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1. Inledning
I och med införandet av en ny läroplan för grundskolan (Lpo 94) och för gymnasieskola (Lpf
94) infördes målstyrning av skolan. Detta innebar att staten decentraliserade till kommuner
och anställda inom skolan att förverkliga intentionerna i av riksdagen beslutade mål och
riktlinjer. På så sätt skulle professionalismen inom förvaltningen (skolan) kunna tas tillvara på
det lokala planet och möjligheterna öppnas för lokala variationer. Övergripande mål för
skolan skulle staten fastställa för att garantera en likvärdig skola för alla elever i den svenska
grundskolan. Själva driften och den pedagogiska verksamheten övergick till kommunen att
sköta. Vidare skulle resurser till skolan fritt disponeras av kommunen med ett anpassat
statsbidragssystem.

Den nya styrningen skulle präglas av följande principer:
• ett ökat lokalt ansvar för skolverksamheten,
• en utveckling från regelstyrning mot målstyrning med färre regler och
tydligare mål,
• en mer medveten utvärdering,
• en stärkt skolledning,
• en bättre information och förstärkta fortbildningsinsatser om skolans mål
samt,
• en effektivare tillsyn av skolornas verksamhet.
(Richardson, 1999, s.108)

Övergången från en stark styrning av staten till en decentraliserad styrning närmare
verksamheten är en företeelse som är under utveckling i hela samhället. Bland annat har några
författare beskrivit nyliberalismen av politiken i västvärlden som vägvisare under 1980-90 tal.
Marknadsanpassning och decentralisering av ansvar är några av de ord som kopplas till denna
nyliberalism (se bl.a. Liljequist, 1999. Rombach, 1991). Problemformuleringen inom
politiken som styrt decentraliseringssträvandet sammanfattas så här i början av 1980:

För lite demokrati och för svag politisk styrning
(Ekman i Lindkvist & Löwstedt & Torper, 1999, s.186)

Syftet var att stärka medborgarnas inflytande i rollen som brukare och stärka politiskt
förtroendevalda. Decentraliseringen ansågs som en väg till ökad demokrati. Under mitten av
1980 problemformuleras den så här:

för lite effektivitet, för mycket politisk detaljstyrning
(Ekman i Lindkvist & Löwstedt & Torper,  1999, s.186)

I andra steget ses problemformuleringen som medel för ökad effektivitet. På slutet av 1980-
talet ses formuleringen som att produktionen skulle skiljas från politiken. Politiker skulle inte
engagera sig i verksamheterna. Kundernas val var det avgörande. Problemformuleringen blev
då:

för mycket politik och för mycket offentlig sektor
(Ekman i Lindkvist & Löwstedt & Torper,  1999, s.186)

Denna allmänna utveckling i samhället övergår från kollektivt till individuellt synsätt och
marknadsstyrning. Valfriheten för individen är utgångspunkten i systemet. Möjligheten att
välja skola och inriktning är central och många kommuner införde beställar/utförandemodeller
för att skapa dessa marknader inom kommunerna. Kommunen har fått uppgiften att sköta
skolan i och med kommunalisering. Staten delegerade ansvar till kommunen och den enskilda
skolan som verkställare. Omorganisation inom offentlig verksamhet och implementering av
nya styrformer är en process och processer tar tid. Vad som framställs i teori är inte säkert
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existerar i praktiken. Det är därför intressant att undersöka hur politiker och personal inom
verksamheten uppfattar målstyrning.

2. Bakgrund
Staten har för att styra sina offentliga verksamheter olika slags styrmetoder till förfogande.
Dessa är bland annat regel-, resultat-, ram-, och målstyrning. Den etablerade styrningsformen
var regel- och resultatorienterad där staten hade medel att styra skolan relativt direkt och
detaljerat. Under 1980-talet framfördes åsikter om att resurser, effektivitet och kvalité
försämrades i offentlig verksamhet. Regelstyrning ansågs inte vara effektiv. Trenden mot
decentralisering ökade i samhället (Philgren & Svensson, 1992). Målstyrning som
styrningsform av offentlig verksamhet fick ökad aktualitet. För att ambitionerna i den nya
målstyrningen skulle kunna genomföras fullt ut kommunaliserades skolan 1991. Detta var en
av förutsättningarna för den decentraliserade beslutsprocessen. 1995 introducerades
läroplanen Lpo 94 med målstyrning. Där har staten en karaktär av indirekt styrning på grund
av att det ger möjligheter på lägre nivåer att välja sina vägar att nå målen. Den nuvarande
styrningsmodellen tog form och introducerades i rapporten ”Ansvarsfördelning och styrning
på skolområdet” (DSU1987:1) och antogs slutligen i en proposition ”Skolans utveckling och
styrning” (prop.1988/89:4).

Berg (1999) beskriver de olika styrningsmetoderna så här?

Regelstyrning kännetecknas av att organisationens aktörer får instruktioner eller direkta
anvisningar från överordnade hierarkier. Självständiga handlingar kan för den anställde i
extremfall begränsas helt och hållet. Timplaner, arbetstider årskursindelning och
resursfördelning kännetecknar regelstyrning (Berg, 1999).

Resultatstyrning kännetecknas av en grundnivå eller minikriterier för en verksamhets resultat
skrivna i reglementen av olika slag. Denna får inte underskridas. För de anställda finns ett
visst utrymme att själva bestämma innehåll och inriktning. Kvalitetssäkring eller
kvalitetsutveckling är uttryck för resultatstyrning (Berg, 1999).

Ramstyrning specificerar olika gränser och/eller ansvarsområden som anställda inte får
överskrida. Däremot, inom dessa gränser har de anställda utrymme att självständigt utforma
innehåll och arbetsformer (Berg, 1999).

Målstyrning kännetecknas av ett önskvärt resultat och/eller beteende anges i mindre
operationaliserade termer. Den målstyrde har genom att tolka målbeskrivningar att själva hitta
vägar att förverkliga/agera i målets riktning (Berg, 1999). Exempel på målstyrning som
markerar statliga intentioner i denna mening är krav på skolan att ge en ”likvärdig utbildning”
och sträva efter ”en skola för alla” (Ekman i Lindkvist & Löwstedt & Torper, 1999).

I den nya läroplanen är ansvar delegerat för hur man på den enskilda skolan skall nå de mål
och riktlinjer som är fastställda i läroplanen. Hierarkiskt sett är styrdokumenten följande:
skollag, läroplan, kursplan och timplan. Dessa är sanktionerade av riksdagen och kontrolleras
från 1991 av myndigheten Skolverket. Skolverket har i huvudsak tre huvuduppgifter (SOU
1992:94). Den viktigaste uppgiften är att följa upp och utvärdera skolans effektivitet och
kvalité. Det vill säga att skolan följer målen och att läroplanen är implementerad. Resultaten
skall komma kommunen till del för korrigering. Den andra uppgiften är att se till att
utveckling och information kontinuerligt tillhandahålls och att vidareutbildning håller adekvat
kvalité. Sist men inte minst har myndigheten tillsynsansvar.
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3. Syfte
Syftet med examensarbetet är att se hur målstyrning uppfattas av politiker, rektorer och lärare.
Fungerar målstyrning såsom avsetts i teorin? Vilka problem har man stött på i skolan med
målstyrning? Vilka roller anser de intervjude ha i en målstyrd skola.

4. Litteraturgenomgång

4.1 Översiktlig bild av litteraturen
Den litteratur som ligger till grund för undersökningen tar upp olika aspekter på målstyrning.
Berg diskuterar i ett inlägg i Svenska Dagbladet (17/7-00) om den oklara ansvarsfördelningen
av skolan som ett problem. Wallin (2000) diskuterar en undersökning av skolverket om hur
styrningen av skolan sker i tio kommuner. Han redovisar slutsatser och diskuterar dem i en
uppsats kring skolans styrning.

Pihlgren & Svensson (1992  har påverkat införandet av målstyrning i Sverige och de redovisar
på vilket sätt målstyrning praktiskt skall genomföras. Detta gäller både för offentlig sektor
och företag. Rombach (1991) däremot ger flera argument mot ett införande av målstyrning.
Speciellt i offentlig verksamhet. Han redovisar från empiriska studier och litteraturstudier
varför inte målstyrning passar offentlig verksamhet och varför det är så lätt att acceptera att
målstyrning införs.

4.2 Samhällsutveckling och målstyrning
För det första har flera författare påpekat den politiska förändringen i samhället som grund för
förändringar (se Liljequist, 1999, s.13) och (Ekman i Lindkvist, Löwstedt & Torper, 1999,
s.186). Liljequist försöker utröna vart skolan är på väg och beskriver farhågor om en ökad
segregering. Han uttrycker farhågor över ”det sociala gapet” mellan en lyckad skolgång och
den icke lyckade skolgången. Tendensen är en ny terminologi där marknads- och
privatiseringstänkande är på frammarsch och begrepp tagna från företag kommer in i offentlig
förvaltning. Han ser en konflikt mellan ” läroplanernas humanistiska visioner och
skolsystemets anpassning till ett konkurrensdominerat marknadssamhälle” (Liljequist, 1999).
Konsekvenser av arbetslösheten i 90-talets början har ökat klasskillnaderna och det sociala
gapet, skriver Liljequist. Det sociala gapet är den utvecklingskurva en individ genomgår
beroende på förutsättningar att lyckas i skolan. Den lyckade skolgången leder till hög
utbildning, kvalificerat arbete med god ekonomi och bra boende i villa. Den misslyckade
skolgången leder till låg utbildning med okvalificerat arbete med risk för arbetslöshet och risk
för sviktande ekonomi. Boendet är oftare beläget i hyreshus än villa eller bostadsrätt. För den
sistnämnda gruppen har villkoren försämrats drastiskt, säger Liljequist.

