
Kandidatarbete i Företagsekonomi 
Kent Hemberg, Oskar Hermansen och Roger Pettersson  
IEM 

 

 
 
 
 
 

Målstyrning 
i 

Gymnasieskolan 

 
 

Kandidatarbete i företagsekonomi 
VT- 2002 

 
 

Kent Hemberg 
Oskar Hermansen 
Roger Pettersson 

 
 

 

 

     



Kandidatarbete i Företagsekonomi 
Kent Hemberg, Oskar Hermansen och Roger Pettersson 
IEM 

 
FÖRORD 

 
Med dessa inledande ord vill vi passa på att 
tacka dem som hjälpt oss i vårt kandidatarbete. 

 

Vi vill tacka våra handledare Carina Svensson och Henrik Gyllberg  

som kommit med goda råd och tips under arbetets gång. 

 

Vi riktar också ett tack till de personer som medverkat i vår undersökning.  

De intervjuade personerna har varit hjälpsamma, bidragit med värdefull 

information och visat intresse för vår uppsats. 

 

 

 

 

Ronneby den 28 maj 2002 

 

 

 

 

Kent Hemberg    Oskar Hermansen Roger Pettersson 
 
 
 
 

 
 
 

 1 



Kandidatarbete i Företagsekonomi 
Kent Hemberg, Oskar Hermansen och Roger Pettersson 
IEM 
 

Sammanfattning 
 

Titel: Målstyrning i gymnasieskolan 
 

Författare: Kent Hemberg , Oskar Hermansen , Roger Pettersson   
 

Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi 
 

Handledare: Carina Svensson och Henrick Gyllberg  
 

Institution: Institutionen för Ekonomi och Management (IEM) 
   

Syfte 1: Syftet med vår uppsats är att undersöka om målen från regeringen och 
Skolverket bryts ner till mätbara och utvärderingsbara mål i gymnasieskolan.  

 
Syfte 2: Vi vill också se om skolans organisation från kommunala skolpolitiker ner till 

lärare kommit så långt i sin omorganisering att man kan säga att målstyrning 
fungerar.  

  
Metod: Kandidatarbetet är utformat som en kvalitativ fallstudie och för att samla in det 

empiriska materialet har vi använt oss av öppna intervjuer. I vår avgränsning, 
att på kommunal nivå se och tolka hur mål formuleras för gymnasieskolan, har 
vi valt att intervjua personer inom gymnasienämnden, utbildningsförvaltningen 
och gymnasieskolan.  

  
Slutsatser: Idag fungerar den målstyrda skolan efter mycket slit av de ansvariga 

politikerna, förvaltarna, skolledningen och lärarna. Målstyrningsfilosofin är 
dock inte tillräckligt etablerad som norm ännu och det finns vissa detaljer i 
styrsystemet som behöver mer bearbetning. Ingen som arbetar i 
gymnasieskolan idag vill ha någon annan styrform och alla är överens om att i 
ett modernt demokratiskt samhälle som utbildar konstruktivt och kritiskt 
tänkande elever är målstyrning den mest kreativa lösningen. 
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Abstract 
 

Title: Management by Objectives (MbO) in the upper secondary school 
 

Authors: Kent Hemberg , Oskar Hermansen , Roger Pettersson   
 

Course: Bachelor work in Business Administration 
 

Supervisor: Carina Svensson och Henrick Gyllberg 
 

Department: Department of Business Administration 
 

Purpose 1: The purpose with our paper is to examine if the goals from the government and the 
National Agency for Education is broken down in to measurable and evaluative goals 
in upper secondary school. 

 
Purpose 2: The second purpose is to see if the schools organization, from local-government 

committee down to the teachers, has come so far with its reorganization that you can 
say that MbO actually works. 

  
Method: The Bachelor work is designed as a qualitative case study, and the empiric material is 

collected through open interviews. We limited us to work on local-government level 
and there see how the goals are formulated and interpreted to the upper secondary 
school. We decided to interview people inside the local-government committee, the 
local ministry of education and the upper secondary school. 

  
Results: Today the MbO philosophy works after much hard work by the responsible 

politicians, administrators, school management and teachers. The MbO´s philosophy 
is still not entirely established as standard and there are details that require more 
effort. Nobody that works in the upper secondary school today wants any other system 
of government/management. They all agree that, in a modern democratic society that 
educates constructive and critical thinking students, MbO is the most creative 
solution. 
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Bakgrund 
Vi har tidigare skrivit två uppsatser under vår utbildning. Båda uppsatserna 
har gjorts inom den offentliga sektorn. Den första var en kvantitativ 
undersökning som bedrevs i Karlshamn. Den andra var en kvalitativ 
undersökning som även den bedrevs i Karlshamn. Vi gjorde en undersökning 
om medarbetarsamtal på Bodetorpsskolan för att se och förstå dess effekter på 
kommunikationen inom organisationen. Under det andra uppsatsskrivandet så 
genomförde vi många intervjuer med de anställda men även flera stycken med 
rektorn på skolan. Vi hade siktet inställt på kommunikationen och bedrev 
intervjuerna för att få information angående detta ämne. Ändå kom samtalen 
osökt in på diskussioner om skolans ansvar och mål som den skulle uppnå. Vi 
funderade och reflekterade redan då över hur mål för skolan sätts och hur 
dessa mål förmedlas ner i organisationen men även över vilket slags 
styrsystem skolan har och hur det i praktiken utövas.  
 
Under nittiotalet har det varit en tydlig tendens att offentliga organisationer 
genomgått en förändringsprocess. 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. Förändringen 
kan t.ex. ha karaktären av att centralstyrningen har ersatts av målstyrning eller 
att det ekonomiska ansvaret decentraliserats, ofta båda delarna. 
 
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. 
Den uppfattning som vi fått är att det inte alls är ovanligt med målstyrning 
inom kommuner och de olika förvaltningar som kan finnas där. Efter att ha 
läst boken ”Det går inte att styra med mål!” där författaren menar att det är på 
tiden att slänga ut målstyrning som lösning på den offentliga sektorns 
problem,1 och med våra tidigare uppsatser i bakgrunden, tyckte vi att det 
kunde vara intressant att titta närmare på målstyrning inom skolan.  
 
Med utgångspunkt i de riksgiltiga målen och riktlinjerna och med de redskap 
och förutsättningar som kommunen ger är det rektor och lärare som i 
samarbete med eleverna skall ge skolarbetet struktur och innehåll. De skall 
också bestämma målen för undervisningen. Detta är det professionella 
ansvaret i skolan. All personal i skolan skall bidra till att skolans mål uppfylls,  
även om huvudansvaret vilar på rektor och lärare. De som arbetar i skolan har 
stor frihet att i samarbete med eleverna organisera, lägga upp arbetet och att 
välja arbetssätt och arbetsformer. Även ansvaret att utveckla och förbättra 
undervisningen ligger på den enskilda skolan.  
 
För lärarna innebär ansvaret att de tillsammans med skolans ledning sörjer för 
att den dagliga verksamheten bedrivs i enlighet med politiska mål och inom 
givna ramar. Det betyder att den enskilde läraren har stor frihet då det gäller  

1 Rombach, B, 1991 
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undervisningens form och innehåll men också att skolans nationella mål sätter 
ramar för den friheten. Skolans nationella mål, d.v.s. läroplan, skollag, 
programmål, gymnasieförordning, kursplaner och betygskriterier, är tänkta att 
vara styrande i den meningen att de ska vara riktlinjer för skolans verksamhet, 
både för de lokala politikerna i deras planering och för de professionella i 
undervisningen.2  Eftersom de nationella målen är ideal och uttryck för 
politiska kompromisser och därmed inte entydiga innebär det att de ger 
utrymme för tolkning. En sådan tolkning gör de lokala politikerna genom att 
de prioriterar och preciserar de nationella målen och anpassar dessa för 
kommunens skola. Dessa lokala mål, skolplanen, bearbetas i den enskilda 
skolans lokala arbetsplan på motsvarande sätt så att de kan omsättas i 
undervisningen. 

2 Ds 2001:48  
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Problemdiskussion 
Rombach skriver i boken ”Det går inte att styra med mål!” att målstyrning 
precis som glass finns med 29 olika smaker. Målstyrningslitteraturen ger dock 
en bild av målstyrning som kan sammanfattas i en kärna, den gemensamma 
kärnan i beskrivningarna av målstyrningstekniken är relativt begränsad. 
Allmänt anses det att klara mål ska formuleras av organisationens ledning, att 
personal på olika hierarkiska nivåer ska engageras vid målformulering och 
nedbrytning av mål, att det faller på de verksamhetsansvariga att välja medel 
för att uppnå uppställda mål samt att målen ska följas upp vilket innebär 
mätning av måluppfyllelse.3 

Problem med mål inom offentlig sektor 
Vi försöker här förklara problematiken med mål i offentlig sektor. 
Offentliga organisationer ”ägs” och styrs formellt av valda politiker. Privata 
organisationer ägs och styrs av privata investerare. Det finns också 
mellanformer utifrån en sådan definition, men de tar vi inte upp här. 
 
Målsättningar i offentliga organisationer är mer komplexa och 
kompromisspräglade än mål i den privata sektorn.4  
 
För det första måste offentliga organisationer i högre grad än privata beakta 
olika och motstridiga hänsyn när mål ska utformas. Offentliga organisationer 
ska drivas kostnadseffektivt. Därtill ska de ofta leva upp till vissa 
demokratiska ideal: lika behandling, förutsägbarhet, deltagande av berörda 
parter och medborgarna i allmänhet – och de ska förmedla centrala 
samhällsvärden. I dessa ideal ligger en mängd möjliga konflikter inbyggda. 
Kravet på effektivitet står ofta i strid med kravet på lika behandling. Det första 
kravet leder ofta till behovet av snabb, lokal anpassning, medan det andra 
kravet ofta leder till starkare betoning av regelverk, formella procedurer och 
skriftlig handläggning. 
 
För det andra är det ett särdrag hos den offentliga sektorn att många av dess 
uppgifter kan karaktäriseras som komplicerat tillhandahållande av tjänster: 
bl.a. behandling av missbrukare, hälsovård och i vårt fall undervisning. 
 
Karaktäristiskt för sådana tjänster är att sambanden mellan mål och medel ofta 
är oklara. Därmed blir det svårt, för att inte säga omöjligt, att utforma klara 
och sammanhängande mål-medel-hierarkier.  
 
För det tredje är den offentliga sektorns mål oftast kontinuerliga. Det är svårt 
att säga när målet har nåtts. Målen blir därmed lätt av typen ”Vi ska 
bedriva…” snarare än en klar definition av vad man vill uppnå inom en 
bestämd tid. Eftersom det är svårt att tänka sig att man ska nå alla målen 
(många mål är visioner) blir det också svårt att mäta graden av måluppfyllelse. 
 

3 Ramström, D, 1988, Rombach, B, 1991 
4 Jacobsen, D I, Thorsvik, J, 1995 
 8 

                                                



Kandidatarbete i Företagsekonomi 
Kent Hemberg, Oskar Hermansen och Roger Pettersson 
IEM 

 
För det fjärde befinner sig ytterligt få offentliga organisationer i en 
marknadssituation där de fritt kan välja vilken domän de vill operera inom. 
Offentliga organisationer måste i regel inkludera element som privata  
organisationer inte skulle ha funnit lönsamma eller intressanta. Exempelvis så 
kan inte en socialbyrå avbryta stödet till de allra svagaste, lika lite som 
myndigheterna kan sluta bygga vägar bara för att det är dyrt. Sådana former 
av ”svag marknad” leder ofta till att offentliga mål blir mer inkluderande och 
därmed mer omfattande än privata organisationers mål. Å andra sidan kan det 
hävdas att offentliga organisationer har större frihet att formulera sina mål. De 
befinner sig oftast i en monopolsituation, något som innebär att 
kunden/brukaren inte alltid kan välja en annan organisation om han eller hon 
är missnöjd. 
 
Sist men inte minst är det inte ovanligt att politiska mål speglar politisk 
oenighet, förhandlingar och kompromisser. Politiska mål är ofta oklara, 
komplexa och instabila. För politiker är det också viktigt att ge intryck av 
handlingskraft. Resultatet blir ofta att politikerna väljer mål utifrån vad man i 
idealfallet borde göra, inte utifrån analyser och planering av vad som 
realistiskt är möjligt. Politiska mål kan därmed lätt bli en del av en retorik där 
målen snarare blir centrala symboler än riktlinjer för konkret handling. 
Orealistiska mål skapar oundvikligen en situation där de anställda i sitt 
dagliga arbete sätts under tryck att omdefiniera mål och modifiera omfång, 
karaktär och innehåll i verksamheten med utgångspunkt från vad de har 
resurser att klara av.5 
 
Enligt intervjuer med politiker genomförda av Björn Rombach6 så var flera av 
de intervjuade övertygade om att klara mål bara kunde formuleras inom 
opolitiska områden. Där det fanns olika uppfattningar skulle politikerna bli 
tvungna att skriva diffusa, oklara mål. 
 
Flera av de intervjuade såg brister i uppföljningen och hur man skulle mäta 
målen i styrsystemet. 
 
Enligt Rombach7 och Ramström8 så är det väldigt svårt att få målstyrning att 
fungera i den offentliga sektorn. Det finns för många regler, lagar och 
politiska inriktningar/viljor som för tillfället är överordnade målstyrningen. 
 
Eftersom skolan numera måste betraktas som en målstyrd organisation är en 
utvärdering av målen, centrala som lokala, väldigt viktig. Utvärdering och 
uppföljning anses allmänt som en förutsättning för att kunna mäta om målen 
är relevanta, om man nått måluppfyllnad samt om målen behövs 
vidareutvecklas. Målen i den målstyrda verksamheten kan inte betraktas som 
en del av verksamheten utan måste betraktas som en grundförutsättning för 
verksamheten. Därför är det oerhört viktigt att de satta målen verkligen följs 
upp och att slutresultatet i samförstånd mäts mot de uppsatta målen.  
 

5 Jacobsen, D I, Thorsvik, J, 1995 
6 Rombach, B, 1991 
7 Rombach, B, 1991 
8 Ramström, D, 1988 
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Vi har förstått att det finns svårigheter och problem att bryta ned de nationellt 
satta kursmålen till en precis utbildningsstrategi vilken baseras på 
målstyrning. Det verkar som steget från den teoretiska målbilden 
(regeringen/Skolverket) till den praktiska målbilden (lärare) har svårt att finna 
varandra. Ifrån de centrala riktlinjerna/visionerna författade av regering och 
Skolverk så ska kommunen och gymnasieskolan arbeta fram mätbara mål och 
en organisation som möjliggör målstyrning i verksamheten. 

Problemformulering 
Konkretiseras målen från läroplanen till mätbara och utvärderingsbara mål 
och har implementeringen av målstyrningens principer funnit vägen genom 
hela organisationen?  

Huvudsyfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka om målen från regeringen och 
Skolverket bryts ner till mätbara och utvärderingsbara mål i gymnasieskolan. 

Delsyfte 
Vi vill också se om skolans organisation från kommunala skolpolitiker ner till 
lärare kommit så långt i sin omorganisering att man kan säga att målstyrning 
verkligen fungerar. 
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Metod 

Val av perspektiv och forskningsområde 
Vi valde att göra en fallstudie vilket innebär att det endast ingår en 
enhet/organisation i undersökningen. I vår fallstudie har vi valt att avgränsa 
oss till att undersöka om och hur målen bryts ner till klara och 
utvärderingsbara mål från gymnasienämnden via utbildningsförvaltningen ner 
till lärarnivån på gymnasieskolan. Vi har alltså valt att se och förstå fenomenet 
utifrån politikers, förvaltares, skolledares och lärares perspektiv. Egentligen 
har vi gjort undersökningen på tre enheter: gymnasienämnden, 
utbildningsförvaltningen och gymnasieskolan, men enligt vår mening så utgör 
de, i det sammanhang vi gjort undersökningen, en och samma enhet.  
 
Vårt syfte har varit att tolka och förstå de fenomen som är objekt för vår 
studie. Vi har alltså bedrivit en kvalitativ undersökning som, till skillnad mot 
en kvantitativ undersökning, inte bedrivs för att mäta utan för att tolka och 
förstå.9 

Val av undersökningsobjekt 
Vi ville inte få synpunkter angående målens klarhet och utvärderingsbarhet 
från endast ett håll utan både från kommunens och skolans perspektiv. Det föll 
sig därför relativt självklart att intervjua personer från gymnasienämnden, 
utbildningsförvaltningen och gymnasieskolan eftersom de alla är involverade i 
formuleringen av målen. På det sättet skulle vi kunna få synpunkter om målen 
både ”uppifrån” och ”nedifrån”.  

Val av intervjuform 
Eftersom vi genomfört en kvalitativ studie valde vi att inte formulera en massa 
förutbestämda frågor. Vi valde istället att föra en öppen intervju med 
respondenterna, dock med viss hjälp av stödfrågor. Denna typ av intervjuer 
används ofta när man söker en djupare förståelse av de fenomen man 
undersöker.10 Genom denna slags intervju kan man inhämta beskrivningar om 
den intervjuades livsvärld, och genom att tolka dessa beskrivningar bättre 
förstå den intervjuades verklighetsuppfattning. Intervjuformen är en kvalitativ 
intervju och kallas även för den kvalitativa forskningsintervjun.11 

Val av intervjupersoner 
Vårt första steg för att få tag på respondenter var att ta kontakt med ledningen 
för skolan. Vi samtalade med en av skolledarna om vår problemformulering 
och syftet med vår undersökning. Vi ville kontrollera om vi fick röra oss fritt 
på skolan och intervjua lärare och rektorer angående vårt ämne. Ledningen 
hjälpte oss med namn på personer som kunde ha betydelse för vårt fortsatta 
arbete. En av skolledarna skickade sedan på vår begäran e-post till lärarna på 
skolan med en förklaring av vårt problem, vårt syfte med undersökningen  
 

9 Eneroth, B, 1984 
10 Andersen, I, 1998 
11 Kvale, S, 1997 
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samt en förfrågan om de kunde tänka sig att avsätta ca en timme för att 
samtala kring detta med oss. Vi fick inte så många svar som vi trott men en 
mycket trolig förklaring till detta kan vara att tidpunkten inte var den bästa 
tänkbara. Sommaren närmade sig och tidspressen på lärarna var nog ganska 
stor med bl.a. kursavslutningar och betygssättning. Vi tror oss dock ha fått 
tillräckligt med representativa respondenter från olika program som delat med 
sig av sina tankar, för vi fick en del olika synpunkter angående vårt ämne. Vi 
intervjuade även personer utanför skolans väggar. De är verksamma i 
gymnasienämnden och på utbildningsförvaltningen. För att få kontakt med 
dessa och tid för intervju så sökte vi upp dem på deras kontor och pratade om 
vår uppgift. De verkade intresserade av vårt problem och ställde gärna upp på 
att bli intervjuade. För att få tag på någon inom gymnasienämnden ringde vi 
till kommunen och fick namn och telefonnummer på personer i denna nämnd. 
Även här verkade man intresserad av vårt val av studieobjekt och gick med på 
att bli intervjuad. 

Genomförande av intervjuerna 
En av de första svårigheterna med att genomföra en intervju är att få den 
intervjuade att känna sig avslappnad.12 Känner den intervjuade sig trygg är det 
lättare att få fart på samtalet/intervjun. Vi började därför med lite allmänna 
frågor som vi trodde skulle vara lätta att besvara som t.ex. frågor som rörde 
den intervjuades arbete och arbetsuppgifter för att sedan komma in på de 
ämnen som vi ville få synpunkter på. Detta tyckte vi fungerade på ett bra sätt. 
Vi fick långa och givande samtal med de intervjuade där de delade med sig av 
sina tankar. För att både kunna lyssna, tolka och ställa följdfrågor var vi 
tvungna att vara fokuserade. Vi valde därför att inte föra så mycket 
anteckningar utan lät en bandspelare stå för registreringen av vad som sades 
under intervjuerna. Det som antecknades blev i form av stödord och 
intressanta uttalanden som skrevs ner för att efter intervjun kunna få ett 
godkännande av att använda dessa som citat. Vi valde av tidspress att inte 
skriva ut det bandade materialet ordagrant. Sammanställningen av 
intervjuerna, som finns som bilaga, gjordes utifrån de anteckningar av stödord 
som skrevs ner under intervjuerna med utfyllnad och kompletteringar av 
materialet som spelats in. 

Sammanställning av empiri 
Som vi tidigare nämnt märkte vi snabbt att vi inte skulle kunna skriva ut 
intervjuerna ordagrant. Vi hade helt enkelt inte tid till detta. Vi gjorde ett 
försök med en varsin intervju men efter flera timmars arbete insåg vi att vi 
aldrig skulle hinna med detta. Enligt Steinar Kvale så tar det för en erfaren 
sekreterare omkring 5 timmar att skriva ut en intervju som varat i ca 1 timme. 
En 1-timmesintervju resulterar i en utskrift på 20 till 25 sidor med enkelt 
radavstånd beroende på vad som sagts under intervjun.13 Vi kan efter vårt 
utskriftsförsök säga att det nog hade tagit oss mer än 10 timmar att skriva ut 
en enskild intervju och därför har vi inte gjort detta. En av anledningarna till 
att man skriver ut intervjuerna är att den intervjuade ska få en möjlighet att 
läsa igenom vad som sagts och eventuellt göra ändringar eller ta bort delar av  

12 Kvale, S, 1997 
13 Kvale, S, 1997 
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intervjun.14 Eftersom vi valt att låta de intervjuade vara anonyma och skrivit 
ner intervjumaterialet med ambitionen att det inte ska gå och se vem som sagt 
vad så är det enligt vår mening inte av samma vikt att de får läsa igenom 
intervjuerna. De citat som använts har vi dock visat upp för respondenterna 
och fått deras godkännande för användning i vår uppsats. 

Metod för datainsamling 
Vårt val för insamling av primärdata blev som vi tidigare skrivit i form av 
öppna intervjuer. Under vissa av dessa intervjuer fick vi mottaga en del 
material som kunde knytas till vår undersökning. Denna sekundärdata kunde 
vi till viss del använda för att ytterligare förstå de fenomen vi undersökte. 
Exempel på sekundärdata som vi fick ta del av var skolplaner, lokala 
arbetsplaner, kvalitetsutvärderingar och den nya skolplanen som var ute på 
remiss under tiden som vi genomförde vårt arbete.  
 
Teori- och metodmaterialet som använts har vi huvudsakligen hämtat från 
böcker men vi har även hittat en del på Internet. Stor del av materialet 
angående skolans tidigare styrning och dess styrning idag är hämtat från 
Skolverkets hemsida. Vi fann många rapporter på denna sida. De flesta var 
SOU rapporter (Statens Offentliga Utredningar). Vi hittade under arbetets 
gång även en rapport gällande deras kvalitet i en metodbok.15 I denna rapport 
står det att SOU rapporter, som vi använt till viss del, inte är akademiskt 
granskade och därför kan frambringa en osäkerhetsfaktor gällande validiteten. 
1998 presenterades en rapport från ESO (Expertgruppen för Studier i 
Offentlig ekonomi) och denna slog fast att hälften av SOU rapporter var illa 
underbyggda och att analysen hade bristande kvalitet. Trots massiv kritik så 
framhöll utredarna att rapporterna fyller en viktig funktion16 och därför har vi 
använt oss av SOU rapporter. För övrigt har vi använt akademiskt granskad 
litteratur när den funnits tillgänglig inom området.  

14 Kvale, S, 1997 
15 Lundahl U, Skärvad PE, 1999 
16 Lundahl U, Skärvad PE, 1999  
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Sammanfattning av vår undersökningsmetod i modellform 
 

 
Vårt syfte med denna uppsats var att tolka och förstå de fenomen som 

var objekt för vår undersökning. På grund av vårt tolkande syfte leddes 
vi in på att 

 
 
 

göra en kvalitativ undersökning. Vår forskningsmetod har utgått från 
teori, via empiri och sedan åter till teori. Utifrån teorin skapade vi oss en 

föreställningsram och viss förförståelse som vi ville konfrontera med 
empirin. Syftet var att pröva teorin i ”verkligheten” för att se om den 

existerande generella kunskapen var användbar. Detta ledde oss till att 
 
 
 

genomföra en fallstudie, som är en empirisk undersökning17.  
 
 
 

Vi har undersökt om och hur statens riktlinjer/visioner på kommunal 
nivå bryts ner till mätbara och utvärderbara mål och om styrreformen 

funnit vägen genom hela organisationen. För att få information angående 
detta valde vi att 

 
 
 

utöva öppna intervjuer med våra respondenter. Utifrån 
sammanställningen av det insamlade materialet och vår teori så  

 
 
 
 

har vi analyserat, jämfört och i de fall det varit möjligt också dragit 
slutsatser av vad vi kommit fram till. Hur vi gått tillväga med 

analyseringen går att utläsa under avsnittet Analys. 
 

 
 
 

17 Andersen, I, 1998 
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Teoretisk referensram 
Vi börjar teoriavsnittet med att förklara begreppen målstyrning och 
decentralisering. Sedan går vi över till mer allmänna teorier om målstyrning 
och historiken bakom detta begrepp. Slutligen koncentrerar vi oss på skolan 
och målstyrningen av denna. 

Definition av mål och målstyrning 
När vi läst litteratur om mål- och målstyrning har det framkommit en mängd 
olika definitioner och förklaringar av vad det innebär. En generell förklaring 
av vad mål innebär är att det kan uttryckas som en mental bild hos en person 
av en önskad framtid.18 Denna förklaring skapas hos personen som deltagare i 
en organisation genom organisationens formulerade mål. I en målstyrd 
organisation utövas styrning och ledning genom påverkan av medlemmarnas 
tankar.  
 
Mål är till 
 
för att alla ska vara överens om vad man ska uppnå och vart man är på väg,     

visa riktningen, 
för att planera och styra arbetet, vilket också gör att man vet vilka resurser    

som behövs, 
för att  utvärdera verksamheten och följa upp att man t.ex. arbetar effektivt.19 
 
Ett mål är en objektiv redogörelse av ett verklighetstroget önskvärt tillstånd 
och kännetecknas av att de är påtagliga, kommunicerbara och möjliga att 
analysera. Mål talar om vad man ska åstadkomma och kan skrivas på tre 
sätt.20 Man skiljer på riktningsmål och tillståndsmål. I skolans värld kallar 
man dessa mål för mål att sträva mot och mål att uppnå. Innebörden av dessa 
är desamma som riktnings- och tillståndsmål. Det tredje sättet att skriva mål är 
genom att formulera visioner. De beskriver hur man skulle vilja ha det, hur det 
ska vara. De är i regel tillståndsmål men i och med att de anger vart man är på 
väg men ofta inte hur långt man ska så kan de även ses som riktningsmål. 
Målstyrningen är den process som inträder då målen delges till en eller flera 
personer i intentionen att få dessa personer att handla i strävan mot ett 
implementerande av målen.21 Ledningen är den aktivitet som praktiseras då 
målen överförs, i skolans fall via skolledare och lärare, och växlas över till 
påtagliga måluppnående åtgärder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

18 Stålhammar, B, 1991 
19 Kylén, J-A, 2000 
20 Kylén, J-A, 2000 
21 Stålhammar, B, 1991 
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”Målstyrning innebär att de folkvalda skall formulera 
tydliga mål och anvisa kostnadsramar men att 
förvaltningen ges stor frihet att i sin dagliga 
verksamhet välja vägar och medel att nå fram till 
målen. Med hjälp av utvärdering och tillbakaföring 
av information skall de folkvalda i efterhand bedöma 
hur förvaltningen skött sitt arbete. Vid målstyrning 
får det tillbakablickande, utvärderande momentet en 
betydligt större roll att spela än vid detaljerad 
reglering och planering.”22 

Definition decentralisering 
Begreppet decentralisering kan ha flera olika betydelser. En inte ovanlig 
tolkning är att se decentralisering som en endimensionell förändring med 
ökande lokal självständighet och minskad central styrning. Näringslivet och 
den offentliga sektorns decentraliseringsprocesser syftar till både central och 
lokal självständighet. Framför allt vill man skapa klarare och bättre 
arbetsfördelning mellan lokal och central nivå, så att den dagliga driften sköts 
självständigt av personalen på lokala enheter medan ekonomiska ramar och 
principiella avvägningar beslutas centralt. På så sätt syftar decentraliseringen 
dels till reell makt åt de folkvalda politikerna och deras närmaste tjänstemän, 
dels till självständighet åt personalen i offentlig verksamhet, t.ex. skolor. 
Jämfört med ett traditionellt system finns således en tydligare markering av 
både de centrala och de lokala enheternas ansvar och befogenheter.23 

Målstyrningteori 

Peter Drucker; målstyrningens fader 
Österrikaren Peter F Drucker flyttade till USA under 30-talet för att 
undslippa nazismen. Under efterkrigstiden byggde han upp en position som 
en ledande management-teoretiker. Som konsult fick Drucker 
yrkesutövarnas gunst och hans böcker har sålt i miljonupplagor över hela 
världen. Druckers inflytande uppenbaras också av att han är den flitigaste 
författaren (30 artiklar) i tidskriften ”Harvard Business Review”. Drucker 
lanserade begreppet målstyrning (Management by Objectives) i boken ”The 
Practice of Management” från 1955.24 Målstyrning utgår från att det är 
företagsledningens uppgift att skapa och förmedla en vision och sedan i 
samråd med underställd personal formulera mål för deras arbetsinsatser. 
Styrformen syftar till att ge underställd personal större självständighet och 
frihet att välja tillvägagångssätt för att uppnå fastställda mål. Istället för att 
bli kontrollerade och övervakade av överordnad chef skall de utöva 
egenkontroll.25 
 
