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Förord	
 

Vi  vill  rikta ett  stort  tack  till  alla de personer  som möjliggjort  vår uppsats  genomförande. 

Handledare: Henrik Linderoth, Examinator: Thomas Andersson. 

Vi  vill  även  tacka  de  personer  som  ingick  i  vår  opponentgrupp  för  värdefulla  insikter  och 

kommentarer.   

Vi  vill  också  rikta  ett  stort  tack  till  kommunen  och  alla  våra  respondenter,  utan  er  hade 

uppsatsen  inte  varit  möjlig  att  genomföra.  Vi  vill  rikta  ett  extra  stort  tack  till 

verksamhetscontrollern  på  utbildningsförvaltningen  för  all  hjälp  vid  genomförandet  av 

arbetet. 
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Sammanfattning	
Bakgrund och problemformulering: År 1990 fastställdes beslut om den s.k. ansvarsprincipen 

för  skolan.  Syftet med  denna  ansvarsprincip  var  att  tydliggöra  ansvarsfördelningen  inom 

skolan  samt att målstyrning  skall användas.  Staten  skall  se  till att utbildningen  i  landet är 

likvärdig och av hög kvalitet genom att sätta nationella riktlinjer och mål. Kommunerna har 

stor frihet att själva utveckla skolverksamheten inom de lagar och riktlinjer som fastställts av 

regering  och  riksdag.  Skolenheterna  i  sin  tur  skall  forma  innehållet  och  strukturen  för 

skolarbetet,  utifrån  de  nationella målen  och  riktlinjer  samt  de  förutsättningar  som  råder 

inom  kommunen.  Lärare  och  rektorer  skall  även  bryta  ner  de  övergripande  målen  och 

precisera  de  till  sin  egen  verksamhet.  Denna  decentralisering  av  skolan  har  komplicerat 

styrningen  av  skolan  ytterligare.  Skolan  formas  idag  av  nationella  politiker,  kommunala 

politiker och professionella aktörer. Dessa mål, normer och  styrsignaler  från olika håll kan 

vara svåra att förena och det leder till skilda tolkningar. Utifrån detta har vi kommit fram till 

följande problemformulering. 

Hur  tolkas  och  prioriteras  komplexa mål  som  fastställs  av  stat  och  kommun  på  de  olika 

nivåerna inom den kommunala skolan? 

Syfte: Syftet med detta arbete är att analysera hur man inom den kommunala skolans olika 

hierarkiska  nivåer,  från  utbildningschef  till  lärare,  tolkar,  prioriterar  och  praktiserar  de 

övergripande mål och riktlinjer som fastställs av stat och kommun. 

Metod: Syftet med vårt arbete var att analysera och öka förståelsen för det valda ämnet. En 

kvalitativ studie syftar till att erhålla en djupare förståelse. Vi har valt att göra en fallstudie 

då fallstudier används för att skaffa sig djupgående insikter om en viss situation och hur de 

inblandade  personerna  tolkar  denna.  Vi  valde  att  intervjua  personer  från  samtliga 

hierarkiska nivåer  inom  gymnasieskolan  för  att  se hur de upplever målstyrning och  tolkar 

mål.  

Slutsats:  Tolkningen och prioriteringarna  av mål  styrs  i  stor utsträckning  av den politiska, 

administrativa och professionella  logik som finns  i skolan. Dessa  logiker har olika sätt att se 

på skolan och kommer att påverka på vilket sätt prioriteringar och tolkningar av målen görs. 

Dessa tolkningar mellan logikerna sker både på individnivå och på organisatorisk nivå. Vilket 

leder till att skolan är komplex. Utfallet av dessa tolkningar och prioriteringar kan ses som en 

förhandlad ordning och en socialt konstruerad praktik. 

Förslag till vidare forskning: Utifrån vårt arbete anser vi att följande vore intressanta ämnen 

att utreda ytterligare. Vad är det kommuner vill med skolan? Viljan borde vara att göra den 

attraktiv  för  att  få  in  resurser,  samtidigt  som  ska  ge  en utbildning  som möter de  statliga 

kvalitetskraven.  Var  går  pengarna  skolan  får  i  form  av  elevpeng  och  liknande?  Går  alla 

pengar till skolan eller går det till andra former av kommunal verksamhet? 

Nyckelord: Målstyrning, social konstruktion, förhandlad ordning, skola 
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Abstract	
Background and problems:  In 1990,  the so‐called principle of  responsibility  for  the school 

was  established.  The  purpose  of  this  principle  of  accountability  was  to  clarify  the 

responsibilities within  the school and  that management by objectives should be used. The 

State shall ensure that education  in the country  is equivalent and of high quality by setting 

national  policies  and  objectives. Municipalities  have  broad  discretion  to  develop  school 

activities within the laws and guidelines set by the government and parliament. School units 

will in turn shape the content and structure of the school, based on the national objectives 

and guidelines and the conditions prevailing within the municipality. Teachers and principals 

will  also  break  down  the  overall  objectives  and  specifying  them  to  their  own  unit.  This 

decentralization of  the  school has  further  complicated  the  governance of  the  school.  The 

school is today formed by national politicians, municipal politicians and professionals. These 

goals,  standards and  control  signals  from different directions  can be difficult  to  reconcile, 

and it leads to different interpretations. Based on this, we come to the following problem. 

How are complex goals set by central and  local governments  interpreted and prioritized at 

various levels within the public school? 

Purpose:  The  purpose  of  this  essay  is  to  analyze  how  the  municipal  schools  different 

hierarchical  levels, from administrators to teachers,  interpreters, prioritize and practice the 

overall goals and guidelines set by the state and municipalities. 

Method: We have a qualitative aim to obtain a deeper understanding of the chosen topic. 

We have chosen to do a case study, where case studies are used to gain  in‐depth  insights 

into a particular situation and how the people involved interpret this. We chose to interview 

people  from all hierarchical  levels within  secondary  schools  to  see how  they perceive and 

interpret organizational goals. 

Conclusion: The  interpretation and priorities of goals are  largely governed by  the political, 

administrative and professional logic found in the school. These logics have different ways of 

looking at the school and will affect the way in which priority is given to the objectives and 

how  the  interpretation of  the goals made. These  interpretations between  logics are done 

both at the individual level and the organizational level. This leads to the school complexity. 

The outcome of these interpretations and priorities can be seen as a negotiated order and a 

socially constructed practice. 

Suggestions for further research: Based on our work, we believe that the following would be 

interesting  topics  to  investigate  further. What do  the municipalities want with  the school? 

The desire should be to make it attractive to bring in resources while providing an education 

that meets state quality standards. Where does the money aimed for school go? Does all the 

money go to the school or does it go to other forms of municipal operations? 

Keywords: Management by objectives, social construction, negotiated order, school 
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1 Inledning	
 

1.1 Problembakgrund	

1.1.1 Målstyrnings	framväxt	i	offentliga	organisationer	

De  senaste  decennierna  har  offentliga  organisationer  varit  föremål  för  många  stora 

förändringar  (Almqvist,  2006).  Under  1980‐talet  kom  decentralisering  som  styrform  och 

administrativ organisationsprincip  i  fokus,  vilket  förde med  sig  idéer  som målstyrning och 

företagisering.  I  början  av  1990‐talet  implementerades  idéerna  från  1980‐talet.  Olika 

managementidéer började då  införas  i den offentliga sektorn (Almqvist, 2006). Målstyrning 

började  på  så  sätt  att  få  genomslag  i  offentliga  organisationer  och  är  idag  ett  faktum 

(Almqvist, 2006). Den  traditionella uppdelningen mellan privat och offentlig  sektor har de 

senaste årtionden blivit alltmer otydlig. Idag bedrivs offentliga verksamheter mer likt privata 

verksamheter. Denna utveckling går under benämningen New Public Management (Luke, et 

al 2011). New Public Management är olika idéer om hur organisationer ska styras, hämtade 

ifrån den privata sektorn som idag används inom den offentliga verksamheten (Power 1997; 

Almqvist,  2006).  Det  har  lett  till  att  den  offentliga  verksamheten  har  gått  från  att  sätta 

policys  för  andra  att  följa,  till  att  både  sätta  policys  och  aktivt  arbeta  med  ekonomisk 

utveckling (Luke, et al 2011). Detta ställer nya krav på styrningen inom offentlig verksamhet. 

En  modern  företeelse  är  decentralisering  av  den  formella  organisationsstrukturen. 

Argumenten  för  att  använda  decentraliserad  styrning  är  att  det  kan  skapa  inre  och  yttre 

effektivitet,  verka  motiverande  och  möjligheten  att  ta  tillvara  på  kompetens  blir  större 

(Almqvist, 2006). Ytterligare argument för att använda sig av decentraliserad styrning  inom 

offentlig verksamhet är att utveckla  servicen och  leveransen av  tjänster, att medborgarna 

kan  känna  att  de  har  en  större  närhet  till  beslutsfattarna,  att  decentraliseringen  kan 

reflektera hur  sociala  värderingar  skiljer  sig  lokalt och  att  administrera besluten  till  lokala 

organ och på så sätt bli mer flexibel gentemot medborgarna (Almqvist, 2006). 

För  att  få  några  effekter  av  ett  decentraliseringsarbete  krävs  en  tydlig  styrning.  Enligt 

Merchant  och  Van  der  Stede  (2012)  är  målstyrning  nödvändigt  att  använda  i 

decentraliserade organisationer. De första idéerna om målstyrning kom redan på 1950‐talet 

då Drucker 1954 myntade begreppet management by objectives  i  sin bok The Practice of 

Management. Grundtanken  var  att  ha  tydliga mål  som  skulle  följas  upp med mätning  av 

prestation utifrån dessa mål. Detta innebar att bryta ner övergripande mål till objektiva mål 

för  de  olika  delarna  i  organisationen  samt  individer  i  organisationen  (Lindberg & Wilson, 

2010). Målstyrning och mätning av mål har hamnat i fokus inom offentlig verksamhet för att 

hantera ansvar och öppenhet. Ansvaret ska fördelas så långt som möjligt för att vara effektiv 

enligt decentraliseringens  tankar. Beslut ska decentraliseras så att de kan  tas av dem som 

påverkas av besluten. Det finns även ett ökat krav på öppenhet  inom offentlig verksamhet. 
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Skattebetalarna  vill  genom  resultat  kunna  se  vad  deras  skattepengar  har  använts  till 

(Ekonomistyrningsverket  2003:22).  Genom  att  använda mätning  av mål  som  verktyg  kan 

bättre prestationer  inom offentlig verksamhet uppmuntras. Detta genom att sätta mål och 

använda sig av indikatorer för att se hur man presterar i förhållande till målen (Goh, 2012). 

Mål kan ha många olika syften enligt Kylén (1990). Mål ska skapa inriktning och avsikt genom 

att det finns en samsyn om vad som ska uppnås, var man är på väg och utifrån detta ta egna 

initiativ för att nå målen. Mål stödjer planeringen och styrning, de leder arbetet och hjälper 

till att bedöma  resursbehov  samt behov av utveckling på kort och  lång  sikt. Mål  fungerar 

utvärderande genom att mål  följs upp  för egen utveckling och de  informerar om vad som 

åstadkommits  (Kylén,  1990). Mål  kan  inom  offentlig  verksamhet  förenklat  delas  in  i  fyra 

nivåer  medarbetarnas,  arbetsledarnas,  chefernas  och  politikernas  mål.  Målen  har  sin 

utgångspunkt  hos  politikerna  sedan  bryts  de  ner  genom  verksamheten  (Kylén,  1990). 

Medarbetarna använder mål  för att veta vad de ska åstadkomma. Finns det  tveksamheter 

kan målen ge anvisningar om vad som behöver göras för att nå målen. Arbetsledaren lägger 

upp arbetet och använder personal och utrustning för att nå målen. De är även ansvariga att 

se  till att personal och utrustning är bra nog  för att nå målen. Klarar man  inte målen kan 

utveckling av personal och utrustning behövas. Cheferna ansvarar för att gruppers mål leder 

till att verksamheten når sina mål. En god konversation med arbetsledarna krävs för att se till 

att helheten  fungerar. Ledningen eller politikerna börjar med att ge övergripande mål och 

ska sedan se till att de bryts ner. Det är sedan upp till arbetsledarna att se till att var och en i 

personalen vet vad som förväntas av dem (Kylén, 1990).   

1.1.2 Målstyrning	i	skolan		

År  1990  fastställdes  beslut  om  den  s.k.  ansvarsprincipen  för  skolan.  I  och  med  den 

bestämdes grunderna för en målstyrning av skolan. Syftet med denna ansvarsprincip var att 

tydliggöra  ansvarsfördelningen  inom  skolan  samt  att  målstyrning  skall  användas. 

Grundtanken är att genom uppföljning och utvärdering på alla nivåer ska det ges underlag 

till att utveckla skolan.   Staten skall se  till att utbildningen  i  landet är  likvärdig och av hög 

kvalitet genom att sätta nationella riktlinjer och mål. Kommunerna har stor frihet att själva 

utveckla  skolverksamheten  inom  de  lagar  och  riktlinjer  som  fastställts  av  regering  och 

riksdag. Skolenheterna i sin tur skall forma innehållet och strukturen för skolarbetet, utifrån 

de  nationella  målen  och  riktlinjer  samt  de  förutsättningar  som  råder  inom  kommunen. 

Lärare och rektorer skall även bryta ner de övergripande målen och precisera de till sin egen 

verksamhet (SOU 2002:121). Detta  leder till att kraven på rektorers och  lärares kompetens 

och  kunskap blir  allt högre. Det  svåra med målstyrning  inom  skolsystemet  är att  kunskap 

som är väldigt komplext är svårt att sätta ett korrekt mätvärde på (SOU 2002:121). 

Omstruktureringen  av  skolan  under  1990‐talets  början  innebar  en  förändring  av 

huvudmannaskap. Då beslutades att kommunen skulle ha huvudmannaskapet över skolan. 

Som  huvudmän  ansvarar  kommuner  för  organisering  och  planering  av  skolan  (Jarl  & 

Rönnberg, 2010). Förändringen av huvudmannaskap  innebar  inte enbart en förändring från 
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stat  till  kommun,  beslutet  skapade  även  stora möjligheter  för  privata  aktörer  att  överta 

huvudmannaskapet för skolor. Skolsystemet marknadsanpassades och fria aktörer fick större 

möjligheter att anordna utbildning. Detta har  lett till att antalet  friskolor har ökat markant 

de senaste decennierna. Vilket har bidragit till en ökad konkurrens mellan olika producenter 

och ökad valfrihet för brukaren. Den ökade konkurrensen antas leda till bättre kvalitet inom 

verksamheten  (Jarl & Rönnberg, 2010). Omstruktureringen  innebar  även en  förändring  av 

regleringar. Skolverksamheten har gått från traditionellt liten regleringsmakt på lokal nivå till 

att  ha  en  större makt.  Inom  skolan  innebär  det  dock  inte  att  kommunen  helt  själv  kan 

bestämma  hur  skolverksamheten  ska  se  ut, man  är  styrd  av  t.ex.  skollag,  läroplaner  och 

kursplaner.  De  centrala  styrdokumenten  från  riksdag  och  regering  har  gått  från  att  vara 

detaljerade, till att bli mer övergripande målformuleringar. Kommunen och skolan har  idag 

stor  handlingsfrihet  för  att  uppnå målen  (Jarl &  Rönnberg,  2010). Även  finansieringen  av 

skolan har gått från att vara statlig till att idag beslutats lokalt. Numera ingår resurserna till 

skolan  i  det  allmänna  stadsbidraget  till  kommunerna. Det  är  sedan  upp  till  kommunerna 

själva att prioritera mellan verksamheterna och besluta om den budget  skolverksamheten 

ska  få  (Jarl & Rönnberg, 2010). Tidigare styrde staten skolan genom detaljerade  regler om 

hur  undervisningen  skulle  läggas  upp  och  vilka  kunskaper  elever  skulle  ha  när  de  gick  ur 

skolan.  Kommunens  roll  var  att  genomföra  de  nationella  besluten  och  fördela  de 

ekonomiska resurserna enligt de centrala och regionala direktiven. Lärarnas och rektorernas 

handlingsfrihet  var  begränsad  och  deras  arbete  var  i  hög  grad  reglerat.  Förändringen  av 

huvudmannaskap innebar att staten försköt stora delar av ansvaret för skolan till kommuner 

och  privatskolor. Även  enskilda  skolor  fick  ett ökat  ansvar.  Idag  är  statens  roll  främst  att 

sätta upp övergripande mål och att  följa upp hur kommuner och skolor arbetar mot dessa 

mål. Huvudmännen har idag ansvar för att planera, organisera och finansiera verksamheten. 

De har själva friheten att välja hur många skolor som ska finnas, hur stora klasserna ska vara 

och  hur många  lärare  som  behövs  till  verksamheten.  Huvudmännen  är  ansvariga  för  att 

skolorna  når  de  nationella  målen.  Så  länge  man  som  huvudman  håller  sig  inom 

styrdokumentens ramar, finns friheten att sätta upp egna mål och visioner (Jarl & Rönnberg, 

2010). 

  

1.2 Problemdiskussion	
För att det alltmer målinriktade styrsystemet  inom skolan ska  fungera är det viktigt att de 

statliga målen är tydliga och att huvudmän och profession lyckas konkretisera det som finns i 

skollag,  läroplaner och kursplaner, enligt SOU (2002:121). Detta har  inom forskningen setts 

som  ett  problemområde  inom  skolan  då  målen  ofta  är  komplexa  och  svåra  att  förstå. 

Målstyrning  är  inte  lämpligt  att  använda  i  alla  situationer, det  är endast effektivt när det 

önskade målet är klart definierat och där mätningen av resultatet kan kontrolleras tillräckligt 

av de anställda  (Merchant & Van der Stede, 2012). När mål är otydliga och svåra att mäta 

måste  man  enligt  Verbeeten  (2008)  också  förlita  sig  på  andra  former  av  kontroll  och 

styrning.  Dessa  kan  t.ex.  vara  handlingsstyrning  och  social  styrning  (Verbeeten,  2008). 
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Diffusa och otydliga mål kan vara farliga då var och en kan göra som de vill (Kylén, 2000). Det 

skapas utrymme  för egen  tolkning av mål som kanske  inte alls stämmer överens med den 

grundläggande  tanken.  Den  politiska  styrningen  ska  förverkligas  lokalt.  Styrdokumenten 

tolkas av rektorer och  lärare och det är  först  i mötet mellan  lärare och elev  i ett klassrum 

som  utfallet  av  styrdokumenten  går  att  se.  Studier  har  visat  att  t.ex.  läroplaner  har  en 

begränsad styrkraft och de är tidskrävande att implementera. Detta kan bero på att rektorer 

och  lärare  tolkar  styrdokumenten på ett annat  sätt än vad  lagstiftarens  intention var. Det 

kan  också  bero  på  att  lagstiftarens  intentioner  är motsägelsefulla  och  står  i  konflikt med 

varandra. Detta  leder  till  att det  kan uppstå  ett  glapp mellan  vad  samhället  gett  skolan  i 

uppdrag och vad som faktiskt görs i skolan (Jarl & Rönnberg, 2010).  

Inom skolan kan det förenklat sägas att det finns två uppdrag, ett kunskapsuppdrag och ett 

demokratiuppdrag  (Jarl & Rönnberg, 2010). Kunskapsuppdraget handlar om att  skolan  ska 

utveckla  elevers  kunskaper  och  färdigheter.  Demokratiuppdraget  innebär  att  skolan  skall 

fostra eleverna till att bli goda demokrater. Frågan många ställer sig är ”vad kännetecknar en 

god  demokrat?” Det  finns  således  en  oklarhet  i  demokratiuppdraget  (Pierre,  2007).  Båda 

dessa kan vara svåra att mäta, vilket bidrar till att det kan vara svårt att sätta tydliga mål  i 

skolan. De båda uppdragen kan också vara  svåra att kombinera. Det ena uppdraget väger 

tyngre än det andra över perioder. Idag är det i stor grad kunskapen som prioriteras av den 

borgerliga  regeringen  (Jarl & Rönnberg,  2010). Utöver  detta  har  skolan  övergripande mål 

från staten att  följa samt kommunens egna mål med skolan, som kommunen vill uppfylla. 

Skolan liksom många andra offentliga branscher är fylld av en stark profession som har stor 

påverkan  på  den  egna  verksamheten  och  dess  arbetsvillkor  (Jarl  &  Rönnberg,  2010). 

Traditionellt  sett  finns  det  två  dimensioner  av  styrning  inom  skolan;  professionen  och 

politiken. Politiken består av de mål och  riktlinjer  som politiker anger  för  skolan, både på 

statlig  nivå  och  på  kommunal  nivå.  Professionen  är mer  komplex.  Lärare  påverkas  redan 

under  sin  utbildning  vilka  mål,  normer  och  värderingar  som  kännetecknar  en  god 

lärarprestation. Professionella normer förutsätts täcka alla situationer och sammanhang och 

handlar om  förhållningssätt  i etiska och moraliska  frågor. Decentraliseringen av skolan har 

komplicerat  styrningen  ytterligare.  Utöver  den  vertikala  dimensionen  mellan  stat  och 

kommun  kan  även en horisontell dimension  skådas mellan politik och profession på  lokal 

nivå. Skolan  formas således av nationella politiker, kommunala politiker och professionella 

aktörer (Pierre, 2007). Dessa mål, normer och styrsignaler från olika håll kan vara svåra att 

förena. 

Många medarbetare har svårt att se kopplingen mellan sina egna mål och de övergripande 

målen (Radnor & McGuire, 2004). Detta är något offentlig sektor måste utveckla för att få en 

bättre målstyrning. Enligt Goh (2012) bör medarbetarnas inblandning i framtagandet av mål 

prioriteras. Medarbetare bör ha stort inflytande på de mål och resultat som sedan ska styra 

en i sitt dagliga arbete. Enligt teorin ska målstyrningen ha ett ”bottom‐up” perspektiv men i 

praktiken blir det ofta ett  ”top‐down” perspektiv  (Duffy, 1989;  Lindberg & Wilson, 2011). 

Duffy  (1989)  menar  att  det  bör  finnas  en  tvåvägskommunikation  kring  mål  för  att 
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målstyrning  ska  vara  effektiv.  Genom  att  kunna  påverka målen  ökar  engagemanget  och 

chansen  att  få  en  väl  fungerande  målstyrning  ökar.  Enligt  Duffy  (1989)  ska  därmed 

målstyrning baseras på en ”bottom‐up”‐kommunikation eller en  interaktiv kommunikation, 

men i praktiken kommuniceras ofta målen ”top‐down”, vilket försvårar implementeringen av 

ett  väl  fungerande målstyrningssystem.  Goh  (2012) menar  även  att  en  lärande  kultur  är 

nödvändig  för  en  fungerande  målstyrning,  där  man  tar  till  vara  på  resultaten  för  att 

utvecklas. Detta är något tidigare forskning visar att man brister i (Goh, 2012). Ett problem är 

att chefer blir alltför administrativa och arbetar  för mycket med pappersarbete  istället  för 

att stötta medarbetarna i deras arbete (Radnor& McGuire, 2004). 

I skollagen  (1 kap 2 §) står det att utbildningen  i Sverige ska vara  likvärdig  (Quennerstedt, 

2007). Samtidigt har decentralisering och målstyrning gjort att det är mer upp till skolorna 

själva  att  utforma  sin  egen  verksamhet.  Det  finns  inga  nationella  lösningar  på  hur  svåra 

frågor  ska  hanteras,  utan  det måste  lösas  lokalt  (Pierre,  2007). Hur  ska  då  utbildningen  i 

Sverige kunna vara likvärdig då det är upp till skolorna själva att tolka och utforma sin egen 

verksamhet  utifrån  dels  nationella  riktlinjer  men  också  kommunernas  förutsättningar? 

Många  anställda  inom  skolan  känner  sig  klämda  mellan  å  ena  sidan  statens  regler  på 

utbildningens kvalitet och å den andra sidan kommunens ekonomi och förutsättningar som 

inte tillåter vissa satsningar på skolan (Pierre, 2007). 

Administrativ personal inom offentlig verksamhet utsätts för mycket press. Offentlig styrning 

karaktäriseras  ofta  av  komplexitet,  osäkerhet,  överflöd  av  information, många  olika  och 

motstridiga mål och blandade  förväntningar bland de överordnade politikerna, media och 

olika intressenter (Head, 2010). Offentlig verksamhet har idag ett större socialt, ekonomiskt, 

miljömässigt  och  säkerhetsmässigt  ansvar.  Detta  för  att  kunna  möta  invånarnas 

förväntningar på vad de statliga pengarna ska gå till (Head, 2010).  

Organisationer är komplexa då de består av människor och vår förmåga att förstå mänskliga 

beteenden  är  begränsad.  Även  samspel  mellan  grupper  och  individer  kan  vara  oerhört 

komplicerat. Större organisationer har ofta olika människor, avdelningar, målsättningar och 

miljöer, vilket komplicerar det ytterligare (Bolman & Deal, 2012). Eftersom organisationer är 

komplexa  är de ofta mycket  tvetydiga. Det  är  svårt  att  veta  vad  som egentligen händer  i 

skolan. Även om det finns vetskap om vad som händer, är det svårt att tolka det och kunna 

veta vad det  innebär  (Bolman & Deal, 2012). Det  finns mycket som kan skapa komplexitet 

såsom ofullständig information och information som tolkas olika. Inom skolan kan det finnas 

många mål  som  är  oklara  eller motsägelsefulla  eller  båda  delar. Det  finns  även  en  tydlig 

begränsning  av  resurser  som  leder  till  en  ständig  kamp  om  dessa.  Pålitlig  fakta  inom 

organisationer  är  ofta  svårt  att  hitta.  Det  handlar  om  att  personer  måste  göra  egna 

tolkningar  utifrån  sina  uppfattningar,  förväntningar,  tankar  och  antaganden  av  konkreta 

frågor och problem. Ett faktum kan ses som en social konstruktion då det grundar sig  i vad 

människor förväntar sig och hur de vill att deras värld ska se ut (Bolman & Deal, 2012). 
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Komplexa  och  ibland  direkt motsägelsefulla mål  gör målstyrningen  i  skolan  problematisk. 