Gunnar Berg kommenterar i en artikel (Berg, SvD, 17/7-00) att kommuner har tagit på sig
befogenheter de reellt inte besitter. Berg pekar på att skolans förtroendekapital försvagas om
kommuner prioriterar kommunalekonomiska mål framför läroplansmål. Detta menar Berg
skapar en rättsosäkerhet vad beträffar var ansvarsfrågan egentligen ligger. Berg skriver vidare
att skollagskommittén måste ta sina direktiv på allvar och utreda om och hur fördelningen
mellan stat och kommun skall förtydligas. Det är inte enbart ett skolproblem utan i högsta
grad en demokrati- och samhällsfråga.

 Om vi skall ha ett sammanhållet, nationellt och demokratiskt skolväsende
förutsätts att verksamhetens yttre gränser tydliggörs; det är statens ansvar.
Vidare förutsätts att varje kommun och skola upptäcker, och till elevernas
bästa använder sig av, det tillgängliga handlingsutrymmet inom dess yttre
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gränser. Det är det som kallas skolutveckling.
(Berg, SvD, 17/7-00)

Wallin (Tebelius & Claesson, 2000) diskuterar en undersökning som Skolverket gjort ”Hur
styr kommunerna skolan?” där skolverket undersökt dels kommunens förutsättningar,
likheter/skillnader, dels verksamheten, förvaltning och politiker. Samtliga uttrycker en
frustration över bristen på dialog mellan verksamhet, förvaltning och politiker. Det blir en
kollision mellan två olika system, det politiska och det pedagogiska. Dessa två system har
stora svårigheter att mötas och talar inte samma språk. Gamla och invanda mönster om
styrning bland politiker, förvaltning och skolpersonal finns kvar som om det gamla
regelstyrda systemet levde kvar. Wallin pekar på att det blir ett styrsystem som inte tjänar sitt
syfte. Resultatet blir att ansvaret fragmenteras på olika aktörer. Det får till följd att samverkan
om skolutvecklingen blir kontraproduktiv, vilket inte var meningen i en decentraliserad och
målstyrd skola. En annan slutsats är att det finns oklarheter i rektorers uppgift och
ansvarsförhållande. Kommunens organisation behöver klargöras vad gäller ansvarsområden. I
och med detta skulle det frirum som varje nivå har inom målstyrning bli klarare och kunna
skapa och genomföra pedagogiska handlingar, säger Wallin. Detta gäller både för enskilda
roller som politiker, rektorer, lärare men också såsom kommunens gemensamma friutrymme.
Wallin gör också en distinktion mellan att styra med och mot mål. Wallin skriver så här för att
exemplifiera:

Målen har en dubbel funktion. De utgör kriterier för kontroll av i vilken grad
verksamheten har utvecklats i riktning mot målen. [---] En något paradoxal
följd av min syn på mål är emellertid att de inte kan göras alltför tydliga: Om
så sker finns inget lokalt tolkningsutrymme kvar och målen förvandlas till
regler. (Wallin i Tebelius & Claesson, 2000, s.47)

För skolans del är styrning mot mål det primära, skriver Wallin. Styrning med mål är endast
en kontrollteknik eller styrteknik då mål uttrycks som detaljerade föreskrifter om vad som
skall uppnås, påpekar Wallin. Vidare nämner han att mål inte är något nytt. Övergripande mål
fanns redan på 1960- talet men då översattes dessa i direktiv och anvisningar av
Skolöverstyrelsen. Idag sker detta lokalt och under eget ansvar. Vad Wallin vill peka på i sin
diskussion är att ta vara på samverkan mellan olika ansvariga inom kommunen, vilket inte
fungerade i Skolverkets undersökning, och ta ett gemensamt kommunalt ansvar i ett
helhetsperspektiv (Tebelius & Claesson, 2000).

4.3 Målstyrning som lösning
Samhället är i ständig utveckling och kräver i samma utsträckning olika grader av offentlig
styrning av dess verksamhet. I ett mera professionellt arbetsklimat kommer också ett ökat
krav på inflytande. Det är i detta perspektiv Philgren & Svensson (1992) framhäver
målstyrning som en lämplig styrningsform. Svensson skriver senare en uppföljare där han
redogör för praktiska exempel från organisationer som infört målstyrning (Svensson, 1997).

Vilka förbättringar vinner man då med en målstyrd verksamhet? Författaren nämner sex olika
förbättringar:

1. En tydligare målinriktning som får den enskildes personliga mål att överensstämma med
organisationens (den enskilda skolan) mål på kort och lång sikt.

2. Effekterna för eleverna i verksamheten sätts i centrum.



9

3. De anställda får ökad handlingsfrihet att utveckla sin pedagogik och kunna disponera
resurserna mera effektivt.

4. En politiskt bättre styrning på grund av en koncentration till väsentligheter istället för
detaljstyrning.

5. Tydlig ansvarsfördelning för varje person.

6. Bättre underlag för prioriteringar på grund av kopplingen effekt och resurs.
(Svensson, 1997, s.31)

Detta skall ske genom att kommunen får ett ökat självstyre och genom att anställda får vidgat
utrymme med större flexibilitet, kreativitet och för konsumenten ett reellt inflytande
(Svensson, 1997). Philgren & Svensson (1992) hänvisar till maktutredningen om
konsumenternas små möjligheter att påverka men att:

Intresset för att utveckla nya, bättre styrformer är stort inom offentliga
sektorn. Att i större utsträckning arbeta med målstyrning anser de flesta vara
en riktig väg. Men det finns ingen generellt tillämpad form för målstyrning.
[…] Målstyrningens idé är att på ett mätbart sätt koppla effekterna till
resurserna. […] Den modell vi förordar är lätt att tillämpa. Men det gäller att
gå från ord till handling. Nu!
(Philgren & Svensson, 1992, s.11)

Svensson (1997) ger exempel på hur man sätter upp mål i företag och offentlig verksamhet.
Inom företag är avkastning på insatt kapital en stark drivkraft men inte den enda. Nöjda
kunder och engagerad personal och kvalité är några parametrar som är viktiga i företagets
mål.

Offentlig verksamhet däremot har en annan situation med anslag. Där skall den politiska
ambitionsnivån kopplas till människors behov. Sedan är det förvaltningens uppgift att
bestämma hur mål skall uppnås. Ersättningen bör sedan kopplas till prestation. Svensson
påpekar svårigheten att koppla resurs och effekt men menar att om man då prissätter tjänster
så får efterfrågan styra resurstilldelningen. Som ett exempel har Svensson beskrivit en
kommun där effektmålen blev satta efter prestationsorienterad ersättning. Bedömningen av
den kvalité som erbjöds skulle föräldrarna bedöma. Målet blev att minst 90% av föräldrarna
skulle vara nöjda med verksamhetens kvalitè. Både kvalitè och kvantitet är beskrivna i målet.
Hur målen skall nås är upp till verksamheten att avgöra, anser Svensson.

Hur kommunerna gör för att sätta upp mål är olika för varje kommun. Svensson beskriver
några skolor där vissa sätter upp nya inriktningsmål och därefter effektmål, medan andra
bryter ner de nationella målen till effektmål inom kommunen och åter andra lyfter fram vad de
tycker är viktiga delar i läroplanen som ska belysas i utvärderingen.

Hur skall denna process och implementering ske för att effekterna skall bli som avsetts? Det
skall ske genom en strävan till decentralisering och en minskning av regelverk för att etablera
en mera flexibel organisation och skapa en procedur där man formaliserar konkreta mål för en
viss tidsperiod mellan anställd och chef i organisationen. För att målstyrning skall fungera väl
krävs dels en förmåga och vilja att formulera tydliga mål och senare följa upp resultaten av
måluppfyllelsen. Sist men inte minst krävs en bra dialog mellan politiker, chefer och
medarbetare, säger Svensson.