Målstyrning innebär emellertid inte att chefernas och hierarkins betydelse 
minskar. Snarare är det frågan om att företagens styrsystem förändras från att 
fokusera på regler och instruktioner till att fokusera på mål och normer. 
Drucker argumenterade för att det måste finnas ett gemensamt  

22 Romhed, R, 1999 s.106 
23 Wallenberg, J, 1991 
24 GRI-rapport 2000:9 
25 Drucker, Peter F, 1955 
 16 

                                                



Kandidatarbete i Företagsekonomi 
Kent Hemberg, Oskar Hermansen och Roger Pettersson 
IEM 

 
medborgarskap inom en organisation för att målstyrningen ska kunna 
fungera. En viktig uppgift för företagsledningen blev därför att förmedla 
trossatser och värderingar för att indirekt få de anställda att bete sig på ett 
önskat sätt.26 
 
Drucker förordade platta organisationer och att man delade in funktionella 
organisationer i olika affärsområden. Ett affärsområde skulle ha en egen 
affärsidé, ett mätbart resultat och en general manager för att medarbetarna 
lättare skulle känna ansvar för helheten. Drucker argumenterade för att 
chefsutveckling skulle vara ett ansvar för alla chefer och inte huvudsakligen 
en uppgift för stabsspecialister. Den bästa chefsutvecklingen kunde erhållas 
genom att skapa en decentraliserad organisation där cheferna fick träning i 
general management tidigt i karriären. Under slutet av 60-talet etablerades 
målstyrningstekniken i Sverige. 1969 gav PA-rådet (personaladministrativa 
rådet) ut en rapport om praktiskt tillvägagångssätt vid införande av 
målstyrning. I början av 70-talet startade privata och offentliga 
utbildningsinstitut utbildning i MbO.27 
 
Det japanska undret 
De amerikanska management-teoretikerna som intresserade sig för Japan 
beskrev de japanska management-teknikerna på ett sätt som var mycket likt 
de föreskrivande idealen inom normativ styrfilosofi (målstyrning) och som 
hade förts fram av bland annat Peter Drucker. Även om amerikanska 
management-teoretiker beskrev de japanska management-teknikerna som 
sprungna ur en unik och samarbetsorienterad tradition visar historiska studier 
att de föredömliga japanska ledningsteknikerna i hög grad härstammar från 
USA. Druckers ”The Practice of Management” har varit något av en japansk 
”företagsbibel” och har tillämpats hängivet av japanska företag.28 
  
Tillämpning av en normativ styrfilosofi 
Tillämpning av målstyrning, decentralisering, arbetsorganisatoriska 
utvecklingsprojekt och föreställningen om att en chef skall vara ledare ger 
uttryck för en normativ styrfilosofi. Ett exempel på chefen som ledare 
återfinns i Jan Carlzons bok ”Riv pyramiderna”, den mest sålda 
management-boken i Sverige någonsin. Carlzon argumenterar för att den 
ökade kunskapsnivån i samhället och den hårdnande konkurrensen 
nödvändiggör att personalen är engagerad och har möjlighet att arbeta 
självständigt.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 Tengblad, S, GRI-rapport 2000:9 
27 Tengblad, S, GRI-rapport 2000:9  
28 Albrow, M, 1972 
29 Tengblad, S, GRI-rapport 2000:9  
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”Den traditionelle Chefen styr med instruktioner, 
dvs. regler om vad man inte får göra. 
Instruktioner är i huvudsak kunskap om 
begränsningar. Ju fler instruktioner, desto mindre 
eget ansvar och utrymme för egna initiativ. 
Instruktionerna begränsar handlingsfriheten och 
förkväver kreativiteten. Den nya tidens ledare 
överlåter den gamla tidens chefskap, dvs. ansvar 
och befogenheter, till dem som arbetar ute i 
verksamheten.”30 

Kopplingen mål-budget 
Idag används MbO eller målstyrning i Amerika oftast till FoU och 
administrativa avdelningars budgetarbete för att utröna vad som ska utföras 
och vilka resurser som kan avsättas. Ofta används historisk data för att 
analysera vad det kommer att kosta. Något som är mycket viktigt är 
rapporterna, de görs oftast månadsvis och innehåller kostnader och resultat. 
Utan dessa kontrollåtgärder kan inte målstyrning användas, då skulle 
avdelningarna bara sträva efter att växa. MbO används även för utvärdering 
av chefer, man jämför utfall med målvärde och använder endast påverkbara 
faktorer. Vid utvärderingen av cheferna jämförs överstämmelsen mellan 
uppnått mål och företagets mål. Målstyrning och budgeten ska vara två delar 
i samma process för en funktionell verksamhet baserad på MbO´s principer. 
Vissa företag har en inbyggd målstyrningsprocess baserad på implicita 
objekt i budgeten (utbildning, nya datorsystem, nya försäljningsställe etc.). 
Dessa görs explicita i budgeten och synliggör därmed kostnaderna. Detta 
innebär att mål kan kopplas till resurser.31 

Formella mål och organisationer 
Explicita och formella mål är något som särskiljer formella och informella 
organisationer åt. En formell organisation använder mål som är medvetet 
konstruerade för att fylla ett syfte, nå ett mål. De informella organisationernas 
mål uppkommer spontant och fyller endast ett syfte för en kort tid, det finns 
ingen arbetsfördelning eller specialisering för att nå målet. En formell 
organisation däremot lägger ner mycket tid för att forma och konstruera mål. 
Organisationens syfte blir att uppfylla målet och är skrivit som en långsiktig 
vision av ett önskat tillstånd. Detta kan sammanfattas i en mål-medel-hierarki 
som ofta beskrivits i managementlitteraturen. Organisationerna försöker skapa 
en kedja för att nå ett mål på en högre nivå. Ett mål på en nivå blir ett medel 
för att nå ett annat mål på en högre nivå. Detta är samma logik som ligger till 
grund för målstyrning men vikten där ligger vid utvärderingen. Alla delmål 
bidrar till att förverkliga organisationens övergripande mål. En effektiv 
organisation måste ständigt utveckla och förbättra de mekanismer som de 
använder för att nå ett mål.32 

30 Carlzon, Jan, 1985 s.23 
31 Anthony R N. Govindarajan V, 2001  
32 Jacobsen, D I, Thorsvik, J, 1995 
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Teoretisk modell 
Vid vår litteraturgenomgång har vi stött på ett antal modeller som försöker 
åskådliggöra dagens och gårdagens skolas styrsystem. Vi har valt ut en som vi 
tycker är relevant för vår forskning och den målstyrda skolan. 

Vad vi försöker illustrera i ovanstående figurer är distinktionen mellan den 
regelstyrda skolan och den målstyrda skolan. Den i huvudsak regelstyrda 
skolan är en skola där inte mycket utrymme ges för indirekt styrning och val 
av egna vägar för att nå ett mål. Regelstyrning innebär en hierarkisk ordning 
med många instruktioner som syftar till förvaltning av en institution.33 I 
förlängningen har vi ett förstatligat samhälle där individen inte betyder något 
för innehållet. Den målstyrda skolan däremot bygger på ett bottom-up 
perspektiv med indirekt styrning och en individuell möjlighet till påverkan 
och utformning av dagens skola. Genom denna decentralisering har 
kommunernas makt och ansvar för skolans verksamhet ökat. Gränserna är 
utsuddade och de direkt involverade ges möjlighet att utforma ett styrsystem 
som passar den enskilda skolan. De övergripande målen utarbetas av staten 
och tolkas av lokala politiker som utformar skolplan och inriktning för 
kommunens skola. Målen är av två slag, dels mål som skolan skall sträva efter 
att eleverna når, dels mål som skolan skall se till att alla elever kan uppnå.34 
Kommunens ansvar är framförallt att utarbeta ett kommunalt målprogram som 
anger vilket förhållningssätt och vilka prioriteringar som görs för att nå de 
nationella målen. Men för att göra det lite komplicerat så har rektor på ett 
sextiotal punkter i lag och förordningar direktaviseringar från staten där 
besluten är hans/hennes.35 Den beslutsrätten kan ingen ta ifrån rektorn och den 
kan heller inte delegeras.36 

33 Berg, et al, 1999 
34 Skolverket Lpf 94 
35 Svenska kommunförbundet , 1994 
36 Skolverket, 1998 

Centraliserad 

Decentraliserad 

Församhälleligad 
stat Förstatligat 

samhälle 

Figur  
Den i huvudsak regelstyrda skolan 

Figur  
Den i huvudsak målstyrda skolan 

Källa: Berg et. al, 1999 
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”Alla de beslut som rektor enligt statlig förordning 
skall fatta innebär att det nu är denne som i större 
utsträckning än någonsin tidigare har kontrollen över 
de direkta styrmedlen för verksamheten. Statens och 
kommunens styrningsmöjligheter blir därmed i detta 
avseende mer indirekt”37 

 
Trots det har kommunen det politiska ansvaret, vilket också innebär det 
yttersta ansvaret för hur skolorna i kommunen uppfyller målen, även om en 
del beslut tas av en enda person, nämligen rektor. 

Ansvarsfördelning och den målstyrda skolans strategier 
Ansvaret beskrivs som fördelat mellan skolsystemets olika nivåer; den 
nationella nivån, den lokala nivån och skolnivån. Styrdokumenten; läroplan, 
skolplan, och lokal arbetsplan blir de resurser som genom sina 
målformuleringar och avgränsningar tydliggör hur dessa nivåer förhåller sig 
till varandra.38 I en politiskt styrd organisation som skolan är det de 
förtroendevalda, antingen nationella eller lokala politiker, som fattar centrala 
beslut om skolan. Det samlade nationella ansvaret, ansvaret för att 
utbildningen är analog, ligger på de nationella politikerna. De anställdas 
ansvar är att genomföra de politiskt beslutade målen. 
 
Ansvaret för skolan är således gemensamt men delat mellan politiker och 
anställda. Detta delade ansvar innebär för de lokala politikerna att de måste 
ägna sig åt verksamhetens övergripande principiella frågor och åt att i 
skolplanen prioritera och ange riktningen för kommunens skola. För 
skolledningen innebär det att den ska leda verksamheten på ett sådant sätt att 
de nationella och kommunala politiska målen får genomslag i verksamheten. 
 
Som kommunalt styrdokument för skolverksamhetens långsiktiga utveckling 
intar skolplanen en särställning. Utvecklingen från ett allmänt formulerat 
kommunalt måldokument till skollagens krav på en plan med konkreta 
åtgärder för att uppnå de nationella målen för skolan har dock visat sig ta lång 
tid. Enligt Skolverket saknas alltför ofta samband mellan skolplanen och 
skolornas arbetsplaner liksom koppling till budgeten.39 

Decentraliserat ansvar 
I det decentraliserade företaget är det mycket viktigare än i det centraliserade 
att ha bra mätmetoder. Ledaren har släppt ifrån sig möjligheten att själv styra 
utvecklingen inom varje område i företaget. Vid decentralisering har ledaren 
delegerat ansvar och befogenheter – han/hon är beroende av att alla, på alla 
nivåer, förstår var målet är beläget och hur man bäst når dit. För att vara säker 
på att alla är på väg åt rätt håll måste ledaren mäta vad som sker i 
verksamheten. Det är mycket vanligt att företagsledare säger att de har 
delegerat. Om man inte har någon möjlighet att följa utvecklingen och se till 
att de som fick ansvaret också lever upp till det uppstår det oro, det blir då lätt 
att ”chefen” går in och detaljstyr igen. Parallellt med att man decentraliserar  

37 Skolverket, 1998 
38 Berg, et al, 1999 
39 Skolverket, 1997 
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måste man därför bygga upp ett analogt nätverk av mätningar, som verkligen 
mäter exakt det man har delegerat.40 
 
En annan viktig faktor i delegerandet av ansvar är att den som fått mer ansvar 
delegerat till sig känner trygghet i sitt beslutsfattande, begår han/hon ett 
misstag ska det finnas vägledning, inte straff. De felaktiga besluten ska 
användas som utgångspunkt för utbildning i hur man i stället skulle ha gjort. 
För att det verkligen ska bli några beslut fattade på de lägre nivåerna krävs det 
att människorna där är beredda att ta på sig det ansvar det innebär.41 
 

”Många säger sig ha delegerat och decentraliserat, 
men ändå fortsätter de att jobba som de alltid har 
gjort. De säger till sina medarbetare: Nu får ni fatta 
mer självständiga beslut. De menar det nog också – 
men så länge de själva inte har tagit ansvaret att 
besluta om helheten och kommunicera den så kan de 
andra inte ta ansvar för delarna av denna helhet. 
Följden blir att chefen i alla fall måste in och 
detaljstyra. Annars blir det just inga beslut fattade. 
Ingen vet säkert vad som är rätt och fel, eftersom de 
inte vet var målet är beläget eller vilken den 
strategiska inriktningen är. Ena dagen får de beröm, 
nästa kritik, för sina beslut – men de vet aldrig varför. 
Att delegera utan att samtidigt ge förutsättningarna, 
det skapar ingen utveckling!”42 

 
Decentraliseringen av skolan innebär att många skolfrågor inte längre kommer 
att diskuteras på den nationella politiska arenan, utan istället kommer att 
avgöras på lokala nivåer.43 
 
Sverige är ett demokratiskt samhälle där politikerna är valda av folket. 
Måldokumenten läroplan och skolplan skrivs av dessa folkvalda politiker. I 
riksdag, kommunstyrelse och gymnasienämnd sitter många politiska partier 
representerade. Dessa politiker har olika ideologiska värderingar, skilda 
uppfattningar om samhället, skolan, eleven och kunskapen kan därmed avsätta 
spår som gör att texten i måldokumenten blir motsägelsefull. Djupgående 
motsättningar kan också gömmas bakom vaga och porösa formuleringar.44 
Det finns en generell svårighet att genomföra reformer i ett system så påtagligt 
präglat av spänningen mellan en politisk, en administrativ (förvaltning) och en 
professionell (lärare) kultur.45 

Rollerna i den decentraliserade organisationen 
Enligt Carlzon46 så ska den högsta nivån i ett företag (i skolans värld, staten) 
syssla med visionen, målinriktningen och den strategiska inriktningen av 
företaget.  

40 Carlzon, J, 1985 
41 Carlzon, J, 1985 
42 Carlzon, J, 1985 s.201 
43 Romhed, R, 1999 
44 Romhed, R, 1999 
45 Wallenberg, J, 1991 
46 Carlzon, J, 1985 
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Nästa nivå i företaget (i skolan värld, kommunen) ska ansvara för planeringen, 
anpassa resurserna genom att investera eller rekrytera folk – allt det som krävs 
för att man i verksamheten ska kunna fullfölja de strategier som högsta 
ledningen har angivit. 
 