Detta kompliceras ytterligare av att kommunerna ofta har egna mål och visioner  som  ska 

samordnas med de övergripande  statliga  riktlinjerna. Detta  gör  att det  kan  vara  svårt  att 

sätta  tydliga mål  inom  skolan. Målstyrning  är  utöver  detta  ett  sätt  att  styra  hämtat  från 

privat  sektor  som  många  anser  inte  går  att  överföra  till  skolverksamheten  (Lindberg  & 

Wilson  2011;  Fusarelli &  Johnson,  2004).  Skolverksamheten präglas också  av olika  logiker 

med  skilda  intressen och värderingar vilket  skapar en komplexitet. Skolan har  traditionellt 

sett  präglats  av  politiken  och  professionen  (Pierre,  2007)  men  på  senare  år  har  den 

administrativa logiken fått en större betydelse (SOU, 2004:116).  

	

1.3 Problemformulering	
Utifrån  ovanstående  problembakgrund  och  problemdiskussion  har  vi  kommit  fram  till 

följande problemformulering. 

Hur  tolkas  och  prioriteras  komplexa mål  som  fastställs  av  stat  och  kommun  på  de  olika 

nivåerna inom den kommunala skolan? 

 

1.4 Syfte	
Syftet  med  detta  arbete  är  att  analysera  hur  man  inom  den  kommunala  skolans  olika 

hierarkiska  nivåer,  från  utbildningschef  till  lärare,  tolkar,  prioriterar  och  praktiserar  de 

övergripande mål och riktlinjer som fastställs av stat och kommun.  

	

1.5 Disposition	

Kapitel	1‐	Inledning	

I detta kapitel ges  läsaren en övergripande bild av området och bakgrunden till problemet. 

Detta ska med hjälp av tidigare forskning mynna ut i en problemformulering och ett syfte. 

Kapitel	2‐	Metod	

I metodkapitlet kommer vi motivera vårt val av studiedesign och vilken  forskningsansats vi 

har. Vi  kommer  även  redovisa  hur  datainsamlingen  går  till  och motivera  de  urval  som  vi 

gjort. Kapitlet kommer innehålla metodval, datainsamling, analys och metodkritik. 

Kapitel	3‐	Teoretisk	referensram	

I detta kapitel kommer relevant teori för området att redovisas. Vi kommer här att ta fram 

ett verktyg för att analysera vår empiri. 
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Kapitel	4‐	Empiri	

I empirin sammanställs den information vi fått i form av intervjuer. Där det ska framgå vilka 

professioner vi intervjuat och deras svar på våra intervjufrågor. 

Kapitel	5‐	Analys	

Utifrån  den  teoretiska  referensramen  ska  empirin  analyseras  och  ligga  till  grund  för 

slutsatsen.  

Kapitel	6‐	Slutsats	

I detta avsnitt har vi analysen som utgångspunkt där problemformuleringen ska besvaras. Vi 

kommer även ge förslag till ytterligare forskning. 
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2 Metod	
 

2.1 Metodansats	
Det finns många teorier som säger att det är svårt att styra med mål  i skolan. Detta främst 

för att målen är otydliga och komplexa. Vi har utifrån dessa teorier analyserat hur man inom 

skolan  arbetar  för  att  hantera  dessa  problem. Vi  utgick  från  teorin  och  analyserade  våra 

resultat utifrån denna.  

Studien handlar om att  förstå hur man  inom skolan tolkar och prioriterar mål. Det handlar 

även  om  hur man  som medarbetare  upplever mål.  Tolkning  och  upplevelser  är  viktigt  i 

utformningen av mål. Därmed var det  för oss viktigt att  förstå hur man  inom skolan tolkar 

och prioriterar mål. 

 

2.2 Metodval	
För  att  kunna  besvara  studiens  syfte  valde  vi  att  göra  en  fallstudie.  Enligt  Yin  (2006)  är 

fallstudier lämpligt att använda då man har en hur‐fråga i sin problemformulering. Vilket gör 

att man har begränsad kontroll över situationen man studerar och fokuset ligger på aktuella 

skeenden i ett konkret socialt sammanhang (Yin, 2006). Fallstudier används för att skaffa sig 

djupgående  insikter om  en  viss  situation och hur de  inblandade personerna  tolkar denna 

(Merriam,  1994).  Vi  har  analyserat  hur  chefer  och medarbetare  inom  skolan  tolkar  och 

prioriterar mål,  därför  var  en  fallstudie  lämplig.  Fokus  inom  fallstudier  ligger  på  process 

snarare än på resultat (Merriam, 1994). Syftet med vår studie var  inte att se om resultaten 

inom skolan beroende av målstyrning har blivit bättre, fokus har varit att förstå processen då 

mål tas  fram och hur dessa tolkas. Det som undersökts är ett praktiskt problem och enligt 

Merriam (1994) är fallstudier det tillvägagångssätt som är bäst för att tackla de problem där 

man måste ha  förståelse  innan man kan  förbättra praktiken. Fallstudiens styrka är att den 

kan hantera många olika  sorters empiriskt material  (Yin, 2006). Behovet  av  att ha många 

informationskällor  är  även  större  i  en  fallstudie  än  andra  studier.  Användningen  av  olika 

informationskällor  gör att  forskaren  kan  ta  sig  an ett bredare  spektrum  (Yin, 2006). Varje 

resultat eller slutsats i en fallstudie är sannolikt mer övertygande och riktig om den grundar 

sig på olikartade informationskällor som avser att styrka varandra (Yin, 2006). I vårt fall har vi 

använt oss av både intervjuer och studerat offentlig data. 

Med  ett  kvalitativt  angreppssätt  är  syftet  att  förstå  innebörden  av  en  viss  upplevelse. 

(Merriam, 1994). Vi har genomfört kvalitativa undersökningar bland chefer och lärare där de 

med hjälp av intervjuer fått beskriva hur de arbetar med mål. Utgångspunkten i arbetet har 

legat  på  den  kvalitativa  studien.  Vi  har  utfört  intervjuer  på  samtliga  positioner  inom 

utbildningsverksamheten,  från  förvaltningschef  till  lärare.  Detta  för  att  få  en  bild  av  hur 

medarbetare  och  chefer  tolkar, mäter  och  prioriterar mål  inom  skolan.  Vi  ville  veta  hur 
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cheferna arbetar med utformningen av mål. Vi hade också för avsikt att ta reda på om det 

som chefer försöker uppnå också uppfattas på detta sätt av medarbetarna. Vi har använt oss 

av  kvalitativa  semistrukturerade  intervjuer. Det  är  i  kvalitativa  intervjuer önskvärt  att  låta 

intervjun  röra  sig  i  olika  riktningar,  eftersom  detta  ger  kunskap  om  vad  intervjupersonen 

upplever vara  relevant och viktigt  (Bryman, 2011). Därför var det  lämpligt att använda en 

semistrukturerad intervju, där vi hade frågor som styrde intervjun, men det fanns möjlighet 

för den intervjuade att utveckla resonemang som inte direkt besvarade frågorna. 

Detta kompletterade vi med att  studera mål  inom  skolan  för att  få en helhetsbild. För att 

komplettera  respondenternas  svar har  vi  tittat på  styrdokument, övergripande och  lokala 

mål. Detta  för att  få en uppfattning om mängden mål och att se om målen är  tydliga och 

lätta  att  förstå.  Statliga myndigheter  lämnar  ifrån  sig mycket  information  som  kan  vara 

intressant vid forskning (Bryman & Bell, 2005). Detta har vi använt i vår studie av skolan. Vi 

har  även  här  haft  ett  kritiskt  förhållningssätt  då  dessa  dokument  ofta  kan  innehålla 

skevheter. Dokumenten innehåller tolkningar från författaren och har även tolkats av oss när 

vi undersökt dokumenten (Bryman & Bell, 2005). 

 

2.3 Informationsinhämtning	
Vi började med att studera  litteratur kring målstyrning  inom offentlig verksamhet för att få 

en övergripande förståelse kring ämnet. Genom att studera ämnet och den information som 

vi  tagit  del  av  har  vi  kunnat  avgränsa  oss  och  skapa  oss  en  djupare  förståelse  om 

problematiken som finns inom offentlig verksamhet och skolan i synnerhet. 

Den  information som hämtats  in har utgjort grunden  för den  teoretiska  referensramen. Vi 

har  genomfört  en  omfattande  litteratursökning  gällande målstyrning med  inriktning mot 

offentlig verksamhet och  skolan. Våra nyckelord  i  litteratursökandet har varit målstyrning, 

offentlig verksamhet, skola, komplexa och oklara mål. Därför har vi  inriktat oss mot artiklar 

och böcker som berör målstyrning inom skolan och övrig offentlig verksamhet. Vi har försökt 

hitta  så aktuella artiklar  som möjligt, men även använt oss av artiklar och böcker  från 90‐

talet,  då  skolan  kommunaliserades  och  målstyrning  började  användas  inom  skolan.  Det 

fanns redan då många som ansåg att målstyrning och kommunalt styre av skolan var svåra 

att förena. Vi har kopplat nyckelbegreppen till teorier kring dessa begrepp. Utifrån dessa har 

vi kunnat göra tolkningar för att besvara vår problemformulering. Målstyrning  inom skolan 

har utgjort grunden för informationshämtandet då detta är vårt problem. 

Vi har utifrån detta valt att hämta information kring social konstruktion, de logiker som finns 

i  skolan  och  förhandlad  ordning  för  att  bäst  kunna  tolka  och  förstå  vårt  problem. Vi  har 

genom litteratursökning kring dessa teorier skapat oss en djupare kunskap och förståelse av 

ämnet. Utifrån dessa  teorier har vi kunnat analysera och  tolka målstyrningen  i  skolan och 

varför det ser ut som det gör. Valet av dessa teorier gjordes p.g.a. att det finns många olika 
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intressegrupper  i  skolan  och  de  olika  gruppernas  värderingar  kommer  att  påverka 

målstyrningen. 

 

2.4 Datainsamling	

2.4.1 Val	av	bransch	

Vi valde att genomföra vår undersökning på två gymnasieskolor. Detta för att kunna utföra 

studien på  individer som arbetar  i samma verksamhet och som har samma  förutsättningar 

och mål. De som intervjuas jobbar i samma bransch med elever i samma åldrar med samma 

övergripande mål, vilket gör att deras upplevelser blir möjliga att jämföra.  

2.4.2 Val	av	respondenter	

Vi har utfört intervjuer på samtliga hierarkiska nivåer i utbildningsförvaltningen för att kunna 

se hur  individer på olika nivåer upplever målstyrningen. Detta  för att se hur de  tolkar och 

prioriterar mål inom organisationen och för att se vilka problem som kan uppstå i olika steg 

av processen. Vi har genomfört två intervjuer på varje nivå inom förvaltningen, detta för att 

få  flera synsätt på vårt problem. Vi gjorde  fler  intervjuer på  lärarnivån då detta är en stor 

grupp  inom  förvaltningen,  där  ett  fåtal  intervjuer  kan  ge  en  missvisande  bild.  Vi  har 

sammanlagt genomfört tolv intervjuer fördelade som följer: utbildningschef, avdelningschef, 

två  rektorer,  två  programledare  och  sex  lärare.  Vi  har  använt  oss  av  en  blandad 

intervjuordning, där vi intervjuat chefer och lärare om vartannat. Detta för att kunna få med 

oss resonemang från olika nivåer som vi sedan utnyttjat och jämfört i nästa intervju. 

2.4.3 Insamling	av	empirisk	data	

Vi tog kontakt med kommunen  för att undersöka möjligheten att genomföra vår studie. Vi 

hänvisades  till  verksamhetscontrollern  för  utbildningsförvaltningen.  Vi  presenterade  i  ett 

möte med  controllern  våra  tankar  och  idéer.  Efter mötet meddelade  vi  controllern  hur 

många  vi  ville  intervjua  på  varje  hierarkisk  nivå.  Sedan  erhöll  vi  kontaktuppgifter  till  de 

respondenter  som deltagit  i undersökningen. Vi har genom mail och  telefonkontakt bokat 

mötena med  respondenterna.  Intervjuerna har genomförts på  respondenternas  respektive 

arbetsplats.  Vi  har  turats  om  att  leda  intervjuerna  och  den  som  inte  ledde  intervjun  har 

funnits med för att kunna ställa följdfrågor utifrån det som sägs vid intervjutillfället.  För att 

underlätta  vår  datainsamling  har  vi  spelat  in  intervjuerna,  med  den  intervjuades 

medgivande.  Utifrån  dessa  har  vi  gjort  tolkningar  som  kan  kopplas  till  relevanta  teorier. 

Genom att spela in intervjun har vi kunnat fokusera på intervjun och samtalet istället för att 

föra anteckningar. På så sätt har risken att viktig information går förlorad minimerats. 

Alla  respondenter  har  fått  vara  anonyma,  dock  är  anonymiteten  på  vissa  befattningar 

begränsad då det bara finns en utbildningschef och en avdelningschef för gymnasieskolan. Vi 

har  under  intervjuerna  försökt  ställa  så  konkreta  frågor  som möjligt  för  att  få  relevant 



11 
 

information och undvika missuppfattningar. Har respondenten haft svårt att förstå en fråga 

har vi  förtydligat den. Vi har  inte  skickat ut  intervjumallen  i  förväg om  inte  respondenten 

själv önskat det. Vi har haft semistrukturerade intervjuer för att komma åt respondenternas 

tolkningar och för att de ska kunna utveckla sina resonemang. Vi har genom att använda en 

blandad intervjuordning kunnat ta med oss resonemang från respondenterna till kommande 

intervjuer. 

 

2.5 Metodkritik		

2.5.1 Validitet	och	reliabilitet	

Den  interna  validiteten  tenderar  att  bli  en  styrka  i  kvalitativa  undersökningar  enligt 

LeCompte & Goetz (i Bryman & Bell, 2003). Genom deltagande i en social grupp ges det goda 

möjligheter för forskaren att säkerställa en hög grad av överensstämmelse mellan teoretiska 

begrepp  och  det  som  observeras.  Enligt  Larsen  (2009)  och  Svenning  (2000)  kan  det  vara 

lättare att försäkra sig om en hög  inre validitet  i kvalitativa undersökningar än kvantitativa. 

Intervjuare kan göra ändringar under arbetets gång om intervjuaren upptäcker att det finns 

andra  detaljer  som  är  viktiga  för  frågeställningen. Genom  att  respondenterna  får  ta  upp 

saker de själva betraktar som viktiga kan  flera  förklaringssätt påträffas. En  flexibel process 

där  frågorna ändras efter hand bidrar till högre validitet  (Larsen, 2009). Vi har genom våra 

semistrukturerade  intervjuer  haft  möjligheten  att  ändra  frågor  under  undersökningen. 

Genom  att  vi  har  en  blandad  intervjuordning  mellan  respondenter  på  olika  hierarkiska 

nivåer, har vi kunnat ta del av deras resonemang och använda oss av dessa i nästkommande 

intervjuer. 

Enligt Yin (2006)  innebär fallstudier att slutsatser dras närhelst ett skeende  inte kan  iakttas 

direkt. Vi som  forskare har utifrån de  intervjuer och det material vi samlat  in  tolkat att en 

händelse  sker  till  följd  av  en  annan.  Vi  måste  dock  beakta  att  det  kan  finnas  andra 

möjligheter och förklaringar som ligger bakom ett skeende (Yin, 2006). Utifrån detta kan inte 

helt hållbara och korrekta slutsatser dras från vårt arbete, då det kan finnas andra aspekter 

än de vi analyserat som påverkar. 

Den  externa  validiteten  och  generaliserbarheten  kan  ifrågasättas  när  det  gäller 

fallstudieforskning. Det  som  kan  ifrågasätta är om ett  fall kan  vara  representativt, det  vill 

säga  kan  det  ge  resultat  som  kan  tillämpas mer  generellt  (Bryman,  2011).  Kritikerna  till 

fallstudier  och  kvalitativa  undersökningar  har  sett  den  externa  validiteten  som  dess 

huvudsakliga hinder (Yin, 2006). Enligt LaCompte & Goetz (i Bryman & Bell, 2005) utgör den 

externa validiteten ett problem då det kan  ifrågasättas  i vilken utsträckning  resultatet kan 

generaliseras  till  andra  situationer  och  sociala  miljöer.  Vår  undersökning  gäller  denna 

kommun, dess medarbetare och deras organisationsstruktur. Förhållanden kan vara skilda  i 

en annan social kontext och eftersom kommunerna är huvudman  för skolan kan det skilja 

mycket mellan kommunerna, därmed är det svårt att göra generaliseringar. 
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Målet  med  reliabilitet  är  att  säkerställa  att  om  en  annan  forskare  följer  samma 

tillvägagångssätt  som  en  forskare  tidigare  formulerat  och  genomfört  ska  den  nå  samma 

resultat. Syftet med reliabilitet är att minimera alla fel och skevheter i en undersökning (Yin, 

2006). Det är svårt att uppfylla det här kriteriet inom kvalitativ forskning på grund av att det 

är omöjligt  att  frysa en  social miljö och  göra den  replikerbar, enligt  LeCompte & Goetz  (i 

Bryman & Bell,  2005). Genom  observationer  görs många  tolkningar  och  det  är  inte  alltid 

säkert att olika forskare uppmärksammar samma saker på samma sätt. I intervjuer finns det 

en  stor  risk att  respondenten påverkas av  intervjusituationen och  intervjuaren  själv, vilket 

kan  få  en  viss  konsekvens  för  det  som  sägs  just  vid  detta  intervjutillfälle.  Respondenten 

kanske  skulle  sagt  något  helt  annat  en  annan  dag  eller  om  intervjuaren  varit  en  annan 

(Larsen, 2009). Därför det är svårt att säga om någon annan som gör samma undersökning 

som oss skulle få samma resultat, då människor tolkar situationer olika och respondenternas 

värderingar  kan  förändras  över  tid  i  den  sociala  kontext  individen  lever  i.  Våra  egna 

värderingar och vilka vi är som personer påverkar vad som kommer ut av  intervjun och vår 

tolkning av denna. Vi har genomfört flertalet intervjuer på de flesta hierarkiska nivåerna och 

det  finns en samstämmighet  inom nivåerna. Då  intervjusvaren är  liknande ansåg vi att det 

inte  fanns något behov av att göra  fler  intervjuer. Vi skulle  inte bli  förvånade om  liknande 

resultat skulle nås i en annan kommun. 

Reliabilitet handlar även om att  informationen som man  får behandlas på ett strukturerat 

och noggrant sätt. Ett sätt att göra detta är att ha god ordning på den data som samlas  in 

(Larsen, 2009). Vi har kontinuerligt efter varje  inspelad  intervju,  transkriberat  intervjuerna 

ordagrant  för  att  hålla  ordning  på  vem  som  sagt  vad.  För  att  på  detta  sätt  minimera 

feltolkningar och hopblandning av respondenternas svar.  

2.5.2 Källkritik	

Källkritik  syftar  till att värdera  sanningshalten och  trovärdigheten  i påståenden om  sakliga 

förhållanden  (Esaiasson,  et  al.2006).  Vi  har  haft  ett  kritiskt  förhållningsätt  till  källorna  vi 

använt oss av. När en artikel är skriven, vem som har skrivit en artikel och var en artikel är 

skriven  är  saker  som  vi  har  tagit  hänsyn  till.  Vi  har  under  studiens  gång  kontinuerligt 

utvärderat  källorna  som  används.  Vi  har  för  att  få  en  hög  tillförlitlighet  använt  oss  av 

vetenskapliga artiklar som har blivit granskade. Vi har även försökt hitta artiklar och böcker 

från mer än en författare för att få olika syn och ett bredare perspektiv på vår problematik. 

Det är viktigt att ta hänsyn till att artiklar och böcker kan vara skrivna av författare som har 

ett egenintresse i det man skriver, därför har vi haft ett kritiskt förhållningssätt till källorna.  
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3 Teoretisk	referensram	
 

3.1 Målstyrning	i	svenska	skolan	
Målstyrningsmodellen  i  Sverige  konstruerades  för  att  främja  effektivitet,  decentralisering, 

långsiktigt  engagemang  och  ansvarstagande  i  de  offentliga  administrationerna.  De  lokala 

rektorerna  fick  ansvaret  att  implementera  detta  på  skolorna  (Lindberg  & Wilson,  2011). 

Många  forskare  menar  att  det  alltid  har  varit  svårt  för  politiker  att  kontrollera  skolor, 

därmed skulle målstyrningen inte kunna lösa de problem som ständigt uppstår inom skolan 

(Lindberg & Wilson, 2011). Enligt Barker (2009) som sammanställt observationer i England är 

de offentliga  reformerna  i  skolan  långsamma. Han menar att man ännu  inte kan  se några 

effekter som tyder på effektivisering. Forskning på  införandet av målstyrning  inom svenska 

skolan  visar  även  begränsade  effekter.  På  elevernas  resultat  ser man  ingen  förbättring. 

Resultaten  från  betyg,  genomströmning  och  antagning  visar  på  att  elevernas  resultat  är 

neutrala  eller  till  och med  något  försämrade  efter  införandet  av målstyrning  (Lindberg & 

Wilson, 2011). Under den 10‐årsperiod som Lindberg och Wilson har studerat målstyrningen 

inom  skolan  har  man  sett  en  viss  minskning  av  styrningens  effekt  på  medarbetarnas 

arbetsinsats.  Detta  stödjer  Kondrasuks  (1981)  forskning,  som  menar  att  målstyrning  är 

kortsiktig och  inte ger  förbättrade  resultat på  lång  sikt. Målstyrning  tycks dock ha en  viss 

positiv  inverkan på medarbetarna. Genom  införandet  av  tydliga mål  så  vet medarbetarna 

vad  som  förväntas  av  dem.  Detta  har  lett  till  en  minskad  känsla  av  stress  bland 

medarbetarna  inom  skolan  (Lindberg & Wilson,  2011).  Ekholm  har  studerat  skolan  under 

åren  1969  till  1994  då  skolan  gått  från  att  vara  centraliserad  till  decentraliserad.  Enligt 

Ekholm  (2000)  borde  den  ökade  decentraliseringen  och  målstyrningen  leda  till  stora 

förändringar mellan skolor. Detta är enligt Ekholm inte fallet då man inte kan se några större 

skillnader. Skillnader mellan skolor fanns redan 1969 och målstyrningen har  inte  lett till att 

dessa  skillnader  har  blivit  större  (Ekholm,  2000).  Trots  den  förändrade  styrningen  inom 

skolan är det  interna arbetssättet  inom skolan oförändrat enligt Ekholm (2000). Han menar 

att  förändringen av styrningen av skolan  inte  fått de effekter man hade  förväntat sig. Den 

interna  kvaliteten  menar  han  är  först  och  främst  beroende  av  mentalitet.  Det  är 

arbetskulturen  som  styr  arbetet  i  skolan  och  först  genom  att  ändra  denna  kan man  se 

förändringar  inom  skolan.  Att  förändra  denna  kultur  är  något  som  tar  lång  tid  (Ekholm, 

2000). Då det är kulturen som styr spelar det ingen större roll vilket form av styrsystem man 

har,  då  det  inte  har  någon  större  påverkan  på  det  interna  arbetssättet  (Ekholm,  2000). 

Andersson & Tengblads (2009) forskning inom polisen visar att de anställda kan ha ett starkt 

motstånd  till administrativa  reformer, detta kan  te sig genom  främst kulturell distansering 

och att man anammar traditionella arbetsmetoder. Något som även kan appliceras på skolan 

då båda branscherna präglas av en stark profession. Slutsatsen de drar är att anställda  inte 

behöver vara maktlösa offer  inför administrativa och normativa kontroller,  istället visar det 

sig att de som har begränsad makt är  ledningen  (Andersson & Tengblad, 2009). De menar 

även  att  populära  trender  att  använda multidimensionella  former  av  kontroll  som  t.ex. 
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balanserade  styrkort  kan  misslyckas  om  det  inte  finns  en  konsensus  om  vilka  mål  och 

mätetal som är viktiga. Det kan även påverkas av bristande dialog om hur de nya målen ska 

implementeras i verksamheten (Andersson & Tengblad, 2009). 

Skolverket har genom en kvalitativ studie analyserat hur det kommunala huvudmannaskapet 

fungerar.  Studien  visar  att  kommunernas  tolkning  av  huvudmannaskapet  kan  hindra  dem 

från att agera  för en ökad  likvärdighet och  förbättrad måluppfyllelse  i skolorna. Skolverket 

menar  att det  finns  skilda meningar om  vad huvudmannaskapet  innebär och hur det  ska 

hanteras.  Studien  visar  även  att  ansvaret  inom  kommunerna  separeras  från  makten. 

Befogenheterna över ekonomin och övergripande organisation finns på den högre politiska 

nivån, medan ansvaret  för måluppfyllelse och kvalitet  förläggs  längre ner  i organisationen, 

på nämnd och förvaltning och i praktiken även på rektorer och lärare. Skolverkets utredning 

visar även att de kommunala politikerna ser de nationella målen som ambitiösa visioner mer 

än ett underlag för styrning av skolverksamheten. De menar att den olikhet som finns mellan 

landets  skolor  kan  förklaras  av  att  varje  kommun  följer  sina  egna  mål  istället  för  de 

nationella målen.  I praktisk handling underordnas de nationella målen de kommunala. Då 

skolverksamheten kan  fortgå  trots begränsad måluppfyllelse, kan det  leda  till att detta ses 

som ett accepterat beteende. Skolverket menar även att resursfördelningen  i kommunerna 

sker schablonmässigt mellan de olika förvaltningarna och  inte genom analys utav de  lokala 

förutsättningarna i förhållande till de nationella målen (Skolverket, 2011).  

 

3.2 Målstyrning	
Målstyrning kan  förenklat beskrivas som att enbart slutmålet  fastställs av  ledningen  för en 

verksamhet, men att utförandet delegeras. Den högsta ledningen styr verksamheten genom 

att  fastställa mål  och  korrigera  om  enheternas  prestationer  avviker  från målet  (Lindberg, 

1998).  Filosofin  bakom  målstyrning  eller  management  by  objectives  bygger  på  att 

medlemmarna  i  en  organisation motiveras  av  att  arbeta mot  klara mål. Drucker  betonar 

vikten av en dialog mellan över‐ och underordnade chefer angående mål, utvärdering och 

uppföljning (Lindberg, 1998).  

