer som skulle kunna påverka hur stor påverkan vissa lärare har på målen. Ett scenario 
som vi tänkte oss innan vi läst svaren på enkäterna var att lärare som arbetat länge på skolan 
kanske hade en ett större inflyttande än nya. Av de svar vi har fått in i vår enkätundersökning 
kunde vi inte se något som skulle tydde på detta. Hade intervjuer med personalen gjorts så 
hade svaret kanske sätt annorlunda ut och det är något som vi får vara lite självkritiska med. 
 
En annan fördel som Svettpärlan har är den uppdelning som finns mellan rektorn och VD:n 
om ansvarsområden. Rektorn tar hand om den pedagogiska verksamheten medan VD:n tar 
den ekonomiska delen. Det leder till att rektorn får mer tid för att arbeta med målen närmare 
lärarna och hjälpa de i arbetet med implementeringen. Det är bara personalen på Svettpärlan 
som kunde ge sammanhängde exempel på skolans mål i enkäten.   
 
5.4 Fastställa hur lång tid 
En ytterligare faktor som tas upp med målstyrning är att det krävs en tidsplan som skall vara 
känd för alla de inblandade när de skall förverkliga målen. Denna punkt innehåller även den 
faktor som beskriver målens koppling till budgeten. Ingen av skolorna hade satt upp någon 
specificerad tidsplan. Vi anser att med hänsyn tagen till att skolorna för närvarande inte 

103 Enkät, Svettpärlan 
104 Enkät, Svettpärlan, Figur 21 
105 Kommentar från enkät, Svettpärlan 
106 Enkät, Nättrabyskolan, Figur 9 
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arbetar med målnivåer eller delmål så skulle en specificerad tidsplan inte fylla något större 
syfte. 
 
På Svettpärlan sätts målet med läsåret som ram, men många av målen följer med in i nästa 
läsår. Det är under utvärderingsmötet i slutet av varje läsår som det läggs en grund till vilka 
mål som behöver ändras eller flyttas med till nästa år. Skolans inriktningar brukar dock ändras 
för varje termin eller läsår.107 Rutinen på Nättrabyskolan är nästan densamma, men eftersom 
Nättrabyskolan inte kommit lika långt i arbetet med konkreta mål som Svettpärlan ser vi en 
risk att deras abstrakta mål bara förs över till nästa år. Det kan kopplas till en del av den kritik 
som Rombach ger målstyrningen i den offentliga sektorn. Vi ser dock ingen koppling i detta 
till diskussionen som vi tidigare fört om skillnader mellan det privata och offentliga. Som vi 
tidigare nämnt i detta kapitel så har vi svårt att se några konkreta skillnader i hur skolorna 
arbetar bara att den ena har lyckats bättre än den andre i vår mening. 
 
En annan punkt som är kopplat till tiden är samverkan mellan mål och budget. Än så länge 
har vi tagit upp att målen skall vara konkreta och mätbara men de måste även vara 
genomförbara. Om inte målen känns genomförbara finns risken att personalen slutar arbete 
efter dessa och tappar intresse för att försöka uppfylla dem. Utan rätta resurser kan vissa mål 
bli väldigt svåra att uppnå.108   
 
Under vårt samtal med Barn och ungdomsförvaltningen framkom det att budgeten för skolan 
sätts med fokus på medel och inte mål. Det kan uppstå ett problem då budgeten ofta sätts för 
ett år i taget och målen i skolplanen ofta sätts för minst en mandatperiod på fyra år. Det finns 
då ingen möjlighet att överblicka om kommande års budget ska falla väl ut med de långsiktiga 
målen. Kommunens skolplan har även den normalt haft en löptid som sträckt sig längre än 
valda politikers mandatperioder och har därför valt att inte lägga en budget som sträcker sig 
över mandatperioderna.109 Även de regler som finns för skolornas egna budgetar kan vara ett 
hinder. Detta visar sig främst då den kommunala skolan ej har möjligheten att föra över årets 
besparing in i nästa års budget, en besparing som skulle kunna användas för en framtida 
investering eller vid någon specifik insats. Den begränsningen finns inte hos Svettpärlan då 
fristående skolan får behålla sitt överskott och kan själva välja att flytta pengar från årets 
budget till nästkommande. Det är värt att påpeka att en möjlig besparing hos en kommunal 
skola kan lätt åses som ett överskott pga. en felfördelning av de offentliga resurserna. Så bör 
dock fallet ej vara då det istället kan röra sig om en omstrukturering som har resulterat i högre 
effektivitet och som i sin tur har påverkat årets budget med ett ”överskott”.  
 