Den tredje nivån utgörs av ”verksamheten” (i vårt fall den enskilda skolan). 
Det är där alla de enskilda besluten ska fattas, alla beslut som krävs för att 
verksamheten ska kunna bedrivas – i enlighet med de mål och strategier som 
ledningen har angivet, i enlighet med de planer nivå två har lagt fast och med 
stöd av de resurser man krävt och fått sig tilldelade. 

Skolplanen som styrinstrument 
Målen för skolan sätts av riksdag och regering. De framgår av skollagen, av 
läroplanerna och av kursplanerna. I läroplanerna och i kursplanerna anges en 
del mål som mål att sträva mot (riktningsmål) medan andra avser sådana mål 
som skall uppnås (tillståndsmål). 
Huvudsyftet med skolplanen är att kommunen skall visa hur de nationella 
målen ska uppnås. Att utforma sådana planer är dock inte alldeles enkelt. För 
många kommuner tog det flera år innan någon skolplan över huvud taget 
upprättades. Skolverket konstaterade 1996 att så gott som samtliga kommuner 
hade antagit skolplaner.47  
 
För att skolplanen ska få verklig betydelse för verksamheten är det nödvändigt 
att de kommunala ambitionerna formuleras på ett tydligt sätt. En alltför 
omfattande plan blir ofta urvattnad till sitt innehåll och därmed i praktiken 
ointressant och till intet förpliktigande. En prioritering av hur kommunerna 
vill gestalta och utveckla sitt skolväsende inom de mest angelägna områdena 
borde därför vara nödvändig.  
 
På kommunen ligger också att se till att det finns fungerande former och 
system för att få reda på om skolornas resultat motsvarar de statliga målen i 
läroplaner och kursplaner. För att skolplanens mål och åtgärder ska få 
genomslag i skolutvecklingen krävs också att det finns ett samband mellan 
kommunens skolplan och skolornas arbetsplaner. Hur kommunen utformar det 
sambandet får den själv bestämma. 
Betydelsen av skolans arbetsplan fastslogs redan i prop. 1988/89:4.48 Där 
framhölls bl.a. att ”de lokala arbetsplanerna bör formuleras så att de blir 
effektiva styrinstrument för den dagliga verksamheten” och att ”utvärdering 
och uppföljning av den lokala arbetsplanen är en grundläggande förutsättning 
för att skolan skall kunna utvecklas”. Av respektive skolformsförordning 
framgår också att planen ska utarbetas under medverkan av lärare, annan 
personal och företrädare för eleverna samt för det obligatoriska skolväsendet 
deras vårdnadshavare.49 
 
Skolplanens karaktär och inriktning mot långsiktighet bör sannolikt medföra 
att man som regel väljer en period på mer än ett år för varje skolplan, medan  

47 Skolverket, 1997 
48 Prop.1988/89:4  
49 Skolverket, 1997 
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den kommunala budgeten är ettårig.50 Detta motsatsförhållande kan bidra till 
att någon konsekvent koppling mellan budget och skolplan blir svår. Att sätta 
upp mål och åtgärder i skolplanen på flera års sikt utan att samtidigt kunna 
reservera de medel som behövs för ändamålet är problem som på något sätt 
bör lösas. Det alltmer decentraliserade driftansvaret, som en konsekvens av 
målstyrningen, innebär allt oftare att det är rektor som utifrån målen i 
skolplanen får ansvaret för de ekonomiska prioriteringar som den kräver. Det 
beror givetvis ändå på kommunstyrelsen att se till att rektor har rimliga 
ekonomiska förutsättningar att göra dessa prioriteringar. 

Ledarens roll i den målstyrda skolan 
Ideologisk kompetens hos skolledaren krävs i dagens målstyrda skola. Med 
ideologisk kompetens menas att skolledaren måste ha en tolkningsbas som 
mottagare av de visioner och mål som ställts upp genom lagtexter och i 
läroplaner. Den tolkningsbasen grundar sig på en pedagogisk grundsyn som 
enligt många forskare saknas hos skolledarna.51  
 
”En mycket påtaglig upplevelse vid intervjuer med skolledare har varit att de 
saknar ”språk” för att beskriva vad de är satta att leda”.52 
 
Enligt Stålhammars studie hade skolledarna svårt att formulera sin 
pedagogiska grundsyn på ett logiskt och konsistent sätt. Svaren han fick var 
ofta fragmentariska av typ ”bra med småklasser”, ”fasta baskunskaper”, ”inga 
prov”, eller ”dåligt betygssystem”. Dock hade varje skolledare en outtalad, 
men kanske diffus uppfattning om hur skolans arbete skulle bedrivas.53   
 
Cregård har en liknande åsikt och menar att skolledarens starka tradition av 
självbestämmande kombinerat med ökad decentralisering och målstyrning 
innebär att skolledarna kan ha svårt att styra.54 Varje skolledare är ytterst 
ansvarig för att de nationella och lokala målen uppnås i rektorsområdet. Den 
pedagogiska tolkningsbasen måste finnas för att kunna tolka och transformera 
vision och mål till operationella handlingar som sätter igång måluppnående 
processer. Det måste finnas en ledare som tar initiativ till att leda 
förändringsarbete och utvecklingsarbete.   
 
Tyngdpunkten av skolledarens roll som chef läggs, enligt Lpf 94, på att leda 
och utveckla den pedagogiska verksamheten mot de nationella målen. Det ska 
ske genom att upprätta förutsättningar för att personal i samarbete med annan 
personal, elever, hem och skolledning möjliggör en så gynnsam utveckling för 
eleverna som möjligt, men också genom att tillgodose personalens behov av 
en fortlöpande kompetensutveckling. Även i skollagen nämns skolledaren 
som den som ska utveckla verksamheten, men för att det ska vara möjligt 
krävs det att skolledaren är insatt i det dagliga arbetet och har ”pedagogisk 
insikt”. 
 

50 Skolverket, 1997 
51 Stålhammar, B, 1991 
52 Lundgren, U.P 1986 s.79 
53 Stålhammar, B, 1991 
54 Cregård, A, 1996   
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”För ledningen av utbildningen i skolorna skall det 
finnas rektorer. Rektorn skall hålla sig förtrogen med 
det dagliga arbetet i skolan. Det åligger rektorn att 
särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Som 
rektor får bara den anställas som genom utbildning 
och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt.” 55 

 
Enligt utbildningsdepartementets rapport56 bör lämpligen skolledarens mest 
angelägna uppgift vara just att leda den pedagogiska utvecklingen, men 
totalansvaret avser också resultat, budget,  kvalitet - och personalansvar. 
 
Att vara ledare för skolans verksamhet förefaller utan tvekan vara en så 
komplex uppgift att det inte går att genomföra av en person. Enligt 
Stålhammar vill kommunerna å ena sidan ha en ledare som kan förändra 
verksamheten och uppnå de lokala målen samtidigt som de på ett smidigt sätt 
ska kunna hantera nedskärningar. Staten däremot vill ha en skolledare som har 
förmåga att föra utvecklingen i skolan mot de sedan länge uppsatta målen som 
staten själv i stort sett misslyckats med innan decentraliseringen. Att förena 
det pedagogiska ledarskapet med det administrativa och ekonomiska ansvaret 
verkar vara ett ständigt återkommande problem. Att det då är det pedagogiska 
ledarskapet som får stryka på foten för att det rent administrativa tar så 
mycket mer tid än vad som är önskvärt, är skolledare och forskare överens 
om.57 

Uppföljning och utvärdering 
I skolans målstyrning är uppföljning och utvärdering lika centrala som 
målen.58 Tillsammans bildar planering, genomförande, uppföljning och 
utvärdering en helhet som kan beskrivas som en process där en av målens 
funktioner är att vara utgångspunkt för uppföljning och utvärdering av i vilken 
grad målen har nåtts. Målstyrningen är således inte genomförd fullt ut om inte 
någon resultatredovisning görs lokalt i kommunen och på den enskilda skolan, 
resultat som i sin tur är utgångspunkt för justeringar och förändring av 
verksamheten. Själva kontrollfunktionen är inte det centrala utan uppföljning 
och utvärdering är utgångspunkten för fortsatt planering och utveckling. Med 
den funktionen i systemet ses uppföljning och utvärdering som en 
förutsättning för skolutveckling. Mål anses ha en låg grad av precision som 
styrmedel.59 För att motverka detta lyfts kontrollfunktionen fram och statens 
tillsyn av det lokala skolväsendet blir en viktig del i modellen för skolans 
styrning. Med statens krav på kommunerna, från den 1 november 1997,60 att 
årligen upprätta kvalitetsredovisningar så förstärks denna kontrollfunktion 
ytterligare. Syftet med kvalitetsredovisningarna är dock att de ska vara en del i 
kommunens uppföljning och utvärdering av skolplan och lokala arbetsplaner. 
De skall således vara en del i kommunens egen bedömning av skolan. Men 
genom att kommunerna är skyldiga att lämna kvalitetsredovisningarna till 
staten blir de också underlag för statens kontroll. 

55 Skollagen 2:a kap. 2§ 
56 Ds 1997:57 
57 Stålhammar, 1991 
58 Ds 2001:48  
59 Ds 2001:48  
60 SFS 1997:702 
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Resultatframgång i gymnasieskolan mäts på flera sätt. De vanligaste, och de 
som det finns bra statistiska uppgifter om, är betygsnivåer, andel elever som 
fullföljer sin utbildning och hur många som fortsätter på högskolenivå efter 
gymnasieskolan. Eftersom riksdagen och regeringen har ett övergripande 
nationellt ansvar för skolans resultat och skolans utveckling,61 måste 
verksamheten i skolan kunna följas upp och utvärderas. En sådan uppföljning 
och utvärdering skall ske på alla nivåer i skolsystemet. Kommunerna är 
skyldiga att lämna uppgifter om skolan och delta i utvärderingen av den. Det 
är Skolverkets uppgift att sammanställa uppgifterna och svara för 
rapporteringen av tillståndet i skolan till regeringen. Rapporterna bygger, 
förutom på kommunernas uppgifter om skolan, på Skolverkets egna 
undersökningar. 

Målstyrningens kritiska faktorer 
Teorierna kan sammanfattas med följande kritiska faktorer. Dessa faktorer bör 
klaras av för att få en fungerande målstyrning. 

 
• Klara mål ska formuleras! 
• De anställda medverkar och har inflytande i målformuleringsprocessen! 
• Det ska finnas en koppling mellan mål och budget! 
• Resultaten ska följas upp, utvärderas och återföras! 
 
Kravet på att målen ska vara tydliga kan först framstå som övertygande men 
är i praktiken inte alldeles enkelt att hantera. Är målen alltför tydliga och 
precisa, äventyras avsikten att ge förvaltningen ”stor frihet” när de ska 
omsättas i praxis. Är målen istället alltför vaga och mångtydiga, blir det oklart 
vad de egentligen utlovar eller kräver.  
 
Graden av måluppfyllelse står i relation till hur tydligt formulerade och hur 
allmänt kända målen och motiven för avreglering på skolans område är. 
Målkunskap och målanalys måste därför bli självklara inslag i lärarutbildning 
och lärarfortbildning, men utbildning av förtroendevalda måste också 
genomföras om målstyrningen ska bli framgångsrik.62 
 
Målstyrningsstrategin förutsätter att lärare samverkar sinsemellan och 
tillsammans med eleverna vid skapandet av lokala arbetsplaner, skolans lokala 
måldokument. Den nya styrformen där de nationella läroplanerna ska 
kompletteras med lokala arbetsplaner förutsätter en lärarkår bestående av 
självständiga individer, som litar till sitt eget förnuft och till sin egen 
kompetens när det gäller att planera, genomföra och utvärdera alla de 
verksamheter som är förknippade med skolans utveckling. För att lärare 
tillsammans ska kunna ta det ansvaret, räcker det inte med fördjupad 
målkunskap och målanalys, lärarna måste också ges verkligt inflytande och 
ökad kontroll över såväl arbetstid som övergripande ekonomi.63 
 
 

61 Skolverket , 1998 
62 Eriksson, J, 1999 
63 Eriksson, J, 1999 
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I rapporten ”Lärarutbildning i förändring”64 konstaterar man att det råder en 
brist på samarbete mellan de olika utbildningsprogrammen. Blivande lärare 
med olika inriktningar som alla ska samverka i det svenska skolsystemet, får 
inga möjligheter att byta erfarenheter och lära känna varandras synpunkter och  
kompetens under utbildningen.65 Detta försämrar möjligheterna till att få 
fungerande arbetslag i gymnasieskolan. 

Historiken bakom den idag ”målstyrda skolan” 

Varför målstyrd skola?  
Den svenska skolan har varit regel- och detaljstyrd av tradition för att kunna 
garantera skolans likformighet över hela landet.66 Den handbok som varit till 
grund för större delen av 1900-talet ledningsfilosofi i skolan är från 1917 och 
innehåller 508 sidor regler från övergripande frågor ner till minsta detalj om 
exempelvis tillsynen av skolbiblioteket.67 Detta system har inneburit att 
Sverige har haft världens mest centralstyrda och detaljreglerade skolsystem i 
organisatorisk, juridisk och ekonomisk inriktning, men lärarna har dock själva 
haft möjlighet till att utforma undervisningsmetoderna. Modellen har byggt på 
förutsättningen om en enhetlig skola med en stabil omgivning där resultaten 
har varit möjliga att utvärdera. Skolledaren kom till att bli en förvaltare och 
byråkrat istället för pedagogisk förnyare och utvecklare. Det har varit 
ekonomiska resurser, administrativa rutiner, lagar och bestämmelser, rapporter 
och utredningar som bestämt skolledarens arbete.     
 
1970 tillsattes en utredning om skolans inre arbete den s.k. Siautredningen68  
och en utredning av ansvarsfördelningen i skolan SSK-utredningen. Dessa 
utredningar inledde processen mot ökad decentralisering och målstyrning. Av 
utredningarna drog dåvarande statsråden slutsatserna att skolan i framtiden 
skulle inriktas mot mål, innehåll och former för undervisningen.69 
Utvecklingen skulle också präglas av minskad regelstyrning och ökad 
inriktning mot målstyrning. 
 