Det finns många definitioner på vad målstyrning egentligen innebär och det är svårt att finna 

en gemensam definition. Trots detta har Rombach  (1991  s.19) gjort ett  försök  (i  Lindberg 

1998). 

Målstyrning bygger på att  fastställa specifika och mätbara mål. De organisatoriska och de 

individuella målen skall  integreras och det skall framgå när de är uppfyllda. Klara mål skall 

formuleras av organisationens  ledning, personal på olika hierarkiska nivåer skall engageras 

vid målformulering och nedbrytning av mål. Måluppfyllelse skall uppföljas och utvärderas. 

Målstyrning  som  idé  går  ut  på  att  organisationens  medlemmar  har  kännedom  om  de 

organisatoriska målen och att uppnå målen är något man ska sträva emot (Almqvist, 2006). 
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Målen  ska  även  kunna  följas  upp  kontinuerligt,  detta  gör  att målen måste  vara  tydliga, 

mätbara  och  uppföljningsbara.  Dessa  är  viktiga  delar  för  att  lyckas med  sin målstyrning 

(Almqvist,  2006).  Enligt  Merchant  &  Van  der  Stede  (2012)  kan  implementeringen  av 

målstyrning delas in i fyra olika steg. Dessa steg är att definiera och bestämma vad som ska 

mätas, hur det  ska mätas,  sätta nivå på målen och koppla  relevanta belöningar  till målen 

(Merchant & Van der Stede, 2012). 

 Definiera  och  bestämma  vad  som  ska mätas  är  utmanande  och  svårt  då  hänsyn 

måste tas till alla intressenter. Det är dock oerhört viktigt och grundläggande att mål 

och mätning av mål är överensstämmande då de påverkar vad de anställda tycker är 

viktigt. Enligt Merchant & Van der Stede (2012) så är det som mäts det som blir gjort 

även om det inte bidrar till de önskade målen. 

 Bestämma hur målen ska mätas är en kritisk del av målstyrningen. Det kan röra sig 

om  objektiva  finansiella  mätningar,  objektiva  icke‐finansiella  mätningar  och 

mätningar  som  är  subjektiva. Mätning  av målen  varierar mellan  de  olika  nivåerna 

inom  en organisation. Variationen mellan olika  former  av prestationsmätningar på 

olika nivåer gör att chefer måste kunna bryta ner de övergripande finansiella målen 

till mer operativa mål (Merchant & Van der Stede, 2012). 

 Sätta nivå på målen är viktigt  inom målstyrningen. Detta påverkar beteende på två 

sätt. Det ökar den yttre motivationen genom att det finns klara mål att sträva emot. 

De  flesta människorna  föredrar att ha  tydliga mål att  sträva emot,  istället  för vaga 

mål som ”gör ditt bästa”. Mätning av resultat gör även att medarbetarna kan sätta 

värde på  sin arbetsinsats. Därmed kan de  ta  till  sig  feedback och  jämföra  sin egen 

prestation  med  den  önskade  prestationen.  Medarbetarna  kan  då  se  om  deras 

prestation har varit bra eller dålig (Merchant & Van der Stede, 2012). Har målen inte 

uppnåtts är det en tydlig signal på att ett utvecklingsbehov finns. 

 Koppla  relevanta  belöningar  till  målen  är  den  sista  delen  i  målstyrningen. 

Belöningarna fungerar som  incitament för medarbetarna att göra en bra prestation. 

Belöningar  kan  vara  vad  som helst  så  länge det  är något de  anställda  värdesätter, 

som  t.ex.  löneökning, bonusar, befordran,  jobbsäkerhet och utvecklingsmöjligheter 

m.m.  Det  kan  även  finnas  bestraffningar  i  belöningssystemet  såsom  degradering, 

chefens ogillande och i extremfall kan det leda till uppsägning. Målstyrning kan även 

ha en motiverande effekt när belöningar  inte är kopplade  till mätningen av målet. 

Människor  vill  ofta  nå  de  uppsatta  målen  för  att  själv  känna  någon  form  av 

erkännande för den prestation som genomförts (Merchant & Van der Stede, 2012). 

Målstyrning fungerar dock  inte  i alla situationer. Det krävs att organisationen kan fastställa 

vilka de önskade målen  är och  att de  anställda har  inflytande på målen och  kan påverka 

dessa. Organisationen måste även kunna mäta målen på ett effektivt sätt. Det är en viktig 

förutsättning  att mål  kommuniceras  inom  organisationen  till medarbetarna  på  ett  tydligt 
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sätt (Merchant & Van der Stede, 2012). Därför måste mål brytas ner hierarkiskt och anpassas 

till de olika nivåerna inom organisationen. Det ska finnas en röd tråd genom målkedjan från 

toppen  av  organisationen  till medarbetarna  som  arbetar  på  frontlinjen  (Almqvist,  2006). 

Målstyrningen  anger  endast  mål.  Hur  dessa  mål  ska  uppnås  är  upp  till  den  målstyrda 

enheten, som inom vissa ramar ska ha handlingsfrihet att uppnå målen (Almqvist, 2006). 

Alla  inom en organisation  ska kunna delta  i diskussionen kring mål och  resultat. Svensson 

(1997) har valt att dela in mål i tre olika typer, inriktningsmål, effektmål och produktionsmål. 

Inriktningsmål är allmänt formulerade och anger en viljeinriktning eller gemensam grundsyn 

för  organisationen.  Dessa  mål  behöver  ej  vara  tidsbestämda.  När  inriktningsmålen 

konkretiseras, kvantifieras och tidssätts har de brutits ner till effektmål. Dessa ska ange vilka 

effekter verksamheten ska ha för kunden. Produktionsmål kan vara att ett antal tjänster ska 

genomföras  inom en viss tidsperiod.  I dessa mål framgår vad som ska göras men  inte vilka 

effekter som dessa aktiviteter ska uppnå (Svensson, 1997). 

Grundläggande för målstyrningsarbete är en fungerande dialog. Det är viktigt att de mål som 

politiker fastställer är förankrade bland medarbetarna och de förutsättningar som råder. De 

mål som formulerar på olika nivåer i verksamheten, måste hänga samman i en kedja. Därför 

måste alla engageras i arbetet att beskriva mål för verksamheten. Det är minst lika viktigt att 

ha en dialog mellan de olika nivåerna i verksamheten om resultaten av mål. Detta kräver ett 

ledarskap  där  möjligheter  skapas  för  att  medarbetarna  ska  kunna  göra  ett  bra  jobb. 

Politikerna  sätter  inriktningsmål  och  bestämmer  de  resurser  som  finns  till  förfogande.  I 

dialog mellan  politiker  och  förvaltning  skapas  effektmål.  De  verksamhetsansvariga  inom 

förvaltningen är ansvariga för att produktionsmålen uppfyller vad effektmålen  lovar. Dialog 

skapar åtagande, då chefer tillsammans med sina medarbetare åtar sig att tillsammans visa 

resultat för en summa pengar (Svensson, 1997).  

 

3.3 Målformulering	
Enligt Hedenquist & Håkansson (2001) är de viktigt att arbeta med målförtydligande. Syftet 

med målförtydliganden är att skapa enhetlighet om vad målen egentligen innebär. Detta är 

nödvändigt  för att kunna  styra och utvärdera verksamheten. Genom målförtydligande kan 

berörda  personer  genom  diskussion  om  målen  komma  överens  om  vilka  delar  inom 

organisationen  som bör prioriteras  (Hedenquist & Håkansson, 2001). Att ha målen  tydligt 

formulerade underlättar även utvärderingen av verksamheten. Att arbeta med tydliga mål är 

nödvändigt  för  att  kunna  göra  en  korrekt  bedömning  av måluppfyllelsen  vid  utvärdering 

(Hedenquist & Håkansson, 2001).  

Det kan  finnas  flera orsaker  till att mål  inte är  tydliga. Tydliga mål är  svåra att  formulera. 

Allmänna ambitioner är betydligt lättare att formulera, i synnerhet om de saknar konkretion 

och  tidsangivelser. Sådana mål blir ofta bara vackra,  till  intet  förpliktigande ord som  ingen 

känner något större ansvar för. Tydliga mål begränsar friheten för individer att göra som de 
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vill. Genom tydliga mål krymper friheten. Tydliga mål klargör uppgifter och ansvarsområden, 

vilket gör att det är lättare, vid misslyckande, att peka ut de som är syndabockar (Hedenquist 

& Håkansson, 2001). 

Det finns många fördelar med att sätta tydliga mål. 

 Tydliga mål gör  fokusering på  väsentliga och prioriterade områden möjlig.  Insatser 

och resurser kan sättas in där de bäst behövs.  

 Tydliga mål är nödvändiga för att kunna styra en verksamhet och kunna välja mellan 

olika åtgärder och resurser.  

 Tydliga  mål  är  nödvändiga  för  att  kunna  bedriva  en  verksamhet  effektivt  och 

rationellt.  

 Tydliga mål är lätta att utvärdera, vilket är nödvändigt för att kunna kvalitetsutveckla 

organisationen.  

 Tydliga mål kan  skapa  samling och engagemang bland dem  som arbetar  för att nå 

målen.  

 Tydliga  mål  gör  kommunikation  kring  skolarbetet  lättare  och  missförstånd  kan 

undvikas.  

 Tydliga  mål  visar  hur  skattepengarna  används  och  därmed  får  olika  intressenter 

större möjligheter till insyn och inflytande.  

 Tydliga mål  är  ett  effektivt  sätt  att  visa  politiker  och  beslutsfattare  vilka  skolans 

faktiska behov är (Hedenquist & Håkansson, 2001). 

En metod för att beskriva hur delmål eller uppgifter ska utformas är SMART‐modellen. Enligt 

modellen ska delmål formuleras så att de är specifika, mätbara, accepterade, realistiska och 

tidssatta. Modellen har varit flitigt använda vid målsättning de senaste decennierna för att 

lyckas med sin målstyrning. Det sker ofta en förväxling mellan mål och delmål. Mål tenderar 

att  vara  mer  generella  medan  delmål  och  uppgifter  är  mer  specifika  (McLeod,  2012). 

Övergripande mål formuleras ofta på en strategisk nivå medan delmål och uppgifter sätts på 

en mer operativ nivå.  För  att nå ett  generellt mål behövs ofta  flera delmål och uppgifter 

klaras av. SMART‐modellen riktar in sig mer på delmål och uppgifter än vad den gör mot mer 

generella mål (McLeod, 2012). 

 Specifika: Att göra uppgifter eller delmål specifika är ett grundläggande steg. Genom 

att specificera övergripande mål blir de  lättare att genomföra dem. Ju mer specifika 

delmålen är desto större chans är det att nå de övergripande målen (McLeod, 2012). 

 Mätbara: Enligt McLeod  (2012) kan det som  inte mäts  inte hanteras. Delmål borde 

kvantifieras så att det går att mäta vad som har åstadkommits. Precisa mätningar tar 

bort eventuella  framtida motsättningar. Mätbara delmål gör det  lättare att hantera 

ansvarsfrågor.  När  delmålen  är  mätbara  ges  inte  utrymme  för  egna  tolkningar 

(McLeod, 2012).  
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Övergripande mål

Delmål A  Delmål B 

Del‐delmål C  Del‐delmål D Del‐delmål E

 Accepterade:  Innebär  att  de  berörda människorna  accepterar  delmålen  som  sätts 

och att det är något de strävar efter (Lindgren, 2008). Det är viktigt att de inblandade 

står bakom delmålen och accepterar dess  innebörd. Detta är ännu viktigare om det 

är flera personer som är involverade i delmålet. I organisationer såsom skolan är det 

viktigt att alla inblandade accepterar delmålen (Personlig utveckling centrum). 

 Realistiska:  Delmålen  ska  vara  möjliga  att  nå  och  inte  endast  ange  ett  önskat 

framtida  tillstånd  (Lindgren,  2008).  Det  är  viktigt  att  delmålen  är  rimliga  och 

realistiska, men  samtidigt  inte  för  lätta  att  uppnå.  Strävan  bör  vara  att  sätta  upp 

delmål  som  är  utmanande  men  inom  realistiska  ramar  (Personlig  utveckling 

centrum). 

 Tidssatta: Det ska anges  i tid när ett delmål ska vara uppnått  (Lindgren, 2008). När 

delmål sätts upp är det viktigt att ha tydliga start‐ och slutdatum. Är det  inte tydlig 

när  delmålen  ska  vara  uppfyllda  går  effekten  förlorad  av  att  kämpa  för  att  nå 

delmålen i tid. Då blir det lätt att hela tiden skjuta upp delmålen (Personlig utveckling 

centrum). 

Skolans delmål ser ofta  inte ut på detta vis, utan är ofta vaga och otydliga. Det  finns även 

väldigt många delmål och de finns på flertalet nivåer. Detta gör att det ofta krävs tolkningar 

av berörda personer för att bestämma vad innebörden av ett delmål är och hur det hänger 

ihop med andra delmål (Lindgren, 2008). När mål bryts ner är det viktigt att inte bortse från 

att målen kan vara beroende av varandra. Uppfyllandet av ett delmål kan  tänkas påverka 

uppfyllandet eller möjligheten att uppfylla ett delmål. Detta gör att negativa sidoeffekter kan 

uppstå. En del författare skriver till och med att mål vanligen konkurrerar med varandra i de 

fall då det  förekommer mer  än  ett mål. Om ett mål uppfylls motverkar detta enligt dem 

vanligen  uppfyllandet  av  ett  annat mål  (Rombach,  1991).  Hur mål  kan  påverka  varandra 

illustreras i figuren. 

 

 

 

 

 

Figur 1: Hur mål kan påverka varandra
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3.4 Målutformningsprocessen	
En viktig faktor vid användandet av målstyrning är hur mycket  inflytande de underordnade 

ska ha vid målsättning. I hur stor utsträckning ska arbete med att ta fram mål ske top‐down 

eller  bottom‐up?  Att  använda  sig  av  bottom‐up  vid  framtagning  av  mål  innebär  att 

medarbetarna har  stor möjlighet att  vara med  vid  framtagandet av mål. Det  finns många 

fördelar med att arbeta bottom‐up. Det skapar större engagemang för målen och det skapar 

en  större  samhörighet. Det blir även  lättare  för medarbetare  som är med  i processen vid 

framtagning av mål att förstå dess innebörd och varför de sätts på den nivå de gör. Det gör 

att målen får en större acceptans och chansen att nå sina mål blir större (Merchant & Van 

der  Stede,  2012).  Enligt  Goh  (2012)  är  medarbetarnas  inblandning  i 

målutformningsprocessen  en  viktig  faktor.  Låter  ledningen  medarbetarna  vara  med  vid 

målutformningsprocessen  kommer  även målen  att mätas  på  ett  ärligare  sätt.  Radnor  & 

McGuire  (2004) menar  att de medarbetare  som  arbetar med målstyrning  ska  inte  enbart 

tränas i att förstå målstyrningen, de ska även vara inblandade i skapandet och styrandet av 

målstyrningssystemet. De menar att bara genom att  låta medarbetarna vara  involverade  i 

utvecklingen av målstyrningen kan det bli ett verktyg för förbättring och  lärande (Radnor & 

McGuire,  2012).  De  som  arbetar  närmast  den  lokala  verksamheten  har  mer  användbar 

information om verksamhetens prioriteringar och risker, detta kan de i sin tur delge till sina 

överordnade. Det är inte alltid bra att låta de underordnade vara inblandade i framtagandet 

av mål, speciellt vid bestämmande av målens nivå. Det kan i vissa fall vara bättre att använda 

sig  av  top‐down.  För  att  top‐down  ska  vara  ett  effektivt  sätt  att  jobba  på måste  högsta 

ledningen eller politikerna ha en god kunskap om verksamheten, för att kunna sätta korrekta 

och  utmanande  mål.  Branschen  organisationen  arbetar  inom  måste  vara  förhållandevis 

stabil för att mål ska kunna sättas ifrån ledningen, förändras branschen fort kan målen ofta 

bli felaktiga. Ju större kunskap ledningen eller politikerna har desto större inflytande har de 

vid målsättningen,  även  inom  en  bottom‐up  process.  Detta  leder  till  att medarbetarnas 

inflytande  blir  mindre  (Merchant  &  Van  der  Stede,  2012).  Top‐down  är  att  föredra  då 

kunskapen om  budgetering  är  låg hos  cheferna  på  lägre nivåer. Vid bottom‐up  processer 

finns risken att för  lätta mål sätts, för att dessa ska kunna uppnås,  i detta fall är top‐down 

processer  att  föredra.  Top‐down  kan  vara  att  föredra  under  vissa  omständigheter  men 

ledningen måste  se  upp  så  att  de  inte  tappar medarbetarnas  engagemang  för  att  uppnå 

målen (Merchant & Van der Stede, 2012).  

Enligt Butler & Li (2004) leder deltagande från medarbetare vid framtagande av mål inte till 

något ökande engagemang av målen. Dock kunde de se att deltagandet  ledde till en större 

känsla av rättvisa. Butler & Li (2004) menar för att engagemang för målen ska uppstå måste 

målen vara rationella. 
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3.5 Komplexa	och	oklara	mål	i	offentlig	verksamhet	
Många  av  problemen  som  tas  upp  i  kritisk  litteratur  om  mätning  av  mål,  handlar  om 

svårigheten  att  applicera  rätt mått  som  kan mäta måluppfyllelsen  av  politiska mål  på  ett 

relevant  sätt  (Lindgren,  2008).  Till  stor  del  beror  dessa  svårigheter  på  att  målen  inom 

offentlig verksamhet inte uppfyller de krav som krävs för att måluppfyllelse ska kunna mätas. 

Mål  inom den offentliga  sektorn är  inte  specificerade, de är  inte  realistiska, de  innehåller 

endast vid undantag tydlig information om vad som ska framställas, när det ska vara klart, till 

vilken  kvalitet  och  vilka  effekter  som  ska  uppnås  (Lindgren,  2008).  Enligt  Lindgren  (2008) 

torde många av den offentliga sektorns mål knappt vara möjliga att uppnå. 

Skolans  övergripande mål  är  ofta  oklara  och  ger  ingen  riktning  för  delmål  och mått  som 

målstyrning och mätning av mål kräver. Att bryta ner oklara övergripande mål till delmål är 

väldigt  svårt  och  diffusa mål  blir  inte  tydligare  bara  för  att  de  bryts  ner  (Seyler,  1997; 

Lindberg,  2008).  Något  som  ytterligare  komplicerar målen  inom  offentlig  verksamhet  är 

mängden mål. Det finns inom offentlig verksamhet en målträngsel, framförallt inom skolan. 

Enligt  Brunsson  (2000)  handlar  problemet  inte  endast  om många  och  oklara mål  som  är 

komplicerade  att  mäta,  utan  även  att  övergripande  mål  lätt  blir  abstrakta  och 

okontroversiella.  Lindgren  (2008)  konstaterar  att  det  inom  skolan  råder  en  betydande 

målkomplexitet  och målträngsel.  Skolan  har  idag  en  tredelad  ansvarsfördelning,  där  både 

stat,  kommuner och enskilda  skolor har  ansvar  för  verksamheten.  Som en  konsekvens  av 

detta finns det inom skolan en mängd olika typer av mål. På statlig nivå finns nationella mål 

uttryckta  i  skollag,  läroplaner  och  kursplaner.  Med  utgångspunkt  i  de  nationella  målen 

uttrycker  kommuner  och  skolor  i  skolplaner  respektive  arbetsplaner  mer  specifika  och 

prioriterade mål (Lindgren, 2008). De lokala målen ska inte avvika från de nationella målen, 

men det finns ändå en stor risk att de prioriteringar som kommuner och skolor gör bidrar till 

målträngsel i skolan (Lindgren, 2008). Vid reformeringen av den svenska gymnasieskolan har 

organisationen  förändrats  och  verksamheten  decentraliserats.  På  central  nivå  definieras 

ramarna för verksamheten i lag och nationella mål anges, men det är kommunerna som via 

sina  förtroendevalda  och  tjänstemän  ansvarar  för  verksamheten.  De  enskilda 

skolledningarna  (rektorerna), har  fått ett  större ansvar och ökade befogenheter  (Lindgren, 

1998). 
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Nationell (central) nivå  Lagstiftningar, ramar, nationella mål 

Kommunal nivå 

Utbildningsnämnder 

Skolkontor etc 

Ansvar för verksamheten i kommunen

Uppdrag att erbjuda gymnasie‐ 

utbildning till alla ungdomar som  

avslutat grundskolan 

Lokal nivå 

Rektor 

Ansvar för verksamheten i den 

enskilda gymnasieskolan 

Genomförandenivå 

Lärare och övrig 

personal, elever 

Ansvar för verksamheten 

i klassrummet etc 

Decentralisering, över‐

föring av uppgifter, ansvar 

och befogenheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Häckner i Lindberg, 1998) 

Enligt Head (2010) är problem och därmed målen  inom offentlig verksamhet generellt sett 

svårdefinierade  och  beror  mer  på  politiska  bedömningar  än  en  vetenskaplig  säkerhet. 

Beroende  av  detta  så  är  problemen  komplexa. Med  andra  ord  finns  det  ingen  given  och 

överenskommen  lösning på många av de problemen  som kan uppstå  (Head, 2010). Enligt 

Head (2010) är de främsta anledningarna till att problemen är komplexa att: 

 De är i sig svåra att tydligt definiera.  

 De innehåller många orsakssammanhang och är ömsesidiga beroenden.  

 De är socialt komplexa och har många intressenter. 

 Det finns förankrade värderingsskillnader inblandade i många problemområden. 

 De är ostabila och utvecklas hela tiden. 

 Kunskapsbasen  för  att  definiera  problemens  natur  och  omfattningen  av  möjliga 

lösningar är omtvistade och därför blir rationell planering svår. 

Enligt Head (2010) bör offentliga organisationer tänka om. Det går enligt honom inte att lösa 

problem  inom  offentlig  verksamhet  rationellt.  Detta  för  att  de  komplexa  målen  inom 

offentlig  verksamhet  saknar  den  tydlighet  som  krävs  (Head,  2010).  Ledare  inom  offentlig 

verksamhet bör istället fokusera på det som är greppbart och möjligt att mäta, istället för att 

försöka  lösa alla problem på ett rationellt sätt. Seyler  (1997) menar att verksamheter som 

har  problem med  nedbrytning  av  oklara mål  har  en  tendens  att  bara mäta  det  som  kan 

mätas.  Därmed  kommer  svårmätta  aspekter  att  komma  i  skymundan  eller mätas  på  ett 

otillfredsställande sätt (Seyler, 1997; Lindgren, 2008). Därmed kan ibland mätningen av mål 

bli irrelevant och meningslös.  

Figur 2: Gymnasieskolans organisation
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Många  av  de  politiska  besluten  som  tas  runt  skolan  finns  i  kursplanerna.  Då  dessa  ska 

implementeras tolkas de på tre nivåer. Inom kommunen, inom skolor och ämneslag och hos 

den enskilde läraren i klassrummet (Jarl & Rönnberg, 2010). Detta medför att tolkningen och 

användningen av kursplanen varierar stort. Det är alltså en sak att formulera vad skolan ska 

göra och vad som ska prioriteras. Det är dock svårare i praktiken att omsätta detta i handling 

(Jarl & Rönnberg, 2010). 

Tholin  (i  Jarl  &  Rönnberg,  2010)  tar  upp  tre  förklaringar  till  svårigheten  att  ändra  de 

traditioner  som  rör  skolans  innehåll.  För  det  första  arbetar många  lärare  utifrån  tidigare 

läroplaner, vilket gör att nya kursplaner  i praktiken blir verkningslösa. För det andra är det 

läromedlen som styr lärarnas arbete och inte läroplanen. För det tredje lutar sig lärare ofta 

mot beprövad erfarenhet (Jarl & Rönnberg, 2010). 

   

3.6 Den	socialt	konstruerade	praktiken	
Mål är ofta ett resultat av politiska kompromisser. Dessa omständigheter kan dölja skillnader 

i intentioner och gör att generaliseringar som tillfredställer många intressen och perspektiv, 

blir de mål som sedan fastställs. För att mål ska kunna mätas måste de göras mätbara. Det 

betyder att målen måste avgränsas. Några aspekter måste väljas ut och några väljas bort, då 

är det vanligt  förekommande att aspekter som är  lätta att mäta tas med oavsett relevans. 

För  en  offentlig  verksamhet  som  skolan  som  verkar  inom  en  komplex miljö med många 

intressenter och aktörer kan aldrig en sådan avgränsning bli neutral (Lindgren, 2008). 

Otydliga mål  innebär att  tolkningar  får en viktig  innebörd. Till skillnad  från politiska beslut 

kring målformulering handlar konstruktionen av mått om teknisk kompetens. Därför överlåts 

ofta tolkningen till tjänstemän som antas besitta den kompetens som krävs. Föreligger det 

även  en  osäkerhet  om  hur  måtten  kommer  att  brukas  är  det  troligt  att  de  mått  som 

definieras är de som ger en positiv bild. På detta sätt kan det ses som en politisk process, där 

slutprodukten kan bestå av ett flertal mått som representerar en komplex verksamhet sedd 

utifrån ett  visst perspektiv. Med andra ord  kan mått  ses  som politiska  konstruktioner. De 

beskriver en socialt konstruerad realitet snarare än en objektiv realitet (Lindgren, 2008). 

Det är av största vikt att de mått som konstrueras är relevanta i förhållande till de uppsatta 

målen. Men  hur  noggrant måtten  än  beskrivs  så  kommer  alltid  skiftande  tolkningar  att 

förekomma  av  berörda  personer.  Tolkningsproblem  kan  uppkomma  även  vid  de  enklaste 

termer och mål (Lindgren, 2008). 