Ingen av skolorna hade en tydlig koppling mellan sina mål och budgeten. Resurserna är något 
som ofta debatteras när det handlar om offentligverksamhet. Det har även varit ett bra sätt att 
skylla ifrån sig. Om skolan inte klarar målen kan de med enkelhet påpeka att resurserna är för 
knappa, medan kommunen kontrar med att säga att skolan inte använder pengarna effektivt. 
Kommunen har försökt friskriva sig från detta problem genom att låta skolorna själva stå för 
en stor del av resursfördelningen som nämndes empiri kapitlet. Ett annat problem kopplat till 
målen är att budgeten görs för ett år vilket kan leda till svårigheter att sammankoppla det med 
mål som löper under flera år. På Svettpärlan var de medvetna om detta problem och hade 
planer på att inleda ett arbete med att få in ekonomistyrningen i målstyrningen för att lättare få 
en total bild av läget. 
 

107 Intervju med rektorn på Svettpärlan 
108 Antony, R (1990), Administrativ styrning, Studentlitteratur, Lund 
109 Intervju med Personal från Barn och Ungdomsförvaltningen, Karlskrona kommun 
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5.5 Information 
För att målstyrning skall fungera måste en bra och fungerande kommunikation finnas på 
skolorna. Under denna punkt har vi även lagt in uppföljning och utvärdering av resultaten som 
finns med i målstyrningen. Sedan 1997 kräver staten genom en särskild förordning årliga 
kvalitetsredovisningar110 av kommuner och skolor. Intentionen med dessa redovisningar är att 
visa hur, och i vilken omfattning, som skolan nått de mål som satts upp och hur eventuella 
brister ska åtgärdas. Eftersom Svettpärlan är en fristående skola använder de sig inte av 
samma redovisningsmall som kommunen skapar för sina skolor. Dock bygger både 
kommunens och Svettpärlans mall på de punkter som skolverket har för en 
kvalitetsredovisning så den har samma tyngdpunkter. 
 
Här tog båda skolorna upp tiden som en viktig faktor och rektorn på Nättrabyskolan sa att 
lärarna inte har den tid som krävs för att göra en bra uppföljning. På Svettpärlan uppfattar vi 
att lärarna har en större roll i utvärderingen av målen än vad lärarna på Nättrabyskolan har. En 
faktor som kan spela in är skillnaden på storlek och ledningens närhet på de båda skolorna. Vi 
har fått ta del av den kvalitetsundersökning som skolverkat gjort på Svettpärlan och där 
framkommer det att, på de punkter som undersökts, ligger Svettpärlan på medel eller högre.111 
Enligt rapporten finns det en bra kommunikation mellan skolan och föräldrarna vilket 
bestyrker det som vi fått veta under intervjun om deras syn på ”kundnöjdhet”, vad gäller 
föräldrarna.  
 
Som vi påpekat ovan kan det vara svårt att mäta ickefinansiella mått men de är ofta väldigt 
viktiga för verksamheten.112 Två av de punkter som togs upp i kapitlet om prestationsmätning 
är: 

• Att ge underlag för jämförelser av prestationer.  
• Att ge information om effekter som beror på olika insatser.113  

 
I enkätundersökningen så svarade flera av lärarna på Svettpärlan att de använder sig av 
klasstemp och skoltemp för att mäta sina prestationer och se hur det ligger till för att klara 
sina mål. Klasstemp är en mätning som görs varje månad av hur arbetsklimatet/psykosocialt 
är i varje klass. Den kompletteras ibland av klasspecifika frågeställningar. Skalan är 
poängbaserad i 1-5-skala och resultatet följs av en diskussion som sker i varje klass för att 
följa upp resultatet.  
 