Den nya decentraliseringsfilosofin innebar: 
 
att statsbidragssystemet skulle utformas så, att kommunerna skulle få större 

möjligheter att fritt disponera skolans resurser och därmed skapa 
önskvärda lokala variationer, 

 
att  kommunen – och inte längre staten – skulle ta på sig det direkta 

driftsansvaret för den pedagogiska verksamheten, 
 
att  staten skulle fastställa mål och innehåll i skolan för att garantera en 

likvärdig utbildning för alla elever.70 

64 Ds 1996:16 
65 Eriksson, J, 1999 
66 Stålhammar, B, 1991 
67 Stålhammar, B, 1991 
68 SOU 1974:36  
69 SOU 1974:53 
70 Richardson, G, 1999 
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Fortsatt kommunalisering av skolan gick vidare under 1980-talet. I ett 
riksdagsbeslut 1989 slogs en ny modell för styrning av skolan fast.71 Denna 
modellen präglades av bl. a. dessa grundprinciper: 
 
• ett ökat lokalt ansvar för skolverksamheten,  
• en utveckling från regelstyrning mot målstyrning med färre regler och 

tydligare mål, 
• en mer målmedveten utvärdering, 
• en stärkt skolledning, 
• en bättre information och förstärkta fortbildningsinsatser om skolans mål 

samt, 
• en effektivare tillsyn av skolornas verksamhet. 
 
De övergripande principerna för en mål- och resultatorienterad styrning av 
skolan fastslogs i riksdagen hösten 199072: 
 
• 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. 

71 Richardson, G, 1999 
72 Richardson, G, 1999 
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      genom statliga bestämmelser, dvs. 
• skollagen 
• läroplanen 
• programmål 
• kursplaner och betygskriterier 
• gymnasieförordningen 

 
      genom kommunala beslut, dvs. 

• skolplan 
• organisation 
• budget 
• arbetsplan 
• kursplan för lokala kurser 

 
      genom utveckling av personalen, dvs. 

• lärarutbildning 
• rektorsutbildning 
• fortbildning 
• utvecklingsinsatser 

 
      genom upplysning, dvs. 

• rapporter, skrifter 
• information 
• konferenser 

 
      och genom egen, huvudmannens och statens 

• uppföljning 
• utvärdering. 

Gymnasieskolans styrning idag 
Idag styrs gymnasieskolan efter läroplan Lpf9473 och den innebär att staten 
har det övergripande ansvaret genom statliga bestämmelser. Dessa är 
skollagen, läroplanen, programmål, kursplaner och betygskriterier och 
gymnasieförordningen. Därefter styrs skolan genom kommunala beslut såsom 
skolplan, organisationsplan, budget, lokal arbetsplan och kursplan för lokala 
kurser. Vidare finns styrning genom utveckling av personal t.ex. 
lärarutbildning, rektorsutbildning, fortbildning och utvecklingsinsatser. 
Skolan styrs även genom upplysning d.v.s. rapporter, skrifter, information, 
konferenser och genom egen, huvudmannens och statens uppföljning och 
utvärdering. Skolan styrs: 
 

 
Något fungerande utvärderingssystem har dock inte existerat eller fungerat i 
någon egentlig mening. Enligt Eva Edström Fors74 så är metoder för dessa 
system ännu inte fullt utvecklade. 
 
Ett sätt att styra, som ligger i tiden, är att tilldela den lokala skolan ansvar för 
att målformuleringar tolkas, bearbetas och omsätts till handling. Styrning och 
decentralisering tycks förutsätta varandra. Exempelvis förväntas 
målstyrningen av skolan sammanfalla med den representativa demokratins 
spelregler. Det innebär att två intressen ska förenas. Å ena sidan svarar  

73 SOU 1997:107 
74 Edström Fors, E, 1994 
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styrning innehållsligt mot ett systems förmåga att överföra mål till omgivning 
och andra system eller som en strävan att påverka någons handlande i en 
bestämd riktning. Å andra sidan ska samhällsmedborgarna kunna delta i 
formandet av framtiden och själva kunna forma sin tillvaro. 
 
Kommunaliseringen av skolan som trädde i kraft 1 januari 1991 innebar att 
kommunerna fick ett helhetsansvar för skolans samlade verksamhet. 
Kommunerna förväntas styra, följa upp, kontrollera och utveckla 
verksamheten utifrån nationellt fastställda mål. Inom de statligt reglerade 
ramarna, bl.a. skollag, läroplaner, kursplaner och betygskriterier, avgör 
kommuner och skolor hur verksamheten ska genomföras. Förändringen pekar 
mot en väsentligt ökad kommunal frihet när det gäller ”hur-frågorna”. ”Vad-
frågorna” (de nationella målen) som fastställs av staten har i de senaste 
läroplanerna skärpts och gjorts tydligare. Tudelningen mellan ”vad” och ”hur” 
kan förstås som en strategi för att kunna kombinera en nationellt likvärdig 
utbildningsstandard med ökad lokal frihet.75 

Sammanfattning av de senaste årens debatt i dagspressen 
Skolverket bildades 1991 genom Göran Persson och Socialdemokraternas 
insats för en kommunalisering av skolan. Tanken bakom var att den nya 
skolan skulle bli en professionell myndighet i en decentraliserad och 
progressiv verksamhet. Nu föreslår utbildningsministern Thomas Östros att 
skolverket ska läggas ner i sin nuvarande form och istället delas upp i två 
mindre men specialiserade delar. Skolverket bantas och sköter hädanefter 
kontrollen över att skolorna når sina mål, en ny myndighet utvecklas för att 
sköta forskning och utveckling. Meningen med den renodlade verksamheten 
är att en och samma myndighet inte ska både inspirera och betygsätta 
kommuner och skolor.  
 
Det nya skolverket ska alltså koncentrera sig på tillsyn och 
kvalitetsgranskning, i förlängningen innebär detta att en nationell analog skola 
ska prioriteras. Detta beslut har grundats på den massiva kritik som riktats mot 
skolan de senaste åren, kritiken har riktat in sig på att skolan inte varit 
utvärderingsbar eller likvärdig över hela landet. Många partier har ropat efter 
instrument för en bättre utvärdering och detta har utmynnat i 
kvalitetsutvärderingar och inspektörer genom riktade bidrag. Senaste bidraget 
var Wärnerssonpengarna. Dessa innebar en ökad personaltäthet och 
förhoppningsvis mer tid per elev, men samtidigt kan man inte lägga allt ansvar 
på staten, utan varje skola måste ta ett eget initiativ för att skapa 
förutsättningar för en utvecklingsbar och kvalitativ bra utbildning. Tittar vi på 
den kvalitetsutvärdering som kommunerna är skyldiga att göra har bara 207 
av landets 289 kommuner fullgjort sina åtaganden som de enligt lag är 
skyldiga att göra.76 82 kommuner struntade i beslutet att utvärdera sin 
verksamhet. 

75 Alexandersson, M, 1999 
76 Skolverkets lägesbedömning rapport Dnr 2001:803 
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Analys 

Analysmodell 
När vi analyserar har vi tagit fasta på de kritiska faktorerna som vi beskrev i 
teoriavsnittet. Vi försöker kritiskt analysera vår empiri/data med andra 
forskares teorier för att sedan avsluta med vårt slutord och konklusioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur. Kunskapsproduktionsprocessens huvudelement och arbetsgång (källa: 
Andersen 1998) 
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Vi ska nu börja analysera och jämföra vår empiri med teorier och försöka 
knyta dessa till våra kritiska faktorer.  
 
Vi kommer att dela upp analysen i följande stycken: 
 
Kritisk faktor: Klara mål ska formuleras!  
 
 
Rubriker: - Nedbrytning av målen från Lpf 94 till gymnasieskolan. 

- Finns det politisk oenighet vid upprättandet av kommunens   
skolplan? 

 
 

Kritisk faktor: De anställda medverkar och har inflytande i målformulerings-
processen! 

 
 
Rubriker: - Ledarens roll i den målstyrda skolan. 

- Arbetslagens betydelse för målstyrningen. 
 
 

Kritisk faktor: Det måste finnas en koppling mellan mål och budget! 
 
 
Rubriker: - Koppling mellan mål och budget. 
 
 
Kritisk faktor: Resultaten ska följas upp, utvärderas och återföras! 
 
 
Rubriker: - Resultatuppföljning. 
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Kritisk faktor: Klara mål ska formuleras!  

Nedbrytningen av målen från Lpf 94 till gymnasieskolan 
Nedbrytningsprocessen är ett arbete som tagit politiker, förvaltning och skolan 
lång tid att utveckla till en smidig process. Även idag, åtta år sedan införandet 
av Lpf 94, finns problem i processen. Problemen består främst av att alla inte 
förstått att målstyrning är ett arbete som tar mycket lång tid att implementera 
och att det kräver engagemang från den enskilde individen. En av våra 
respondenter beskrev processen som den berömda ”tratten” som ingår i 
metodundervisning när man skriver en uppsats. Vi tyckte det var en bra 
beskrivning och försöker nedan visualisera tanken. 
 
 
 
 

Lpf 94 (staten, riksdagen) 
Programmål (staten) 
Kursplaner (staten) 

Skolplan (lokala politiker) 
Lokal arbetsplan (skolledare, lärare, elever) 

         
           
   .        
        
 
 
 
När Lpf 94 infördes var inte trattens utformning lika tydlig. Personalen hade 
inte fått utbildning eller informationskällor för att kunna tyda 
målformuleringens premisser. Detta kaos som uppstod framställs bäst av 
förvaltare 2 och kan jämföras med den hysteriska tratten.77 En effekt som 
beskrivs som ett resultat av dålig styrning. Detta har flera av våra 
respondenter upplevt under tidigare års ansträngningar för en implementering. 
 

 

 
 

Figur. Den hysteriska tratten. (Källa: Lundahl, Skärvad 1999) 
 
Idag verkar detta problem ha försvunnit genom utbildning och hårt arbete av 
den enskilde individen. Förvaltare 2 tror att det tar 5-10 år innan  

77 Lundahl U, Skärvad PE, 1999 
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målstyrning kan sägas fungera tillfredsställande och detta kan vi inte annat än 
hålla med om grundat på teori och empiri.  
 
En formell organisation som skolverksamheten använder mål som är 
konstruerade för att fylla ett syfte och de lägger ner mycket tid för att forma 
och konstruera mål. Det betyder att de nationella målen som står i läroplanen, 
kursplanen och betygskriterierna ska utvecklas lokalt och anpassas till de 
lokala förhållandena. Skolverkets utvärderare78 konstaterar att den här 
uppgiften inte blev tillräckligt tydliggjord av staten. Endast ett fåtal skolor har 
tagit upp och diskuterat reformen på det sättet. Lokalt blev arbetet med att 
utforma lokala betygskriterier det som dominerade, medan innehåll och 
arbetsmetoder inte blev diskuterade i någon större utsträckning. Idag kan vi se 
att nedbrytningen av målen har kommit längre ner i organisationen men det 
behövs och kommer alltid att behövas engagemang och fortbildning för att 
målstyrning ska fungera. Kontentan med målstyrning som filosofi är en 
ständig utveckling av kvaliteten i utbildningen. Som vi förstått kan man inte 
vända en finlandsfärja på en femöring och denna finlandsfärja har en hel del 
kaptener som vill ha sitt ord med i laget. Det handlar om intellektuella 
människor med yrkesstolthet och som har en egen åsikt och en egen fri vilja. 
De behöver bli övertygade om att en sådan stor förändring, från regelstyrning 
till målstyrning, för med sig en möjlighet att utföra arbetet bättre och inte 
sämre. En skolledare eller lärare har alltid eleven som den närmaste 
referenspunkten och det är det yttersta mätverktyget i skolans värld.   
 
Finns det politisk oenighet vid upprättandet av kommunens 
skolplan? 
Vi förstod tidigt i vår uppsats att de flesta författare och utredare under första 
halvan av 1990-talet och dessförinnan såg politisk inblandning som ett stort 
problem vid målformuleringsprocessen. Som vi beskrev i teoriavsnittet trodde 
de att den politiska inblandningen skulle medföra oenighet, förhandlingar och 
kompromisser. Målen som utarbetades skulle bli oklara, komplexa och 
instabila och inte grundade utifrån analyser och planering. Rombach gick så 
långt i sin kritik att han antog att klara mål inte skulle kunna formuleras av 
politiker utan endast diffusa och oklara mål som inte skulle kunna 
utvärderas.79  
  
När vi nu analyserar materialet finner vi antydningar som pekar i motsatt 
riktning. År 2002 är de kommunala politikerna välutbildade och medvetna om 
målstyrningens svårigheter, de samarbetar väl med varandra och prioriterar 
skolan. En respekt grundad på samarbete har byggts mellan tjänstemän på 
förvaltningen och skolledarna. Alla förstår att processen måste ha sin gilla 
gång från politiker genom förvaltningen och slutligen till skolan. Vi citerar här 
skolledaren: 
 
"Politikerna säger vad vi ska göra, och vi utarbetar hur vi ska göra" 
 
 

78 Skolverkets nyhetsbrev 13 juni 2000 
79 Rombach, B, 1991 
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Om vi tittar på det nationella planet finner vi mer motsättningar gällande 
skolan och dess verksamhet, detta har vi beskrivit i dagens skoldebatt. Kort 
kan sägas att kritiken varit mycket stark när det handlar om utvärdering och 
kontroll och detta har mynnat ut i ett förslag som innebär en uppdelning av 
Skolverket i två mindre specialiserade delar. Den del som kallas Skolverket 
ska sköta tillsynen och kontrollen och den andra delen, som i skrivandets 
stund inte har något namn, ska sköta FoU. 
 
Kritisk faktor: De anställda medverkar och har inflytande i målformulerings-

processen! 

Ledarens roll i den målstyrda skolan 
I vårt teoriavsnitt tog vi upp kritik som funnits gällande den ideologiska 
kompetensen, som enligt flera författare80 fattas hos dagens skolledare. De 
ansåg att skolledarna hade svårt att formulera sin pedagogiska grundsyn på ett 
logiskt och konsistent sätt. Den tolkningsbas som genom arbete och utbildning 
formas hos den enskilde ledaren saknades när det gällde målstyrning. De 
saknade helt enkelt språk för att redogöra sin inställning och policy i samband 
med målstyrning. Vid intervjuer fick forskarna ofta fragmentariska och diffusa 
svar. Enligt utbildningsdepartementets rapport81 bör lämpligen en skolledares 
mest angelägna uppgift vara just att leda den pedagogiska utvecklingen och då 
måste förstås skolledaren veta vad han/hon talar om och även kunna ange 
inriktning för resten av medarbetarna.  
 
Vid våra intervjuer och samtal med skolledare har det inte framkommit något 
som vi kan återföra till dessa teorier. De berörda parter som vi kommit i 
kontakt med under detta arbete har varit utomordentligt insatta i 
målstyrningens processer och vet vad som krävs av dem som ledare. Vi 
redovisar nedan några citat som visar på den naturliga process som finns 
gällande målstyrning i skolan idag. 
 