Effektivitet  är  en  viktig  faktor  inom  offentliga  verksamheter.  En  vanlig  definition  av 

måleffektivitet är att det handlar om att nå syften, mål och delmål som anses viktiga  inom 

organisationen. Inom offentlig verksamhet kan detta dock vara problematiskt då det främsta 

problemet  är  att  skapa  en  gemensam  syn  om  vad  som  är  viktigast  och  bör  prioriteras 

(Willcocks,  2002).  Effektivitet  är  komplext,  det  har  dock  funnits  en  tendens  att  förenkla 
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konceptet  och  bortse  från  kulturella  skillnader  inom  och  mellan  organisationer.  Enligt 

Willcocks  (2002) är effektivitet bäst  förstått som ett subjektivt socialt konstruerat koncept 

istället  för ett objektivt och rationellt  fakta. Effektivitet är enligt Willcocks  (2002) kulturellt 

betingat och bestäms av offentliga  intressenters subjektiva bedömningar och  tankar.  I och 

med detta blir det svårt att definiera, mäta och kvantifiera effektivitet. Att utveckla effektiva 

arbetsrelationer  är  grundläggande  för  att  effektivitet  ska  kunna  nås  på  alla  nivåer  inom 

offentlig verksamhet  (Willcocks, 2002). Det handlar om att vara effektiv på  individ‐, chefs‐ 

och organisatorisk nivå, både inom och mellan organisationer (Willcocks, 2002). 

Effektivitet  inom  offentlig  verksamhet  ligger  i  ett  organisatoriskt  sammanhang  som 

karaktäriseras av  skiljaktigheter eller målträngsel,  som  skapas av  skillnader  i  intressen och 

värderingar. Därmed arbetar offentliga organisationer  inom ett komplext sammanhang. Då 

arbetet  inom offentlig verksamhet präglas av  individuella  intressen och politiska koalitioner 

är konflikter oundvikliga  (Willcocks, 2002). Enligt Rombach  (1991) är nedbrytning av mål  i 

offentliga  organisationer  svårare  än  i  privata  organisationer  då  tolkningarna  av  de 

övergripande målen ofta går stark isär. För att belysa detta kan logiker användas och vara en 

förklaring till varför tolknings‐ och prioriteringsskillnader existerar. 

 

3.7 	Professionell,	administrativ	och	politisk	logik	
Det  går  att  se  många  likheter  mellan  sjukvården  och  skolan.  Båda  är  professionella 

organisationer med en politisk  styrning.  SOU  (2004:116)  tar upp  sjukvården  som exempel 

när de ska beskriva de olika  ideologierna som  finns  i en sådan organisation. Autonomi och 

ansvar  samt  lite  intresse av att  styras utifrån  kännetecknar en professionell  yrkesutövare. 

Inom  hälso‐  och  sjukvården  ses  läkaren  som  en  professionell  yrkesutövare. Det  är  därför 

intressant  att  jämföra  förutsättningar  för  styrning  och  ledning  i  skolans  värld  med 

förutsättningarna för hälso‐ och sjukvård. Då båda är verksamheter med starka professioner. 

De talar om tre styrlogiker inom hälso‐ och sjukvård (SOU 2004:116). 

3.7.1 Professionell	logik	

Professionell  logik  bygger  på  att  grupper  med  lång  grundutbildning  och  tydlig  koppling 

mellan yrkesutövning och  forskning slår vakt om den egna autonomin och styrningen. Den 

professionella  logiken  inom  sjukvården  kännetecknas  av  komplexitet  i  kunskapsbas  och 

arbetsfördelning  samt  ökande  specialisering.  Varje  professionell  individ  är  lärd  att  själv 

diagnostisera  situationen,  planera  sitt  arbete  och  ta  ansvar  för  det  utifrån  professionens 

kunskap och etik. Av  tradition har det  funnits ett  synsätt att kompetensen  inte kan  styras 

eller  värderas  av  någon  annan  än  den  som  har  samma  utbildning  och  tillgång  till 

kunskapsutvecklingen  inom  den  egna  professionen.  På  senare  år  har  professionens  egen 

styrning  ifrågasatts  (SOU 2004:116). Detta  ifrågasättande kan vara början  till en utveckling 

som  i slutändan omyndigförklarar denna yrkeskår. Det är dock  långt  ifrån den deklassering 

som  lärarna  råkat  ut  för.  Det  är  sällan  läkarnas  kompetens  och  skicklighet  ifrågasätts, 
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lärarnas  kompetens  däremot  kan  snart  ifrågasättas  för  i  princip  vad  som  helst  (Liedman, 

2011). 

3.7.2 Administrativ	logik	

Den administrativa  logiken präglar de  senaste årens  försök att  styra, organisera och mäta 

sjukvården  och  dess  resultat.  De  administrativa  delarna  transparens,  tydlighet,  styrning, 

samordning  och  effektivitet  är  idealet.  Ambitionen  är  att  ge  rätt  förutsättningar  för  att 

verksamhetens resultat ska kunna  lyftas  fram och presenteras  för andra. Administrationen 

är ett verktyg som ledningen använder för att fördela och leda arbetet. Denna logik krockar 

ofta med den professionella logiken (SOU 2004:116). 

3.7.3 Politisk	logik	

Den  politiska  logiken  bygger  på  att  politikerna  som  är  valda  att  vara  medborgarnas 

företrädare ska styra och fatta beslut, fördela resurser och ansvara för hälso‐ och sjukvård i 

medborgarnas  intresse. Politikerna har  genom  sina beslut  ansvar  för  att medborgarna  får 

den vård de vill ha och behöver (SOU 2004:116) 

Dessa olika  logiker uppfattar därmed problem,  lösningar och samband på olika sätt. Denna 

komplexitet  problematiserar  styrningen.  Nya  arbetssätt,  ökade  kostnader  samtidigt  som 

resurserna är begränsade  tvingar  fram ett krav på ökad effektivitet. Utvecklingen går  idag 

från en professionsdominerad logik mot en mer sammanvävd professionell administrativ och 

ekonomisk logik. De tre logikerna existerar fortfarande, dock har tyngdpunkten mellan dem 

förskjutits.  Ekonomin  är  idag  ett  allt  viktigare  styrmedel  då  de  ekonomiska  resurserna 

krymper.  

Likheterna mellan sjukvården och skolan är tydliga. Skolan är en professionell organisation 

med en politisk styrning. Det finns en kamp och friktion mellan professionella, administrativa 

och  politiska  logiker  även  i  skolan.  Enligt  SOU  (2004:116)  går  det  i  skolan  se  hur  de 

professionella medarbetarna sätter sig emot uppgifter som de uppfattar vara administrativa. 

De värnar om sina egna  friheter genom att hävda att  i professionella verksamheter måste 

professionell kompetens vara styrande. Både  i skolan och sjukvården finns en kamp mellan 

den professionella aktörens traditionella och djupt rotade värderingar och det administrativa 

värdesystemet  som  kräver  att  verksamheten  visar  upp  effektivitet  och  ekonomiskt  goda 

resultat.  Dessa  krav  har  genom  olika  styrmodeller  som  ofta  hämtats  från  näringslivet 

manifesterats  (SOU  2004:116).  Grundläggande  mål  accepteras  ofta  av  de  professionella 

aktörerna, dock  ifrågasätts  ibland mål och mått  som bygger på administrativ  styrning och 

som ska leda fram till resultatet. Detta görs för att de anser att det administrativa trampar in 

på den professionella domänens marker. Där de professionella anser att de måste  få styra 

sin egen verksamhet (SOU 2004:116). 
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3.8 Förhandlad	ordning	
Förhandlingar ligger bakom många av de förändringar som sker i samhället. Detta är speciellt 

tydligt  inom  offentlig  verksamhet,  beroende  av  att  det  finns många  delar  som  påverkar 

styrningsprocessen.  Lawrence  &  Rahaman  (2001)  menar  att  utformningen  av 

redovisningssystem och förändringar inom offentlig verksamhet är sammanvävda i en större 

organisatorisk förhandlingsprocess. Organisatorisk struktur kan förklaras som en förhandlad 

ordning.  Teorin  om  förhandlad  ordning  har  sin  grund  i  att  alla  organisationer  är  sociala 

ordningar och interaktionen inom och utom organisationer är socialt konstruerade. Detta är 

ingen slump utan det speglar olika aktörers  intressen  i organisationen. Dessa  intressen står 

ofta  i konflikt med varandra och är  i  ständig  förändring  (Lawrence & Rahaman, 2001). Ett 

viktigt  antagande  inom  teorin  om  förhandlad  ordning  är  att  en  organisation  inte  hålls 

samman av strukturen. Den hålls samman genom att de anställda medvetet eller omedvetet 

konstruerar och rekonstruerar beslut,  i ständig förhandling med varandra (Baïda‐Hirèche et 

al, 2012). Förändringar som sker i en organisation föregås ofta av förhandling både inom och 

utom  organisationen.  Den  strukturella  kontext  som  organisationen  interagerar  inom  är  i 

ständig  förändring. Detta beroende på olika  tolkningar av organisationens aktörer och det 

starka  inflytande som externa aktörer har på organisationen (Lawrence & Rahaman, 2001). 

Regler  och  procedurer  som  blir  centrala  inom  organisationen  är  socialt  producerade  och 

återproduceras  genom  förhandling.  I  offentliga  organisationer  är  detta  än mer  komplext. 

Inom  offentliga  organisationer  finns  flera  olika  intressegrupper  närvarande,  som  konstant 

försöker  påverka  styrningsprocessen  inom  organisationen  (Lawrence  &  Rahaman,  2001). 

Förhandlingar slutar inte i och med ett resultat, då olika aktörer kommer att tolka resultatet 

på olika sätt utifrån sin sociala kontext. 

Ett begrepp som blir centralt  inom den sociala ordningen är makt. Makt är en  inneboende 

och oumbärlig resurs i alla sociala interaktioner och makt är nödvändig för att framsteg ska 

göras  i alla  sociala ordningar  (Lawrence & Rahaman, 2001). Alla  sociala aktörer har någon 

form av makt dock har de olika mycket makt. För att en lyckad organisatorisk interaktion ska 

existera, måste det finnas en maktbalans bland organisationens aktörer. Denna balans söker 

alltid aktörer att påverka i organisatoriska eller sociala interaktioner (Lawrence & Rahaman, 

2001). 

Organisatoriska  interaktioner  är  starkt  beroende  av  den  politiska,  sociala  och  kulturella 

omgivning  som  organisationen  verkar  inom.  Speciellt  inom  offentlig  verksamhet  finns  ett 

starkt politiskt inflytande. I de flesta offentliga organisationer sätts målen av människor som 

är  fristående  från  den  ledning  som  styr  det  dagliga  arbetet. Dessa mål  förhandlas  fram  i 

riksdag och regering av människor som vet väldigt lite om organisationens tekniska detaljer. 

Detta  resulterar  oftast  i  vaga mål  som  lämnar  utrymme  för  olika  tolkningar  (Lawrence & 

Rahaman, 2001). Utöver detta består offentliga organisationer av politiker, byråkrater och 

professioner.  Tidigare  litteratur  visar  att  detta  skapar  en  konstant  maktkamp  mellan 

grupperna som har olika intressen (Lawrence & Rahaman, 2001). 
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Enligt Baïda‐Hirèche et al  (2012) är tolkningar av beslut resultatet av komplexa processer  i 

form  av  sociala  konstruktioner  och  förhandlingar mellan  chefer  och  anställda,  istället  för 

normativa  processer.  De  anställdas  uppfattningar  verkar  vara  instabila,  då  de  utsätts  för 

konstanta förändringar och kan ändras i och med organisationens omständigheter. Speciellt 

när chefer tar komplexa och otydliga beslut. Deras forskning visar att konstruktionen av de 

anställdas tolkningar är ömtåliga och är i konstant rörelse (Baïda‐Hirèche et al, 2012). 

Teorin om förhandlad ordning har ibland blivit kritiserad för att ignorera strukturella faktorer 

såsom regler, roller och maktrelationer. Förespråkarna slår tillbaka denna kritik, då de menar 

att förhandlingar förekommer i strukturella sammanhang. Strauss som grundade begreppet 

framhäver  tre  faktorer som påverkar den  förhandlade ordningen. Dessa är  förhandlingen  i 

sig  själv,  förhandlingens  kontext  eller  sammanhang  och  den  strukturella  kontexten  eller 

sammanhanget. Förhandlingen  i  sig definieras av  interaktionen och  strategierna  som olika 

aktörer  inom organisationen har. Förhandlingens kontext påverkar då antalet  inblandade  i 

förhandlingarna, maktbalansen, skilda  intressen och komplexiteten av problemen mm. Alla 

påverkar  utfallet. Den  strukturella  kontexten  inkluderar  de  övergripande  förhållande  som 

påverkar  de  övriga  två  såsom  tid,  rum,  kultur,  ekonomi,  institutionella  och  teknologiska 

förutsättningar (Baïda‐Hirèche et al, 2012). 

Vi undersöker målstyrningen i skolan utifrån den sociala konstruktionen och de logiker som 

finns  i  skolan,  hur  dessa  påverkar målstyrning  och  vad  utfallet  blir  genom  en  förhandlad 

ordning. Vår analysmodell ser ut som följer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Figur 3: Analysmodell: logikernas påverkan på målstyrningen
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4 Empiri	
 

4.1 Organisatorisk	beskrivning,	gymnasieskolan	
De  skolor  vi  har  studerat  ligger  i  en  medelstor  svensk  stad.  Den  kommunala 

gymnasieverksamheten  i  denna  stad  består  av  två  skolor  som  styrs  av  samma  ledning. 

Skolorna är uppdelade så att en är akademiskt förberedande och en yrkesförberedande. På 

skolorna  går  det  sammanlagt  ca  2300  elever,  där  ca  800  elever  går  finns  på  den 

yrkesförberedande skolan och ca 1500 på den akademiskt förberedande. 

Gymnasiet  styrs  av  kommunen  genom  utbildningsnämnden.  Nämnden  ansvarar  för 

gymnasieskolan,  vuxenutbildningen  och  gymnasiesärskolan.  Tillsammans  med 

utbildningsnämnden  arbetar utbildningsförvaltningen  som har det  administrativa  ansvaret 

för  gymnasieskolan,  vuxenutbildningen  och  gymnasiesärskolan.  Inom  gymnasieskolan  har 

det  nyligen  gjorts  en  omorganisation.  Huvudansvaret  för  gymnasieskolan  har 

utbildningschefen som svarar mot utbildningsnämnden. Under utbildningschefen  finns  fyra 

avdelningschefer, en  för gymnasieskolan, en  för vuxenutbildningen och gymnasiesärskolan 

och  två  för  internt  stöd.  Avdelningschefen  för  gymnasieskolan  har  i  sin  tur  åtta  rektorer 

under sig fördelade på de två skolorna. Lärarna på de skolorna är indelade i programlag, som 

lärare  delar  du  därmed  arbetsrum  med  de  lärare  som  undervisar  samma  elever.  Varje 

program har en programledare som i sin tjänst är både lärare och administratörer, de har ett 

extra ansvar för programmet och samarbetar med rektorerna. Totalt finns det ca 260 lärare 

anställda i verksamheten, där ca 160 finns på den akademiskt förberedande och ca 100 finns 

på  den  yrkesförberedande  skolan.  Organisationsplanen  för  utbildningsförvaltningen  på 

gymnasieskolan ser ut som nedan: 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Organisationsschema utbildningsförvaltningen
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4.2 Målstyrning	i	gymnasieskolan	
Inom  gymnasieskolan  sätts mål  på  fyra  olika  nivåer.  De  sätts  på  statlig  nivå,  kommunal 

central  nivå,  kommunal  förvaltningsnivå  och  enhetsnivå.  De  nationella målen  styrs med 

skollag,  förordningar  och  läroplaner m.m.  På  kommunal  central  nivå  bestäms  strategiska 

planer med  budget.  Inom  förvaltningen  tas  verksamhetsplaner med  styrkort  fram  och  på 

enhetsnivån används enhetsplaner. De nationella målen är ett ramverk för kommunen som 

styr skolan att hålla sig inom. Inom denna ram kan kommunen själv lägga upp en plan för hur 

verksamheten ska bedrivas. Det är kommunens uppgift att försörja skolan med de resurser 

som krävs för att uppfylla de nationella målen.  

4.2.1 Statliga	mål	

Från  statligt  håll  styrs  gymnasieskolan med  skollag,  förordningar,  läroplan,  examensmål, 

ämnesplaner och kunskapskrav. Dessa mål ska  ligga till grund för arbetet  i gymnasieskolan. 

De nationella målen handlar om skolan kunskapsuppdrag och demokratiuppdrag. Skollagen 

innehåller  grundläggande  bestämmelser  om  skolväsendet  samt  vissa  särskilda 

utbildningsformer  och  annan  pedagogisk  verksamhet.  I  skollagen  regleras  vilka  rättigeter 

barn,  elever  och  deras  vårdnadshavare  har.  I  skollagen  finns  de  krav  som  ställs  på 

huvudmannen  för  verksamheten,  med  andra  ord  kommuner  eller  friskolor.  Skollagen 

beslutas  i  riksdagen.  Det  har  nyligen  genomförts  en  gymnasiereform  i  Sverige. 

Gymnasieskolan  arbetar  idag  med  gymnasieförordningen  Gymnasium  11.  Den  nya 

förordningen har  inneburit nya  läroplaner, examensmål, ämnesplaner och  kunskapskrav.  I 

och  med  den  nya  gymnasieförordningen  är  det  en  tydligare  uppdelning  mellan 

högskoleförberedande‐ och yrkesförberedande program. De som går högskoleförberedande 

program  ska  bli  bättre  förberedda  för  högskolestudier  och  de  elever  som  går 

yrkesförberedande program  ska  vara bättre  förberedda  för  yrkeslivet.  I och med den nya 

gymnasieförordningen har ett nytt betygssystem införts, från IG‐MVG till F‐A, vilket innebär 

fler  bedömningssteg.  I  framtagandet  av  den  nya  gymnasieförordningen  har  skolverket  på 

uppdrag av regeringen fått förbereda gymnasieskolan för förändring. Skolverket har kommit 

med förslag på programstrukturer, examensmål och utarbetat ämnesplaner. Skolverket har 

upprättat  programgrupper  för  varje  gymnasieprogram  bestående  av  experter  från  skolor, 

branscher och högskolor m.m. ledda av ett undervisningsråd. Ett stort antal referensgrupper 

knöts även  till projektet och  representanter har utsetts på varje skola  för att vara en  länk 

mellan skolverket och den egna skolan  i förändringen. Skolverkets var mycket måna om att 

ha en öppenhet och dialog i reformen, därför publicerades kontinuerligt material på webben 

för möjligheten att  tycka  till och  lämna  synpunkter. Det har även genomförts konferenser 

om den nya reformen för att informera lärare och skolledare om vad reformen kommer att 

innebära. 

För att säkerställa kvaliteten på den svenska skolan har staten beslutat att det ska finnas en 

ökad kvalitetssäkring i form av dokumentation. Detta innebär att lärare måste dokumentera 

samtliga elever i samtliga ämnen och kurser. 
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Uppföljningen  av  de  nationella  målen  görs  t.ex.  genom  skolinspektionens  tillsyn  och 

granskning, nationella prov och faktainsamling (Skolverket). 

4.2.2 Kommunala	mål	

Sedan 1991 är kommunen huvudman  för gymnasieskolan. Det  innebär att kommunen har 

ansvar för att tillgodose skolan de resurser som krävs för att driva verksamheten. Det är upp 

till  kommunen  att  utforma  verksamheten  så  att  den  når  upp  till  de  nationella  målen. 

Kommunen ansvarar för personal och löner. Kommunen har friheten att själv välja vad som 

ska prioriteras i just deras kommun. 

Inom  kommunen  styr  kommunfullmäktige  genom  att  sätta  upp  strategiska  planer  med 

budget.  I utformningen av de kommunala målen  i gymnasieskolan är utbildningsnämnden 

ansvarig. Utbildningsnämnden samarbetar med utbildningsförvaltningen i skolfrågor. Utifrån 

kommunens mål tar utbildningsnämnden tillsammans med utbildningsförvaltningen fram de 

mål som ska gälla för gymnasieskolan. Målen presenteras i verksamhetsplaner och med hjälp 

av balanserade  styrkort. Kommunen  arbetar med en  vision  som  går under namnet Vision 

2025, i denna finns kommunens långsiktiga planer för att bli en attraktiv kommun. Samtliga 

mål som tas fram i utbildningsnämnden, ska vara ett steg i att nå kommunens övergripande 

mål.  De  övergripande  mål  som  tas  fram  i  utbildningsnämnden  rör  gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan  och  vuxenutbildningen.  De  övergripande  mål  som  ska  styra 

gymnasieskolan  bryts  ytterligare  ner  till  uppdrag. Uppdragen  vidarebefordras  till  berörda 

rektorer via ett kvalitetssäkringssystem som går under namnet Stratsys. Rektorerna arbetar 

sedan med  dessa  uppdrag med  sin  personal.  För  att  nå  ut med  information  till  lärarna 

används  en  lärplattform  vid  namn  Fronter.  Uppföljning  görs  med  hjälp  av  prognoser, 

delårsrapporter,  verksamhetsberättelser  med  ramanalys,  intern  kontroll  och 

avdelningschefernas verksamhetsrapport. 

I och med friskolereformen och kommunaliseringen av skolorna är gymnasieskolan  idag en 

kraftigt konkurrensutsatt marknad. Inom gymnasieskolan har eleverna möjligheten att själva 

välja  vilken  skola de  vill gå på. Varje elev  som går ett program genererar en elevpeng  till 

kommunen  som gör avdrag  för  sina utgifter,  för att  sedan överlåta  resterande  summa  till 

programmets  rektor. Detta  tillsammans med  vikande  elevkullar  och  en  svag  ekonomi  har 

satt ett stort tryck på kommunerna. Det är  idag en kamp om eleverna och marknadsföring 

från kommunerna och dess skolor har blivit en allt viktigare del. Den fria konkurrensen kan i 

längden  leda  till att några skolor måste  läggas ned och andra omorganiseras  för att  finnas 

kvar. 

4.2.3 Enhetsmål	

På enhetsnivå tas enhetsplaner fram för den lokala verksamheten. Dessa ska vara i linje med 

de statliga och kommunala målen och ska visa vad enheten vill satsa extra på. Den enskilda 

skolan kan ta fram mål som ska prioriteras. De olika programmen och ämneslagen kan även 

ta fram mål som de vill prioritera i just sin verksamhet. 
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Uppföljning  av  enhetsmålen  görs med  ett  verktyg  vid  namn  SVEP.  SVEP  används  för  att 

arbeta  med  systematisk  uppföljning  av  verksamhet,  ekonomi  och  personal.  Dessa  är 

indelade på kvartal, delår och helår där olika delar är prioriterade  i olika tider. För att följa 

upp dessa mål använder enheterna även medarbetarsamtal och verksamhetsbesök. 

 

4.3 Förvaltning	
De  intervjuade  på  förvaltningsnivån  är  utbildningschefen  och  avdelningschefen  för 

gymnasieskolan.  Utbildningschefen  är  högste  ansvarige  tjänsteman  på 

utbildningsförvaltningen  där  gymnasieskolan  ingår.  Utbildningschefen  ansvarar  för  att 

verksamheten utvecklas mot de nationella målen och målen  i nämndens verksamhetsplan 

samt  leder och  fördelar arbetet  inom utbildningsförvaltningen. Utbildningschefen har även 

ett uppföljningsansvar och svarar mot utbildningsnämnden. Utbildningschef sitter även med 

i kommunens ledningsgrupp. 

Avdelningschefen  har  ansvar  för  att,  utifrån  nämndens  verksamhetsplan,  identifiera  och 

samordna  gemensamma  aktiviteter  som  berör  flera  eller  samtliga  chefer  på  avdelningen. 

Huvudansvaret är att värna, ta hand om och utveckla gymnasieskolan. Avdelningschef är en 

kommunal  terminologi  och  det  är  viktigt  att  hålla  isär  det  kommunala  och  statliga. 

Avdelningschefen  jobbar  nära  sina  åtta  rektorer  samt  enhetschefen  för  elevhälsan. 

Avdelningschefen har  ingen  lönesättande  roll utan  finns där  för  att  skapa en helhet,  som 

avdelningschefen själv uttrycker det. Detta är en förhållandevis ny position som tillkom vid 

omorganisationen. 

4.3.1 Målstyrning	på	förvaltningsnivå	

När  utbildningschefen  och  avdelningschefen  på  förvaltningen  pratar  om  målstyrning  så 

skiljer  de  tydligt  mellan  den  statliga  och  den  kommunala  målstyrningen.  Det  är  den 

kommunala  målstyrningen  de  i  första  hand  prioriterar  i  sitt  arbete.  Utbildningschefen 

uttrycker sig såhär på frågan om vad målstyrning i skolan innebär för honom. 

Jag  tror man  skulle  kunna dela upp målstyrningen,  för dels har  vi den  statliga  styrningen 

utifrån  läroplaner och allting  sådant och den kan vi  inte påverka. Sen  finns det den  lokala 

styrningen... Den  statliga  styrningen handlar mer  om  siffror och  kunskapskrav, den  lokala 

styrningen handlar mera om hur vi ska jobba (Utbildningschef).  

Avdelningschefens svar på samma fråga var: 

En målstyrd verksamhet kan ses på många olika sätt, dels så ska vi följa de målen vi har från 

lagar och förordningar… Sedan kan man titta på målstyrning utifrån ett annat perspektiv, det 

man  som kommun vill uppnå. Det  jag  tycker egentligen är övergripande är att vi  följer de 

kommunala målen (Avdelningschef). 
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4.3.2 Målutformning	

Den  kommunala målstyrningen  bygger  på  Alliansens  programförklaring  och  vad  de  ville 

uppnå  till  2014. Utbildningschefen  lyfte, när  alliansens mandatperiod  tog  vid, ut det  som 

berör  utbildning  och  sedan  kom  han  och  nämnden  överens  om  att  det  är  detta 

verksamheten  ska  jobba  med.  Utbildningsförvaltningen  har  ett  tätt  samarbete  med 

utbildningsnämnden  och  förvaltningen  upplever  att  de  har  mycket  att  säga  till  om  vid 

bestämmandet av mål. Utbildningschefen menar att  förvaltningen  jobbar tillsammans med 

rektorerna  innan  målen  sätts  och  kommer  med  förslag  till  nämnden.  Väldigt  ofta  tar 

nämnden  dessa  förslag  då  förvaltningen  har  kunskapen,  menar  utbildningschefen.  Han 

menar på att det är viktigt att ha en dialog med sin nämnd. Nämnden säger något som de 

vill,  sen  får  de  på  förvaltningen  skruva  lite  på  det  och  komma  tillbaka  till  nämnden. 