Skoltemp fungerar på liknande sätt men är en övergripande enkät för hela F-9 där eleverna vid 
två tillfällen betygsätter sin skola i 14 variabler, som till exempel mat, toaletter, läromedel och 
undervisning samt även hur väl skolan matchar sin profil. Där granskas det även hur väl 
skolan uppfyller sina mål och visioner. Här använder skolan sig av en skala som liknar den 
ordinarie betygskalan IG, G, VG och MVG.  
 
Rektorn på Nättrabyskolan kunde ge ett tydligt exempel på något specifikt mätverktyg för att 
utvärdera prestationerna och mål utan svaren blev att de istället använder sig av observationer 
eller diskussion, vilket leder till två slutsatser: antigen har skolan inte lyckats skapa ett 
återkommande sätt att mäta sina prestationer utan gör det mer subjektivt, eller så känner inte 
personalen till detta mätverktyg. Om fallet är så att mätverktyg saknas kan vi förstå att skolan 
tycker det är jobbigt att följa upp sina prestationer och analysera dessa då de kanske inte gör 

110  SFS 1997:702 
111 Inspektionsrapport från Skolverket 2007:29 
112 Ax, Johansson & Kullvén ,(2002), Den nya Ekonomistyrningen, Liber, Lund 
113 Ibid. 
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på samma sätt varje gång. Prestationsmätning och uppföljning är en viktig del inom 
målstyrningen som måste fungera så personerna som arbetar med det kan dra lärdom och 
förbättra sig med tiden.114 
 
På Svettpärlan använder de sig även av finansiella nyckeltal för att följa upp ekonomin i både 
förebyggande syfte samt i försök att få en eventuell bild av framtiden. Svettpärlan har inte 
tillgång till ett lika avancerat ekonomisystem som Nättrabyskolan, som använder programmet 
endast för att se över kostnader och inte analysera nyckeltalsfaktorer. Den punkten utförs 
istället av kommunens förvaltningsenhet när de går igenom skolornas ekonomi. 
 
Ledningens roll för att skolan skall lyckas med målstyrning är att få medarbetarna delaktiga i 
arbetet med målen, så att dessa blir allmänt accepterade och att personalen eftersträvs att nå 
målen. Det arbetet syftar till att uppfylla punkt ett, två och tre som vi tagit upp. Vi tycker att 
ledningen, på båda skolorna, är på god väg när det gäller den punkten. Det finns ett samarbete 
och respekt för varandras önskningar och kommentarer vid formuleringsarbete hos de båda 
skolorna. På Svettpärlan finns den fördelen att ledningsrollen är uppdelad så att rektorn kan 
koncentrera sig mer på att leda det pedagogiska arbetet vilket enligt rektorn själv har hjälp till 
med att kunna sälja in målstyrning till lärarna. Rektorn på Nättrabyskolan ställde en påpekad 
fråga som är väldigt viktigt i detta sammanhang, ”Alla lärare vet vad som står i läroplanen, 
frågan är om de förstår vad det innebär”. Båda rektorerna känner att det är deras ansvar att 
hjälpa lärarna att tolka de övergripande och abstrakta målen som finns och på samma gång 
göra lokala mål som skall vara mer konkreta att förstå. Genom det arbete får även ledningen 
en uppfattning om vad som ofta misstolkas av personalen och kan ha dessa punkter i åtanke 
när det blir tid för att revidera nuvarande mål. Som vi tidigare tog upp känner båda att det 
måste finnas en röd tråd genom det pedagogiska arbetet genom hela elevens skolgång. 
 