”Målstyrning har blivit vardagstänk ute i verksamheten". (förvaltare 2) 
 
”Vi uppfinner hjulet på varje skola, men det är nödvändigt för den 
individuella anpassningen, ibland har hjulet en annan storlek och fler ekrar”. 
(skolledare) 
 
Alla verkar veta vad de ska göra och hur processerna fungerar och svaren som 
vi fick under intervjuerna var precisa och välformulerade. De hade även 
framtidens verksamhet klar för sig. Skolledare idag har fått den utbildning och 
erfarenhet som krävs för att klara av den svåra och komplicerade process som 
målstyrning innebär.  
Den pedagogiska tolkningsbasen finns alltså, och därför kan ledarna tolka och 
transformera vision och mål till operationella handlingar och detta sätter i sin 
tur igång måluppnående processer. Det finns också ledare som tar initiativ till 
att leda förändringsarbete och utvecklingsarbete. Det vi möjligen kan anmärka  
 

80 Stålhammar, B, 1991, Rombach, B, 1991 
81 Ds 1997:57 
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på i detta sammanhang är kanske att tiden för vissa lärare inte räcker för att 
fullfölja intentionerna från sina ledare.  
Något som vi också beskriver i vårt teoriavsnitt är den tunga roll som 
skolledaren har gällande prioriteringen av ekonomi och pedagogik. På ”vår 
skola” har problemet lösts på så sätt att det finns en ledare som är ansvarig för 
kvaliteten och fokuserar mycket av sin tid på det icke administrativa. Detta 
medför genomslag och inte minst kunskap om vilka möjligheter som ligger i 
styrsystemet.  

Arbetslagens betydelse för målstyrningen 
Under rubriken målstyrningens kritiska faktorer som ligger i vår teoridel anger 
vi fungerande arbetslag som en kritisk faktor för målstyrningen i skolan. Vi 
tycker att skolan har kommit långt med sammansättningen av arbetslag, dock 
ligger förskolan ett steg före i utvecklingen enligt våra respondenter. Det 
verkar som om gymnasieskolan har arbetat mycket med att försöka sätta 
samman arbetslagen i sin verksamhet. Här har skolan lyckats bra enligt 
majoriteten av de intervjuade lärarna. Det fanns dock några lärare som tyckte 
att de hamnat lite fel i denna konstellation. De har hamnat i någon slags 
”slask” och det blir ingen bra kommunikation dem emellan. Detta beror 
troligen på att lärarna i dessa arbetslag har för få ämnen i varje program för att 
skapa en helhetsbild av programmet. Det blir då inga naturliga och givande 
diskussioner, varken informellt eller formellt. Rösterna från dessa arbetslag 
har då svårt att göra sig hörda vid utformandet av den lokala arbetsplanen och 
andra lokala måldokument. Enligt lärare 1 skulle detta kunna bli bättre om 
lärarna kunde få mera frihet vad gäller sina arbetstider. Lärare 1 menar vidare 
att det arbetslaget som han/hon ingår i har mer schemalagd undervisningstid 
än vad andra ämnen på skolan har, detta ger dem mindre tid att träffas för att 
diskutera måldokumenten. Enligt Eriksson82 (se även vår teoridel) behöver 
lärarna kunna kontrollera sina egna arbetstider i större omfattning än vad som 
är möjligt idag, just för att få arbetslagen att fungera. Det kan också vara så att 
det råder brist på samarbete mellan de olika utbildningsprogrammen i 
lärarutbildningen.83 Blivande lärare med olika inriktningar som alla ska 
samverka i det svenska skolsystemet, får inga möjligheter att byta erfarenheter 
och lära känna varandras synpunkter och kompetens under utbildningen.84 
Detta försämrar möjligheterna till att få fungerande arbetslag i 
gymnasieskolan. Med lite hjälp från lärarutbildningen och friare ramar vad 
gäller lärarnas arbetstider så kan nog gymnasieskolan komma ifatt förskolan i 
arbetet med arbetslagen.  
 
”Att arbeta mera i projektform skulle göra oss lärare effektivare och 
samarbetet i arbetslagen skulle underlättas” (Lärare 1) 
 
Vi tycker dock att målstyrningen inte riktigt fått genomslag i hela 
organisationen ännu. Lärare som inte har programansvar är inte tillräckligt 
involverade i processen men om detta beror på tidsfaktorn eller att 
implementeringen inte kommit tillräckligt långt kan vi inte svara på. Enligt de  

82 Eriksson, J, 1999 
83 Eriksson, J, 1999 
84 Eriksson, J, 1999 
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kritiska faktorer vi ställde upp så fattas medverkan och inflytande för lärare 1, 
men för majoriteten av lärarkollegiet så finns deras delaktighet med i 
målformuleringsprocessen. 
 
Kritisk faktor: Det måste finnas en koppling mellan mål och budget! 

Koppling mellan mål och budget 
Enligt gällande teorier (se teoridelen) och enligt vad vi kommit fram till i vårt 
arbete så är det nödvändigt med en koppling mellan mål och budget vid 
målstyrning. Ett mål ska ju vara möjligt att uppnå, men utan rätt medel blir 
detta svårt.85 Kopplingen saknas idag trots att kommunen är fullt medveten 
om problemen med att sätta mål utan att koppla målen till medel. Som det är 
idag kan det bli lätt för skola och kommun att beskylla varandra. Om skolan 
inte klarar att nå målen blir det lätt att frånsäga sig ansvaret genom att säga att 
man inte fått tillräckligt med resurser, detta framgick vid våra intervjuer. 
Kommunen i sin tur håller kanske inte med utan skyller på att skolan inte 
använder tilldelade resurser på rätt sätt. Denna typ av konflikt har man i och 
för sig försökt att undvika enligt politikern. När nytt förslag till skolplan 
arbetats fram av gymnasienämnden lämnas detta arbetsmaterial ut för remiss i 
verksamheten innan den slutligen fastställs av kommunledningen. Det finns 
då en möjlighet att tycka till om frågor vad gäller mål och medel. Här är det 
då mycket viktigt att det finns en god och öppen kommunikation mellan 
gymnasienämnd, utbildningsförvaltning, skolledning och lärare. Alla 
frågetecken måste lyftas fram och ventileras innan den nya skolplanen 
fastställs. Alla måste vara överens om att målen i skolplanen kan nås med 
tilldelade resurser. 
 
Ett av problemen, som vi tidigare nämnt, är att kommunernas budget görs på 
ett år medan skolplanen har en längre löptid. Det finns då ingen möjlighet att 
överblicka om kommande års budget ska falla väl ut med de långsiktiga 
målen. Skolplanens löptid har tidigare sträckt sig längre än valda politikers 
mandatperioder och man har därför valt att inte lägga en budget som sträcker 
sig över mandatperioderna. Vi tycker att kommunen borde ta på sig ansvaret 
att lägga en budget som sträcker sig i tid med skolplanen. 
 
Kommande skolplan kommer dock att ligga i tid med nästa mandatperiod och 
här finns då en god möjlighet att lägga en budget som stämmer väl överens 
med uppsatta mål för hela skolplanen, både kortsiktiga och långsiktiga. Att 
lägga en budget som kopplas till måldokumenten borde inte bli allt för 
ansträngande. Har man beslutat sig för att nå ett mål måste resurserna för 
denna måluppfyllelse finnas. Med lite ekonomisk experthjälp kan siffror 
kopplas till mål, även för längre perioder. Man får givetvis följa upp med 
prognoser. Revideringar i budgeten kan kanske bli aktuella när man lägger 
längre budgetar, men det är viktigt att känna att målen är möjliga att nå  från 
första början, detta är en kritisk faktor vid målstyrning. 
 
Förvaltarna i våra intervjuer säger att kommunen har tillsatt en ekonom för att 
titta närmare på kopplingen budget-mål och att det för tillfället arbetas med  

85 Anthony R N, Govindarajan V, 2001 
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någon slags ekonomisk referensram som ska kopplas till måldokumenten. Vi 
hoppas att detta faller väl ut, för kopplingen budget-mål måste finnas med vid 
målstyrningen i skolan!86 
 
Kritisk faktor: Resultaten ska följas upp, utvärderas och återföras! 

Resultatuppföljning 
Resultatuppföljningen har, som vi tidigare skrivit, varit en politiskt kritiserad 
verksamhet främst från kommunalt och statligt håll, men även skolorna själva 
har till stor del stämt in i missnöjesyttringarna. Som vi har förstått så 
utmynnade kritiken i kvalitetsredovisningsplanen 1997 och var en utveckling 
av Lpf 94, vars svaga utvärderingsdel nu stramades upp.  
 
Sedan 1997 kräver staten genom en särskild förordning årliga 
kvalitetsredovisningar87 av kommuner och skolor. Intentionen med dessa 
redovisningar är att visa hur, och i vilken omfattning, man nått de mål man 
satt upp och hur eventuella brister ska åtgärdas. Förordningen förtydligade 
och konkretiserade det uppdrag som skolor och kommuner haft sedan 
kommunaliseringen – att planera, följa upp och utvärdera den egna 
verksamheten. Skolverket har under några år framförallt arbetat mot den 
kommunala nivån för att stödja arbetet med kvalitetsredovisningar. Våren 
2000 hade 60 procent av kommunerna upprättat en kvalitetsredovisning. Av 
dessa bedömdes hälften ha ett innehåll som överensstämmer med 
förordningens krav. De vanligaste bristerna var att det saknades en analys och 
bedömning av de redovisade resultaten eller att åtgärdsdiskussionen saknades. 
Flera av verkets regionala enheter redovisar att samtliga kommuner inom 
enhetens geografiska område nu upprättat en kommunal 
kvalitetsredovisning.88 De kvalitetsredovisningar som analyserats uppvisar en 
bättre allmän överensstämmelse mot förordningens krav. Skolverkets kunskap 
om de kvalitetsredovisningar som skolor tar fram är inte heltäckande. Som 
underlag för 2000 års inrapportering och analys av kvalitetsarbetet i 
kommuner och skolor, gjordes fallstudier i elva kommuner. Av dessa 
framkom att lärare sällan hade varit engagerade, eller engagerat sig, i 
framtagandet av skolans kvalitetsredovisning.89 Inte ens de som annars deltog 
aktivt i skolans utvärderingsarbete kände sig involverade. I tre kommuner 
hade rektor ensam tagit fram redovisningen, eller det dokument som lärarna 
kallade för en ”ren skolledningsprodukt”. Genomgående hade inte heller 
föräldrar och elever varit delaktiga i framtagningsprocessen.90  
 
Som vi kan fastställa från skolverkets rapportering har utvärderingen av 
skolan inte fungerat tillfredsställande och åtgärder har vidtagits genom 
kvalitetsredovisningsplanen. När våra respondenter fick frågan om 
utvärderingen av skolan fungerar så fick vi skilda åsikter beroende på vem vi  

86 Anthony R N, Govindarajan V, 2001 
87 SFS 1997:702 
88 Skolverkets lägesbedömning rapport Dnr 2001:803 
89 Skolverket 2000:1875 
90 Skolverkets lägesbedömning rapport Dnr 2001:803 
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frågade och på vilken nivå i hierarkin personen satt. Vi redovisar några svar 
som visar olikheterna i uppfattningarna: 
 
På frågan om måluppfyllelse ger förvaltare 1 ett positivt intryck och hänvisar 
till kvalitetsutvärderingar som mätinstrument angående måluppfyllningsgrad. 
Detta nämner förvaltare 1 flera gånger och tycker att det fungerar bra. 
 
Lärare 1 svar: Det finns ingen tid för att göra en ordentlig utvärdering, allt 
går i slentrian och ledningen tar inget ansvar. 
 
Lärare 2 är programansvarig och anser att målstyrningen fungerar och 
därmed utvärderingen av densamma, det kan förstås utvecklas och finslipas 
så att vi får ett lättare arbete vid utvärdering. 
 
Tolkningarna vi gör av empirin i vår undersökning är att utvärderingen 
fungerar idag, men att alla involverade inte fått tillräcklig utbildning eller 
information av vad som krävs av dem. Ju högre upp i hierarkin vi kommer ju 
bättre utbildning i vad målstyrning innebär och bättre förståelse för dess för- 
och nackdelar möter vi. Förvaltare, politiker, skolledare och programansvariga 
är mycket insatta i målstyrningens problematik och är till stor del mycket 
positiva. Tolkningen vi gör är att dessa personer är involverade i processen 
och känner sig som en del av denna. Därav det kraftiga försvaret av 
utvärderingsdelen , man kritiserar inte gärna det man själv känner sig ansvarig 
för enligt vår tolkning. När man inte känner sig involverad i processen är det 
lättare att kritisera densamma. Lärare 1 tycker att tiden är en kritisk faktor, i 
det dagliga arbetet hinner han/hon inte utföra utvärderingar enligt 
målstyrningens premisser. Lärare 1 får inte heller något stöd eller återkoppling 
från ledningen. Vi tolkar detta som att målstyrningen inte fått genomslag i 
hela organisationen, lärare som inte har programansvar är inte tillräckligt 
väsentliga i processen ännu. Om detta beror på tidsfaktorn eller att 
implementeringen inte kommit så långt ännu kan vi inte svara på.  
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Åtstramning i decentraliseringen 
Vi går tillbaka till vår modell som vi redovisade på sidan 16 och försöker 
tolka vår empiri genom att visualisera vad vi kommit fram till. Vi gör en så 
kallad analytisk generalisering91 som har vår modell som referenspunkt och 
ställer de empiriska resultaten mot denna.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Berg et. al, 1999 
 
När vi följer modellen genom tiden kan vi se att visionen med den målstyrda 
skolan genom Lpf 94 motsvarade vår modell. Efter hand utvecklas modellen 
och vi kan se att modellen genom kvalitetsutvärderingsförordningen 
1997:70292 stramas upp något i konturen men att det fortfarande finns 
utrymme för de lokala politikerna och skolorna att utforma sin egen profil. 
 
 
  
         
 
 
 
 
 
 
 
Modellen 1997      Modellen 2001-2002 
 
2001 stramas modellen upp ytterligare genom att många kommuner får 
Wärnerssonpengar93 under fem år. Riksdagen beslutar att införa ett särskilt 
statsbidrag riktat till skolsektorn för att öka personaltätheten och ge barn och 
ungdomar ökade möjligheter att nå målen för utbildningen. Det totala belopp  

91 Lundahl U, Skärvad PE, 1999 
92 www.skolverket.se 
93 SFS 2001:36  
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som var avsatt för 2000/2001 var en miljard kronor. För att ansökan om 
statsbidrag till personalförstärkningar skall beviljas skall kommunerna 
redovisa uppgifter som visar på en ökning av personaltätheten per 100 elever i 
förhållande till läsåret 00/01.  
Denna öronmärkning av pengar till ett specifikt syfte tolkar vi och våra 
respondenter som en åtgärd av staten för en centralisering. Budskapet från 
skolverket blir dubbeltydigt gällande målstyrning kontra detaljstyrning. I vår 
tolkning har vi även tagit hänsyn till de direktiv och styrdokument94 som 
staten publicerat sedan  Lpf 94 först introducerades och som underbygger vår 
teori om att staten tar över mer ansvar. 
Den målstyrda skolan som ska bygga på ett bottom-up perspektiv med 
indirekt styrning och en individuell möjlighet till påverkan börjar mista lite av 
sin udd. Staten har insett att kommunerna inte är analoga till sin utformning 
gällande resurser och vilja. En central styrning av vissa detaljer verkar vara 
nödvändiga, men som vi tolkat våra respondenter är det inget de håller med 
om utan de ser statens inblandning som ett tecken på bristande tillit till 
kommunerna. 
 