Utbildningschefen vill  inte ha en nämnd som själv sitter och kommer på mål för då blir det 

inte bra, det är bättre att göra det tillsammans. Det är enligt honom viktigt att skilja på vad‐ 

och hur‐frågor. Nämnden bestämmer vad som ska göras, men det är förvaltningen som ska 

komma fram till hur det ska göras. Därför är det viktigt med en bra dialog och att det finns 

harmoni mellan dessa. Därför har dem mycket kontakt mellan nämnd och förvaltning. Detta 

sker främst genom möten mellan nämnd och utbildningschef samt avdelningschef. 

Mål bryts ned till uppdrag som via Stratsys skickas ut till berörda rektorer, det är sedan upp 

till  rektorerna  att  kommunicera  ut målen  till  lärarna  på  arbetsplatsträffar  och  liknande. 

Genom  Stratsys  följs  de  kommunala  målen  upp  för  att  se  hur  väl  målen  uppfyllts. 

Utbildningschefen menar att han  ibland kan känna att han  inte alltid har kontroll. Han kan 

ibland  fråga  sig om avdelningschefer och  rektorerna verkligen  förstått vad det är  som  ska 

göras och det finns alltid en risk att det budskap som kom från nämnden inte är detsamma 

när  det  sipprar  ned  i  organisationen,  enligt  utbildningschefen.  Därför  försöker 

utbildningschefen att kommunicera viktiga mål själv antingen genom möten med personalen 

eller via filmer på lärplattformen Fronter.  

Lärare  har  liten möjlighet  att  påverka  de  kommunala målen,  det  är  främst  rektorer  och 

förvaltning som har något att säga till om. 

Lärarna har väldigt  lite möjlighet att påverka de kommunala målen och  frågan är hur stor 

möjlighet  de  egentligen  ska  ha?  Vi  har  ju  jobb  på  olika  nivåer  som  vi  ska  lösa 

(Utbildningschef).  

4.3.3 Målträngsel	och	prioriteringar	

Ett problem både utbildningschef och förvaltningschef kan se med målstyrningen är om det 

blir  för  mycket  mål.  Därför  arbetar  kommunen  med  ett  övergripande  mål,  delmål  och 

framgångsfaktorer.  Idag  arbetar  nämnd  och  förvaltning  med  fem  mål  och  det  tycker 

utbildningschefen  är  fullt  tillräckligt.  Avdelningschefen  har  tillsammans  med 

verksamhetscontrollern  sanerat  verksamheten  på  mål  för  att  få  ner  antalet. 

Utbildningschefen upplever även att det kan är svårt att få ut de kommunala målen, ner till 
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lärarnivån  och  få  dem  att  genomsyra  organisationen. Detta  tror  han beror  på  att  lärarna 

prioriterar  de  statliga  målen  som  ligger  närmast  deras  profession.  Utbildningschefen 

uttrycker sig såhär: 

Tanken är att de lokala målen ska vara kommunicerade ut till varje enskild lärare och så har 

väl inte skett. Det är väldigt olika hur insatta lärare är och det styrs mycket av lärarens eget 

intresse… Det kan vara svårt att få de kommunala målen känt längst ut på linan och få dem 

att förstå att det är viktigt. Som  lärare  i matte på naturvetenskapsprogrammet är det klart 

att man ser den delen, det är inte så himla roligt att sätta sig in i de kommunala målen utan 

man ser sin del. Men man måste ändå ha ett hum om de kommunala målen och förstå sin 

roll i detta (Utbildningschef). 

Det finns alltid en fara  i att den enskilda verksamheten kan tycka deras mål är viktigare än 

nämndens mål, vi är mitt inne i detta och hittills har vi haft en bra balans (Avdelningschef). 

Kommunen  jobbar med  sin vision, Vision 2025. Målen  för  skolan är ett  led  i att nå denna 

vision.  Avdelningschefen  upplever  att  det  finns  problem  med  traditionen  i  kommunal 

verksamhet. I en medarbetarenkät kom det fram att många lärare är stolta över att jobba på 

just  sin  skola  men  de  kände  inte  samma  stolthet  över  att  jobba  för  kommunen.  Den 

differensen menar avdelningschefen måste överbrygga  innan kommunen kan  få  fart på sin 

vision. 

Man måste kunna känna stolthet att jobba för kommunen liknande den stolthet man har för 

att jobba på ett företag inom näringslivet. Jag kan uppleva och tro att man har mer stolthet 

där. Det kan vara så att det statliga prioriteras mer bland lärare, då man prioriterar lärande 

och det kommunala kommer lite i skymundan. Men trots allt så får du din lön av kommunen 

och den här verksamheten representerar även kommunen (Avdelningschef).  

4.3.4 Motstridiga	mål	

Både utbildningschef och avdelningschef upplever att det kan  finnas motstridiga mål  inom 

skolan.  Dels  mellan  det  kommunala  och  det  statliga  och  dels  mellan  kommun  och 

utbildningsförvaltning. Utbildningschefen som sitter med i kommunens ledningsgrupp måste 

ibland göra förändringar som inte är positivt för utbildningsförvaltningen men som är bra för 

kommunen som helhet. Det kan vara besparingar som gör att det är svårt att nå upp till de 

mål som nämnden satt på utbildningsförvaltningen. 

Motstridigheter mellan det statliga och det kommunala anses mest finnas på rektorsnivån. 

På rektorsnivån arbetar dem med det statliga och det kommunala. 

Det är klart skolan är en målstyrd verksamhet och många rektorer tycker det statliga krockar 

med det kommunala och de vill hellre prioritera det statliga, för de tycker att dem är där för 

elevernas skull. Utbildning och kunskapsmål är helt rätt samtidigt så är de ändå arbetsgivare 

i en kommunal organisation och man måste förhålla sig till det. Där tror jag de tycker att det 

är konflikt ibland (Utbildningschef).  
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Om man har två olika styrningar så skapar det med automatik en komplexitet... Det statliga 

och  det  kommunala  uppdraget  ska  egentligen  mötas  och  det  är  viktigt.  Sen  är  det 

kommunala uppdraget mer fokuserat på verksamhet, personal och ekonomi och där kan jag 

säga att det finns traditionellt sätt inom vår verksamhet en tröghet att ta sig an, dels för att 

vi  inte behövt göra det och det är klart då finns det en tröghet som gör att man ofta faller 

tillbaka till det gamla som man är mer bekväm i. Sen är rektorer ofta ganska stolta individer, 

stolta att även ha ett statligt uppdrag… Sen är kommunen din arbetsgivare det kommer du 

aldrig ifrån, det är trots allt kommunen som betalar din lön. Det är övergripande det andra... 

Sen finns det lite av en automatisk kamp mellan det kommunala och statliga. Mina rektorer 

har genomgått den statliga rektorsutbildningen som man läser. När rektorerna åker iväg på 

de utbildningarna och kommer tillbaka har de blivit  intrummade med vikten av det statliga 

uppdraget och så kommer de tillbaka hit då vi  lyfter fram det kommunala uppdraget. Klart 

det gnuggas lite mot varandra (Avdelningschef). 

4.3.5 Tolkning	av	mål	

På förvaltningsnivån upplever de inga större problem med tolkningen av mål. De menar att 

målen  för  det mesta  är  tydliga, men  otydliga mål  förekommer. Är målen  otydliga  brukar 

förvaltningschefen ta tillbaka dem till utbildningsnämnden och så får nämnd och förvaltning 

tillsammans  jobba med att göra dem tydligare. Den tolkning som  i viss mån görs är  inte så 

pass  stor  att den  kan hämma  verksamheten menar  avdelningschefen. Han menar  att det 

finns en tolkning men det är mer en tolkning som organisationen gör. 

4.3.6 Konkurrensutsättning	

Gymnasieskolan  är  idag  väldigt  hårt  konkurrensutsatt  och  det  har  gjort  att  förvaltningen 

måste tänka på ett annat sätt än de gjorde för tio år sedan. Idag finns det dubbelt så många 

elevplatser på skolorna som det finns elever. Minskade elevkullar, ökad konkurrens och det 

dåliga  ekonomiska  klimatet  gör  att  de  idag  verkar  under  hög  ekonomisk  press. 

Avdelningschefen  frågar  sig  om  kommunen  kan  behålla  en  skola  i  nationell  toppklass  på 

bredd utifrån de ekonomiska  förhållanden  som  finns. Kommunen har haft en  verksamhet 

som har gått väldigt brett fram och de flest programmen har visat en god kvalitet. På grund 

av rådande ekonomi menar avdelningschefen att kommunen i framtiden kan tvingas välja att 

lägga  satsningar  på  internationalisering,  idrottssatsning  och  spetskompetenser  på  vissa 

program, istället för att erbjuda det på samtliga program. 

Marknadsföringen blir allt viktigare för att knyta till sig elever. Det är idag vikande elevkullar 

och de kommunala skolorna måste marknadsföra sig för att få  in pengar till verksamheten. 

Men avdelningschefen menar att det finns en brytpunkt där det finns en risk att fokus ligger 

mer på att få in elever än att ha en kvalitativ utbildning. 

 



34 
 

4.4 Rektorer	
De  intervjuade  rektorerna  ansvarar  vardera  för  två  gymnasieprogram.  Den  ena  rektorn 

ansvarar  för  yrkesförberedande  program  och  den  andra  för  akademiskt  förberedande 

program. Deras primära arbetsuppgift är att sköta den pedagogiska verksamheten, detta är 

kopplat till den statliga styrningen. Rektorerna är samtidigt kommunala chefer som ansvarar 

för  ekonomi,  personal  och  verksamheten.  Rektorerna  ansvarar  för  två  till  tre 

gymnasieprogram. 

4.4.1 Målstyrning	på	rektorsnivå	

Rektorerna  inom  gymnasieskolan  har  både  ett  statligt  och  kommunalt  uppdrag  och  har 

därmed en dubbel styrning. De ska  leda den pedagogiska verksamheten och samtidigt vara 

kommunala  chefer  som  ansvarar  för  personal,  ekonomi  och  verksamheten.  Detta  är  två 

styrningar som rektorerna upplever kan krocka och de upplever att målstyrningen av skolan 

handlar mycket om ekonomiska mål och personal. De kommunala cheferna kan  inte  styra 

över  rektorerna  när  det  gäller  de  statliga målen  och  det  är  dessa  chefer medvetna  om. 

Rektorerna  har  statliga  mål  som  är  överordnade  de  kommunala.  Säger  de  kommunala 

cheferna  något  annat  är  det  inget  rektorerna  behöver  följa  och  det  har  cheferna  full 

förståelse  för. Rektorn har därmed önskemål både  från  staten och  kommunen och dessa 

pratar aldrig med varandra så där emellan kan det uppstå slitningar. Rektorerna måste följa 

de statliga målen annars får de anmärkning från skolinspektionen, samtidigt måste de även 

följa  de  kommunala målen  annars  får  de  anmärkningar  från  det  hållet.  Så  det  gäller  för 

rektorn att förhålla sig till de båda. 

Det  pratas  väldigt mycket  just  nu  om  att  vi  ska  vara  pedagogiska  ledare  och  det  är  den 

statliga  styrningen  som  rektorer  har.  Vi  ska  ha  det  pedagogiska  ansvaret  och  sen  är  vi 

kommunala  chefer, med  arbetsmiljö,  ekonomi,  personal  och  verksamhet.  Och  de  här  två 

delarna  krockar och de  krockar ganska  rejält  för att,  vi  ska göra bägge uppdragen det är 

ingen diskussion om det, men den ena sidan blir  inte så nöjd om man tar den andra sidans 

aspekt allt  för mycket. Det  kommunala  trycket är  ju  väldigt hårt på att  jag  ska  styra min 

verksamhet efter ekonomiska mål och läser jag styrdokumenten från skolverk och staten har 

så är det väldigt tydligt hur jag ska styra efter pedagogiska mål (Rektor 1). 

Rektorerna upplever att de  idag  inte har  tillräckligt  resurser  för att kunna uppnå alla  sina 

mål. Upplevelsen bland  rektorerna är att om de skulle ha mer  resurser  i  form av personal 

och liknande, skulle möjligheten att nå sina mål vara betydligt större. 

Det är en ständig kamp, hur jag på ett så bra sätt som möjligt kunna uppnå de statliga målen 

med de medel jag har. Ska jag vara ärlig så är det varje dag en prioritering, för några utav de 

statliga målen når  jag  inte och det gör  inte någon rektor… Det är väldigt tydligt skrivet att 

alla elever som  riskerar att  inte nå målen ska ha ett åtgärdsprogram och ska  få stöd eller 

särskilt stöd, men det kan jag konstatera att med de ekonomiska medel som jag har så har 

jag inte råd att ge alla särskilt stöd som ska ha det (Rektor 1). 
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Rektorerna måste göra avvägningar och ofta hamnar de  i ett ekonomiskt  tänk. Enligt ena 

rektorn  bygger  den  kommunala  ekonomin  på  att  kommunen  får  in  skattepengar,  dessa 

fördelas  till  förvaltningarna  och  vidare  ut  till  enhetscheferna  som  sprider  ut  dem  på  sina 

program. Samma rektor skulle önska att målstyrningen började från den operativa nivån och 

att rektorerna fick äska uppåt. Men i och med att pengaströmmen har en så tydlig uppifrån 

och ned riktning inom offentlig verksamhet så blir också målstyrningen i den riktningen och 

måste anpassas efter det. Ena rektorn uttrycker det som att det är mycket att ”rätta munnen 

efter matsäck”. Det är inget fel att det är så, men det är viktigt att se att målstyrningen inom 

offentlig verksamhet följer medlen och medlen går väldigt tydligt uppifrån och ned. 

4.4.2 Målutformning	

Rektorns  roll  i målstyrningen  är en  länk mellan  förvaltningen och  lärarna. Rektorerna har 

som uppgift  att  kommunicera de mål  som  sätts  i nämnd  till  lärarna. De  statliga målen  är 

lärarna väl förtrogna med och rektorerna tror på pedagogernas kompetens kring de statliga 

målen. Är det något som anses extra viktigt kan detta tas upp. Vad det gäller de kommunala 

målen försöker rektorerna förmedla dessa och se till att de implementeras, de försöker vara 

tydliga med  att  förmedla  till  personalen  vad  enheten  har  för  resurser.  På  övergripande 

kommunala mål är det viktigt att göra dem greppbara och få med alla i personalen så att alla 

drar  åt  samma  håll. Målen  får  inte  bli  någon  bokhyllevärmare,  därför  är  det  viktigt  att 

involvera personalen och  skapa ett engagemang. Är det mer kortsiktiga besparingsmål  får 

rektorerna vara tydligare och mer gå in och bestämma. 

I och med den nya organisationsstrukturen har det tillkommit en avdelningschef och detta 

har inneburit förändringar för rektorerna. Rektor 1 upplever att den träffar avdelningschefen 

mer  än  vad  den  tidigare  hann  träffa  utbildningschefen.  Rektor  2  upplever  att  den  träffar 

avdelningschefen  mindre  än  vad  den  träffade  utbildningschefen  i  den  tidigare 

organisationen. Båda  rektorerna  ser en  risk  i den nya organisationsstrukturen. Rektorerna 

upplever att de som tar besluten på kommunal nivå kommer längre ifrån verksamheten och 

tappar därmed förståelsen för det statliga uppdraget. 

Vi känner att vi får  ibland nästan sitta och fightas för många av de statliga målen. Alltså vi 

har nästan två arbetsgivare känns det som. Dels kommunen som betalar oss vår lön, men vi 

har även  staten  som  sätter  ett antal mål  och  regler  som  vi måste  följa  enligt  skollagen… 

Många politiker är  fritidspolitiker och kanske  inte är så väl  insatta  i vår verksamhet som vi 

rektorer (Rektor 2). 

Innan den nya organisationsstrukturen kunde rektorerna få gå upp och prata i nämnden för 

sin sak som en typ av expert. Det händer enligt rektor 2 i princip aldrig längre utan det sköts 

av  avdelningschef  eller  utbildningschef.  Rektorn  2  känner  sig  inte  längre  lika  delaktig  i 

besluten som tas och rektorerna får  inte  i samma utsträckning vara med  i framtagandet av 

underlag till nämndens beslut. Ibland kan rektorerna få reda på riktlinjer som de aldrig hört 

talas om samtidigt som lärarna, eller genom att läsa det i tidningen. 
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4.4.3 Målträngsel	och	prioriteringar	

Vad det gäller mängden mål i gymnasieskolan går åsikterna bland rektorerna lite isär. Rektor 

1 menar  att det  absolut  är  för mycket mål och  rektor 2 upplever  inte mängden mål  som 

något problem då många av dem bör ses som självklarheter. Rektor 1 som upplever att det 

är för mycket mål anser att det är för att stat och kommun inte pratar med varandra och att 

de  skulle göra det är en utopi. Upplevelsen är att det  skickas nya mål, krav och önskemål 

hela tiden och rektorerna får ständigt arbeta med att rensa i alla dessa mål. Här gör rektor 1 

prioriteringar och vissa mål släpper rektor 1 aldrig ens ner till sin personal för att lämna dem 

i fred med några mål. Då ekonomin så kraftigt kommer uppifrån måste kvalitetsmålen ägas 

nedifrån enligt rektor 1, annars har de  inget friutrymme och då kan rektorerna aldrig få sin 

personal delaktig. Båda rektorerna upplever att det vore bättre om fler mål kom nedifrån för 

att skapa en större delaktighet. Så att personalen som jobbar i verksamheten kan få påverka 

vad som ska utvecklas i organisationen för de resurser som finns. 

Många av de målen som kommer uppifrån är kloka och bra det är  ingen diskussion om det 

och de snuddar nog nästan precis vid de mål som mina lärare själva skulle komma på. Men 

det vet man själv att är det något man själv är delaktig  i och fått tagit fram så jobbar man 

hårdare för det än om det kommer någon uppifrån och säger åt en att göra exakt samma sak 

(Rektor 1). 

Jag kan tro att det har en synergieffekt om personalen får jobba mot sina mål, de här egna 

som  ingen egentligen bryr sig om vi når eller ej, men om man får  jobba mot dem och man 

känner att man når dem så är de kanske i sig ett verktyg till att nå även de kommunala och 

de statliga målen (Rektor 2). 

Rektorerna upplever det inte som något problem att få lärarna att prioritera mål som berör 

det egna programmet. Rektor 1 menar att alla lärare är sig själv närmast och de målen som 

kan gynna det egna programmet och dess  framgång på den konkurrensutsatta marknaden 

tar  de  till  sig.  Detta  är  något  som  driver  kvaliteten  framåt  och  något  rektorerna  anser 

positivt. Men  när  det  gäller mer  övergripande  kommunala mål  blir  det mycket  upp  till 

rektorn att presentera dessa för personalen och ju vidare målen blir desto mer en strategisk 

fråga blir det. Som rektor måste du jobba med att bryta ner de övergripande målen och göra 

dem greppbara för personalen. Rektorerna anser att lärarna borde känna till de kommunala 

målen, men de har även förståelse för att ha genomgång av dem två till tre gånger om året 

kanske inte är tillräckligt. 

4.4.4 Motstridiga	mål	

Upplevelsen  bland  rektorerna  är  att  den  största  motsättningen  i  arbetet  är  mellan  det 

statliga och det kommunala. Det som kanske är mest motstridigt är att verksamheten  inte 

får  de  resurser  som  krävs  från  kommunen  för  att  nå  sina  mål.  Målen  kanske  inte  är 

motstridiga men det är inte alltid det går att lösa båda två, menar rektorerna. Tanken är att 

de  kommunala målen  ska  ligga  inom  ramarna  för det  statliga målen men  så är  inte  alltid 
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fallet. Rektorerna  skolas  i det  statliga uppdraget  via  rektorsutbildningen och  sedan  får de 

mål från kommunen som båda rektorerna kan vittna om går emot de statliga målen. Detta 

har även skolinspektionen påpekat enligt rektorerna. 

Vi  hade  skolinspektionen  här  i  höstas  och  vi  har  fått  ett  kommunallt  mål  med  en  viss 

procentsats  av  eleverna  som  ska  vara  godkända  på  en  kurs.  I  den  statliga  styrningen  för 

skolan så står det väldigt tydligt att alla elever ska ha möjlighet att nå sitt mål, sin höjd. De 

som siktar mot G eller som det nu är ett E, ja de ska göra det, men de som vill ha ett A eller 

ett MVG de ska också göra det. Då tyckte skolinspektionen att eftersom kommunen hade satt 

en procentgräns på godkänt för oss, därmed så sätter kommunen en för hård styrning emot 

att vi ska  få elever godkända och  inte hjälpa elever att bli  lyfta  till kanske ett A. Så  ibland 

krockar de här (Rektor 1). 

4.4.5 Tolkning	av	mål	

De statliga målen som finns i kursplaner, kursmål och sådant kan rektorerna tycka är ganska 

otydliga. Det kan vara ett tungt arbete för  lärarna att förstå vad de menar även om det är 

experter  inom ämnet som skrivit kursmålen. Så där finns det utrymme för egna tolkningar. 

De kommunala målen är ofta en siffra inom ett speciellt datum så det är ganska precist och 

det lämnas inga större tolkningsutrymmen enligt rektorerna. Målen kan i vissa fall anses för 

tydliga  vilket  gör  att  de  krockar  med  varandra.  Mellan  t.ex.  de  statliga  målen  och  de 

kommunala  målen.  De  kommunala  mål  som  inte  har  ett  kvantitativt  mått  försöker 

rektorerna  skaffa  sig  ett  förhållningssätt  till.  Har  rektorerna  och  enheterna  inte  ett 

förhållningssätt kan alla göra som de själva vill med ekonomi och andra kommunala mål. 

4.4.6 Konkurrensutsättning	

Rektorerna menar  att  gymnasieskolan  har  en  speciell  situation  i  kommunen  i  och med 

konkurrensutsättningen. Många  andra  kommunala branscher har  fasta  kundgrupper och  i 

grundskolan kan de tidigt räkna på hur många elever de kommer att ha på elevkullar t.ex. 

Däremot  på  gymnasieskolan  som  är  satt  under  hård  konkurrens  från  friskolor  och 

närliggande kommuner, kan de inte veta förrän de fått in eleverna hur mycket resurser som 

finns att  tillgå. Då varje elev kommer med en skolpeng. Den kommunala ekonomin kontra 

marknadsekonomin slår hårt mot gymnasieskolan som  inte har någon fast kundgrupp.   Det 

finns betydligt fler gymnasieplatser än vad det finns elever så någon verksamhet kommer att 

få stänga och då sitter arbetsgivaren med lönekostnader minst ett halvår framöver. 

 

4.5 Programledare	och	lärare	
Programledarrollen  i  gymnasieskolan  har  ett  administrativt  ansvar  utöver  lärarrollen. 

Programledaren  ska  föra  verksamheten  på  programmen  framåt.  De  har 

arbetsledningsuppgifter  i  arbetslagen  och  ska  verka  för  att  arbetslagen  ska  dra  i  samma 

riktning. Det  handlar  idag  även mycket  om marknadsföring,  planering  och  administrativa 
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uppgifter. Som programledare har de  inget personalansvar. Programledarrollen kan variera 

ganska mycket beroende på hur rektorn vill att samarbetet ska se ut. Den senaste tiden har 

arbetsfördelningen skiftat från att programledarna haft ganska mycket administrativt ansvar, 

till att ha lite mindre ansvar. 

Lärarrollen  består  i  stor  del  i  att  sköta  den  pedagogiska  verksamheten.  Som  lärare  är  du 

förhållandevis autonom och du är suverän i klassrummet och vid betygssättning osv. Där är 

det  ingen  annan  som  kan  säga  vad  du  ska  göra  som  lärare.  Lärarna  upplever  att  de  har 

förhållandevis stor frihet att själva utforma sin undervisning utifrån de ramar som finns. 

4.5.1 Målstyrning	på	programledar‐	och	lärarnivå	

Lärarna  har  en  stark  koppling  till  de  statliga målen,  det  är  de  som  ligger  närmast  deras 

profession. Kursplaner och ämnesplaner t.ex. är lärarna väl bekanta med och de arbetar med 

dem  i sitt dagliga arbete. Det är utifrån de statliga kursmålen osv.  som  lärarna utvärderas 

och det är  i stor utsträckning dessa som prioriteras. På  frågan vad målstyrning  innebär  för 

dig svarar en lärare som följer. 

För min del innebär det förstås i mina kurser, att det finns centrala kursmål som ska uppnås 

och så finns det ett centralt innehåll i kurserna som jag försöker rätta mig efter och hinna 

med förstås. Så det är ju det mest tydliga kan man säga (Lärare). 

De kommunala målen har  lärarna  inte samma vetskap om och de enda målen dem märker 

av  är  de  ekonomiska målen  som  innebär  begränsningar  för  lärarna  i  deras  yrkesroll. Har 

lärarna vetskap om övriga kommunala mål så är det oftast något övergripande mål som de 

har  tagit  till  sig.  Vad  detta  beror  på  finns  det  delade  uppfattningar  om  bland  lärare  och 

programledare, vissa anser att de kommunala målen  inte är tillräckligt väl kommunicerade. 

Andra tror det kan bero på att en del medarbetare  inte riktigt vet var målen kommer  ifrån 

och att det är något som rektorn har hittat på. Programledarna som har en tätare kontakt 

med rektorerna har större vetskap om de kommunala målen än vad övriga lärare har. En del 

kan  uppleva  problem  i  att  kommunen  kvantifierar  mål  som  är  kvalitativa,  t.ex.  sätter 

kommunen  procentsatser  på  hur många  som  ska  vara  godkända  osv.  En  lärare  svarar  på 

frågan om de kommunala målen är väl kommunicerade. 

Vi har säkert fått någon tydlig genomgång någon gång men just nu så har jag inte gått 

tillbaka till de handlingarna, utan det jag har i bakhuvudet hela tiden är att få eleverna 

godkända, det är liksom minimikravet. Det är skolledningen som förmedlar målen genom 

olika möten, men visst kunde de varit tydligare, det har jag önskemål om (Lärare). 

Programledare och  lärare pratar också om att en kraftig omsättning på rektorer de senaste 

åren  har  försvårat  arbetet.  Det  har  varit  svårt  att  bygga  upp  långsiktiga  relationer  och 

samarbeten. Lärarna upplever att de mycket sällan träffar sin rektor, någon programledare 

gör mer frekvent. Lärarna träffar rektorerna någon gång emellanåt på arbetslagsträffar men 

de är sällan ute i verksamheten. Detta beroende på att rektorerna har mycket administrativt 
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arbete  och  det  förstår  lärarna,  men  de  skulle  önska  att  rektorerna  visade  sig  mer  i 

verksamheten.  