5.6 Ekonomistyrning 
Huvudfokus i vårt arbete har legat på målstyrningen i skolan då målstyrning är en av 
punkterna som enligt NPM bör överföras till den offentliga sektorn.115 Dock har vi gjort en 
koppling till budget som en viktig del för att lyckas med målstyrningen under en längre tid. Vi 
har genom intervjuer på skolorna tagit reda på vad som skiljer styrningen mellan skolorna. På 
Nättrabyskolan har den rektor som vi intervjuat det överhängande ansvaret för ekonomin, 
skolans budget görs i samråd med de andra skolorna inom rektorsområdet. Rektorsområdet 
använder sig av en rambudget116 då de ekonomiska resurserna kommer först och behoven sen. 
Men under intervjun på kommun förvaltningen gav de även ett tillägg att även om de inte ser 
till behoven när budgeten skapas så finns det alltid med eftersom det skulle bli för mycket 
debatt om skolorna hade för lite resurser för att klara sina mesta basala behov.117 
 
Rektorn på Nättrabyskolan hade lite kunskaper om det program som skolan har tillgång till 
för att se över det ekonomiska läget. Eftersom vi inte har provat programmet själva har vi 
ingen egen insikt i dess möjligheter eller begränsningar. De beskrivningar vi fick under 
intervjun med den ekonomianställda på förvaltningen så hade programmet rätt stora kapacitet 
vad gäller framtagning av ekonomisk information som till exempel nyckeltal. Även om 
rektorn inte kände sig helt hemma i programmet så gjorde han ständigt avstämning på budget 
för att se hur skolan befann sig.  

114 Emmanuel, Otley & Merchant, (1995), Accounting for Management Control, Chapman & Hall, London 
115 Hood, Ch (1995)“The “New public management” in the 1980s: variations on a theme” Accounting, 
Organizations and Society, 22, 2-3 
116 Brorström, Haglund & Solli, (1999), Förvaltningsekonomi, Studentlitteratur, Lund 
117 Intervju med Personal på Barn och Ungdomsförvaltningen Karlskrona 
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Svettpärlan har en mer utvecklad ekonomistyrning där en huvudbudget kompletteras med 
kostnadsbudgetar som beskriver vad olika delar kostar per månad. De använder sig frekvent 
av nyckeltal som till exempel kostad för läromedel per elev för att kunna se hur kostnader kan 
skäras ned. En stor fördel som de själva anser sig ha över en kommunalskola är att de kan 
spara pengar i budgeten utan att behöva ge tillbaka dessa till kommunen. Övrigt skiljer sig 
den ekonomiska rapportering även mellan skolorna då Svettpärlan drivs som ett aktiebolag 
och är reglerade i aktiebolagslagen om vilka ekonomiska rapporter som måste användas, som 
till exempel bokslut.  
 
 
5.7 Slutsats 
Vår frågeställning var om skolorna lyckas skapa mätbara och utvärderingsbara mål från de 
övergripande mål som kommer från politikerna och även om vi hittat några synliga skillnader 
i detta arbete mellan skolorna. 
 
Genom analys av de data som vi har samlats in under arbetets gång har vi kommit fram till att 
definitionen på målstyrning är ganska hård och kräver att många punkter skall uppfyllas. Det 
vi kan säga utifrån vårt arbete är att målstyrningen som styrform inte fungerar som det skall i 
de båda skolorna som vi har undersökt. Som tidigare nämnt i arbetet finns en del kritik mot 
målstyrning inom den offentliga svären som kan passa in på dessa problem vi observerat.118  
 
Ingen av skolorna uppfyller alla dessa komponenter som behövs för en fungerande 
målstyrning som vi gått igenom, men båda dock skolorna är medvetna om vad som krävs och 
jobbar mer eller mindre på förbättringar inom dessa områden. Enligt vår bedömning så har 
Svettpärlan kommit längst i arbetet med att inför en fungerande målstyrning då personalen är 
mer insatta i skolans arbete kring målstyrning och målformuleringsarbetet vilket hjälper till att 
skapa en bättre miljö för målstyrning.119 Vi har dock inte skådat något som tyder på att 
skillnaderna i skolornas sätt att hantera målstyrningen grundar sig i att den ena skolan är en 
fristående skola kontra kommunal. Som tidigare nämnt i problemdiskussionen tog det upp 
skillnader mellan offentlig och privat sektor och hur den offentliga via NPM försöker närma 
sig den privata på till exempel punkten målstyrning. En anledning till att vi inte såg någon 
vidare skillnad kan vara att skolorna har arbetat med målstyrning under en längre tid och 
kommunen har faktiskt kommit en bra bit på vägen. Sedan kan det tilläggas att även om den 
ena skolan drivs som ett privat aktiebolag så grundar sig verksamheten i samma principer. 
Ingen av skolorna drivs för att tjäna pengar utan att ge en bra utbildning. Ägaren till 
Svettpärlan har inte några avkastningskrav för verksamheten, sedan om den informationen 
undanhölls från oss kan vi helt klart inte säga. 
 