Målstyrning förutsätter att organisationen fastställer mål. Detta är en självklarhet, säger
Philgren & Svensson. Men vad för slags mål skall sättas upp? Vissa krav och villkor följer
med målen. Kravet för ett mål bör vara att det är realistiskt och innebära en utmaning
samtidigt som det skall vara tydligt och otvetydigt. Det skall kunna mätas och det skall ha en



10

tidsbegränsning. Det skall framgå när ett mål är uppfyllt. Författarna har funnit det bra att
klassificera målen i fyra dimensioner att använda som begreppsapparat:

-inriktningsmål
-effektmål (resultatmål)
-produktionsmål
-resurser
 (Philgren & Svensson, 1992, s.42)

Inriktningsmål skall vara allmänt och enkelt formulerat med en gemensam grundsyn som alla
involverade skall kunna ta ställning till. Den behöver inte vara tidsbestämd. De skall ses som
visioner eller viljeyttringar i längre perspektiv. Exempel på ett inriktningsmål för grundskola
kan vara:

Skolarbetet skall utformas så att eleverna får ta ansvar och medverka aktivt
(Svensson, 1997, s.51)

Effektmål är om man fastställer mängden av inriktningsmålen och sätter en tidsram på när
målen skall vara uppfyllda. De skall vara konkreta och mätbara med kunden (eleven) i
centrum. Effektmål anpassas till den gällande förutsättning som råder. Dessa kan vara både
kvalitativa och kvantitativa. Exempel på effektmål är:

Minst 90% av eleverna ska känna att de har möjlighet till inflytande på
undervisningen och sin arbetsmiljö.
(Svensson, 1997, s.51)

Produktionsmål hänvisar till vad organisationen kräver i form av byggnader och personal och
personalkategorier för att nå målen för organisationen.

Resurser till sist är den budget som krävs för att produktionsmålet skall nås.

Offentlig verksamhet har ett ansvar som inte ett affärsföretag har, nämligen
myndighetsansvar. Svensson pekar på att rättssäkerhet är en viktig komponent till
kvalitetsbegreppet.

När tvångsmedel måste tillgripas har myndigheten satt sig över den enskildes
självständiga beslut av hänsyn till andra. Det är då i flertalet fall mer relevant
att betrakta de ”andra” som den egentliga kundgruppen.
 (Svensson, 1997, s.53)

För att processen skall hållas levande behövs en bra relation i hela kedjan av berörda. Alla
skall vara engagerade av målformuleringen och en bra dialog för resultaten/utvärderingarna är
nödvändig. Det innebär i offentlig förvaltning att politiker anger inriktningsmålen och ställer
resurser till förfogande. Sedan preciseras effektmålen i dialog mellan politiker och
förvaltning. Därefter anger ansvariga i förvaltningen vilka produktionsmål som måste
uppfyllas för att uppnå de effekter som avsågs. Därpå åtar sig chef och personal att
tillsammans åstadkomma resultat för en summa pengar. Resultatenheten (den enskilda skolan)
ansvarar för kostnader, kvantitet och kvalité utifrån (för skolans del) elevens perspektiv. För
att kunna justera målformuleringen krävs till sist en resultatuppföljning.
Resultatuppföljningen är grunden för resultatvärdering och resultatanalys.
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Målformulering

Uppföljning

DIALOG Budgetprocess

Genomförande

Åtagandet fastställs

Figur 1. Modell över målformuleringsprocessen (Svensson, 1997, s.20).

Med uppföljning och utvärdering poängterar Svensson att dessa är viktiga för att omfördela
resurser och att kunna sätta nya mål och för anställda att utveckla nya arbetsmetoder. Den är
därför i sig, kompetenshöjande. Svensson påpekar:

Dessutom tenderar människor att prioritera det som mäts (särskilt om det
också belönas)

(Svensson, 1997, s.73)

För att lyckas med utvärderingar krävs skilda metoder för informations-insamlande. Svensson
föreslår olika tillvägagångssätt för informationsinsamlande, bland annat observationer,
enkäter, uppföljningssamtal och egenvärdering. Vilka metoder som väljs kan bero på
kostnader, tid och exakthet.

Sammanfattningsvis påpekar Svensson att:
Målformulering, resultatuppföljning och dialog är basen i

målstyrningsfilosofin. (Svensson, 1997, s.19)

4.4 Målstyrningens praktiska svårigheter
Rombach riktar stark kritik mot målstyrning i offentlig verksamhet Han anger fyra argument
mot målstyrning som han sedan redovisar belägg för utifrån litteraturstudier och en
undersökning i Stockholms läns landsting (Rombach 1991). Dessa fyra argument är:

1 Teknikens effekter är osäkra.
2 Vi har bättre tekniker.
3 Vi kan inte använda tekniken.
4 Tekniken verkar ogenomtänkt.
(Rombach, 1991, s.106)

Teknikens effekter är osäkra.
Kritiken riktar sig mot att målstyrning tänks idealt och att tekniken fungerar väl och ger flera
positiva effekter. Det är viktigt att anställda försöker nå mål som ställts upp för verksamheten.
För att de positiva effekterna skall ske krävs att vissa förutsättningar uppfylls. Dessa skall
enligt Rombach vara att; klara mål formuleras, de anställda ska medverka i och ha inflytande
på målformulerings-arbetet, resultatet skall återföras, resultaten kunna följas upp och helst
mätas, måluppfyllelsen bör belönas på något sätt och slutligen måste målstyrningen ha
ledningens aktiva stöd (Rombach, 1991, s.107).

Lite ironiskt påpekar Rombach att i hans undersökning av ett landsting blev det ”bom på alla
punkter” men att poängen ligger i att offentlig sektor har svårt att uppfylla de nödvändiga
faktorerna för målstyrning. Målen, skulle politikerna stå för. I övrigt skulle de inte lägga sig i
verksamheten. Politikerna ansåg sig inte bli lika lättpåverkade av målstyrning. Ett dilemma
låg i att vara både producenternas och konsumenternas företrädare. ”Politikernas beroende av
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producenterna upplevdes som tydligare än konsumenternas krav”  (Rombach, 1991, s.25).
Den vanligaste kritiken riktades mot de centrala politikernas begränsade uppgifter vid
målstyrning. Målen skulle utgå från partiprogrammen och vara realistiska, begripliga
praktiska och ta hänsyn till samhällsutvecklingen. Men att sätta upp klara mål med flera
partier blir en utvattnad produkt och godtas inte av tjänstemän. Vid olika uppfattningar blir
resultaten diffusa mål. Utöver detta blir mätproblematiken svår på grund av att mål i politiska
termer tenderar bli vaga.

Vi har bättre tekniker.
Offentlig styrning är alltid svåra att styra men målstyrningstekniken ses som lösningen på
detta problem. Detta sätt är inte det enda sättet att styra på utan det finns en mängd olika
tillvägagångssätt. Men, påpekar Rombach:

Många av de styrtekniker politikerna faktiskt använder sig av när de försöker
påverka den offentliga sektorns organisationer går inte att kombinera med
målstyrning. (Rombach, 1991, s.107)

Rombach anger några styrfilosofier som han träffat på i undersökningen som ger en
vägledning hur olika personers roller ställer sig till målstyrning. Sju olika styrfilosofier
beskrivs. Det är formalisten, ministern, detaljisten, opinionsbildaren, experten, förhandlaren
och statisten.

Formalisten var överlägset vanligast därefter kom experten och detaljisten. Formalisten anser
att man styrs av formella styrsystem. Budgetstyrning är det viktigaste styrinstrumentet men
den politiska majoritetens redskap. Formalisten är strikt hierarkisk. Utöver budget anges avtal,
anvisningar och reglementen som viktiga. Målstyrning passar formalisten bäst menar
Rombach. Skälen är av praktisk, kompetensmässig och principiell natur. Målstyrning blir ett
redskap att lyfta frågor eller förhindra dem att komma fram. För att styra använder formalisten
det formella styrsystemet men är i mindre grad intresserad av om styrningen påverkar
händelseutvecklingen i verksamheten.

Ministern anger det formella som ett nödvändigt spel för galleriet. Normerna i samhället anger
ett visst beteende som accepteras. Ministern redogör för det formella men redovisar senare
hur den verkliga styrningen går till. Personens ställning ger kontakter och kommer väl
överens med tjänstemän. Målstyrning skulle försvåra ministerns styrning. Politik skulle skiljas
från den direkta verksamheten. Politiker skall ge de övergripande målen men inte direktstyra
eller blanda sig i valet av medel. Detta tillfaller tjänstemännen.

Detaljisten styrs av konkreta frågor nära verksamheten inom ramen för den formella
styrningen. Det är lättare att följa upp detaljfrågor och detta är en vanlig styrfilosofi.
Detaljisten står medborgare och företrädare nära då detaljfrågor anses viktigt i en demokratisk
stat.

Detaljistens möjlighet att styra skulle försvinna om målstyrning infördes.

Opinionsbildaren anser att man styrs utifrån av påtryckargrupper. Massmedia anses som ett
sätt att styra. Man vill åstadkomma debatt på grund av att offentliga medel används i
verksamheten och politiker är känsliga för hur de framställs. Opinionsbildaren skulle få det
svårt att skapa debatt i måldiskussioner. Målstyrning passar därför inte opinionsbildaren.

Experten tror att förslag kan vinna på sina egna meriter. Kommer bara fördelarna och sakliga
argument fram i bra förslag finns alltid en god chans för att lyckas. Experten kan vara oerhört
envis, tror han på sin sak återkommer denna tills han lyckas. Experten kommer att vara kvar
men får en annan roll vid målstyrning. Experten blir expert på mål och formulerandet av dem.
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Förhandlaren ger och tar förslag och motförslag. Styrningen sker genom att påverka
uppgörelser. Taktik är viktigt men han vill inte manipulera.

Förhandlaren ligger nära expertens område och kommer att vara kvar i en målstyrd
organisation.