Samtliga programledare och lärare är positivt inställda till målstyrning som styrmodell och de 

skulle  inte  vilja  gå  tillbaka  till  en  mer  regelstyrd  skola.  Samtliga  upplever  dock  att  de 

ekonomiska resurserna begränsar för mycket. Ekonomin gör det svårt att nå både de statliga 

och kommunala målen. Lärarna upplever att det enda de hör från kommunledningen är att 

det måste göras besparingar och att det inte finns några resurser att tillgå. Lärarna menar att 

det är  lätt att skriva fina mål  i teorin, men  i verkligenheten är de väldigt svåra att nå under 

de ekonomiska förutsättningar som råder. Den kommunala styrningen av skolans resurser är 

något  lärarna  överlag  är  negativt  inställda  till  och  de  upplever  att  det  är  svårt  att  få  en 

likvärdig skola i landet när varje kommun får göra sina prioriteringar.  

Alltså min personliga uppfattning är att det skulle fungera betydligt bättre om staten skulle 

vara huvudman  för skolan än kommunerna,  för kommunerna har andra prioriteringar man 

ska göra och det blir  ju  inte  riktigt  likvärdigt  i hela  Sverige när det är  kommunen  som är 

huvudmannen så är det (Lärare). 

Samtliga programledare och  lärare som är tillfrågade är för en statligt styrd skola. De flesta 

tycker det är nödvändigt för att få en jämlik skola över hela landet. Vissa vill även införa det 

gamla  lönesättningssystemet  där  lön  sattes  efter  antal  år  i  skolan.  Om  den  individuella 

lönesättningen kopplad till målstyrningen, går åsikterna isär. Vissa lärare tycker det är bra att 

belönas  efter  prestation  och  att  det  inte  är  ett  problem. Medan  andra  lärare menar  att 

lönesättningen är ett irritationsmoment och att det inte finns någon individuell lönesättning 

utan ett  lotteri, då de anser  att  rektorerna  inte har den  inblicken  som  krävs  för  att  sätta 

rättvisa  löner. Många  ifrågasätter också vad det är som är en bra prestation, en del menar 

att det borde vara en god undervisning men de upplever att det som belönas är deltagande i 

olika projekt för skolutveckling. Även här är resurserna ett problem och den extra  lön som 

ges  för en bra prestation är knappast kännbar. En programledare  lyfter  fram att  läraryrket 

sedan kommunaliseringen har tappat sin status och kommunerna har  inte tagit sitt ansvar. 

Många programledare och lärare upplever att för kommunen handlar allting om ekonomi. 

4.5.2 Målutformning	

Lärarna känner överlag att de har väldigt  lite att säga till om vid utformningen av mål både 

från  statligt  och  kommunalt  håll.  Lärarna  har  i  och med  den  nya  gymnasieförordningen, 

Gymnasium 11, fått  lämna sina åsikter under framtagningen. Det är skolor från hela  landet 

som  får  önska  och  att  få  igenom  sina  åsikter  är  ganska  svårt. Det  lassas  på mycket mål 

uppifrån  som  bara  ska  genomföra.  Lärarna  upplever  att  när  de  blir  informerade  om 

förändringar  från  kommunen,  så  är  det  redan  för  sent  att  påverka,  då  besluten  redan  är 

tagna. Detta  tror många  av  lärarna  är en  anledning  till  att  stoltheten  för  kommunen  inte 

finns på samma sätt som för den egna skolan. Många av besluten som tas saknar förankring i 

verksamheten och kan komma som rena överraskningar.  Ibland upplever  lärarna att det är 
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förändringar som bara kommer kosta pengar och att kommunledningen inte tänker. Många 

lärare  påpekar  att  de  som  sitter  i  utbildningsnämnden  är  fritidspolitiker  som  har  en 

begränsad  vetskap  om  hur  verksamheten  fungerar.  På  grund  av  att målen  kommer  från 

politiker och en  ledning som  inte är  insatta  i verksamheten och att  lärarna  inte har någon 

möjlighet att påverka, talar många  lärare om att det finns ett glapp mellan yrkeskåren och 

den  kommunala  ledningen.  I  och  med  den  nya  organisationsstrukturen  hamnar  den 

operativa verksamheten ännu längre ifrån den instans där besluten tas. 

Många beslut som har fattats har kommit uppifrån utan någon slags förankring då, det låter 

ju så fint att man ska ha en dialog osv., mellan kommunledningen och sen de som jobbar i 

skolan men det förekommer ju väldigt sällan utan det är liksom top‐down som det heter. Så 

det är en jätteviktig förklaring till att många kanske inte känner den stoltheten och att man 

inte känner något förtroende för kommunen (Lärare). 

4.5.3 Målträngsel	och	prioriteringar	

Majoriteten av  lärarna som  intervjuats anser att det  finns  för många mål  inom skolan. Det 

finns statliga mål, kommunala mål och programmål som programledare och lärare själva tar 

fram och  vissa  kan  känna  att det blir  lite  rörigt. En del  lärare påpekar  att  alla  är  sig  själv 

närmast och det gör att alla lärare prioriterar olika bland målen. Hur lärarna prioriterar beror 

mycket  på  yttre  ramar,  tid  och  ork. De  upplever  också  att  i  ämnes‐  och  kursplaner  finns 

många mål  som måste hinnas med, då de har begränsad  tid och  resurser  tvingas  lärarna 

även här göra prioriteringar. Lärarna prioriterar i stor utsträckning de statliga målen före de 

kommunala, då de  i  sin yrkesroll vill hjälpa eleverna känns det naturligast.  Lärarna menar 

också att det är på de statliga målen de blir bedömda och nås dessa mål har de gjort ett bra 

arbete. 

Jag  skulle  vilja  säga  att  för  varje  lärare  tror  jag  att  det  är  kursmålen  som  är  totalt 

dominerande, sen får man inte liksom missköta sig annars osv. Men egentligen är det de och 

själva betygsprocessen som styr (Programledare). 

Demokratiuppdraget finner många lärare som en naturlig del av läraryrket och det är lätt att 

baka  in  i  undervisningen. Men  när  det  kommer  till mål  som  t.ex.  internationalisering  på 

programmen är det inte lika lätt och det blir ofta punktinsatser som inte leder någonstans. 

4.5.4 Motstridiga	mål	

I skollagen står att alla elever har rätt till  likvärdig skola oberoende av var  i  landet de bor. 

Ändå  är det upp  till  varje  kommun  att  fördela  resurser  till  skolan. Detta  är något  lärarna 

upplever som väldigt motstridigt. Lärarna menar på att med detta system kan skolan aldrig 

bli likvärdig och många ser det som ett väldigt stort problem. En programledare säger såhär 

om den skillnad som kan finnas mellan kommuner. 

Staten lägger ju ut väldigt mycket ansvar på kommunerna idag, till sin skolform och jag kan 

tycka att det är  lite synd att en rik kommun har större möjligheter naturligtvis att göra en 
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bättre  skola.  I det gamla  fallet när man hade  statlig huvudform  fungerade  skolan  lika bra 

hoppas jag i Ystad som i Kiruna... Det räcker ju att man är ute på lite besök hos andra skolor 

så ser man, oj vad de har det bra, vilken fin utrustning de har eller tvärtom då att här är det 

magert (Programledare).  

Lärarna upplever inte att det finns så motstridiga mål i teorin men i praktiken blir det svårt. 

Det som är motstridigt är mängden mål, tillsammans med att det inte ges tillräckliga resurser 

till att uppnå alla mål. 

4.5.5 Tolkning	av	mål	

De  flesta  lärarna  är  överens  om  att  det  finns  en  stor  del  tolkning  i målen  som  finns. De 

kommunala målen de  får  till sig anser  lärarna  inte speciellt  tolkningsbara. Det är oftast en 

procentsats på något  kommunen  vill mäta  kvantitativt. De  statliga  kurs‐ och  ämnesmålen 

däremot  innebär en tolkning. De trycker på att alla  lärare har sin egen tolkning utifrån sitt 

sätt att se på saker. För att försöka få en så likvärdig bedömning som möjligt, jobbar lärarna 

med  tolkningen  tillsammans  i ämneslagen. Detta  för att  kunna ge eleverna en  rättvis och 

förhållandevis likvärdig bedömning. Många lärare upplever att det har blivit svårare att få en 

gemensam  tolkning  i  ämneslagen  då  skolan  gick  från  ämnesgymnasium  till  ett 

programgymnasium. Lärare sitter uppdelade efter program istället för som förut efter ämne. 

Det  finns  för‐ och nackdelar med detta enligt  lärarna. Fördelen är att gemensamma elever 

kan diskuteras, nackdelen är att det blir svårare att på ett naturligt sätt diskutera mål med 

sina ämneskollegor. 

Lärarrollen bygger mycket på autonomi och som  lärare är du suverän  i klassrummet, där är 

det  läraren  som  bestämmer. Därför  kommer  lärarens  tolkning  av målen  att  påverka  vad 

eleverna får lära sig. Såhär beskriver en programledare rollen som lärare: 

Jag betraktar ungefär varje  lärare  som en egen  liten  företagare d.v.s. en  lärare är  relativt 

autonom och styr sig själv ganska mycket och måste ta ett väldigt stort ansvar som ligger på 

den  enskilde. Alltså  du  är  ensam med  dina  elevgrupper  och  dina  kurser  och  det  är  ingen 

annan som styr din verksamhet... och den där tolkningen kan vara lite från person till person, 

det blir något slags lite flummigt kring det där (Programledare). 

4.5.6 Konkurrensutsättning	

Programledare  och  lärare  har märkt  av  den  ökade  konkurrensutsättningen  inom  skolan. 

Många skolor i kommuner runt omkring får lägga ner program och även hela skolor har fått 

lägga ned  sin verksamhet. Programledare och  lärare upplever dock att de båda  skolorna  i 

kommunen  har  klarat  konkurrensen  ganska  väl,  då  skolorna  har  ett  förhållandevis  högt 

söktryck till många av programmen. Detta tror de delvis beror på att kommunen är centrum i 

regionen skolorna verkar i. 

Programledarna  har  en  viktig  roll  på  skolorna  gällande  marknadsföring.  Det  är 

programledarna  som  ansvarar  för marknadsföringen  för det egna programmet och denna 
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uppgift är något de upplever bara växer. Tidigare var programledare ute och marknadsförde 

programmet före grundskoleeleverna skulle göra sina gymnasieval. Idag marknadsför de sina 

program  även  under  omvalsperioden  för  att  vara  säker  på  att  de  eleverna  som  valt 

programmet står fast vid det. 

Alla  lärare är väl  införstådda  i att marknadsföringen är en viktig del för kommunen och det 

finns givetvis även ett egenintresse  i att knyta till sig elever. Då vikande elevantal påverkar 

den  egna  arbetssituationen. Många  lärare menar  på  att  den  bästa marknadsföringen  är 

nöjda  elever.  Är  eleverna  nöjda  så  sprider  det  sig  snabbt  till  andra  som  ska  söka 

programmen. Andra  lärare menar att kommunen satsar  för  lite på sin marknadsföring och 

inte förstår vikten av en god marknadsföring för att få till sig elever. Dessa lärare menar att 

deras  kommun  ligger efter andra  kommuner  i  regionen,  som de upplever  satsar betydligt 

mer på marknadsföring av skolan. 

 

4.6 Sammanfattning	
Det  finns  skilda  tolkningar  och  prioriteringar  mellan  de  olika  hierarkiska  nivåerna  inom 

skolan.  På  förvaltningen  prioriteras  i  stor  grad  de  kommunala målen,  programledare  och 

lärare menar  att  det  i  stor  utsträckning  är  de  statliga målen  som  dominerar.  Rektorerna 

måste ta hänsyn och  förhålla sig till både de statliga och de kommunala målen.  I och med 

den dubbla styrningen  finns en upplevd komplexitet som är olika stark  inom olika nivåer  i 

skolan. Där förvaltningen inte upplever att det är så komplext men rektorer, programledare 

och lärare känner av en större komplexitet. 

På de olika hierarkiska nivåerna upplevs olika problem. På förvaltningen känner de att det är 

svårt att nå ut med de kommunala målen, rektorer, programledare och  lärare upplever att 

det är svårt att få kommunen att ta hänsyn till de statliga målen. Från förvaltningen försöker 

de att effektivisera organisationen utifrån de ekonomiska medel som finns att tillgå, detta är 

något som skapar frustration bland programledare och lärare då de upplever att resurserna 

till skolan är för knappa. 
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5 Analys	
 

5.1 Statlig	målstyrning	
Staten  skall  enligt  SOU  (2002:121)  se  till  att utbildningen  i  landet  är  likvärdig och  av hög 

kvalitet genom att sätta nationella riktlinjer och mål. Det finns en tydlig styrning från staten 

inom  skolan.  Skolverket  styr  innehållet  i  skolan  genom  läroplaner,  ämnesplaner  och 

kunskapsmål. Denna  styrning berör  främst  lärare, programledare och  rektorer och präglar 

deras vardagliga arbete. Staten har  sett att den  svenska  skolan är bristfällig och det  finns 

idag en ständigt pågående diskussion om hur skolan ska kunna förbättras. Ett  led  i detta är 

en ny gymnasieförordning, Gymnasium 11  som nu gäller. Denna kan vara ett  steg mot en 

tydligare  styrning av  svenska  skolan, då  lärare  i gymnasieskolan upplever att det  tydligare 

pekats ut vissa mål  inom kurserna som anses extra viktiga. De nyutbildade  lärarna har med 

sig  detta  från  utbildningen.  I  interaktionen med  andra mer  erfarna  lärare  inom  skolan, 

influeras  de  av  deras  värderingar.  Därför  går  det  att  ifrågasätta  om  dessa  förändringar 

kommer  leda till någon förbättring eller ändring. Enligt Ekholm  (2000) spelar det  ingen roll 

om  styrningen  ändras,  då  det  är mentaliteten  och  kulturen  som  styr.  Ett  annat  led  i  att 

kvalitetssäkra skolan är en ökad dokumentation. Detta är något som tydligt krockar med den 

kultur och mentalitet som finns hos lärarkåren. Vissa lärare kan se fördelar i att det finns en 

rättssäkerhet för eleverna, men de flesta är överens om att dokumentationen är något som 

begränsar dem  i dess uppdrag som  lärare. Upplevelsen är att dokumentationen tar tid från 

att göra en kvalitativ undervisning och därmed finns en rädsla för att det kommer att leda till 

en  sämre  skola. Detta  stämmer  överens med  SOU:s  (2004:116)  resultat  som  visar  att  de 

professionella medarbetarna sätter sig emot uppgifter de uppfattar som administrativa. 

Enligt  Lindgren  (2008)  är  skolans  mål  ofta  vaga  och  otydliga.  Vilket  gör  att  det  krävs 

tolkningar av berörda personer  för att bestämma  innebörden av ett mål. De  flesta  lärarna 

upplever att det finns ett stort utrymme för tolkning inom de statliga målen. Speciellt i kurs‐ 

och  ämnesplaner.  Enligt  SOU  (2004:116)  bygger  läraryrket  på  en  stor  autonomi  och  den 

enskilda lärarens tolkning av målen kommer kraftigt påverka den undervisning som eleverna 

får.  På  skolorna  försöker  de  jobba  i  ämneslag  för  att  få  en  så  gemensam  tolkning  som 

möjligt, men i slutändan är det den enskilde lärarens sätt att se på målen som avgör utfallet. 

Enligt Lindgren  (2008)  innehåller  skolans mål endast  i undantagsfall  tydlig  information om 

vad som ska framställas, när det ska vara klart och till vilken kvalitet. Målstyrning i skolan är 

komplext, det är inte som i ett producerande företag där det tydligt går att se om målen är 

uppfyllda. I skolan där det handlar om kunskap och värderingar är det mycket svårt att se när 

målen har uppnåtts. Vad är egentligen är en god demokrat och vad är tillräcklig kunskap för 

ett godkänt betyg? Enligt Merchant & Van der Stede  (2012) är det som mäts det som blir 

gjort, även om det inte bidrar till de önskade målen. I och med att det är så komplext inom 

skolan fokuseras det på att mäta det som går att mäta. I stor grad försöker skolan kvantifiera 

kvalitativa aspekter. Nationella prov och  liknande kan vara bra på att mäta vissa aspekter, 
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men  de  visar  inte  allt,  vilket  leder  till  att  resultaten  kan  bli  missvisande.  Därmed  kan 

målstyrningen  i  skolan  ibland  irrelevant  och  meningslös,  då  svårmätta  aspekter  helt 

utelämnas (Seyler, 1997). 

 

5.2 Kommunal	målstyrning	
Pierre (2007) menar att utöver den vertikala dimensionen mellan stat och kommun kan även 

en  horisontell  dimension  skådas  mellan  politik  och  profession  på  lokal  nivå.  Denna 

decentralisering menar Pierre (2007) har komplicerat styrningen ytterligare. Styrningen från 

kommunen ska ligga i linje med den statliga styrningen (Lindgren, 2008), samtidigt finns det 

en vilja hos kommunerna att sticka ut för att vara attraktiv. Det innebär att den kommunala 

styrningen inte alltid stödjer den statliga styrningen av skolan. Hur den enskilda kommunen 

prioriterar kommer att påverka hur skolan sköts i just den kommunen. I och med att det är 

upp  till  kommunerna  själva  att  fördela  resurserna,  kan  det  finnas  stora  skillnader mellan 

olika  kommuner. Det  är därmed mycket  svårt  att  som det  står  i  skollagen  få  en  likvärdig 

skola över hela landet (Quennerstedt, 2007). Dessutom är skolan politiskt styrd och vad som 

prioriteras  kan  ändras  från  en  mandatperiod  till  en  annan.  Detta  kan  vara  något  som 

påverkar hur de kommunala målen  tas emot. Det  finns en känsla bland medarbetarna att 

många av de målen som sätts är för att vinna politiska poäng. 

Förvaltningschefen  ser  det  som  ett  problem  att  nå  ut med  den  kommunala  styrningen  i 

verksamheten. En anledning till detta kan vara att många av de beslut som de kommunala 

politikerna  tar  inte  är  förankrade  i  verksamheten.  För  att  ta  fram mål  top‐down  ska  vara 

effektivt  krävs  det  enligt  Merchant  &  Van  der  Stede  (2012)  att  politikerna  har  en  god 

kunskap  om  verksamheten.  Många  lärare  upplever  att  kommunpolitiker  inte  har  den 

insynen  i verksamheten som krävs  för att sätta  relevanta mål och  ta beslut som är  till det 

bästa för organisationen. Det faktum att det är fritidspolitiker som sätter målen gör att dessa 

har  svårt  att  få  fäste  i  organisationen.  De  har  inte  den  legitimitet  som  krävs  för  att 

organisationen ska ta till sig målen och arbeta med dem. Utöver detta upplever de flesta att 

det saknas en tydlig dialog rörande de kommunala målen och det är inget som kontinuerligt 

diskuteras  och  utvärderas.  Lärare  träffar  sin  rektor  mycket  sällan  och  möjligheten  att 

diskutera kommunala mål är begränsad. Då rektorerna  främst  får släcka bränder när de är 

ute i verksamheten. Enligt Svensson (1997) är det grundläggande för målstyrningsarbetet att 

ha  en  fungerande  dialog  och  att  de  mål  politiker  fastställer  är  förankrade  bland 

medarbetarna. I och med att de kommunala målen  inte är förankrade  i organisationen och 

inte väl kommunicerade är risken överhängande att de bara blir fina ord på ett papper. 

Den nya organisationsstrukturen gör att verksamheten har blivit än mer hierarkisk och både 

lärare och rektorer upplever att de kommer  längre från den  instans där besluten tas. Enligt 

Goh (2012) är medarbetarnas inblandning i målutformningsprocessen en viktig faktor. Låter 

ledningen medarbetarna  vara med  vid målutformningen  kommer  även målen  att mätas 
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ärligare. En rektor menar att de får allt mindre möjlighet att påverka målen och ibland får de 

reda på beslut samtidigt som  lärarna eller till och med får  läsa om det  i tidningen. De som 

arbetar  närmast  den  lokala  verksamheten  har  användbar  information  om  verksamhetens 

prioriteringar och  risker  som de  kan delge  sina överordnade  (Merchant & Van der  Stede, 

2012).  I och med denna organisationsstruktur  riskerar  förståelsen  för den  sociala kontext, 

med en statlig styrning,  lärare och rektorer  lever  i att  försvinna. Detta är något som  lärare 

och rektorer redan känner av. 

De mål som faktiskt når ut  i verksamheten är de ekonomiska målen. Därför ses kommunen 

bland medarbetarna  främst som en begränsning av möjligheten att uppnå målen. Här kan 

ses en tydlig koppling till Pierre (2007) som menar att många anställda  inom skolan känner 

sig klämda mellan statens regler, kommunens ekonomi och förutsättningar som inte tillåter 

vissa satsningar. Därmed finns det ett svagt förtroende för kommunen som sträcker sig långt 

tillbaka  i  tiden,  då  många  lärare  upplever  att  förhållandena  blivit  mycket  sämre  sen 

kommunen blev huvudman. 

De  övriga  kommunala målen  för  gymnasieskolan  är  ofta  procentsatser  på  olika  aspekter, 

dessa mål kan i vissa fall strida mot de statliga målen och det är inte något lärarna tar till sig 

så  mycket  av.  Andra  mer  otydliga  strävansmål  som  kvalitetsarbete  osv.  upplevs  ofta 

svårgreppbart och därför får de inget fäste i organisationen. Dessa mål är inte tydliga, de är 

svåra att mäta och därmed svåra att följa upp (Almqvist, 2006). På förvaltningsnivån talar de 

om  att  dessa  mål  ska  skapa  förhållningssätt,  men  dessa  mål  är  ofta  för  otydliga  och 

medarbetarna upplever inte att de har den tid som krävs för att sätta sig in i dem.  

Då det finns både en statlig och en kommunal styrning i skolan, finns det även en stor mängd 

mål inom skolan. Det finns en upplevd målträngsel inom skolan enligt Lindgren (2008). Detta 

är  något  som  upplevs  från  både  rektorer  och  lärare  i  skolan  och  det  leder  till  att 

medarbetarna på alla nivåer  tvingas göra prioriteringar bland målen. Det blir naturligt att 

prioritera de målen som ligger närmast individens profession. 
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5.3 Förvaltning	
Förvaltningen styrs främst av en administrativ logik och de arbetar hela tiden mot att styra, 

organisera och mäta skolans resultat. Förvaltningen  jobbar hela  tiden mot att effektivisera 

verksamheten  och  ekonomin  styr mycket  av  verksamheten. Detta  kan  tydligt  kopplas  till 

SOU:s ( 2004:116) analys av sjukvården. Kvalitet och ekonomi går inte alltid hand i hand utan 

det gäller att effektivisera verksamheten för att kunna nå goda resultat utifrån de resurser 

som  finns.  Enligt Willcocks  (2002)  är  det  svårt  att  få  en  gemensam  syn  om  vad  som  bör 

prioriteras.  Effektivitet  är  komplext  och  beroende  av  kulturella  skillnader  inom  och  utom 

organisationen. Därmed  kan det  som uppfattas effektivt hos  förvaltningen, uppfattas helt 

annorlunda  bland  den  operativa  personalen.  Förvaltningen  försöker  utifrån  denna 

administrativa  logik  styra  sin  verksamhet,  det  innebär  att  de  tvingas  göra  organisatoriska 

förändringar och så vidare för att kunna visa goda resultat. Att kunna visa goda resultat är 

något som värdesätts inom förvaltningen (SOU 2004:116) och alla resultat ska vara ett led i 

kommunal  framgång.  Enligt  Jarl & Rönnberg  (2010)  förväntas marknadsanpassningen  och 

konkurrensutsättningen  av  skolan  leda  till  bättre  kvalitet.  Skolan  är  idag  kraftigt 

konkurrensutsatt och detta ställer krav på kommuner som måste kunna visa goda  resultat 

för  att  knyta  till  sig  elever.  Detta  blir  en  drivkraft,  då  de  ständigt måste  arbeta  på  en 

ekonomiskt begränsad marknad och samtidigt visa goda resultat för behålla de ekonomiska 

medel de  idag har. Offentlig verksamhet har  idag ett ökat socialt, ekonomiskt, miljömässigt 

och  säkerhetsmässigt  ansvar.  Detta  för  att  möta  invånarnas  förväntningar  på  vad  de 

skattepengarna ska gå till (Head, 2010). Därmed måste förvaltningen vara återhållsam med 

ekonomin och kunna redovisa till vad skattepengarna har gått. 

Statliga mål 

Kommunala mål 

Förvaltning 

Rektorer 

Programledare & 

Lärare 

Statliga mål

Kommunala mål

Förvaltning 

Rektorer

Programledare & 

Lärare

Idealbild  Praktik

Figur 5: Idealbild av statlig och kommunal målstyrning och hur den i praktiken utförs 
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Förvaltningen har ett tätt samarbete med nämnden och andra kommunala beslutsorgan, de 

präglas av den politiska  logiken och dess värderingar. Samtidigt präglas politikerna av den 

administrativa logikens värderingar och därmed är krockarna mellan dessa inte särskilt stora 

(SOU 2004:116). Därmed  finns en  tydlig  samsyn mellan dessa om vad  som bör prioriteras 

och  vilka mål  som  ska  sättas.  Genom  att  det  finns  en  samsyn  skapas  via  en  förhandlad 

ordning mellan nämnd och  förvaltning de mål  som  ska  sättas  så att de  tillfredställer dem 

båda. Politikerna har makten att ta beslut och förvaltningen har makten att bestämma hur 

besluten ska genomföras, då de har en större kunskap om verksamheten. Därmed finns en 

maktbalans mellan politiker och  förvaltning  (Lawrence & Rahaman, 2001).  I  interaktionen 

med  varandra  påverkar  de  varandras  synsätt  och  ur  detta  skapas  en  socialt  konstruerad 

praktik.  Därför  anser  förvaltningen  att  de målen  politikerna  tar  fram  är  relevanta  ur  ett 

politiskt och administrativt perspektiv. De båda arbetar för att få en god kommunal styrning 

och har därmed gemensamma  intressen.  Ibland kan de beslut vad det gäller t.ex. ekonomi 

som  tas  av  kommunen  försvåra  möjligheten  att  nå  skolans  mål  men  de  har  ändå  en 

förståelse  för detta  inom  förvaltningen, då de ser att det är  för kommunens bästa och att 

kommunen har andra verksamheter som måste prioriteras. Denna förståelse underlättas av 

att  förvaltningspersonal  får vara med när besluten  tas och det  finns en  fungerande dialog 

mellan dessa organisatoriska nivåer (Svensson, 1997).  