Båda skolorna lider av det problem som Rombach tar upp med att offentlig verksamhet ofta är 
så komplex att ledningen får problem med att skapa konkreta mål som är fullt mätbara.120 Vi 
anser dock att Svettpärlan även på denna punkt ligger steget före Nättrabyskolan genom att 
personalen där, av allt att döma, känner bättre till skolans mål än personalen på 
Nättrabyskolan. Svettpärlan har gjort en målplakat där deras mål och visioner samt 
inriktningar för terminen finns tillgängliga.121 Ledningen på båda skolorna förstår vikten av 
att personalen skall vara medverkande och ha inflyttande i arbetet med målstyrningen. Som vi 

118 Rombach, B (1991), Det går inte att styra med mål!, Studentlitteratur, Lund 
119 Pihlgren & Svensson, (1989), Målstyrning: 90-talets ledningsform för offentlig verksamhet, Liber 
120 Rombach, B (1991), Det går inte att styra med mål!, Studentlitteratur, Lund 
121 Se Bilaga 4 
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tidigare visat, av vårt empiriska material från enkätundersökning framgår det att personalens 
motivation ökar i takt med deras möjlighet att vara med och bestämma målen 
 
För att summera vår slutsats till det fyra punkterna som diskuteras i detta kapitel kan vi säga 
att politiker, förvaltningen och skolledningen verkar ha kunskap och erfarenhet som behövs 
för att formulera klara och utvärderingsbara mål. De är medvetna om problemen som 
uppgiften med målstyrning innebär. De har fått en bra rutin med utvecklingsarbetet och 
kvalitetsarbetet som aldrig kommer att ta slut. Här är det viktigt att skolorna verkligen 
försöker ändra på mål som inte fungerar så att ett abstrakt mål inte går över ett nytt mål som 
inte fungerar bättre. När det gäller att få medarbetarna medvetna om målen och att de ska 
känna sig delaktiga har Svettpärlan kommit en lång väg. Personalen är medveten om vilka 
mål som finns i verksamheten och tycker att dessa känns tydliga och realistiska.122 Nättraby 
skolan måste bli bättre på denna punkt, en viss förklaring kan vara att skolan är mycket större 
än Svettpärlan så att ledningen har svårare att nå ut med all information på samma personliga 
sätt som hos Svettpärlan. Vi ser dock inte detta som ett hinder då Nättrabyskolan har bra 
rutiner med möten och diskussioner kring målen. Som det framgår av vårt empiriska material 
så har personalen uttryckt en önskan att ha flera diskussioner då i dagsläget detta sker alldeles 
för sällan. 
 
Efter den kvalitetsutvärderingsplanen som tillkom efter 1997 har den uppmärksammats och 
genomgått en positiv utveckling vad gäller uppföljningsdelen inom målstyrning, men som vi 
har påpekat så är arbetet inte slut på flera ställen. Svettpärlan har infört fler mätverktyg, till 
exempel skoltemp och klasstemp som hjälpmedel för att kontrollera och följa upp målen de 
arbetar efter. Uppföljningen kan dock aldrig bli bättre om målen inte utvecklas om blir mer 
mätbar. Här måste båda skolorna fortsätta att utveckla sig, vilket vi tror och hoppas att de 
kommer att göra. 
 