Statisten kännetecknas mer av avsaknaden av styrambitioner. Han förhåller sig passiv i
bakgrunden. Skälet till passiviteten kan vara stabiliteten bevaras, eller att man kan påverka
som individ utanför verksamheten , till exempel som konsument. Statisten finns och kommer
att vara kvar oavsett styrningsmetod.

Vi kan inte använda tekniken.
Rombach pekar på politikens dilemma där det kan vara svårt att urskilja de ideologiska
skillnaderna i de övergripande målen. Den offentliga sektorn är politiskt styrd och det ska
avspeglas i politiken hur man vill att målen skall se ut, säger Rombach. Personer som väljer
att engagera sig politiskt har en hög ambition att styra. Man vill inte som vald politiker vara
en avspegling utav rådande omständigheter utan påverka och förändra. Politiker har ofta,
enligt Rombach, högre styrambitioner än företagsledare. Vidare skriver författaren att:

…de höga styrambitionerna kräver att den politiska ledningen formulerar
eller åtminstone bedömer och fastställer de mätbara målen. [---] Att i
ledningen för stora komplexa organisationer formulera eller bedöma och
fastställa mätbara mål är en nästintill övermänsklig uppgift. Det beror på att
det är mycket svårt att på ledningsnivå få tillräcklig information om
beslutspremisser, att bedöma relationen mellan mål och medel samt att
bedöma relationen mellan åtgärd och effekt.
(Rombach, 1991, s.93)

Därefter kommer frågan om ansvar. För politiskt styrda verksamheter står ansvaret gentemot
väljarna vid varje val. En politisk ledning har svårt att ta ansvar för konkreta och mätbara mål.
Det beror på att det blir så märkbart vilka man satsar på och inte satsar på. Förlorarna blir
tydliga och detta har politiker svårt att hantera, enligt Rombach. Politiska
sanktionsmöjligheter för organisationer som inte når upp till de mål som finns är också
begränsade.

Tekniken verkar ogenomtänkt
Först och främst pekar Rombach här på problemet att överhuvudtaget införa målstyrning på
grund av att det tycks finnas brister i själva tekniken. Någon ledning för hur målhierarkier
ställs upp och bryts ner till delmål finns inte. I ett tänkt scenario vid nedbrytning i
målhierarkier från överordnade mål ner till delmål kommer delmålen att vara både mål och
medel för att nå till det överordnade målet. De olika hierarkiska nivåerna är lika med
målnivåerna (staten, kommunen, skolan)och inom offentlig verksamhet är de överordnade
målen svårtolkade. Någon etablerad teori som klargör dilemmat existerar inte , säger
Rombach. Däremot gör han försök att illustrera hur det skulle kunna se ut.

För att nedbrytningen ska bli tydlig och kunna följas upp krävs det dock
nästan att alla mål inklusive det övergripande målet uttrycks i kvantitativa
termer. Det är svårt att tänka sig att denna typ av övergripande mål ofta skulle
kunna ställas upp av politikerna i ledningen för den offentliga sektorns
organisationer. Dessutom kan man fråga sig på vilket sätt denna typ av
styrning skulle skilja sig från tidigare budgetstyrning eller detaljstyrning.
(Rombach, 1991, s.98)
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Övergripande mål

Delmål Delmål Delmål Delmål

Del- delmål                        Del -delmål              Del -delmål           Del -delmål
Figur 2: Exempel på målhierarkier (Rombach, 1991, s.98)

Rombach säger att någon etablerad metod inte finns att bryta ner mål, det vill säga, att
åstadkomma en målhierarki. Han säger också att målstyrning är svår att anpassa till ökad
flexibilitet, vilket var ett av skälen till införandet. Målstyrning bygger på en annan logik än
lokalt ansvar, decentralisering, erfarenhetsbaserat lärande. Målhierarkier förutsätter en
hierarkisk organisation med stabil och tydlig ansvars- och befogenhetsfördelning. Det
förväntas att mål står fast under långa perioder. Förändringar och möjligheten att lösa
uppkomna problem försvåras eller blir omöjliga under planperioden. Det vill säga under den
period som målen gäller. Kopplas dessutom måluppfyllelse till belöning minskar detta viljan
att lösa problem ytterligare.

Ifråga om abstrakta och konkreta mål säger Rombach följande:
I ledningen för komplexa organisationer med heterogen verksamhet kan man
inte förvänta sig att ledningen kan ställa upp konkreta och mätbara mål. Detta
av flera skäl. Den omfattande och differentierade verksamheten skulle för det
första kräva att ett orimligt stort antal sådana mål skulle ställas upp.[…]
mätbara mål för komplexa och heterogena organisationer framstå som alltför
stora förenklingar. Att formulera sådana mätbara mål skulle därmed kunna
hota ledningens legitimitet. (Rombach, 1991, s.102)

Sammanfattningsvis anger Rombach följande argument mot att införa målstyrning för
offentlig förvaltning.

Det är svårt att definiera klara och mätbara mål i offentlig sektor. Belägg för hans argument är
att politiker skall formulera och följa upp övergripande mål, i övrigt skulle de lämna
verksamheten ifred. Politikerna ansåg sig ha dubbla roller genom att vara företrädare till både
konsumenter och producenter, där producenterna fått större genomslag. Detta på grund av att
mål i offentlig verksamhet ofta är allmänna, oprecisa, motstridiga och ibland oförenliga.

När målstyrning inte fungerar som avsett går ofta styrtekniken fri från kritik.

Målstyrning har höga kostnader genom att den kräver en hel del arbete och tid. vilket medför
extrakostnader. Utöver detta, säger Rombach, förutsätts att kompetens och ansvarsområden är
klara. Målstyrning bygger på en annan logik än decentralisering, lokalt ansvar och
erfarenhetsbaserat lärande. Framtagandet av en målheriarki, förutsätter en hierarkisk
organisation med en tydlig och stabil ansvars- och befogenhetsfördelning. Målstyrning
förutsätter att de övergripande målen inte förändras under uförandeperioden. Ledningen för en
målstyrd organisation har i huvudsak att beröva sig möjligheten att under utförandeperioden
gå in och lösa uppkomna problem. Organisationsstrukturen blir svår att omforma genom att
detta påverkar ansvars- och befogenhetsfördelningen. När väl de övergripande målen är
nedbrutna och medlen valda är förändringar i det övergripande målet ett brott mot det sociala
kontraktet. Om ledningen kan ändra mål eller kan förväntas ändra mål kan enheter på lägre
hierarkiska nivåer tänkas ha rätt att inte uppfylla målen. Bortförklaringar blir tillåtna.
Målstyrning leder även till en stelhet längre ner i organisationen. På lägre organistoriska
nivåer kan problem som ligger vid sidan av tidigare uppställda mål inte beaktas. Försöken att
uppfylla målen kommer rimligen att stå i centrum. Har belöningssystemet även kopplats till
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måluppfyllelse är incitamenten för att lösa nytillkomna problem borta. Målstyrning fordrar av
dessa skäl god kunskap om den framtid som målen avser.

5. Metod
Den metod jag valt är en indirekt och relativt fri intervjuteknik där den intervjuade hade stor
frihet att själv formulera svaren ( Ekholm, Fransson, 1992). Det var viktigt att få en subjektiv
bedömning på uppgiftslämnarens egen syn på målstyrningen vid den aktuella tiden då
intervjuerna genomfördes och särskilja var och ens roll i målstyrningsprocessen. Intervjuerna
gjordes med politiker, rektorer och lärare. Urvalet är gjort oberoende av kön, kommun, skola,
tjänsteår eller politisk inriktning. Intervjuerna har gjorts på följande vis. Jag har ringt eller
personligen sökt upp personerna och frågat om de vill vara med i en intervju till ett
examensarbete med utgångspunkt i skolans målstyrning. Därefter uppgav jag intervjuns syfte
och motivet med intervjun utifrån fyra frågeställningar vilket de intervjuade använde som
mall under intervjutillfället.

De fyra frågorna var följande:

1. Vad innebär målstyrning av skolan för dig som politiker/ rektor/ lärare?
2. Vad/vem tycker du styr i en målstyrd skola?
3. Vilken roll anser du att du har i en målstyrd skola?
4. Egna kommentarer om skolans målstyrning?

Därefter bokades en tid. Frågorna framlades innan intervjutillfället och vi läste igenom
frågorna. Detta för att dels återupprepa syftet men också att lära känna varandra innan
intervjun för att skapa en god stämning. Om det fanns oklarheter förtydligade jag dem och
upplyste att de själva skulle prata utifrån egna tankar, värderingar, erfarenhet och att mitt
inflytande skulle vara så liten som möjligt.

Intervjuerna skedde hos politikerna på deras arbetsplatser i enskilda rum. Rektorerna
intervjuades på respektives kontor. Lärarna intervjuades dels hemma hos mig men i ett fall
hemma hos läraren själv.

Vid första intervjutillfället hade jag inte upplyst i förväg att intervjun skulle inspelas på band
vilket fick till följd att informanten inte ville bli inspelad. Jag accepterade naturligtvis men
upplyste att identiteten ej skulle röjas eller på annat sätt kunna identifieras. Jag skrev därför
ner stödord från samtalet. Denna intervju blir därför inte lika omfångsrik i detaljer som övriga
intervjuer men de stora dragen togs med. Efter att intervjuinspelningarna var gjorda skrevs
samtalen ner ordagrant för att lättare kunna jämföra och analysera vad som sagts.