I  och med  att  förvaltningen  jobbar  så  tätt med  nämnd  och  kommun  och  är  kommunalt 

anställda är det naturligt att det är de kommunala målen som prioriteras. Deras tolkningar 

och prioriteringar präglas av värderingar som finns  inom den kommunala styrningen. Detta 

leder  även  till  att  det  inte  läggs  så mycket  vikt  på  den  statliga  styrningen.  Det  finns  en 

fungerande  kommunikation  kring  de  kommunala  målen  (Svensson,  1997).  De  har  inom 

kommunen och  förvaltningen väldigt  lite  insyn  i den  statliga  styrningen. Det är ett ansvar 

som  läggs helt på  rektorerna att styra. Därmed  finns  inte samma kommunikation kring de 

statliga målen  (Svensson, 1997). Förvaltningen upplever  inte att det  finns  för mycket mål  i 

skolan.  Det  kan  bero  på  att  förvaltningen  bara  arbetar med  de  kommunala målen  och 

därmed  inte upplever den  komplexitet  som upplevs på  lägre nivåer  inom organisationen, 

med  både  statliga  och  kommunala  mål.  Det  finns  effektiva  arbetsrelationer  mellan 

förvaltning och politiker (Willcocks, 2002), dock finns inte samma relationer från förvaltning 

och nedåt  i organisationen. Detta gör att förvaltningen ser den administrativa och politiska 

logiken, men inte den professionella logiken och upplever därmed inte samma komplexitet. 

Då  verksamheten  i  och  med  en  ny  organisationsstruktur  blivit  än  mer  hierarkisk,  blir 

avståndet mellan det  statliga och det  kommunala  än  större.  Förvaltningsledningen  träffar 

rektorerna  allt mindre  och  präglas  inte  av  deras  åsikter  och  värderingar.  Risken  finns  att 

högsta ledningen helt tappar det statliga perspektivet på verksamheten.  

Förvaltningen upplever att det är svårt att få ut sina kommunala mål  i verksamheten. Inom 

förvaltningen har de  stor möjlighet att påverka målen, men  lärare har  ingen möjlighet att 

påverka dem. De kommunala målen upplevs  från  lärarna utformas  top‐down  (Merchant & 

Van  der  Stede,  2012).  Då  lärarna  inte  deltar  i  framtagandet  av  mål,  finns  inte  samma 
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engagemang  för de kommunala målen bland dem  (Radnor & McGuire, 2012). De mål som 

sätts  i  kommunen  prioriteras  utifrån  den  politiska  och  administrativa  logiken,  när  de  når 

lärarna som styrs av en professionell  logik prioriteras de  inte. För att användandet av  top‐

down styrning ska fungera krävs det att högsta  ledningen och politiker har en god kunskap 

om verksamheten, vilket av  lärarnas svar att bedöma går att  ifrågasätta. Branschen måste 

även vara  förhållandevis  stabil och  skolan är en bransch  i  ständig  förändring  (Merchant & 

Van der Stede, 2012). Att effektivisera verksamheten och vara mer resurseffektiv är en viktig 

del  av  NPM  (Almqvist,  2006).  Förvaltningens  vilja  att  effektivisera  verksamheten  i 

kombination med  den  top‐down  styrning  som  finns  leder  till  att  det  existerar  ett  glapp 

mellan professionen och administrationen.  

Enligt  Brunsson  (2000)  kan  övergripande  mål  bli  abstrakta  och  okontroversiella.  På 

förvaltningen anses målen som sätts vara konkreta. Men utifrån de uttalanden som görs på 

förvaltningsnivå  går  det  att  skönja  tolkningsutrymmen  i målen.  Enligt  Rombach  (1991)  är 

nedbrytning  av  mål  i  offentliga  organisationer  svårare  än  i  privata  organisationer  då 

tolkningarna av de övergripande målen ofta går starkt isär. Det finns alltid en osäkerhet från 

ledningen  om  det  budskap  som  förmedlas,  är  detsamma  när  det  färdas  nedåt  igenom 

hierarkin.  I och med att det  finns tolkningsutrymmen kommer målen också att tolkas olika 

beroende på var  i organisationen du befinner dig. Beroende av vilket socialt sammanhang 

individen  verkar  inom,  vilken  logik  som  styr  och  vilka  värderingar  som  präglar  dessa 

individer. 

 

5.4 Rektorer	
Rektorsrollen är  i grund och botten en mycket komplex roll. Dels har rektorerna de statliga 

målen  som  bara  kommer  till  dem.  Samtidigt  finns  de  kommunala  målen  som  enligt 

rektorerna allt mer bara kommer till en utan större möjlighet att påverka. Rektorerna styrs 

av  en  administrativ  logik  (SOU,  2004:116),  där  de  ska  styra  sin  verksamhet  utifrån  de 

resurser  som  finns. Samtidigt måste de ha en  förståelse  för den professionella  logiken, då 

rektorerna  ska  vara  de  som  leder  den  pedagogiska  verksamheten.  Enligt  det  statliga 

uppdraget ska  rektorerna vara en pedagogisk  ledare och enligt kommunen ska de vara en 

kommunal chef. Mellan dessa båda uppdrag uppstår det krockar och rektorer måste förhålla 

sig mellan de båda styrningarna. Det blir för individen en ständig förhandling mellan de olika 

styrningarna och utfallet kan ses som en förhandlad ordning för rektorerna som individer. Då 

de hela  tiden påverkas av de  statliga och kommunala aktörernas  intresse  i organisationen 

(Lawrence & Rahaman, 2001). Det är ofta de ekonomiska målen som blir styrande och  inte 

de pedagogiska målen. Inom offentliga organisationer finns flera intressegrupper närvarande 

som  konstant  försöker  påverka  styrningsprocessen  (Lawrence  &  Rahaman,  2001).  Att 

kommunen är mer närvarande  i sin styrning än staten, kan göra att rektorerna präglas mer 

av  dessa  värderingar  och  administrativa  arbetet  får  en  större  vikt.  Rektorer  blir mycket 

administrativa och arbetet handlar snarare om att släcka bränder än att på ett strukturerat 
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sätt  arbeta  som  pedagogisk  ledare.  Då  rektorerna  är  administrativt  tyngda  och  har 

begränsad kontakt med den lärarkår de styr. Programledaren är snarare den som i viss mån 

får ta ansvar för det pedagogiska ledarskapet. 

Rektorerna gör  ständigt pedagogiska prioriteringar och  tolkningar utifrån den ekonomiska 

ram  som  råder.  Rektorerna  arbetar  i  en  ständig  målträngsel  som  tvingar  dem  att  göra 

prioriteringar. Rektorerna kan  inte nå alla statliga utifrån de  förutsättningar som  råder, de 

tvingas göra prioriteringar och tolkningar om vilka mål som faktiskt är viktigast. Det är utifrån 

de statliga målen de ytterst blir bedömda så dessa måste de  följa, samtidigt  finns det  från 

kommunen ett tryck att ekonomin måste följas. Dessa två har sin syn på skolan och utifrån 

sina  värderingar  kan  deras  intressen  skiljas  åt  (Lawrence &  Rahaman,  2001).  Alla  sociala 

aktörer har någon  form av makt enligt  Lawrence & Rahaman  (2001) Rektorerna har makt 

gentemot  kommunen,  då  de  har  ett  statligt  uppdrag  som  ligger  över  det  kommunala. 

Därmed kan de statliga målen som de måste  följa enligt  lag,  fungera som ett maktverktyg 

gentemot  kommunen.  Dock  verkar  det  inte  finnas  en  balans mellan  dessa maktverktyg 

(Lawrence & Rahaman, 2001) då  rektorerna  trots det  statliga maktverktyget, upplever att 

det är ekonomi och administrativa uppgifter som styr.  

Rektorer  som  har  en  bakgrund  som  gymnasielärare  får  automatiskt  en  legitimitet  bland 

lärarna, då rektorn ses som en av dem. Detta stämmer väl överens med SOU:s  (2004:116) 

resultat som visar att kompetensen inte kan styras av någon annan än den som har samma 

utbildning och tillgång kompetensutveckling inom den egna professionen. Jobbar rektorerna 

nära  lärarna får de  legitimitet hos  lärarna, men förvaltningen anser  inte att rektorn styr sin 

verksamhet  tillräckligt.  Jobbar  rektorerna  nära  förvaltningen  får  de  legitimitet  hos 

förvaltningen, men anses vara alltför administrativ och därmed tappar de sin legitimitet och 

har enbart  legalitet bland  lärarna. Det  finns ett  ständigt  tryck på  rektorerna nedifrån  från 

lärarkåren och uppifrån från förvaltningen. Vilket tydligt visar de kulturella skillnaderna som 

finns inom skolan (Willcocks, 2002). Även här pågår det en ständig kamp för rektorerna och 

den sociala kontext de bygger sina värderingar på, avgör vilket sätt de styr sin verksamhet, 

tolkar, prioriterar och vilken legitimitet de får i organisationen. 

Rektorerna är de som ska förmedla mål ut i verksamheten. Därmed blir den tolkning och de 

prioriteringar  rektorer  gör  väldigt  avgörande  för  vad  verksamheten  faktiskt  arbetar med. 

Dels  beroende  på  hur  de  tolkar  ett  mål  och  för  vidare  detta  förhållningssätt  till  sina 

medarbetare och dels genom den prioritering de gör av vilka mål som  faktiskt bör släppas 

ned  till  medarbetarna.  För  skolan  som  verkar  inom  en  komplex  miljö  med  många 

intressenter och aktörer kan aldrig en sådan avgränsning bli neutral.  Det är ofta det som är 

lätt att mäta  som det  fokuseras på oavsett  relevans(Lindgren, 2008). Rektorerna upplever 

även att det kommer för mycket mål uppifrån och genom att lärarna fick mer att säga till om 

upplever de att engagemanget för målen skulle bli större, i enlighet med Goh (2012). 

Rektorerna har en mycket påfrestande roll med påtryckningar både uppifrån och nedifrån. 

Den omsättning på rektorer som har  funnits  inom skolan är  inte bra och det är något som 
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lärarna  upplever  försvårat  uppbyggnaden  av  långvariga  relationer.  Detta  är  något  som 

försvårar målstyrningen  i skolan då rektorsrollen är en så viktig  länk  i kommunikationen av 

både statliga och kommunala mål.  

Rektorsrollen  är  en  nyckelroll  inom  skolan.  Som  rektor  ska  du  på  något  sätt  få  ihop  den 

politiska, administrativa och den professionella  logiken och detta under en hög ekonomisk 

press. Rektorn blir en länk mellan lärarnas och förvaltningens olika intressen och värderingar 

(Willcocks, 2002) och ska få dessa grupper att förstå varandra. Därför är meningsskapande 

viktigt  för  rektorerna  och  en  fungerande  dialog  är  avgörande  (Willcocks,  2002).  Rektorer 

måste  få  lärare att  förstå varför de måste  jobba mot de kommunala målen och kommunal 

framgång. Samtidigt måste de få förvaltningen att förstå  lärarnas vardag och det tryck som 

redan finns på lärarna från statligt håll. Det finns en tydlig risk i det rektorerna säger om den 

nya organisationsstrukturen  som  innebär  att de  kommer allt  längre  ifrån den  kommunala 

ledningen som styr skolan. 

 

5.5 Programledare	och	lärare	
Lärarrollen är traditionellt sett en stark profession. Lärarna upplever dock att professionen 

har försvagats. Lärarna har sin grund i den professionella logiken, men har tvingats anpassa 

sig  till den administrativa  logik  som  finns  i  skolan och de ekonomiska  förutsättningar  som 

råder  (SOU  2004:116). Detta  gör  att  lärarrollen  är mycket  komplex. Detta  uppfattas  som 

frustrerande  bland  lärarna  då  allt  för mycket  arbete  läggs  administrativt  istället  för  att 

undervisa  som  ligger  närmast  deras  profession.  Vilket  bekräftar  den  kamp  som  SOU 

(2004:116)  belyser  inom  skola  och  sjukvård.  Även  ekonomin  begränsar  professionen,  då 

lärarna inte kan utföra det arbete de skulle önska utan tvingas anpassa sin undervisning efter 

resurserna. Hela lärarens vardag kan beskrivas som en förhandlad ordning, där lärarna måste 

anpassa sin undervisning så de hinner med sina administrativa uppgifter och håller sig inom 

den  ekonomiska  ram  som  finns.  Detta  leder  till  att  lärare måste  göra  prioriteringar  i  sin 

undervisning och  försöka hinna med det de anser vara absolut viktigast  i de olika ämnena 

och  kurserna.  Det  är  en  kamp  mellan  de  traditionella  värderingar  som  finns  i  skolan, 

effektivitet och ekonomiskt goda resultat  (SOU 2004:116). Samhället är socialt konstruerat 

och  hur mycket  lärare  tar  till  sig  de  olika  logikerna  och  låter  dem  prägla  ens  värderingar 

kommer påverka vilka beslut den enskilde läraren tar.  

Närmast  den  pedagogiska  professionen  finns  de  statliga målen  som  finns  i  ämnes‐  och 

kursplaner och det är dem  lärare prioriterar. Lärare bygger sina värderingar på vad som är 

bäst  för eleverna, det är dem  lärarna är där  för. Därför dominerar också de statliga målen 

bland lärarna och kommunens intressen får komma i andra hand, då det finns en gemensam 

syn om att de statliga målen bör prioriteras inom lärarkåren (Willcocks, 2002). Därför har de 

kommunala målen  svårt  att  genomsyra  organisationen.  Individers  värderingar  är  instabila 

och  utsätts  för  konstanta  förändringar  och  kan  ändras  i  och  med  organisationens 
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omständigheter  (Baïda‐  Hireche  et  al,  2012).  Alla  är  sig  själva  närmast  och  har  egna 

drivkrafter  till  sitt  arbete  och  därmed  kan  kommunala  mål  som  gynnar  den  egna 

undervisningen eller det egna programmet accepteras och få fäste.  

Det finns en känsla i lärarkåren att kommunen inte tagit det ansvar de borde i och med sitt 

huvudmannaskap  för  skolan  och  det  kan  vara  en  del  i  att  professionen  har  försvagats. 

Professionens  förtroende  för den kommunala  styrningen är utifrån vad  som  framkommit  i 

intervjuerna  svagt.  Lärarna  upplever  att  det  inte  satsas  på  skolan,  att  kommunen  inte 

förankrar beslut i verksamheten innan de genomförs och att för kommunen handlar allt om 

ekonomi. Detta är något som Skolverkets (2011) studie av kommunernas huvudmannaskap 

bekräftar.  Detta  gör  att  det  skapas  negativa  värderingar  inom  lärarkåren  och  detta 

problematiserar  den  kommunala  styrningen.  Kommunen  upplevs mestadels  bland  lärarna 

som något som begränsar deras möjligheter att undervisa på ett kvalitativt sätt och nå de 

uppsatta målen. Att alla lärare som tillfrågats är för en statligt styrd skola tyder på att det är 

något  i den  kommunala  styrningen  som  inte  fungerar och  att det  finns ett  klart missnöje 

med  kommunens  huvudmannaskap.  Att  vara  resurseffektiv  är  en  del  av målstyrning  och 

NPM.  Enligt  Almqvist  (2006)  är  styrningen  och  kontrollen  i  och  med  NPM  strängare 

finansiellt  och  det  gäller  att  uppnå  mer  värde  för  varje  krona.  Då  förändringen  av 

huvudmannaskap  skedde  samtidigt  som  införandet  av  målstyrning  (SOU  2002:121)  får 

kommunen  mycket  kritik  för  resurseffektiviteten  som  är  en  del  i målstyrning  och  NPM 

(Almqvist, 2006) . Det är inte säkert att skolan får mer resurser med staten som huvudman, 

då  även  dem  måste  vara  resurseffektiva  och  kunna  redovisa  vad  resurserna  i  skolan 

resulterar  i (Head, 2010). Missnöjet kan  lika gärna ha sin grund  i att målstyrning är ett sätt 

att  styra hämtat  från privat verksamhet  som många anser  inte går att överföra  till  skolan 

(Lindberg & Wilson 2011, Fusarelli & Johnson, 2004). 

Läraryrket  innebär en stor autonomi och varje  lärare har stor möjlighet att själv bestämma 

över sitt arbete  inom de ramar som finns (SOU 2004:116). Det kommer hela tiden nya mål 

och riktlinjer uppifrån som lärarna har begränsad möjlighet att påverka.  Lärarna jobbar i en 

målträngsel som gör att det blir svårt att ta till sig alla riktlinjer (Lindgren, 2008).  Till följd av 

detta faller många lärare in i en traditionell roll och arbetar med det de vet fungerar utifrån 

sin erfarenhet. I likhet med vad Andersson & Tengblads (2009) forskning inom polisen visar. 

Detta gör att lärarna blir svåra att styra både statligt, kommunalt och för rektorerna och det 

är snarare ledningen som saknar makt än professionen (Andersson & Tengblad, 2009). 

Att målutformningen är top‐down från stat och kommunen, gör att engagemanget för målen 

minskar (Merchant & Van der Stede, 2012). De statliga målen tar  lärarna ändå till sig då de 

ligger nära professionen och de  traditionellt och djupt rotade värderingar  (SOU 2004:116). 

De kommunala målen tas av fritidspolitiker som lärarna anser har en bristande kunskap om 

verksamheten, därför får de inte samma genomslag i organisationen. Lärarna som finns ute i 

verksamheten har den egentliga kunskapen och upplever att de borde ha mer att säga  till 

om. 



52 
 

Att  lärare  träffar  sin  rektor  så  sällan  och  den  omsättning  på  rektorer  som  har  funnits  i 

verksamheten,  gör  det  svårt  att  ha  en  bra  kommunikation  i  skolan  (Svensson,  1997). 

Kommunledning och lärare verkar i olika sammanhang och styrs av olika logiker. Därmed blir 

förståelsen för olika värderingar bristande och det finns ett glapp mellan lärarkåren och den 

kommunala ledning som ska styra dem. Lärarna har makt gentemot ledningen, då lärare har 

det statliga uppdrag och den autonomi de har (Lawrence & Rahaman, 2001). Skolverket blir 

ett skydd för den professionella sfären. Har lärare fullföljt sitt statliga uppdrag har de enligt 

den professionella logiken gjort ett fullgott arbete. 

Programledarerollen i skolan upplevs positiv och det är de som i viss utsträckning får ansvara 

för det pedagogiska ledarskapet och få alla lärare att dra åt samma håll. Programledarrollen 

är viktig då de i sitt samarbete med rektorerna ger ett lärarperspektiv på verksamheten och 

blir  en  länk mellan  rektorer  och  lärare.  Ändå  finns  det  en  trend  att  programledarrollen 

begränsas  och  det  är  något  som  kan  leda  till  en minskad  förståelse mellan  ledning  och 

lärarkår.  Organisationsförändringen  förskjuter  maktbalansen  genom  att  rektorer  och 

programledare  får mindre makt, då  rektorer har mindre möjlighet  att påverka målen och 

programledare har mindre möjlighet att påverka rektorerna (Lawrence & Rahaman, 2001). 

 

5.6 Förhandlad	ordning	
Det finns tre logiker i skolan som styr och som inte alltid går ihop (SOU 2004:116). Politiker 

och  förvaltning arbetar  tätt och delar många värderingar om hur kommunen bör styra sin 

skola. Mellan den politiska och administrativa logiken överlappar det ganska bra. Lärare och 

programledare  styrs  av en professionell  logik med  sitt  synsätt på hur  skolan bör  fungera. 

Mellan dessa finns rektorerna som både har ett statliga och kommunalt uppdrag att förhålla 

sig till. Därmed sker en ständig förhandling mellan den administrativa och den professionella 

logiken  för dessa  individer. Mellan den administrativa och den professionella  logiken  finns 

inte samma kontakt som mellan den politiska och administrativa  logiken. Dessa överlappar 

inte och här  finns det en ständig kamp,  i  likhet med vad SOU  (2004:116) betonar.  I skolan 

finns  starka  grupper med  starka  värderingar  och  viljor  som  styrs  av  sina  logiker  och  är 

begränsade  i  sin  kommunikation  (Svensson,  1997).  De  olika  logikerna  som  finns  i  skolan 

påverkar  hur mål  tolkas  prioriteras  och  tas  emot.  Det  finns  en  konstant maktkamp  där 

kommunen  har  makten  över  resurserna,  rektorer  och  lärare  har  i  sin  tur  den  statliga 

styrningen  som  maktredskap  som  de  ska  prioritera  över  kommunens  mål  (Lawrence  & 

Rahaman, 2001). Här uppstår en maktkamp som gör att både de statliga och de kommunala 

målen  blir  svåra  att  uppnå.  Hela målstyrningen  inom  skolan mynnar  ut  i  någon  form  av 

socialt konstruerad praktik där skolan ändå fungerar. Men den skulle kunna fungera bättre 

om det fanns en ökad förståelse mellan logikerna inom organisationen och om dessa arbetar 

med  varandra  istället  för  emot  varandra.  Då  skulle möjligheten  att  nå  framgång  på  en 

konkurrensutsatt  marknad  öka.  För  detta  krävs  en  förbättrad  dialog  och  en  bättre 

kommunikation mellan  de  olika  logikerna  som  finns  i  skolan.  För  att  vara  effektiv  enligt 
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Willcocks  (2002)  krävs  det  att  effektiva  arbetsrelationer  utvecklas  på  alla  nivåer  inom 

organisationen och här finns en brist inom skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna  figur  illustrerar hur målstyrningen  i  skolan påverkas av de olika  logiker  som  finns  i 

skolan. Hur alla nivåer inom skolan ständigt jobbar under ekonomisk press och vilka logiker 

som  främst präglar de  värderingar olika grupper har  inom  skolan. Där programledare och 

lärare främst styrs av den professionella logiken, men måste förhålla sig till ekonomi och en 

administrativ  logik.  Rektorerna  ska  vara  pedagogiska  ledare  och  kommunala  chefer, men 

hamnar  dock  ofta  i  ett  administrativt  tänk  där  ekonomin  styr mycket  av  verksamheten. 

Förvaltningen styrs av politiska och administrativa logiker och ett ekonomiskt tänk. Att vara 

resurseffektiv och kunna redovisa värde  för pengar samt strängare  finansiell kontroll är en 

del av NPM (Almqvist, 2006). Ekonomin har därför brutits ut från den administrativa logiken 

då den så aktivt påverkar alla aktörer inom skolan. 

 

 

Figur 6: Utvecklad modell av logikernas påverkan på målstyrningen
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6 Slutsats	
Målstyrning är idag en väl rotad styrning i skolan men den är långt ifrån problemfri. Det finns 

en problematik kring den statliga och den kommunala styrningen och den  resursbrist som 

finns. Den kommunala styrningen ska ligga i linje med den statliga styrningen, men detta är 

inte alltid fallet. Det finns därmed i skolan en dubbel styrning som är ganska unik. Skolan ska 

vara  likvärdig  för  alla men  samtidigt  är  det  upp  till  varje  kommun  att  förse  skolan med 

resurser,  i och med detta torde en  likvärdig skola vara omöjlig att uppnå. Det borde enligt 

staten vara de pedagogiska målen  som  styr men det är  i  stor utsträckning de ekonomiska 

målen som styr verksamheten.  

Målutformningen har en tydlig top‐down styrning från både stat och kommun. På de  lägre 

nivåerna  i  hierarkin  har  de  liten möjlighet  att  påverka  de mål  som  sätts.  Den  tredelade 

ansvarsfördelningen, där  stat,  kommun och enheter  sätter mål bidrar  till  att det  finns en 

målträngsel  i  skolan.  Denna  målträngsel  gör  att  aktörer  inom  skolan  tvingas  göra 

prioriteringar och tolkningar av mål.  I och med de begränsade resurserna som  finns är det 

omöjligt att nå alla mål som sätts för skolan. 

Tolkningen  och  prioriteringarna  av  mål  styrs  i  stor  utsträckning  av  den  politiska, 

administrativa och professionella  logik som finns  i skolan. Dessa  logiker har olika sätt att se 

på skolan och kommer att påverka på vilket sätt prioriteringar och tolkningar görs av målen. 

Dessa  tolkningar  mellan  logikerna  sker  både  på  individnivå  och  på  organisatorisk  nivå. 

Utöver  detta  finns  alltid  ekonomin  med  som  en  faktor,  som  sätter  begränsningar  för 

verksamheten.  Vilket  leder  till  att  skolan  är  komplex.  Utfallet  av  dessa  tolkningar  och 

prioriteringar kan ses som en förhandlad ordning och en socialt konstruerad praktik som gör 

att  skolan  fungerar, men det  faktum  att  alla  tillfrågade  lärare  är  för  ett  förstatligande  av 

skolan  tyder  på  att  den  inte  fungerar  så  väl.  Det  finns  en  frustration  bland  lärarna  att 

professionen helt har  tappat  sin  status. Denna  frustration  riktas mot kommunerna  för att 

lärarna  inte får de resurser som krävs, det är  inte säkert att resurserna varit fler om staten 

var huvudman då målstyrning och NPM handlar om att vara resurseffektiv. Det  finns även 

ett ökat krav  idag på både kommuner och stat att kunna  redovisa vad skattepengarna går 

till. 

Politiker och  förvaltning som  jobbar  tätt präglar varandras värderingar och har därmed en 

samsyn på hur skolan ska bedrivas. Professionen har begränsad kontakt med förvaltning och 

politiker.  De  har  därmed  sin  syn  på  skolan  och  mellan  dessa  logiker  finns  det  skilda 

värderingar.  Den  politiska  och  administrativa  logiken  balanserar  väl,  mellan  den 

administrativa  och  den  professionella  logiken  finns  det  ett  avstånd  som  skapar missnöje. 