5.8 Sammanfattning 
Enligt de personer som vi talat med på kommunens Barn och Ungdomsförvaltning har 
skolorna kommit långt med målstyrningen, vilket vi håller med om efter våra samtal med 
ledningen på skolorna. I de teorier som finns av målstyrningen diskuteras ofta svårigheterna 
med att ha en fungerande målstyrning i den offentliga verksamheten. Båda skolorna lider av 
att de har svårt att få till konkreta och mätbara mål som underlättar uppföljningen av dessa. 
Enligt vår tolkning har Svettpärlan kommit längre i arbetet med målstyrningen än vad 
Nättrabyskolan har gjort. De faktorer som vi grundar slutsatsen på är att personalen på 
Svettpärlan är enligt vår bedömning mer medvetna om de mål som skolan arbetar med. På 
Svettpärlan har de även infört mätverktyg som hjälpmedel för att kunna utvärdera 
prestationerna och även om deras mål inte är fullt mätbara så lär de sig av sina misstag och 
utvecklingen står i fokus. Något vi önskar är att kommunen borde gå in mer som en brygga 
mellan skolorna när det gäller kunskapen om målstyrning så att skolorna lättare kan ta del av 
varandras erfarenheter och lösningar. 
 
5.9 Förslag till fortsatta studier 
 
Eftersom vår studie endast omfattar två skolor så kan inga generella slutsatser dras utifrån vårt 
material. Då tiden alltid har varit en fiende så valde vi att bara använda oss av två skolor i vår 
studie och därför skulle en fortsatt studie möjligen kunna genomföras där fler skolor 
undersöks för att kunna ge en bredare bild om hur målstyrningen fungerar i skolan. Om en 

122 Enkät, Svettpärlan, Figur 14 & 17 
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större kvantitativ studie genomförs med skolor från spridda delar av Sverige kan en mer 
generell slutsats dras om hur läget ser ut.  
 
Som framkommit av vårt arbete så har skolorna en lång väg kvar innan en helt fungerade 
målstyrning är en del av vardagen inom skolan och därför skulle vi gärna se att en liknande 
studie genomförs i framtiden för att kunna se eventuella skillnader på skolorna mot vad vi 
kommit fram till.  
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Bilaga 1. Intervjufrågor till rektorerna 
 
Allmänna frågor 

• Hur länge har Ni varit rektor på skolan? 
• Hur ser din tidigare yrkesbakgrund ut? 

 
Målstyrning 
 

1. Har ni uppsatta mål för verksamheten? 
2. Formulerar ni målen själva eller kommer de från kommunen? 
3. Kan du beskriva målformuleringsarbetet? 
4. Hur länge har ni använt er av dessa mål? 
5. Anser ni att målen är väldefinierade? 
6. Är målen definierade på kort eller långsikt? 
7. Vet ni om andra skolor i kommunen använder liknande mål? 
8. Vilka mål finns uppsatta? 
9. Hur rangordnar ni målen? 
10. Vem eller vilka är det som rangordnar målen? 
11. Är personalen medvetna om dessa mål? 
12. Hur bidrar ni, som rektor, till att dessa mål infrias? 
13. Vad anser ni vara er gemensamma prestationer? 
14. Hur mäter ni dessa prestationer och bedömer dess kvalité? 
15. Hur undersöker ni effekten av era prestationer? 
16. Anser ni att det finns svårigheter i hur ni mäter effekten av dessa prestationer? Kan du 

beskriva dessa svårigheter och orsaken? 
17. Vad händer om målen inte uppfylls? 
18. Vad anser du att ni kan bli bättre på när det gäller att styra efter uppsatta mål? 

 
Ekonomistyrning 
 

19. Vilka styrmedel använder ni på skolan? 
20. Utformar ni dessa själva eller har ni hjälp utifrån? 
21. Vem ansvarar för ekonomin på skolan? 
22. Vilka delar av ekonomin har du ansvar och befogenheter över? 
23. Är skolan uppdelad i ansvarsområden? T.ex sektioner. 
24. Har Ni delegerat något ekonomiskt ansvar till dessa? 
25. Får Ni riktlinjer från kommunen om hur ekonomi bör skötas? Speciella krav? 
26. Vid Ja: Hur tycker Ni att dessa riktlinjer fungerar? Skulle ni vilja ändra på något? 
27. Hur fungerar resursfördelningen på skolan? 
28. Vilka befogenheter nar Ni att påverka fördelningen? 
29. Kan Ni, och i så fall på vilket sätt, själva påverka era intäkter och kostnader? 
30. Om Ni får en idé, vilka förutsättningar har Ni att genomföra den, rent ekonomiskt? 
31. Klarade Ni era ekonomiska mål föregående år?  
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Bilaga 2. Enkätundersökning 
 
1. Kön 

Man 

Kvinna 
 
2. Inom vilket ämnesområde är ni lärare? 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
3. Hur länge har ni arbetat på skolan? 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
4. Vilka mål upplever ni som mest betydelsefulla för verksamheten? 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
5. Bedrivs verksamheten med kortsiktiga eller långsiktiga mål? 
 