6. Intervjupersonerna
De intervjuade tillhör kategorierna politiker, rektorer och lärare. De politiker som intervjuades
hade skola, barn och omsorg som politisk inriktning (2st).

Rektorerna tillhörde en och samma kommun (3st). Alla tre är rektorer för grundskolor. Två är
biträdande rektor på större rektorsområden.

Lärarna (3st) undervisar i samhällsorienterande ämnen, två lärare undervisar dessutom i
svenska. Lärarna arbetar i arbetslag på respektive skola och undervisar vertikalt, det vill säga i
årskurs: 7, 8 och 9.

Alla namn som förekommer är fiktiva och inte personernas egna och varje intervjuad person
har i sin kommun och skola, en egen unik kultur och historia som skapat den bild av
målstyrning personerna representerar.



16

6.1 Politiker
Utav de intervjuade personerna i kategorin politiker, är båda kvinnor.

Politikerna representerade varsin kommun och var vid intervjutillfället ordförande i Barn och
utbildningsnämnden respektive Barn och ungdomsnämnden.

Anna kommer från en tätortskommun och universitetsstad.

Annika kommer från en landsortskommun.

6.2 Rektorer
Även i denna kategori var samtliga intervjuade kvinnor. Erfarenheterna som rektorer
varierade.

Barbro var tillförordnad chef för en skola. Barbro hade ingen erfarenhet av tidigare
regelstyrd skola. Skolan har verksamhet från sexårsgrupper till niondeklass.

Bodil var den rektor med längst erfarenhet. Hon hade erfarenhet från den tid då skolan var
regelstyrd. Skolan är en högstadieskola med klasser från årskurs sex till årskurs nio.
Upptagningsområdet är till största del lokalt men elever från landsbygd finns också.

Boel har inte så lång erfarenhet som rektor. Skolan har årskurserna sju till och med nio.

6.3  Lärare
I denna kategori intervjuades två manliga och en kvinnlig lärare. Två av lärarna var från
samma kommun medan den tredje kom från en kommun tillhörande ett närliggande län.

Cecilia har undervisat under flera läroplaner. Undervisning sker i vertikal arbetsorganisation i
ett arbetslag med klassföreståndsansvar.

Curt har undervisat under flera läroplaner och undervisar enbart i samhällsorienterande
ämnen. Curts undervisning sker i vertikal arbetsorganisation i ett arbetslag med
klassföreståndaransvar.

Carl är relativt ny som lärare och har arbetat utifrån Lpo94 under hela sin tid som lärare.
Skolan Carl arbetar på är en högstadieskola. Han undervisar i svenska och
samhällsorienterande ämnen och arbetar i ett arbetslag på skolan.

7. Resultat
I resultatdelen upprepar jag frågeställningarna och redogör sedan för vad respektive person
sagt på denna fråga. Sedan sammanfattas svaren i slutet på varje grupp och sedan redovisas
likheter och olikheter både inom och mellan grupperna.

7.1 Vad innebär målstyrning för dig?

7.1.1 Svar politiker
Anna svarade att målstyrning för henne innebär

 mål som nationen genom regering, riksdag och kommunen satt upp för hur
skolan skall genomföras.
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Anna medger att det är enkelt uttryckt men svårt att genomföra i praktiken. Det innebär att
tydligt ange var någonstans ansvar skall tas, hur man tar reda på resultat, och vilka resurser
som anges för att nå målet. Anna anser att de varit halvduktiga på att formulera mål, och
formulera vad de vill åstadkomma. Anna tycker vidare att det brister i konkretion i skillnaden
mellan visioner uttalad i viljeinriktning och konkret vad det innebär för den enskilda skolan. I
en utvärdering är halva jobbet gjort ju tydligare mål man kan formulera. Utvärdering är
oerhört intimt förknippat med vad de klarar av i skedet innan, säger Anna.

I fråga om utvärdering uttrycker Anna sig följande
utvärdering är också lättare om den är rationell, exempelvis hur många elever
är godkända.

Vidare påpekar Anna att uttrycket ”behov av särskilt stöd” är en vid definition när varje elev
kanske under någon period av dess skoltid behöver någon form av stöd. Kommunen har
genom besök på skolor ställt ett antal frågor varifrån skriftliga utvärderingar gjorts. Därefter
har resultatet jämförts med andra attitydundersökningar, undersökningar till föräldrar och
skolpersonal för att utveckla nyckeltal. Detta för att jämföra olika skolor. Då är frågan, säger
Anna, varför skiljer kostnaden för undervisning mellan skolorna? Vilka förutsättningar och
andra fakta får kommunen fram för att få kunskap och över tid se vilka aktiviteter som skall
göras på utvärderingsområdet under ett år?

Vidare uttrycker Anna svårigheten i att formulera konkreta mål med att säga:
Vilka krav har vi formulerat som skall vara uppfyllda? Då är skolplanen det
övergripande dokumentet. Vad betyder de insatser som sätts in? […] hur
tidigt skall vi sätta in resurser för att hamna rätt?

Ett exempel kan vara att i årskurs 8 och 9 sätta in sommarundervisning och extraundervisning.
Hur stor roll spelar det för att få bättre resultat? Parallellt fördjupar sig kommunen i frågan att
det kanske är bättre att satsa i årskurs 2 eller 3. Då måste vi jämföra över tid. Prioritering, och
att följa upp och utvärdera kommer att vara politisk prioritering. Sen har varje skola att utifrån
skolplanen formulera vad som måste fördjupas därför att man kan vara bra på olika saker,
påpekar Anna.

Annika svarade följande på samma fråga:
Vi ger våra önskvärda mål, till skolan och människor som jobbar i skolan och
barnomsorg men inte ger vägarna dit. Vi ger ramar och målen. [...] Det gäller
för oss att anpassa budget efter dom mål vi ger och ställer upp.

Annika medger att det svåra är att hitta de rätta proportionerna i budgeten. Om samarbetet
mellan politiker, rektor och lärare säger Annika att om man:

som politiker litar på att målen utförs så skall jag inte gå in och tala om hur
man skall göra. Har man gemensamma mål kan man ställa krav på varandra
och även ansvar.

Annika fortsätter:
 att sätta upp normativa mål eller inriktningsmål är oftast mycket
lättare än att sedan bryta ner dem till mera operativa mål där vi kan
mäta vad vi gör […] det är det som är det viktiga för oss att faktiskt
formulera mål så att de blir mätbara.

Ifråga om utvärderingar påpekar Annika att det är:
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lättare att utvärdera är de hårda fakta till exempel antalet barn och betyg […]
Det andra men lika viktigt är vilken kvalitet har verksamheten. Det är inte
alls säkert att det stämmer överens med betyget barnen har.

Sammanfattning
Vad skiljer och vad är samstämmigt i de båda politikernas synpunkter? Vilka likheter finns i
svaren? Båda anser att det ligger i politikerrollen att ange mål (inriktningsmål) till skolans
verksamhet och att fördela de tillgängliga resurser till de mål man satt upp. Att utvärdera
tycker de är svårt. Osäkerhet råder om vad de skall utvärdera. Båda är överens om att hårda
fakta som antalet barn och betyg eller antalet godkända elever är lätta att utvärdera. Men vad
är egentligen en skola med kvalité och hur mäter man kvalité i skolan? Både Anna och
Annika uttrycker svårigheten att koppla resurser till resultat.

Vilka är olikheterna? Anna beskriver en strategi för att skaffa underlag för utvärderingar för
framtiden och att formulera klara mål är halva jobbet. Vidare ser Anna att det hittills brustit i
konkretion i målen. Annika kopplar ihop budget med mål.

7.1.2 Svar rektorer
Boel beskriver målstyrning som en positiv kraft som passar skolan. Är målen tydliga nås de
bästa resultaten med engagerade och samarbetande lärare och elever, tycker Boel. Hon riktar
kritik mot politikerna i fråga om målen där hon tycker att;

politikerna borde vara tydligare med målen och hålla en dialog med oss och
göra en utvärdering vad gäller målet gentemot eleven, då kommer
målstyrning att fungera.

Ansvaret är större, säger Boel, men med mera arbete kan egna idéer förverkligas. Kraven har
ökat men skolans ansvar är att uppnå målet om vi får si och så mycket resurser, säger hon
vidare. Vi måste vara tydliga i vad vi tänker göra för att nå det här målet, här är prislappen.
Det är lite av en entreprenadsituation. Detta fungerar inte riktigt än. Resursen är en
förhandling, säger Boel.

Barbro anser att det finns stora möjligheter men med stora krav på personerna som är
inblandade. Det är mycket tid som går till att bryta ner målen till en handlingsplan och för
chef och lärarlag att prata sig samman och för lärarlaget själva att prata sig samman.