Rektorerna har en komplex roll då de har ett statligt och ett kommunalt uppdrag och måste 

därmed  förhålla  sig mellan den professionella och den  administrativa  logiken. Rektorerna 

bör  i  bästa  fall  fungera  som  en  länk mellan  den  professionella,  administrativa  och  den 

politiska logiken. De ska därmed vara meningsskapare i organisationen mellan professionen 

och  ledningen.  Rektorerna  hamnar  dock  ofta  i  ett  administrativt  ekonomiskt  tänk  vilket 
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försvårar  rektorernas möjlighet  att  ha  den  kontakt  och  kommunikation  som  krävs  för  att 

skapa en förståelse mellan den professionella, administrativa och politiska logiken. 

För att få en bättre fungerande målstyrning inom skolan krävs en förbättrad kommunikation 

mellan de olika logikerna och en ökad förståelse för de skilda värderingar som finns i skolan. 

I detta har både förvaltning, rektorer och lärare ett stort ansvar. 

Det  skulle  vara  intressant  att  göra  samma  studie  i  en  annan  kommun  för  att  se  om 

upplevelserna  är desamma. Vidare  vore det  intressant  att  studera  vad det  är  kommunen 

egentligen  vill med  skolan? Viljan borde  vara  att  göra den  attraktiv  för  att  få  in  resurser, 

samtidigt  som  ska  ge  en  utbildning  som  möter  de  statliga  kvalitetskraven.  Hur  gör 

kommuner det? Var går pengarna kommuner får till skolan i form av elevpeng och liknande? 

Går alla pengar  till  skolan eller går det  till andra  former av kommunal verksamhet? Detta 

tycker vi utifrån vårt arbete är intressanta frågor som ytterligare bör utredas. 

 

6.1 Praktiska	tillämpningar		
Denna studie anser vi viktig att ta del av för alla aktörer inom skolan. Den belyser skillnader i 

värderingar och  synsätt  som  skolan  aktivt måste  arbeta med  att överbrygga. De problem 

som  finns mellan den  statliga och kommunala  styrningen  synliggörs och även de problem 

som målstyrningen som styrprincip skapar. 

Det  borde  ligga  i  förvaltningens  och  politikernas  intresse  att  se  till  att  de  statliga målen 

uppfylls, då en dålig utvärdering från Skolverket kan leda till ett dåligt rykte för skolorna och 

kommunen. Detta kan i sin tur leda till att de i framtiden får svårt att knyta till sig elever och 

resurserna begränsas.  I värsta fall kan det  innebära att kommuner  inte kan erbjuda alla de 

utbildningar de idag erbjuder. Därför anser vi att kommuner borde ha en större vilja i att ge 

de  förutsättningar  som behövs  för att de  statliga målen uppfylls och även  låta de  statliga 

målen prägla deras värderingar. 

Samtidigt  borde  det  ligga  i  lärares  intresse  att  arbeta  mot  de  kommunala  målen  då 

kommunen  är  deras  arbetsgivare  och  den  konkurrensutsatta  marknaden  kräver  att 

kommunen  når  sina  mål.  En  framgångsrik  kommun  gynnar  den  kommunala  skolan  och 

möjligheten att fylla elevplatserna på programmen ökar. Därför anser vi att de inom skolan 

borde  jobba  för  att  få  en  förbättrad  dialog  både  kring  den  statliga  och  kommunala 

målstyrningen. 

Kommuner  borde  verka  för  att  involvera  medarbetarna.  Om  medarbetarna  involveras  i 

målutformningen skulle de  lättare kunna  förstå  innebörden  i målen och varför målen sätts 

som de gör. Det gör att målen får en större acceptans bland lärarna och möjligheten att nå 

de kommunala målen blir större. Det är givetvis inte lätt att involvera alla i målen under de 

förutsättningar  som  råder,  där  ekonomin  styr  och  målstyrningen  följer  det  ekonomiska 

flödet. Det är möjligt att detta är det som organisationen anser är det bästa sättet att arbete 
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på. Dock är detta något som vi anser är en bidragande faktor i det upplevda glapp som finns 

mellan förvaltningen och lärarna. 

Vi ser en fara i det rektorerna betonar om den nya organisationsstrukturen. Kommuner med 

många hierarkiska led bör därmed arbeta aktivt med kommunikation. Dels för att ledningen 

inte ska tappa förståelsen för den komplexitet som finns längre ned i organisationen och dels 

för att medarbetarna ska ta till sig de kommunala målen. Det är viktigt att få medarbetarna 

att förstå att kommunal framgång kan  leda till ökade resurser då kommunen är huvudman 

och därmed förfogar över resurserna. 

6.2 Etiska	och	samhälleliga	aspekter	
Det vi kan  ställa oss  frågande  till är om kommuner  ska ha huvudansvaret  för  resurserna  i 

skolan. Kommuner arbetar aktivt för att marknadsföra sin kommun. När kommuner tar fram 

sina  visioner  för  framtiden  är  det  inte  i  första  hand  skolan  som  ska  öka  kommunens 

attraktionskraft. Visioner framhäver ofta trivsel bland invånare, fina miljöer, nybyggnationer 

och möjligheter till fritidsaktiviteter. Det är inte lika vanligt kommuner marknadsför sig med 

god  skola  och  sjukvård.  Är  det  verkligen  meningen  att  denna  typ  av  aktiviteter  ska 

konkurrera  med  skolan  om  resurser?  Ska  kommuner  bygga  nya  bostäder  eller  en  ny 

idrottshall  tas  resurser som skulle kunna användas  för att öka kvaliteten på skolan. Det är 

inte  heller  ovanligt  att  kommuner  hjälper  idrottsföreningar  och  liknande  som  har 

ekonomiska  problem,  då  de  anses  viktiga  för  kommunens  attraktionskraft.  Är  det  etiskt 

försvarbart  att  kommuner  tar  resurser  som  kunnat  gå  till  skolan  för  att  ha  kvar  en 

idrottsförening på elitnivå?  

Många är idag för ett förstatligande av skolan. Om skolan förstatligades är det inte säkert att 

resurserna skulle bli fler, då både stat och kommuner måste vara resurseffektiva. Det skulle 

dock  finnas  en  möjlighet  att  få  en  mer  likvärdig  skola  över  hela  landet.  Elever  skulle 

förhoppningsvis  få  samma  möjligheter  vare  sig  de  bor  i  en  rik  kommun  eller  en  fattig 

kommun. 

Lärarnas  status  och  kompetens  ifrågasätts  alltmer  och  det  är  en  profession  som  har 

försvagats. Lönerna har gått ner samtidigt som de upplever att det ställs mer krav på dem. 

Det  är  lärarna  som  i  stor utsträckning  formar  Sveriges  framtid både  kunskapsmässigt och 

etiskt.  I och med de  låga  lönerna, den arbetsbörda och den  sänkta  statusen kan det vara 

svårt att få lämpliga individer att bli lärare. Detta tillsammans med de bristande resurserna i 

skolan  kan  leda  till  att  kunskapsnivån  sjunker,  vilket  kan  få  konsekvenser  för  samhället  i 

stort. Sveriges konkurrenskraft på världsmarknaden är vår kunskap då det finns andra länder 

som kan producera produkter och  tjänster  till ett billigare pris. Om kunskapsnivån  sänks  i 

Sverige,  hur  ska  näringslivet  då  kunna  konkurrera med  andra  länder  som  är  på  ständig 

frammarsch  i  den  alltmer  globaliserade  världen?  Vad  skulle  detta  göra med  välfärden  i 

landet?  
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Bilaga	1‐	Reflektioner	
 
Joakim	Bolin	

Intresset för offentlig verksamhet växte fram i och med Management kursen och C‐uppsats 

light, där vi studerade enhetlighet i en offentlig organisation. Det intressanta med skolan är 

just dess komplexitet med den politiska styrningen, både statlig‐ och kommunalstyrning. Det 

är en verksamhet där det finns många olika intressenter som har olika syften och värderingar 

men  som ändå på något  sätt  fungerar.  Skolan är alltid hett  samtalsämne  som  ständigt är 

aktuellt,  därav  valde  vi  att  rikta  in  oss  på  målstyrning  i  skolan.  Varför  det  just  blev 

gymnasieskolan är mer av en slump, då vi blev hänvisade dit när vi tog den första kontakten 

med kommunen. Vi bokade  in ett möte med verksamhetscontrollern på kommunen där vi 

förklarade  vad  vi  ville  undersöka  och  kommunen  såg  ett  intresse  av  det  vi  ville  titta  på. 

Problemformuleringen har skiftat något under arbetets gång men vi har ändå haft ett tydligt 

spår av vad vi vill få ut av arbetet. 

Att hitta litteratur i form av böcker och artiklar tycker jag inte har varit något större problem. 

Jag har dels varit på två föreläsningar om hur sökning i olika databaser görs på bästa sätt och 

även  sökt  vetenskapliga  artiklar  tidigare  under  min  studietid.  Genom  en  noggrann 

litteratursökning har vi på ett bra sätt suttit oss  in  i den problematik gällande målträngsel, 

komplexa mål och den dubbla styrningen som finns i skolan. På så sätt har vi fått en djupare 

förståelse  för  skolans  komplexitet.  Det  jag  tycker  att  jag  har  utvecklat  är  att  på  ett 

effektivare sätt ta ut det viktiga från artiklar och böcker som är relevant för vår studie och 

använda teorier och forskning på ett adekvat sätt i vår egen text. 

I  början  av  uppsatsprocessen  hade  vi  tänkt  använda  oss  av  en  kombination  av  kvalitativ 

metod och kvantitativ metod. Men efter en delinlämning till examinatorn gav han oss rådet 

att endast använda oss av en kvalitativ metod, vilket jag är tacksam för idag. Då vi vill komma 

åt  individers upplevelser, värderingar och tolkningar av mål och målstyrning  i skolan skulle 

en kvantitativ metod inte tillföra arbetet någonting. Att göra en fallstudie föll sig naturligt då 

kommunen visade ett stort intresse för vår problematisering och det faktum att fallstudier är 

att föredra då vi vill skaffa oss en djupgående insikt om en viss situation.  

Vi valde att genomföra  semistrukturerade  intervjuer eftersom vi ville gå  in på djupet med 

vardera respondent. Vi var noga med att inte avbryta de under intervjuerna utan lät de prata 

fritt kring  frågorna. Det gav  inte alltid exakt  svar på  frågan men det gav oss möjlighet att 

ställa  följdfrågor  som  gjorde  att  vi  kom mer  på  djupet  och  de  fick möjlighet  att  kunna 

utveckla sina svar med lite eftertanke. Vi började varje intervju med berätta att de kommer 

att  vara  anonyma  i  arbetet.  På  så  sätt  tror  jag  att många  vågar  öppna  sig  lite mer  och 

verkligen säger vad de tycker istället för att svara det som förväntas av dem. Det skedde vid 

mer  än  ett  tillfälle  att  när  vi  tackat  för  oss  och  ska  packa  ihop  så  kommer  det  upp  fler 

intressanta aspekter från respondenterna, så vi lärde oss snabbt att vänta med att stänga av 

inspelningen. Vi  turades  om  att  vara  den  ledande  i  intervjuerna  och  vara  den  som  förde 
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anteckningar  och  ställde  följdfrågor.  På  så  sätt  kunde  vi  successivt  utveckla  bägge  dessa 

roller.  Inför  varje  intervju  utgick  vi  från  en  intervjumall  för  att  kunna  jämföra 

respondenternas  svar.  Ju  fler  intervjuer  vi  gjort  desto mer  insatta  blev  vi  ämnet  och  vår 

kunskap och förståelse för organisationen växte. De svar vi erhöll från en intervju tog vi med 

oss  till nästa  intervju  för att på  så vis kunna upptäcka eventuella  skillnader eller  likheter  i 

svaren. Då vi med  tiden  fått mer kunskap om ämnet och organisationen och även  fått en 

större vana av att intervjua, har intervjuerna blivit bättre ju fler vi gjort.  

Jag  har  under  intervjuernas  gång  hela  tiden  haft  ett  analytiskt  tänk  och  haft  teorin  i 

bakhuvudet. Efter genomförda intervjuer har vi kontinuerligt diskuterat och analyserat olika 

svar sinsemellan. Respondenterna har varit väldig öppenhjärtliga och sagt vad de tycker och 

tänker i många fall, men ibland har vi varit tvungna att läsa mellan raderna.  

Insamlingen av empirin har varit en spännande och  intressant del av arbetet. Vi har träffat 

intressanta  och  kunniga människor  som  delgivit  oss  sina  åsikter  och  tankar  kring  ämnet. 

Empirin  har  vi  sedan  analyserat  utifrån  vår  teoretiska  referensram  för  att  se  skillnader, 

likheter och varför målstyrningen i skolan ser ut som den gör, vilket har varit lyckat. 

Vi har suttit tillsammans och skrivit arbetet under hela arbetets gång. Vi har konstant haft en 

dialog hur vi ska  lägga upp arbetet,  i vilken  riktning vi vill dra det och hur saker och  ting  i 

arbetet  ska planeras. Vi har  tillsammans analyserat under  resans gång,  vilket har gett oss 

många  infallsvinklar på ämnet. För att effektivisera arbetet har Daniel mestadels suttit vid 

datorn, då han skriver snabbare än mig. Medan jag har strukturerat upp vad jag tycker vi ska 

ta med  i arbetet. Sedan har vi tillsammans kommit överens om vad vi ska skriva, hur vi ska 

skriva och hur  arbetet bör  läggas upp. Min  filosofi  är  att  två hjärnor  tänker bättre  än en 

hjärna.  

Metodkursen som har gått parallellt tycker jag har varit ett bra stöd till arbetsprocessen. Det 

har gjort att vi har varit tvungen att ta tag i skrivandet och producera text. Då vi sätter oss in 

ett problem uppkommer det ständigt nya frågetecken och nya  infallsvinklar, så för mig har 

det varit viktigt att ha ordning och reda på allt vi gör. Jag har kontinuerligt strukturerat upp 

”att göra  listor”  som vi  sedan bockat av när det är gjort. Det ger mig en  större känsla av 

kontroll och ger arbetet i sig en struktur. 

Det har varit en jobbig, utmanande och väldigt givande process. Ibland har det varit svårt att 

veta vad nästa steg är och hur vi ska gå vidare men det har vi löst genom ett bra samarbete 

och god kommunikation. 
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Daniel	Ljung	
	
Examensarbetet har varit mycket  lärorikt men också ett väldigt påfrestande och krävande 
arbete. Det har varit en process med många olika moment som har ställt krav på oss som 
uppsatsskrivare på olika  sätt. Valet  av område  var något både  Joakim och  jag  var  ganska 
klara med  tidigt  i  processen.  Intresset  väcktes  när  vi  i managementkursen  gjorde  en  ”C‐
uppsats  light”  om  styrning  inom  kommunen  och  det  var  något  som  vi  båda  fann mycket 
intressant. Nästa steg var att bestämma vad  inom offentlig verksamhet vi ville studera och 
valet föll på skolan som är ett ständigt debatterat ämne. Just nu pågår en tydlig debatt om 
skolan borde vara statlig eller kommunal. Vi bestämde oss för att analysera hur de arbetade 
med  målstyrning  inom  skolan.  Vi  tog  tidigt  kontakt  med  kommunen  för  att  undersöka 
möjligheten att genomföra vår studie hos dem. Efter ett möte med verksamhetscontrollern 
på utbildningsförvaltningen fick vi klartecken från dem att genomföra vår studie. Tanken från 
början  var  att  genomföra  ett  antal  intervjuer  och  komplettera  detta  med  en 
enkätundersökning, vilket  inte var möjligt då de på  förvaltningen  inte ville  skicka ut några 
enkäter till sina lärare då de redan var tillräckligt tyngda i sitt arbete. Det slutade med att det 
endast blev intervjuer, något jag i efterhand ser som positivt då jag tror det hade varit svårt 
att  få  fram så bra  information som vi  fått  i  intervjuerna via enkäter. Att det var bättre att 
göra  en  studie med  endast  intervjuer  var  även  något  vår  examinator  påpekade  vid  ett 
seminarium. 
 
Utifrån  detta  ämne  började  sökandet  efter  relevanta  vetenskapliga  artiklar  och  annan 
litteratur. Under litteratursökningen skapades en djupare förståelse för målstyrning i skolan, 
som jag på förhand hade en förhållandevis begränsad kunskap om. Många av artiklarna och 
övrig litteratur som berörde målstyrning i skolan och annan offentlig verksamhet belyste de 
problem som finns med målstyrning. Där målen sätts på många olika nivåer som skapar en 
målträngsel och att det  finns många otydliga mål som  leder  till att  tolkningar av mål alltid 
förekommer.  Joakim  och  jag  kom  fram  till  att  när  det  finns  så mycket mål  och  de  är  så 
tolkningsbara måste värderingar påverka målstyrningen och vad den faktiskt leder till. Därför 
bestämde  vi  oss  för  att  i  vår  teori  lyfta  in  begrepp  som  social  konstruktion,  logiker  och 
förhandlad ordning för att utifrån detta analysera vår empiri. Jag upplever att min kunskap i 
litteratursökning har ökat under arbetet och jag har lättare att se i ett tidigt stadium om en 
artikel kan tillföra något till vårt arbete. Jag upplever också att jag har blivit bättre på att lyfta 
ut de delar i en artikel eller bok som är av intresse och som vi kan använda oss av. 
 
När vi  insåg att vårt arbete till stor del skulle handla om värderingar som finns  i skolan och 
hur dessa påverkar målstyrningen  var en  kvalitativ  studie det naturliga  valet. Vi  valde  att 
göra en  fallstudie på  två gymnasieskolor  i kommunen, där vi  intervjuade  respondenter på 
olika nivåer i organisationen för att komma åt värderingsskillnader och se vad de på de olika 
nivåerna prioriterade. Vi genomförde semistrukturerade  intervjuer där respondenterna fick 
tala  väldigt  fritt  om målstyrning  i  skolan. Detta  gjorde  det möjligt  för  oss  att  fånga  olika 
värderingar  och  tolkningar. Detta  gjorde  också  att  längden  på  intervjuerna  kunde  variera 
ganska mycket  beroende  på  respondentens  intresse  för  frågorna.  Jag  upplever  de  första 
intervjuerna som genomfördes var de svåraste, detta beroende på att vi i flera veckor suttit 
och läst i teorin om hur målstyrning fungerar i skolan och utformat våra frågor utifrån detta. 
Sedan kom vi till en intervjusituation där vi talar med respondenter som arbetar med det här 
varje dag och det fungerade inte riktigt som jag hade trott. Efter ett par intervjuer kände jag 
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ändå att  jag började  få ett grepp om det hela och  jag kunde  skapa  sig en bild av hur det 
egentligen fungerade i denna organisation. Intervjuerna genomfördes som så att Joakim och 
jag  ledde varannan  intervju och den andra satt med vid  intervjutillfället för att kunna ställa 
följdfrågor och återkoppla till resonemang respondenten haft tidigare under intervjun. Detta 
är ett arbetssätt som  jag upplever var väldigt positivt. Efter att vi var färdiga med frågorna 
satt  vi  i mån  av  tid och  lät  respondenterna  tala  fritt om  ämnet. Detta  var något  som  var 
mycket bra och många av de bästa resonemangen under intervjuerna kom när respondenten 
lite mer avslappnat kunde diskutera problematiken med oss. Efter varje  intervju satt vi och 
transkriberade, detta var något som var väldigt tidskrävande men  jag upplevde att det var 
väldigt bra. Då kunde vi lyssna på intervjun en gång till i lugn och ro och verkligen tänka på 
vad  respondenterna  sa  och  vi  kunde  ta med  oss  resonemang  från  en  intervju  till  nästa 
intervju. Redan i denna fas började vi analysera de svaren vi fick och då intervjuerna fortgick 
analyserade vi lite till och när alla intervjuer var genomförda kände vi oss säkra på vad som 
skulle vara grunden i vår analys. 
 
I analysen har  jag  lärt mig att tolka, se mönster  i empirin och återkoppla detta till teorin.  I 
och med att vi använde oss av  semistrukturerade  intervjuer var vi  tvungna att  ta  fram de 
resonemang som var relevanta för vårt ämne, då många respondenter kunde sväva iväg från 
ämnet  i vissa  frågor. Detta var  tidskrävande men  jag  tycker att vi  lyckades bra med att  ta 
fram det som var viktigt i intervjuerna och bygga vårt empirikapitel, för att sedan analysera 
det. Vi kunde se tydliga tolkningsskillnader mellan de olika hierarkiska nivåerna som finns  i 
skolan och vad det är för underliggande värderingar som gör att de tolkar och prioriterar på 
detta sätt. Jag upplever  inte att vi någon gång under vårt arbete har haft brist på relevant 
information,  fallet  har  snarare  varit  tvärtom.  Det  har  kommit  fram  så mycket  intressant 
under intervjuerna att det stora arbetet har legat i att välja ut vad som är viktigast för att på 
bästa sätt kunna besvara vår problemformulering. 
 
Arbetsfördelningen  i  gruppen  anser  jag  har  varit  väldigt  bra.  Vi  har  arbetat  samtlig  tid 
tillsammans och därmed har vi hela tiden kunnat bolla  idéer med varandra och hitta vägar 
för att  komma  vidare. Att ha någon att  reflektera  idéer med och diskutera med har  varit 
både bra och lärorikt. Ofta kan jag köra fast i en tanke och då har det varit mycket bra att ha 
en partner som kan bidra med ett annat synsätt. För att vara så effektiva som möjligt har jag 
gjort det mesta skrivandet i arbetet, beroende på att jag skriver snabbast. Joakim o sin sida 
har suttit med de artiklar och böcker vi har hittat för att ta fram det mest relevanta i själva 
skrivprocessen. Vi har tillsammans diskuterat vad som ska vara med i arbetet och hur vi ska 
formulera oss  för att  få  fram det vi vill ha  fram på bästa sätt.  Jag upplever  inte att det är 
någon som har behövt driva på den andra, utan vi har båda drivit arbetet framåt i den takt 
som vi anser nödvändigt för att få till ett så bra arbete som möjligt. Metodkursen har varit 
mycket positiv då alla  inlämningar har gjort att vi hela  tiden måste hålla  tempot uppe och 
tänka kring vårt arbete. 
 
Jag  har  lärt mig mycket  under  uppsatsskrivandet  och  det  viktigaste  är  nog  förmågan  att 
kunna reflektera över och analysera problem. Jag har även  lärt mig att på ett effektivt sätt 
söka information för att öka mina kunskaper om ett problem. Jag anser att metodkursen och 
vår  handledare  har  gett  en  god  vägledning,  vilket  har  varit  viktigt  då  examensarbetet  är 
väldigt mycket svårare än allt jag tidigare gjort i skolan. 
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Bilaga	2‐	Intervjumallar	
	

Intervjumall	Förvaltning/Rektorer	

Berätta lite om dig själv och hur länge du arbetat inom skolan? 

 

Vilken arbetstitel har du? Vilka är dina primära arbetsuppgifter? 

 

Tema 1: Målstyrning 

Vad innebär målstyrning inom skolan för dig? 

 

Hur sätts målen inom er organisation? 

 

Hur ser processen ut från att mål når dig och vidare ut i organisationen?  

 

Hur mycket kommuniceras målen innan de sätts? 

 

Ser du några svårigheter med målstyrning och målstyrningsprocessen i er organisation? 

 

Upplever du att det finns motstridiga mål i ditt arbete? 

 

Är det de statliga målen eller de kommunala målen som främst styr ditt arbete? 

 

Upplever du att det finns för många mål inom skolan? 

 

Upplever du att de målen du får till dig är tydliga? Lämnar de mycket utrymme för egen 

tolkning? 



65 
 

 

Hur arbetar ni med måluppfyllelse i organisationen? 

 

Hur används uppföljning av mål för att utveckla organisationen? 

 

Tema 2: Värderingar och kommunikation 

Vad är din viktigaste uppgift som chef/rektor? 

 

Vad driver dig i ditt arbete? 

 

Upplever du att de målen politiker tar fram är relevanta/rationella? 

 

Upplever du att lärarna anser målen som relevanta/rationella? 

 

Hur mycket kontakt har du med din chef?  

 

Hur mycket kontakt har du med lärarna och hur ofta diskuterar ni mål och uppföljning av 

mål? 

  

Finns det en samstämmighet mellan den administrativa och operativa professionen i skolan? 

T.ex. gällande vilka mål som ska prioriteras osv. 

 

Upplever du att ni får de resurser som krävs för att uppnå målen? 
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Intervjumall	Lärare/Programledare	

Berätta lite om dig själv och hur länge du arbetat inom skolan? 

 

Vilken arbetstitel har du? Vilka är dina primära arbetsuppgifter? 

 

Tema 1: Målstyrning 

Vad innebär målstyrning inom skolan för dig? 

 

Har du vetskap om målen från stat? De kommunala målen? Skolans egna mål? 

 

Är det de statliga målen eller de kommunala målen som främst styr ditt arbete? 

 

Upplever du att de kommunala målen är väl kommunicerade ut till er lärare/programledare? 

Hur kommuniceras de? 

 

Upplever du att det finns för många mål inom skolan? 

Hur prioriterar du mellan mål? 

 

Upplever du att det finns motstridiga mål i skolan?  

 

Upplever du att de målen du får till dig är tydliga? Lämnar de mycket utrymme för egen 

tolkning? 

 

Upplever du att ni har tillräckligt med resurser för att uppnå målen? 

 

Vilka belöningar kopplad till målen finns det? Är dessa något som driver dig i ditt arbete? 
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Hur följs målen upp? Hur vet du om du har uppnått dina mål? 

 

Är uppföljningen av mål något som används för att utveckla organisationen? 

 

Hur stor frihet har du att själv uppnå målen? 

 

Tema 2: Värderingar och kommunikation 

Vad är din viktigaste uppgift som lärare/programledare? 

 

Vad driver dig i ditt arbete? 

 

Upplever du att de målen kommunala politiker och förvaltning tar fram är 

relevanta/rationella? På vilket sätt? 

 

Vilken möjlighet har du att påverka målen? 

 

Tycker du att ni lärare/programledare bör ha mer påverkan på målen? 

 

Hur kommuniceras målen till er lärare/programledare? 

 

Hur mycket kontakt har du med din chef/rektor? Hur ofta diskuterar ni mål? När sker detta 

och hur går det till? 

 