____________________________________________________________________ 
 
 
6. Dessa mål bidrar till att synliggöra styrkor och svagheter i verksamheten. 

Instämmer inte alls 

Instämmer delvis 

Instämmer i stort 

Instämmer helt 

Vet ej 
 
7. Tycker du att det krävs förändringar av målen? 
 

Nej, instämmer inte alls 

Ja, instämmer delvis 

Ja, instämmer i stort 

Ja, instämmer helt 

Vet ej 
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8. Vid Ja: Vilka förändringar krävs enligt er och varför? 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
9. Jag upplever målen som klara och tydliga. 
  

Instämmer inte alls 

Instämmer delvis 

Instämmer i stort 

Instämmer helt 

Vet ej/Deltog ej 
 

10. Anser du att det finns något mål som är otydligt och berör er verksamhet på långsikt? 
 

Ja Nej 
 
 
11. Om Nej: Enligt dig, vad har lett till att målen är tydliga och lättförståeliga? 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
12. Om Ja: Kan du beskriva varför de känns otydliga? 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
13. Hur realistiska tycker du att målnivåerna är? 
 

Helt realistiska 

Delvis realistiska 

Knappt realistiska 

Inte alls realistiska 

Vet ej 
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14. Hur ofta är du delaktig i arbetet med att bestämma målnivån? 

Alltid 

Ofta 

Sällan 

Aldrig 

Vet ej 
 
15. Hur närvarande är målen i ert dagliga arbete? 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
16. På vilket sätt påverkar målen ditt vardagliga arbete? 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
17. Målen mäts. 

Instämmer inte alls 

Instämmer delvis 

Instämmer i stort 

Instämmer helt 

Vet ej/Deltog ej 
 
 
18. Vilka mått använder ni när ni mäter om målen uppfylls? 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
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19. Hur ofta pratas det om målen på arbetsplatsen? 
 

Flera gånger i veckan. 

Varje vecka. 

Någon gång  i månaden. 

Aldrig 

Vet ej 
 
 
20. Tycker du att det behövs mer diskussion kring målen? 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
 
21. Jag har inflyttande vid bestämmandet av målen. 

Instämmer inte alls 

Instämmer delvis 

Instämmer i stort 

Instämmer helt 

Vet ej 
 
 
22. Mitt arbete och motivationen att uppnå målen påverkas av möjlighet att bestämma 

målen. 

Instämmer inte alls 

Instämmer delvis 

Instämmer i stort 

Instämmer helt 

Vet ej 
 
23. Vad händer om ni inte klarar av målen? 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
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24. Vem anser ni ansvarar för ekonomin på skolan? 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
 
25. Har Ni något ekonomiskt ansvarsområde? 
 

Ja   Nej 
 

26. Vid Ja: Vilket ansvar har ni? 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
27. Vid Nej: Tror du att ni kommer få ekonomiskt ansvar inom snar framtid? 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
 
28. Kan ni beskriva hur resursfördelningen går till på er skola? 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
 
29. Jag har möjlighet att påverka resursfördelningen. 
 

Ja   Nej 
 
 
30. Vilka anser du vara de viktigaste faktorerna för att er verksamhet skall vara 

framgångsrik? 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
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Bilaga 3. Intervjufrågor till personal vid Barn och 
Ungdomsförvaltningen, Karlskrona kommun 
 