Bodil svarar följande om vad målstyrning av skolan innebär för henne.
 målstyrning är en styrning uppifrån av riksdag och regering genom
kursplaner och timplaner och genom läroplanen där det står klart och tydligt
vad man vill med skolan centralt och det skall vara lika över hela Sverige,
[…] på det lokala planet genom att vi har barn och ungdomsnämnden som
har sin inriktning på vad målstyrning är och som genom att ge ut en lokal
handlingsplan talar om vad vi vill med skolan [… ] utifrån det skall vi på
skolan tala om vad vi vill med vår skola.

Vidare påpekar Bodil att varje individ har att tänka på sina egna mål och hur målen nås på
bästa sätt.

Sammanfattning
I likheter påpekar alla att kravet och ansvaret är större i form av att bryta ner mål att jobba
efter. Målstyrning ger stora möjligheter för personalen vad de vill med skolan. Alla är överens
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om att mål måste brytas ner för att kunna användas i den praktiska verksamheten. Målen från
kommunen anses oklara.

I olikheter har Bodil en formell redogörelse för målstyrning med riksdag regering kommun
och skolan till läraren genom läro-, kurs- och timplan som styrdokument. Barbro och Boel ser
målstyrning som något skolan måste tolka och bryta ned till en lokal plan att arbeta efter.

7.1.3 Svar lärare
Cecilia säger att:

jag är hårdare styrd nu utav dom  målen vi har men det är mycket lättare att
arbeta. Det är mycket mer distinkt, tydligare […] det är en klar fördel för mig
[…] det ökar professionaliseringen […] kraven är större men lättare att
uppfylla eftersom målen är tydliga

Med tydliga mål menar Cecilia:
Upp till varje skola att sätta upp de här målen , och då har vi fått tolka
läroplanen varje skola var och en på sitt sätt.[…] det gör ämneslaget och då
är vi väldigt fria men när vi gjort kriterierna då är vi bundna till det [… ]
arbetslaget ansvar för att fördela resurserna […] hur skall man fördela
resurserna […] där är vi inte överens med politikerna

I övrigt anser Cecilia att arbetslagen jobbar mera samman nu och står närmare chefen eller
tvärtom medan politiker ligger avlägset.

Curt säger att:
är det inte så stor skillnad som man jobbar nu mot som man jobbade förut [...]
Vi har ju jobbat väldigt mycket med läroplanen […] vad vi gör idag mot vad
vi gjorde för fem, sex år sedan […] är det inte så stor skillnad.

Därutöver kommer Curt in på samhällets förändring  där han ser en omdaning utav hela
samhället som skett från centralstyrning till målstyrning, det gäller både kommunen och
staten. Vidare påpekar Curt att det är inte alla som förstått att vi styrs av en målstyrd skola än.

Carl skiljer sig i svaret genom att upplysa om:
att någon lokal skolplan finns inte

Det är kursplanens uppnåendemål och termins och läsårsplaneringar som man arbetar efter.
Det är likadant på övriga skolor i kommunen, påpekar Carl. Detta har även kommunen fått
kritik för från skolverket, tillägger han. Däremot tycker Carl allmänt att målstyrning är bra där
professionaliteten och autonomi stärks.

Sammanfattning
Likheter är att det är kursplanen som är viktig.

Olikheterna är flera. Cecilia anser det vara lättare att arbeta på grund av större tydlighet och
ämneslaget lagt ner arbete på att bryta ner målen.

Även Curt har jobbat med att bryta ner målen men ser i perspektiv att förändringen inte är så
stor från tidigare arbetssätt.
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Carl styrs av kursplaner och termins- och läsårsplaneringar. Allmänt tycker Carl att
målstyrning är bra.

7.1.4 Jämförelser mellan politiker - rektorer - lärare
Vad innebär målstyrning för varje enskild grupp? Var det någon definitionsskillnad mellan
dessa grupper och finns det en aktörsberedskap för en assimilering av målstyrning mellan de
intervjuade?

Någon ren definition av målstyrningen av alla intervjuade kan man inte utläsa annat än i några
fall. Det var en politiker och en rektor som klart redogjorde för målstyrningens heriarki från
offentligt håll.

Däremot är alla positiva till målstyrning med motiv såsom ökad professionalism och
målstyrning passar skolan. Målen kräver arbete för att bryta ner dem i målheriarkier. Detta för
att kunna arbeta med dem. Där skilde sig de olika rollerna åt. Politikerna ansåg att deras
uppgift vara att uttrycka klara mål i den kommunala skolplanen som var utvärderingsbara men
har hittills inte lyckats med detta anser de. Halva jobbet med utvärdering skulle vara gjort om
målformuleringen var klar och tydlig. Politikerna tyckte också att det var svårt att koppla
resurser till effekt. Med exempel såsom; är sommarskola i årskurs nio bättre än att lägga
resurser i årskurs två eller tre? I kampen mellan resurser och mål var resurser viktigast.
Rektorernas roll var att hjälpa skolans arbetslag till att prioritera mål ur kommunens skolplan
till en för skolan anpassad skolplan. Det var deras roll att styra denna utveckling ansåg de.
Lärarna skilde sig väsentligt i sina kommentarer från att kommunen inte hade någon plan för
skolornas verksamhet till att en lärare hade genomarbetade mål för sitt ämneslag på skolan.

7.2 Vad/vem tycker du styr i en målstyrd skola?

7.2.1 Svar politiker
Anna svarade att det är viktigt att

ansvar tas på rätt nivå om alla har fått kunskap och insikt om sin roll ges
förutsättningar att klara ett ansvar […] resurserna som avgör vad som går att
klara av […] då kommer den politiska prioriteringen in

Däremot påpekar Anna att rektorer inte tagit sitt ledarskap fullt ut när föräldrar ringer och
kräver en lärartjänst av politiker för att ”Kalle” skall klara skolan när ansvaret ligger på
rektorsnivå. Detta är fel nivå att lösa ett sådant problem menar Anna. Detta är svårare idag
anser hon.

rektor som ansvarig skall utöva ledarskap som faktiskt även om man inte kan
tillgodose allting stämmer med vad som faktiskt är ramen […] vilken av
dessa barn är det som skall prioriteras om inte resurserna räcker. Därför så
finns det en hel del brister i styrningen där.

Annika påpekar att i konflikten mellan mål och resurser är det oftast resurserna som styr.

Sammanfattning
Likheter är att båda politikerna är överens om att resurserna styr över vilka mål som i
praktiken går att genomföra. Detta är en prioritering som politiker måste ta. Det ligger i deras
roll som politiker och i den demokratiska processen.
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Olikheter ligger i att Anna påpekar att ansvaret skall ligga på rätt nivå och då skall beslut tas
på denna nivå. I ett fall som hon exemplifierar tar inte rektorn ansvar och sin ledarroll på rätt
sätt.

7.2.2 Svar rektorer
Boel säger att:

En målstyrd skola skall alltid styras av politiker, självklart. Det är därför vi
har ett  demokratiskt system […] Dom skall styra vad dom gått på val på […]
de skall visa målen för det […] besluten över både hur resurserna som man
blivit tilldelad fördelas

Barbro uttrycker att det är resurser som styr verksamheten och att det är problem med
utvärderingar. Vad är mätbart? Resurser styr men att personal är bra på att hitta lösningar.
Arbetslagen på skolorna har kommit olika långt i arbetet med målen. Och sist tycker Barbro
att det handlingsutrymme som finns begränsas av resurserna.

Bodil tycker att:
när det gäller resurserna så tycker jag att det är politikerna som styr […] om
det finns en differens mellan mål och medel är det medel som styr [….]
Samtidigt säger regering och riksdag att elever med behov av särskilda behov
skall tillgodoses […] Det är överordnande […] en del enheter har gått med
minus därför man har fler elever med särskilda behov

Vidare påpekar Bodil att på skolan är det hon och personalen som styr resurserna på skolan.

Sammanfattning
Likheterna ligger i att politikerna styr över målen och anger resurserna. Det är så ett
demokratiskt system skall vara. Ifråga om mål eller medel kommer medel i första hand. Beslut
på skolan tas så nära eleven som möjligt i arbetslag och efter barnens behov. Arbetslagen har
kommit olika långt i denna utveckling.

Olikheterna är att Barbro tycker sin ram eller frirum begränsas av resurserna och det styr
verksamheten. Hon tycker också att det är problem med utvärderingarna. Vad är mätbart?

7.2.3 Svar lärare
Cecilia säger att för hennes del är det framför allt pedagogiken, genom att eleverna i förväg
vet vad de skall kunna och vad som krävs av dem. Resurserna är fördelade på en pott medan
pedagogiken är oändlig.

Curt säger att det är de mål som samhället satt upp men också pengar, resurser. Föräldrars
inflytande är inte så stor. Det är enbart några få som driver några frågor. Samtidigt är det svårt
för föräldrar att se det totala.

Carl påpekar att resurser styr skolan. Resurser till att göra saker, köpa material och resurser
till skolans utformning styr arbetet. Skolan står idag för mer utav normer och uppfostran än
förut och det är ett fåtal föräldrar som engagerar sig i skolan. Kärnämnen såsom svenska,
engelska och matematik tar över från våra So-ämnen och själv undervisar han i svenska i sin
egen klass och där elever ligger på gränsen till godkänt så har tid på So-lektioner gått till
svenska för dessa elever. För att kunna få dem godkända.
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Sammanfattning
Likheterna är framförallt att resurserna styr.