Denna åtstramning kan bero på att kommunerna i tidigare skolplaner har 
misslyckats med sitt måldokument skolplanen. Med misslyckats menar vi att 
politikerna inte delegerat klara, tydliga och mätbara mål. Följden av detta har 
blivit att det varit svårt att följa upp och utvärdera de kommunala 
måldokumenten. Enligt Carlzon95 så är det väldigt viktigt att i 
decentraliseringen bygga upp ett analogt nätverk av mätningar, som verkligen 
mäter exakt det man delegerat. ”Många säger sig ha delegerat och 
decentraliserat, men ändå fortsätter de att jobba som de alltid har gjort. De 
säger till sina medarbetare: Nu får ni fatta mer självständiga beslut. De menar 
det nog också – men så länge de själva inte har tagit ansvaret att besluta om 
helheten och kommunicera den så kan de andra inte ta ansvar för delarna av 
denna helhet.”96 Detta problemet får nog både staten och kommunen ta på sig 
genom att inte tidigare ha skapat nämnda analoga nätverk av mätningar. 
Kommunen har dock i sin senaste skolplan, som finns ute på remiss i 
verksamheten, lyckats bättre med sin målformulering. Målen har blivit mer 
konkreta och säger mera tydligt vad skolan ska nå för mål. Som bilaga i 
skolplanen finns även en utvärderingsplan, vilken för övrigt inte alla fått ta del 
av, som ytterligare underlättar för de anställda att förstå målen och därmed 
kan de ta ansvar för ”delarna av helheten”.  
 

94 www.skolverket.se 
95 Carlzon, J, 1985 
96 Carlzon, J, 1985 
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Slutord 
När de övergripande principerna för målstyrning av skolan fastslogs 1990 fick 
skolan ett paradigmskifte. Från att ha varit regel och detaljstyrd hela 1900-
talet skulle nu skolan styra mot mål. De första kritikerna lät inte vänta med sin 
kritik på målstyrning i offentlig verksamhet. Det går inte att styra med mål 
inom offentlig sektor löd rubrikerna. Detta var i början på 1990-talet. Den 
negativa kritiken tonades sedan ner efterhand och sedan dess har det inte 
skrivits så mycket om målstyrning i skolan. 
 
En ny modell av en bil eller något annat har oftast ”barnsjukdomar”, så även 
målstyrningsmodellen i gymnasieskolan. Det har tagit lång tid att få alla 
pusselbitar att falla på plats för att kunna kalla skolan målstyrd. Vad som 
framkommit i vårt arbete är att det först nu, i början av 2000-talet, som den 
röda tråden kan följas från de nationella styrdokumenten ner till den lokala 
arbetsplanen i skolan. Staten, kommunen och skolan har hittat ett system som 
möjliggör målstyrning av verksamheten. 
 
De nationellt satta målen anger vad som ska göras ute i verksamheten. 
Kommunens politiker visar i skolplanen vad kommunen prioriterar för mål, 
även här anger man vad verksamheten ska uppnå. Skolan bryter sedan ner 
målen ytterligare i sin lokala arbetsplan och anger i denna hur man ska klara 
att uppnå målen. Man måste dock ta hänsyn till lagar och förordningar vid 
upprättandet av de lokala måldokumenten och i det dagliga arbetet i skolan. 
 
Från början hade skolan svårt att tolka och bryta ner de nationella och de 
kommunala måldokumenten. Detta i sin tur ledde till att uppföljning och 
utvärdering av målen i praktiken var omöjlig. Kritikernas svar var att politiker 
hade svårt att skriva klara och tydliga mål. Viss oenighet fanns mellan 
partierna och detta gav upphov till diffusa och kompromissfyllda 
måldokument som var svårtolkade menade de som var negativt inställda till 
målstyrningen. Denna oenighet bland politiker har vi dock inte upptäckt under 
våra intervjuer. Politikerna, åtminstone de kommunala, verkar vara överens 
om vad skolan ska sträva mot, och i en skolplan som i skrivandets stund ligger 
ute på remiss i verksamheten har man lyckats ersätta och bryta ner 
strävansmålen till uppnåendemål. I skolplanen medföljer även en 
utvärderingsplan som gör uppföljningen av målen mer hanterbar. Denna 
bilaga till skolplanen togs emot med positiva kommentarer ute i 
verksamheten. Lärarna menade att det nu blir det lättare att förstå vad 
kommunen vill uppnå samtidigt som skolan fortfarande har kontrollen vad 
gäller hur man kommer till målen. 
 
Något som får ses som en svag länk vid införandet av målstyrningen i skolan, 
var det faktum att kunskapen om vad målstyrning innebar och hur denna 
styrningsform skulle fungera var väldigt liten bland de involverade. En del av 
lärarna, som tidigare arbetat i den regelstyrda skolan, upplevde den nya 
styrformen som tidskrävande och som en stor belastning. Man såg till en 
början inte möjligheterna i målstyrningsmodellen. Detta har man nu 
uppmärksammat i kommunen, där nu utbildning i målstyrning ges till de 
anställda. Detta ser vi som en nödvändighet för att få en fungerande 
målstyrning i verksamheten. 
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Vi har även uppmärksammat att det finns vissa ”glapp” på hur långt man 
kommit med sin målstyrning av skolan. Förskolan och åk 1-6 har kommit 
längre med det nya styrsystemet än vad åk 7-9 har gjort men när man sedan 
kommer till gymnasiet ser vi mera målstyrning av verksamheten igen. 
Kontinuiteten saknas genom hela skolsystemet. Detta beror, enligt våra 
respondenter, på att ”högstadiet” alltid varit mer ämnesinriktat. Där har 
lärarna inte arbetat i arbetslag, utan varit mer isolerade till sitt eget ämne. Vad 
gäller arbetslag så har förskola och grundskola i åk 1-6 kommit bra mycket 
längre än både ”högstadiet” och gymnasiet. På gymnasieskolan är man dock 
på god väg med utformandet av arbetslagen, här finns dock lite kvar att göra. 
Arbetslagen verkar vara en viktig faktor för att styra verksamheten mot mål. I 
dessa förs ett informellt samtal och formella diskussioner vid tolkningen av 
skolan mål. Lärarna i varje arbetslag använder varandra som ”bollplank” för 
att bättre förstå och komma närmre målen i verksamheten. 
 
En mängd teorier och teoretiker som behandlar målstyrning, däribland 
målstyrningens fader Peter Drucker, menar att kopplingen mellan mål och 
medel måste finnas med i målstyrningsmodellen. Efter våra studier i 
ekonomistyrning vid Högskolan måste vi hålla med. Detta borde vara en 
självklarhet, det går inte att nå uppsatta mål om det inte finns resurser till det. 
Kommunerna har nog förstått denna problematik, men de verkar inte ha tagit 
den på allvar tidigare. De kommunala skolplanerna har en tidshorisont och de 
kommunala budgeterna en annan. Detta ställer till det ute i verksamheterna, 
lärarna får svårt att klara måluppfyllelse utan en koppling mellan mål och 
medel. Om inte skolan får en klar och fast budget som överensstämmer med 
måldokumenten så stannar viktiga delar av decentraliseringsprocessen upp. 
Kommunen säger sig dock arbeta med att lösa detta problem, och en ekonom 
är anlitad för att försöka arbeta fram en lösning.  
 
Om målstyrningen skall fungera måste målen vara utvärderingsbara. 
Förutsättningarna för att lägga fast utvärderingsbara mål skiftar såväl inom 
som mellan samhällssektorerna. I vissa fall går måluppfyllelsen lätt att 
kontrollera och att ange i procent. Hur stor andel av eleverna som får sina 
förstahandsval av gymnasieprogram tillgodosedda är ett sådant exempel. I 
andra fall måste måluppfyllelsen bygga på bedömningar som påverkas av de 
sammanhang i vilka bedömningarna sker. Exempel på två sådana mål är att 
skolan skall utveckla elevernas sociala kompetens och ge eleverna framtidstro. 
 
Införandet av målstyrningen i skolan har tagit lång tid, för lång tid kan 
tyckas, men den har fått stor genomslagskraft i organisationen.  
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Några citat som vi tycker belyser hur målstyrningen uppfattas i skolan: 
 
”Det är svårare i vissa avseenden men ett mera varierat och intressantare 
arbete med större ansvar” 
 
”Det är ett komplicerat system, men vi blir bättre på det hela” 
 
”Klokskapen ökar när verksamheten kommer närmare kärnan” 
 
"Ju fler som tänker desto bättre borde det bli, om man nu tror på demokratin 
som idé" 
 
”Tjänstemän -lärare måste inse att politiker ska bestämma vissa saker” 
 
”Målstyrning har blivit vardagstänk ute i verksamheten" 
 

Slutsatser 
 
Kritisk faktor: Klara mål ska formuleras!  
 
Betyg G: Idag har politiker, förvaltningen och skolledningen den erfarenhet och 
utbildning som behövs för att formulera klara och utvärderingsbara mål. Men som vi 
diskuterat innan kommer processen med utvecklingsarbetet och kvalitetsarbetet 
aldrig att ta slut.  
 
 
Kritisk faktor: De anställda medverkar och har inflytande i målformulerings-

processen! 
 
Betyg VG-: Skolledaren idag har målstyrningens filosofi helt klart för sig och arbetar 
aktivt för en progressiv utveckling. Arbetslagen fungerar väl överlag med enstaka 
undantag. Dessa undantagen måste åtgärdas. 
 

 
Kritisk faktor: Det måste finnas en koppling mellan mål och budget! 
 
Betyg Komplettering: Tyvärr fungerar inte denna mycket viktiga faktor fullt ut, men 
som vi förstått är kopplingen något som uppmärksammats på alla nivåer och kommer 
att ses över till nästa budget. 
 
 
Kritisk faktor: Resultaten ska följas upp, utvärderas och återföras! 
 
Betyg G: Efter kvalitetsutvärderingsplanen som kom 1997 har denna faktor 
uppmärksammats och genomgått en positiv utveckling, men arbetet är som vi 
påpekar på flera ställen inte slut. 
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Avslutande reflektioner 
Uppsatser av det här slaget tillkommer inte på några dagar utan det ligger 
enormt mycket arbete bakom. Därför är det av nödvändighet att ämnet är 
intressant och givande. Vårt val, målstyrning i gymnasieskolan, var just ett 
sådant ämne men det var inget som vi visste på förhand utan ämnet framkom 
i diskussioner efter kursen styrning och styrsystem med Lars Svensson som 
föreläsare. För övrigt en kurs vi kan rekommendera till alla 
ekonomistuderande. 
 
Under arbetets gång har vi uppmärksammat en del intressanta saker bl.a. att 
målstyrning inte längre verkar anses som särskilt intressant för forskare och 
författare. Detta tror vi beror på att målstyrningen idag fungerar så pass bra 
att den inte medför några allvarliga diskussioner bland politiker eller 
allmänhet. I och med att det på senare tid inte skrivits så mycket om ämnet 
tycker vi oss ha skapat en del ny kunskap, vilket också var en förhoppning 
med uppsatsen. 
 
Ett problem som vi uppmärksammat är att tiden aldrig räcker till. Vi har 
arbetat mycket mer än vad vi tänkt oss, men fortfarande finns det många 
saker vi skulle vilja ha haft med, men tidsbristen gjorde att vi inte kunde 
utforska vidare i detta intressanta ämne.  
 

Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetets gång har vi växlat perspektiv ett flertal gånger och vi tänker 
främst då på våra respondenters bakgrunder: politiker, förvaltare, skolledare 
och lärare. Ett perspektiv vi inte tog upp är elevens. Detta perspektiv är 
egentligen det ultimata mätinstrumentet eftersom de är ”slutprodukten” av 
styrningsfilosofin. 
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Bilaga 

Empiri 

Redovisning av intervjusvaren 
Nedan redovisar vi resultatet av genomförda intervjuer. Eftersom några av 
respondenterna efterfrågade anonymitet, har vi valt att presentera svaren i 
sammanställd form. Frågorna som ställs är tagna från vårt frågeformulär eller 
en följdfråga av dialogen som uppkom under intervjuerna. Vi har valt att dela 
upp de intervjuade i olika kategorier såsom politikern, förvaltaren 1 och 2, 
skolledning och lärare 1, 2, 3 för att lättare kunna redovisa de olika 
perspektiven. 
 
Vilken är den intervjuades roll i målformuleringsprocessen och vilken 
uppfattning har de om den målstyrda skolans funktionalitet? 
 
Förvaltare 1  
Om styrkedjan stat- kommun- förvaltning så tycker förvaltare 1 att det är en 
alldeles utmärkt och nödvändig kedja som är själva grundtanken för en 
demokratisk stat. Som förvaltare lyssnar jag på politiker och lärarkår och 
försöker jämka resurser och mål till ett rätt konglomerat. Förvaltare 1 ser 
positivt på den målstyrda skolan och menar att det fungerar bra och att det 
hela tiden förs en dialog med skolledningen. Vid jämförelser med den äldre 
detaljstyrda skolan ser förvaltare 1 idag mindre pengar och mer men 
intressantare arbete och större möjligheter till individuell anpassning för lärare 
och elever. 
 
”Klokskapen ökar när verksamheten kommer närmare kärnan” 
 
Förvaltare 2  
Målstyrning är en svår och lång process som började inom Karlshamns 
kommuns skolväsende 1994 i och med Lpf 94. Det var dock inte förrän 1998 
när skolplanen togs fram som arbetet startade på allvar och det är först idag 
2002 som jag känner att instrumenten finns för att utföra uppdraget fullt ut. 
Förvaltare 2 tror att det behövs mellan 5-10 år för att implementera 
målstyrning innan chefer och övrig personal har fått erfarenhet och utbildning 
som överensstämmer med måldokumenten. Förvaltare 2 känner att det finns 
en helt annan kvalitet och substans idag när man pratar målstyrning med 
involverade personer. 
 
”Målstyrning har blivit vardagstänk ute i verksamheten" 
 
Skolledaren  
Vad ska göras (politikerna) –hur ska det göras (verksamheten) och 
resultatuppföljning är mycket viktigt, det är en demokratisk process som tar 
lång tid. All personal och alla elever involveras i beslut som ska tas och 
grundar sig på den demokratiska processen med majoritetsbeslut. Detta för att 
beslutsefterlevnads-graden ska vara maximal. Målstyrning inbjuder till  
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engagemang och initiativtagande och lämnar utrymme på den lokala nivån för 
konkretisering av målen. Denna konkretiseringsprocess är nödvändig för att 
alla involverade ska förstå och efterleva de tagna besluten.  
 