1. Har kommunen uppsatta mål för skolans verksamhet och i sådant fall vilka är de 
viktigaste målen? 

2. Kan Ni beskriva målformuleringsarbetet? 
3. Är skolorna medverkande i kommunens formuleringsarbete? 
4. Hur länge förväntas skolorna använda sig av dessa mål? 
5. Hur kontrollerar kommunen att målen är väldefinierade? 
6. Är målen definierade på kort eller långsikt? 
7. Är målen lika för alla skolor eller skiljer de sig från skola till skola? Vad beror detta 

på? Storleken, inriktningen etc.? 
8. Finns det rangordning från kommunens sida när det gäller målen och i så fall hur 

rangordnas de? 
9. Vem eller vilka är det som rangordnar målen? 
10. Hur mäter kommunen och bedömer kvalitén på det arbete som ligger till grund för 

infriandet av målen på respektive skola? 
11. Hur undersöker ni effekten av deras prestationer? 
12. Vilka mått används? 
13. Anser ni att det finns svårigheter i hur ni mäter effekten av dessa prestationer? Kan du 

beskriva dessa svårigheter och orsaken? 
14. Vad händer om målen inte uppfylls, för den kommunala skolan respektive fri skolan? 
15. Vilka styrmedel använder kommunen när det gäller skolan? 
16. Vem förväntas bära ansvaret för ekonomi på skolan? 
17. Hur stor del har kommunen i budgetarbetet, uppföljningen och kontrollen av budgeten 

eller budgetarna på skolorna? 
18. Har kommunen lagt fram några riktlinjer för hur skolorna bör sköta sin ekonomi? 

Speciella krav?  
19. Hur hanteras skolornas budgetöverskott eller underskott? 
20. Hur fördelar kommunen resurserna för de kommunala skolorna? 
21. Har skolan några möjligheter, och i så fall vilka, för att påverka resursfördelningen? 
22. Vilka faktorer ligger till grund för storleken av den skolpeng som friskolorna får? 
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Bilaga 4. Svettpärlans målplakat 
 
Friskolan Svettpärlans vision för läsåret 07/08: 
Att tillhandahålla en bra skolvardag för de många barnen!! 
Vår vision konkretiseras genom Svettpärlefilosofin, våra förväntansdokument, våra arbetssätt 
och metoder, vår handlingsberedskap samt genom alla aktörer i organisationen. 
 
Mål för verksamheten 

1. Att behålla den höga standarden och kvalitén i vårt vardagliga skolarbete samt att 
krydda tillvaron med diverse mervärdes aktiviteter. 

2. Att arbeta i enlighet med vår gemensamma läsårsplanering samt låta det individuella 
införlivas i detta arbete. 

3. Att hitta ett antal F-9 aktiviteter, fördela över läsåret, för att främja ”vi känslan” på 
Svettpärlan. 

4. Att profilera vårt 6-9 spår, för att undvika avhopp i år 5. 
5. Att arbeta aktivt med elevinflyttande. 

 
Fokusområden 

1. IT-integrering. 
2. Elevinflyttande. 
3. Ämnesintegrering. (Främst år 6-9) 
4. Mervärdesaktiviteter. 
5. Caféråd. 
6. Skoltidning. 
7. Aktivitetsrum i källaren. 
8. PR-synas på rätt sätt i rätt forum. 

 
Mål för personalen 

1.  Att arbeta i enlighet med gällande mål och riktlinjer. 
2. Att alltid föregå med gott exempel. 
3. Att främja kommunikation och det mellan mänskliga relationsarbetet. 
4. Att följa ledstjärnorna: Respekt, välvilja, hjälpsamhet, glädje, överseende, mod, kraft 

och vilja. 
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Bilaga 5. Budgeterings metoder. 
Tolkningar från Greve, J, 2001, Budget, Studentlitteratur, Lund 

 
Bilaga 5. Figur 1. Nedbrytningensbudget. 
 
 

 
Bilaga 5, Figur 2, Uppbyggnadsbudget 
 

 
Bilaga 5, Figur 3, Interaktivabudget 
 
 

 64 



Bilaga 6. Utbredning av fristående skolor i Sverige 
 

 
Bilaga 6, Figur 1, Utbredning av fristående skolor i Sverige, Källa: www.friskolor.se 
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