Olikheten ligger i att Curt påpekar att det framförallt är de regler som samhället satt upp som
styr men att resurserna är en prioriteringsfråga för politikerna som bestämmer vad man satsar
på i kommunen. Cecilia tycker att hon styrs av pedagogiken. Resurserna ligger i en pott
medan pedagogiken är oändlig, säger hon.

7.2.4 Jämförelser mellan politiker - rektorer - lärare
Nästan alla påpekar att resurser styr vilken verksamhet man kan bedriva. Målen prioriteras
inte om resurserna är begränsade. Cecilia tänker annorlunda och säger att pengarna finns i en
pott medan pedagogiken är oändlig. Alla nivåer har en samstämmighet som är så stark att
någon större skillnad inte kan urskiljas. En politiker tycker att rätt beslut skall tas på rätt nivå
och att ledarskapet på denna nivå utnyttjas.

7.3 Vilken roll anser du att du har i en målstyrd skola?

7.3.1 Svar politiker
Anna svarade att ange viljeinriktningen, förverkliga och prioritera. Ge förutsättningar och
stöd och stimulera rektorer och lärare att faktiskt nå de mål som är uppsatta. Detta är en
process, säger Anna.

Annika anger att hennes roll är att ange ramar och mål för verksamheten.

Sammanfattning
I princip är de överens om att deras roll är att ange stöd och stimulera i riktning mot de mål
som kommunens skolor skall klara av att nå.

7.3.2 Svar rektorer
Boel säger att hennes roll är att tolka de mål som politiker sätter upp och se till att målen
prioriteras i verksamheten. Hennes professionalitet gäller att sålla bland den skog av mål
politikerna satt upp. Hon vill att skolan har en strategi och jobbar mot målen. De viktigaste
målen först och sedan beta av dem mål för mål och att hålla en hög kvalité på alla mål i
slutänden. Hennes roll är också att leda och vara ledare stimulera, hålla riktningen, att styra
skuta. Hon anser själv att hon har stor autonomi men måste agera inom den ram som är utsatt
annars är man inte trovärdig. Politikerna måste ha förtroende för henne.

Barbro anser att hennes roll är att konkretisera och fokusera målen i verksamheten och att
göra utvärderingar och stödja pedagogisk utveckling i arbetslagen.

Bodil har mycket erfarenhet och känner ett stort stöd och frihet i sin roll. Hon har aldrig känt
begränsningar annat än att ambitionen har fått skäras ner när det gäller elever med särskilda
behov. Bodil säger att hon fördelar ansvar bland lärarpersonalen för att ge eleverna vad de
behöver. Själv säger hon att hon har utvecklats kolossalt i att hantera människor, ekonomi,



23

och material. Inventarier, personal, elever och kontakter har hon totalansvar för. Kraven har
ökat enormt på henne. Däremot påpekar hon att man kan jobba sig fördärvad för det finns hur
mycket som helst att göra. Att vara ledare innebär också för henne att stötta och initiera i olika
arbetsgrupper på skolan.

Sammanfattning
Likheter ligger i att leda och styra verksamheten. Vidare att konkretisera och prioritera mål
för verksamheten. Alla känner att kraven har ökat men att de har en stor autonomi i sitt arbete.
Att stötta och initiera personalen gällde alla ledare. Olikheter är små. Man verkar ha en stor
samsyn i rollen som rektor.

7.3.3 Svar lärare
Cecilia förklarar sin roll i skolan som en arbetsledare och handledare för klassen. Det är
viktigt att se eleverna som individer och inte som ett kollektiv. Lärarlaget är viktigt. Det är
inte bara undervisning som lärare håller på med utan det har blivit mera uppgifter. En del av
det arbete som studierektor skötte får arbetslaget ansvara för numera. Elevvårdsarbetet har
ökat.

Curt anser att inte särskilt mycket har förändrats i och med målstyrning. Han har alltid
engagerat sig men det tycker han ligger i hans egen personlighet mera än i målstyrningen av
skolan. Det administrativa arbetet har ökat, för det som sköttes på skolan med nedsättning av
undervisningstid skall nu skötas av arbetslagen. Men ansvaret är hans och detta får skötas
efter lektionstid. Han jobbar mera hemma nu än förut.

Carl säger att det skall framgå vad som förväntas av dig. Ledarrollen är lika med
professionalitet. Det visar på respekt och förtroende för yrkesrollen om du är en tydlig ledare.
Arbetsenheten är den tunga enheten på skolan.

Sammanfattning
Ledarollen gentemot eleverna är viktig och framhålls av alla. Arbetslagen har tagit över
mycket administrativt arbete som tidigare låg utanför lärarnas arbetsområde. Olikheter är på
vilket vis arbetets utformning har påverkat lärarnas arbetssätt. En lärare påpekar att det är
tydligare med vad som krävs av både eleven men också av läraren själv. Curt säger däremot
att hans arbetssätt inte påverkats i större omfattning.

7.3.4 Jämförelser mellan politiker - rektorer - lärare
Politiker anger att deras roller ligger i prioritera och förverkliga och samtidigt ange ramar och
mål för verksamheten.

Rektorerna anser att deras roll är att bryta ner de mål som politikerna satt upp för kommunens
skolor. Och att stödja och leda verksamheten. De anser sig ha stor autonomi i sitt arbete men
att agera inom den ram som rollen innebär annars är man inte trovärdig, påpekar en rektor.
Kraven har ökat dramatiskt med ökad arbetsbörda. Bodil fördelar ansvar till lärarna för att ge
eleverna vad de behöver annars kan man jobba sig fördärvad, säger Bodil.
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För lärarna är det framförallt ledarrollen gentemot eleven som är viktig. Mycket av det arbete
som tidigare låg på andra tjänster ligger nu inbakad i arbetslagets uppgifter. Exempelvis
nämns tidigare studierektors uppgifter in i arbetslagets uppgifter men även elevvårdsarbete
ligger på arbetslagets uppgift. Arbetsuppgifterna har ökat för lärarna.

7.4 Egna kommentarer om skolans målstyrning.

7.4.1 Kommentarer från politiker
Anna säger att:

Kompetensutveckling är en konkurrensfaktor och att det också finns
möjligheter för varje individ att kunna lyckas med det man vill lyckas med.
Då finns det idag en del hot som jag ser […] jag kan förstå att man
exempelvis på centralnivå är orolig för och skolverket undersöker, hur ser det
ur i vissa kommuner, man har inte satsat tillräckligt och får dåliga resultat
och så tror man att genom att kontrollera mer så vinner man mer. Så
åstadkommer man resultat, det tror jag är fel väg att gå För det måste bygga
på i och för sig att man ställer krav och […] det måste finnas en tilltro, ett
förtroende

Anna vill också införa undantag för timplan med möjlighet att formulera inriktning lokalt.
Dessutom vill hon ge möjlighet att arbeta mer stadieövergripande och komma ifrån
verksamhetsgränser. Målstyrningen påpekar hon, kommer säkert att behöva utvecklas. Bland
annat kan detta ske genom utvärderingarna för att man skall bli bättre på att formulera och
bryta ner mål.

Annika uttrycker att:
Det som känns bra med målstyrning är […] att överlåta ansvaret till
verkställaren […] lita på verksamheternas egen kraft och deras egen förmåga
att komma framåt […] Sätter man upp gemensamma mål […] inom vissa
givna ekonomiska ramar. Så stimulerar man ju människors kreativitet på
något sätt och lärarnas, områdescheferna. Det är väl det som är bra när det
fungerar.

Dessutom vill Annika hitta verktyg för att utvärdera på ett klokt sätt. Detta är en förutsättning
för att nå ända fram med målstyrning, anser hon.

Sammanfattning
Likheter i de båda politikernas utsagor är att man vill utveckla utvärderingarna. Båda är
positiva till målstyrning som bygger på ett förtroende och att kunna lita på verkställarens
kraft. Målstyrning behöver utvecklas genom att sätta upp gemensamma mål som utvärderas
för att utvecklas.

I olikheter påpekar Anna att hon är rädd för att likvärdigheten och kvalitén på skolan
försämras och att vissa kommuner inte klarar av sitt åtagande. Då finns en risk att staten
kommer att stärka kontrollen över skolan. För sin egen kommun vill hon pröva att göra
undantag för timplanen. Detta skulle öppna för möjligheten att lokalt profilera sig. Hon anser
även att kompetensutveckling är viktigt.

7.4.2. Kommentarer från rektorer
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Boel säger att det frigör människans kraft att utveckla egna idéer och att det är en
förutsättning för skolans utveckling. Men det är definitivt inte lätt, säger hon. Detta kan ske
med en bättre dialog uppåt om vad de menar med sina mål.

Boel har farhågor om en backlash och en tillbakagång till regelstyrning. Hon anser att
målstyrning inte är lätt och inte alltid effektivt. Men det är enda vägen för att på sikt få skolan
effektiv.

Barbro tycker att målstyrning är ett sätt för staten att dra ner på sina utgifter och överföra
ansvaret för detta på kommunen.