Dialogen som uppstår vid konkretiseringsprocessen är en naturlig process i 
skolans värld där välutbildade och intellektuella människor möts, alla har 
bildat sig en egen åsikt och den stämmer inte alltid överens med ledningens. 
Men detta ses inte som ett problem utan tillför processen perspektiv som för 
det mesta kan utnyttjas i det framtida beslutet enligt skolledaren.  
 
”Fattar beslut grundat på en demokratisk process”  
 
Politikern  
Uppgiften som gymnasienämnden har är att utarbeta den kommunala 
skolplanen vart tredje år, vid utarbetandet fastställer och vidareutvecklar de 
målen i densamma. Politikern kan inte tänka sig någon annan styrform än 
målstyrning för gymnasieskolan eller skolan i övrigt och drar paralleller till 
det moderna samhället, men påpekar samtidigt att med frihet följer ansvar och 
att alla involverade måste engagera sig i skolan på ett annat vis idag än om det 
varit en centralstyrd statlig angelägenhet.  
 
Lärare 1  
Arbetslagen är enligt lärare 1 A och O för en fungerande målstyrd skola. I det 
område som lärare 1 är involverad i finns varken fungerande arbetslag eller 
tillräckligt stöd uppifrån för att utveckla arbetslagen. Lärare 1 tycker också att 
målstyrning hänger mycket på individen själv, likaså att ta till sig tolkningar 
och förklara målen för eleverna. Förklaringen till eleverna tycker lärare 1 
missas fullständigt i de första årskurserna, de är förmodligen inte tillräckligt 
mogna för att ta till sig och föra en dialog som det är tänkt. Däremot har lärare 
1 enligt egen erfarenhet upplevt en positiv och mycket givande dialog när 
lärare 1 undervisat elever i kurser på C-nivå. De elever som går dessa kurser 
har kommit så långt i sin personliga utveckling och har inga problem med att 
förstå och tolka mål.  Lärarna behöver förmodligen lägga mer tid på 
genomgången av kursplaner och programmål med eleverna. Denna tid finns 
inte idag. 
 
Lärare 2  
Friheten som lärare haft i alla dagar när det gäller utformandet av 
undervisning i klassrummet finns kvar och den har utökats till att involvera 
samarbete mellan lärare, elever och ledning när det gäller beslut som påverkar 
utbildningskvaliteten. Friheten har flyttat upp ett steg och involverar idag även 
tiden utanför klassrummet. På frågan om skillnader från förr och idag gällande 
målstyrning och detaljstyrning svarar lärare 2 att: 
 
”Det är svårare i vissa avseenden men ett mera varierat och intressantare 
arbete med större ansvar” 
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Lärare 3  
Lärare 3 har upplevt den regelstyrda skolan och skulle inte vilja ha tillbaka 
den. Läraren menar att den friheten som finns inom ramen för den målstyrda 
skolan är nödvändig idag. När man arbetar med människor måste det finnas 
utrymme för kompromisser och individualitet. Målstyrning är en levande 
process som passar bra in i dagens samhälle och alla har möjligheten att delta i 
arbetet med att förbättra och föra dialogen framåt. Ett nyliberalt tänkande med 
rationaliseringar skulle inte fungera när man arbetar med människor.  
 
"Ju fler som tänker desto bättre borde det bli, om man nu tror på demokratin 
som idé" 
 
Fungerar utvärderingen i den målstyrda skolan? 
 
Förvaltaren 1  
På frågan om måluppfyllelse ger förvaltare 1 ett positivt intryck och hänvisar 
till kvalitetsutvärderingar som mätinstrument angående måluppfyllningsgrad. 
Detta nämner förvaltare 1 flera gånger och tycker att det fungerar bra, men 
något som fattas är material för att jämföra sin skola med andra likvärdiga 
skolor. Förvaltare 1 tycker sig skönja en utveckling mot en mera detaljstyrd 
skola där målformuleringarna blir mer och mer centralt styrda för en analog 
verksamhet som ska vara lättare att utvärdera. 
 
Förvaltare 2  
1997 kom kvalitetsredovisnings propositionen och styrde upp den något svaga 
utvärderingsdelen av Lpf94. Om denna har förvaltare 2 både positivt och 
negativt att säga. Det som var positivt var att den näst intill obefintliga 
utvärderingsdelen togs upp och gavs riktlinjer, det negativa var att tilliten till 
kommunernas kompetens ifrågasattes i och med att riktlinjerna utformades 
ifrån statligt håll. Idén med målstyrning är att decentralisera och det mister lite 
av sitt fokus när staten tar tillbaka en del ansvar. 2001 förändrades 
kvalitetsredovisningen till att bli ännu mer styrd från statligt håll. Även detta 
ser förvaltare 2 som ett misslyckande.  
 
Skolledaren 
De mål som är svåra att utvärdera enligt skolledaren är strävansmål, dessa har 
för stort tolkningsutrymme och är därmed också svåra vid en 
resultatutvärdering. Kvalitetsprocessen mäts i tre steg: arbetsprocesser, 
förutsättningar och resultat. Tillfredsställelsen mäts i två dimensioner. 
 
Politikern 
Nytt för i år är att gymnasienämnden och förvaltningen infogat en 
utvärderingsplan på eget initiativ enligt politikern. Det har funnits plan för 
utvärdering innan men inte i så tydligt skick som nämnden nu har medverkat 
till att konkretisera. De har även följt utvecklingen som rekommenderats från 
högre ort, att minska på strävansmålen och lagt mer energi på inriktnings –
uppnåendemål, detta först och främst för att underlätta utvärderingen av 
gymnasieskolan.  
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Lärare 1  
Det finns ingen tid för att göra en ordentlig utvärdering, allt går i slentrian och 
ledningen tar inget ansvar. Efter att lärare 1 fått ta del av den nya skolplanen 
som är ute på remiss och ser utvärderingsdelen i densamme så vänds den 
negativa attityden och lärare 1 ser en positiv utveckling i och med den nya 
skolplanen.   
 
Lärare 2 
Målstyrningen fungerar och därmed utvärderingen av densamma, det kan 
förstås utvecklas och finslipas så att vi får ett lättare arbete vid utvärdering. 
Men dialogen vi har på skolan är öppen och därmed genomgår vi en ständig 
utveckling. 
 
Lärare 3 
Lärare 3 säger att ibland stämmer inte målen överens med resurserna och att 
ett utomstående perspektiv skulle behövas. Detta för att kunna medla på ett 
objektivt sätt, lärare 3 säger att ibland är man för involverad och ser inte 
skogen för alla träden. Vi är involverade med att utforma målen och samtidigt 
sitter vi som utvärderare och ska se om målen är uppfyllda. Med detta 
framhåller lärare 3 att ett professionellt utifrånperspektiv behövs ibland. 
 
"Ju högre betyg eleverna får, ju högre lön skulle lärarna få"  
 
Detta är ett uttalande som kommit från högre nivå under en diskussion om 
relationen mellan betyg och lön för en duktig lärare. Lärare 3 menar med detta 
citat att man inte är mer kompetent för att man sitter högre upp i hierarkin. 
 
Vilken är kritiken mot målstyrning 
 
Förvaltare 1  
En svaghet med systemet enligt förvaltare 1 är att finna den rätta formen för 
mål, resurser och uppföljning som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt.  
 
”Det är ett komplicerat system, men vi blir bättre på det hela”  
 
Förvaltare 2  
Kritiken mot målstyrning är endast att det har tagit för lång tid att införa i 
skolans värld. Förvaltaren jämför med en elektriker och menar att om man 
fick en ny manual som visade hur man skulle koppla ledningarna, så skulle 
det inte fungera om någon höll fast vid det gamla sättet och alla andra 
kopplade enligt de nya manualerna. Då skulle kunderna inte anlita denna 
elektriker och systemen som kopplas skulle inte fungera.   
 
Skolledaren 
Skolledarens kritik mot målstyrning är: det kan ibland kännas som om vi 
uppfinner hjulet på varje skola och ibland känns vissa diskussioner onödiga.  
 
Men samtidigt försvarar skolledaren en individuell anpassning för varje 
enskild skola och då är man tvungen att uppfinna hjulet igen men kanske en 
modell med större storlek och mera ekrar. Diskussionerna som ibland känns  
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onödiga är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle, alla måste få yttra sig och 
ventilera sin åsikt. 
 
Politikern  
Kvalitetsmanualer finns utarbetade för utvärdering såsom trivselenkäter och 
attitydundersökningar. Men någon jämförelse med andra kommuners skolor 
finns inte och det är ett problem enligt politikern. Ingen vet vad deras 
utvärderingar egentligen är värda. Det har gjorts nationella utvärderingar men 
Väggskolan har inte fått något konsistent betyg, ibland har de varit med på 
den övre halvan och i nästa undersökning funnit sig i den undre halvan av 
skalan.  
 
Lärare 1  
Lärare 1 tycker att projektformen skulle utvecklas och menar att då skulle 
målen lättare kunna följas upp. Likaså vill lärare 1 inte att det ekonomiska 
ansvaret ska ligga på lärarna, det stjäl för mycket tid som kunde spenderas på 
eleverna istället. Lärare 1 tycker vidare att ledningen skulle överföra tilliten 
från ledningen till pedagogerna och föra en löpande dialog för en progressiv 
utveckling. 
 
Lärare 2 
Målen och resurserna stämmer inte alltid idag men lärare 2 tror att det blir 
bättre i framtiden. 
 
Lärare 3  
Kritiken mot målstyrning som lärare 3 upplever är att man tappat 
riksjämföringen, idag är det svårare att jämföra en skola mot en annan.  En del 
elever tycker nog att arbetet skulle vara lättare om man stod och pekade med 
hela handen så att de inte behövde tänka och ta ansvar i den utsträckningen de 
måste göra idag. 
 
Fungerar målstyrningsprocessen när politiker ska bestämma? 
 
Förvaltare 1  
Vid den politiska utformningen av skolplanen ser förvaltare 1 ingen 
kraftmätning mellan de olika partierna utan tvisterna gäller bara ordval. 
Dåliga kompromisslösningar ses inte heller som något hot utan politikerna gör 
sitt arbete bra och försöker anpassa sin skola till dagens förutsättningar på 
bästa sätt. Politiker beslutar och förvaltningen utför besluten. Däremot har 
förvaltare 1 svårt att utveckla direktiven från politiska treårsplaner för det är 
en skola och ett samhälle i ständig utveckling. 
 
Förvaltare 2  
Hon tycker sig inte ha sett några oenigheter vid framställandet av skolplan 
2002-2005 från politiskt håll. Alla partier är överens om att prioritera skolan 
och att försöka göra det så bra som möjligt. Politikerna lyssnar även till 
mycket stor del på vad tjänstemännen säger och de får även sin utbildning och 
information därifrån. 
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Skolledaren 
Målstyrning inbjuder till engagemang och initiativtagande och lämnar 
utrymme på den lokala nivån för konkretisering av målen. Denna 
konkretiseringsprocess är nödvändig för att alla involverade ska förstå och 
efterleva de tagna besluten. 
 
”Politikerna säger vad vi ska göra, och vi utarbetar hur vi ska göra” 
 
Politikern  
Politikern påpekar den ryggsäck som skolan har med sig från förr när den var 
regel – detaljstyrd och synliggör därmed ett problem. Alla förändringar inom 
skolan tar tid, det sitter en djupt förankrad mentalitet i lärarkollegiet där 
intellektualitet och individuell frihet spelar en stor roll för den enskilde 
personen. Men i stort sett fungerar samarbetet mellan skolan och politikerna 
friktionsfritt, båda har lärt sig att respektera den andre. Politikerna säger vad 
och skolan säger hur, och båda tycker sig ha fått sin vilja igenom. 
 
Lärare 1  
Lärare 1 tycker att budgeten skulle ta hänsyn till målen och menar att det idag 
inte finns någon konkret koppling dem emellan.  
 
Lärare 2 
Lärare 2 tycker inte att skolan är prioriterad av politikerna idag, utan de ligger 
långt ner på skalan och ger exempel på en 40 % nedskärning under budgetåret 
2002. Alla tänkta investeringar ligger i malpåse och får vänta till nästa år då 
förhoppningsvis skolan får mera pengar. Men Lärare 2 tycker att det är 
politikerna som ska bestämma i vissa frågor. Detta tillhör den demokratiska 
processen. 
 
”Tjänstemän -lärare måste inse att politiker ska bestämma vissa saker” 
 
Lärare 3  
Målen som satts upp i Lpf 94 och sedan genom kompromisser och 
förhandlingar formats till att passa den enskilda skolan tror lärare 3 är ett bra 
sätt att finslipa kvaliteten i målformuleringarna. Målen blir för det mesta 
utvärderingsbara och ett lokalt ansvar tas för kvaliteten.  
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Finns det kontinuitet i dagens skola när det gäller målstyrning?  
 
En del av respondenterna har insett att det finns ett glapp i högstadiet där 
eleverna idag inte behöver ta samma ansvar som de gör i gymnasieskolan och 
mellan klass 1-6. Barnen i klass 1-6 gör t.ex. upp egna 
veckoplaneringsschema. Eleverna i 01 fick själva bestämma vilket ämne de 
skulle arbeta med under lektionerna.  Detta arbetssätt försvinner på högstadiet 
och eleverna får inte påverka sin skoldag alls i samma utsträckning. Friheten 
att själv kunna påverka återkommer under gymnasietiden, men eleverna har 
nu vant sig att "lyda" order och vill helst ha direktiv. 
Vidare säger en av respondenterna att bytet av paradigm är en smärtsam 
process och att det genomsyrat hela arbetet med införandet av målstyrning.  
 
Har pedagogens ålder någon betydelse för acceptansen av målstyrningens 
principer? 
 
Lärare 2 tror att de som hade föredragit detaljstyrning är en äldre generation 
som tyckte det var bekvämare att ta order än att ta ansvar. Politikern påpekar 
den ryggsäck som skolan har med sig från förr när den var regel – detaljstyrd 
och synliggör därmed ett problem. Alla förändringar inom skolan tar tid, det 
sitter en djupt förankrad mentalitet i lärarkollegiet där intellektualitet och 
individuell frihet spelar en stor roll för den enskilde personen.  
Men samtliga kommer tillslut fram till att åldern inte spelar roll utan det är 
individen som utgör vilka gränser som sätts gällande målstyrning. Det finns 
nyutbildade lärare som gärna vill ha mera direktiv och regler medan det finns 
lärare som snart går i pension som är väldigt progressiva och tar till sig alla 
förändringar snabbt. 
 
Finns det någon koppling mellan budget och mål? 
 
När det gäller denna frågeställning är alla överens om att det idag inte finns 
någon riktig koppling, utan målen står utanför budgetdiskussion. Men 
eftersom alla är medvetna om detta problem arbetas det på många nivåer för 
att lösas. En ekonom på förvaltningen har fått i uppdrag att till nästa budget 
försöka ha en lösning tillgänglig. 
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