Bodil tycker att det är viktigt att våga ta tag i målstyrningen och ta vara på och hitta sitt
friutrymme, som personal och som ledare. Vi skall våga visa visioner och mål för
verksamheten och diskutera fram en gemensam syn på målen, säger hon. Dessutom måste
man titta på samhället runt omkring eleven och föra bort uppgifter från personal som inte har
rätt kompetens. Detta ökar professionaliteten och klargör ansvarsområdet. Elevvårdsresurser
måste öka på skolan för föräldrar drar sig för att gå utanför skolans miljö, exempelvis till
barnpsykologisk avdelning och lasarettet. Det är där det behöver satsas nu, tycker Bodil.

Sammanfattning
Likheter är att båda säger att en förutsättning för skolans utveckling är att det finns utrymme
för kreativitet och att man tar vara på friutrymme för personal och ledare i skolan.

Olikheter skiljer i de behov man har på respektive skola. Boel framhåller vikten av att få
arbetslagen att arbeta vidare med sina visioner och mål och få en bättre dialog uppåt. Hon är
även rädd för en tillbakagång till regelstyrning. Bodil vill öka professionaliteten genom ökade
sociala resurser till skolans värld.

Barbro var kritisk till målstyrning genom att staten drar ner sina utgifter och överför kostnader
och ansvar till kommunen.

7.4.3 Kommentarer från lärare
Cecilia kommenterar att hennes roll har blivit tydligare och säkrare när hon talar om vad
eleverna skall kunna. Ibland uttrycker hon att skolan ställer för höga krav och att hon själv
känner sig otillräcklig. Alla elever klarar inte att få godkänt. Det måste politiker inse. Cecilia
anser att många elever skulle klara av sin gymnasieutbildning utan godkänt i alla basämnen.
Skolan lär inte för livet utan för godkänt i basämnen.

Curt säger att skolan inte kan stå utanför den utveckling som hela samhället genomgår.
Målstyrning får man ta oavsett om man tycker det är bra eller dåligt. Det gäller att vara lyhörd
och hänga med. På Curts skola anser han att de har ett förhållandevis stort inflytande på
undervisningen. Alla tillåts planera sin undervisning över läsåren som de vill och söka
samarbeta ibland. Man blir väldigt bunden av att eleverna skall klara basämnena på bekostnad
av andra ämnen. Målstyrning är bättre än centralt styrda regler, säger han, men att det tar en
generation lärare till innan det fungerar.

Carl tycker rent allmänt att målstyrning är bra. Däremot kunde målen vara lite mer konkreta i
hierarkin. Någon ordentlig utvärdering har inte gjorts i skolan.
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Sammanfattning
Likheterna är att alla tycker att det är positivt med målstyrning. Tydligare fördelning av
ansvar i hierarkin med tydligare mål önskas. Två lärare nämner betygskriterierna som ett
problem och att det tar tid och timmar från deras So - ämnen för att få elever godkända i
basämnen.

7.4.4 Jämförelser mellan politiker - rektorer - lärare
Politiker anser att det känns bra med målstyrning men att den behöver utvecklas. Samtidigt
finns en rädsla att staten skulle gå tillbaka till regelstyrning på grund av kommuner som inte
satsar på skolan. Annika pratar om att sätta upp gemensamma mål under vissa givna
ekonomiska ramar. De ser positivt till att överlåta ansvar byggt på förtroende till
verkställaren. För att utveckla målstyrning behövs ett bättre utvärderingsverktyg och utifrån
detta formulera om och bryta ner mål.
Rektorerna är positiva till målstyrning. Det frigör en kraft att utveckla ideér men samtidigt är
det viktigt att hitta sitt friutrymme. Boel är också rädd för en tillbakagång till regelstyrning.
Bodil pekar på att diskutera gemensam syn på mål, Boel vill ha en bättre dialog med
politikerna.

Lärare tycker också det är bra med målstyrning. Det ger en tydligare roll och eleverna vet vad
som krävs. Däremot tycker Cecilia att kraven är alltför höga. Alla lärare nämner att elever
som inte når godkänt i basämnen tar tid från andra ämnen.

8. Informanternas roller och syn på målstyrning.

8.1. Hur ser informanterna på sina roller?
Vilken typ av styrfilosofi passar målstyrning och hur ser politiker, rektorer och lärare på sina
roller? Rombach beskriver sju olika styrningsfilosofier som kan överföras på alla nivåer.
Dessa sju är:

• formalisten

• ministern

• detaljisten

• opinionsbildaren

• experten

• förhandlaren

• statisten
 (Rombach, 1991, s.59)

Vilken kategori tillhörde de intervjuade? Politikerna använde sig av formalistens strategi. Det
vill säga genom budget, avtal och planering styr formalisten bäst. Exempel på kommentarer i
riktning mot formalisten bland politiker är ”prioritera” (både budget och mål menas),
”förverkliga” (i mening intentioner för målstyrning), ”viljeriktning”, ”samarbete går genom
förvaltningschef”.
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Av rektorerna tillhör två formalisten med kommentarer som ”prioritera” ”konkretisera mål”,
fokusera på mål. ”göra utvärdering”, ”arbeta av mål”. En chef tillhör förhandlaren och
expertens filosofi med kommentarer såsom; ”jag har förtroende uppåt och nedåt” ”att själv
bestämma tillsammans med personalen var vi skall satsa”, ”jag har mycket erfarenhet”,
”visioner, framåtanda, utveckling”.

Lärarna i intervjun tillhör också formalisten med kommentarer såsom; ”jag är handledare”,
”professionalitet är viktigt”, ”myndighetsansvar”.

En annan aspekt på vilken roll respektive nivå har är det personliga friutrymmet. Här har
rollerna dramatiskt förändrats gentemot en centralstyrd organisation. Ett friutrymme för
respektive nivå skall etableras. Vem har den reella makten över skolan? Har staten i form av
målstyrning avsagt sig ansvar och har kommunpolitiker och professionella fyllt detta ansvar?
Alla nivåer tycker att det är viktigt att vara professionell.

8.2 Hur ser politiker och personal på målstyrning?
Det var enbart en person som hade en avvikande syn på införande av målstyrning i skolan.
Alla andra var mer eller mindre positiva till målstyrning. Hon var rektor och tyckte att
målstyrning var ett sätt för staten att dra ner på sina utgifter och överföra ansvaret för detta på
kommunen. En rektor uttryckte målstyrning på följande sätt:

att man släpper loss en kraft som funnits i skolan […] målstyrning
överhuvudtaget är att det är positivt […] om man är väldigt tydlig med målet
så tror jag man når bästa resultaten […] definitivt passar skolan […]vi
kommer att få mer elevdemokrati […] lärare som samarbetar […] lärare som
mår bättre

En lärare beskriver det så här:
 rent allmänt att det här med målstyrning är bra att ha och en annan redovisar
en mer allmänt intryck genom att säga så här; det går ju inte att hålla skolan
utanför en sådan utveckling som är i hela samhället […] då får man ta det
ändå oavsett om det är bra eller dåligt.

En politiker säger så här om målstyrning:
skolan kommer ju än mer att ha behov att öppna sig mot omvärlden […]
Kompetensutveckling är en konkurrensfaktor [… ]en del hot som jag ser […]
central nivå är orolig för och skolverket undersöker, hur ser det ut i vissa
kommuner, man har inte satsat tillräckligt och får dåliga resultat och så tror
man att genom att kontrollera mer så vinner man mer.

Nästan alla intervjuade hade en i grunden positiv inställning till målstyrning. Men ändå
infinner sig tveksamheter att en backlash skall inträffa. Det vill säga att staten inte är nöjd
med hur målstyrningen fungerar i kommunerna. Skolan skall vara likvärdig över hela landet
men farhågor om att så inte var fallet och att kvalitén i skolan var för låg vilket skulle göra att
staten övertog ansvaret igen med en ökad centralisering som följd.

Förutsättningarna för att målstyrning skall fungera är relativt likartade mellan Svensson och
Rombach. De har utifrån skilda utgångspunkter där Svensson varit positiv till införandet, både
i offentlig verksamhet och inom företagsvärlden, medan Rombach säger att det inte fungerar i
en offentlig förvaltning.

Informanterna anser att det är svårt att sätta upp klara och mätbara mål. Viljan och en önskan
att ha klara och mätbara mål finns hos alla kategorier. Politikerna säger att de inte klarat av att
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få målen tillräckligt klara. Rektorer och lärare har i sin yrkesroll att bryta ner dessa redan vaga
mål till praktiskt genomförbara mål. Det anser rektorerna vara deras arbete, att initiera, välja
och stödja arbetslagen i detta arbete. Rombach säger att det låg ett dilemma med att vara både
producenternas (skolan) och konsumenternas (elever, väljare) företrädare. Politikernas
beroende av producenterna upplevdes som tydligare än konsumenternas krav. Målen skall
utgå från partiprogrammen och vara realistiska, begripliga, praktiska och ta hänsyn till
samhällsutvecklingen. Men att sätta upp klara mål med flera partier blir en urvattnad produkt.
Vid olika uppfattningar blir resultaten diffusa mål. Personer som väljer att engagera sig
politiskt har en hög ambition att styra. Man vill inte som politiker vara en avspegling av
rådande omständigheter utan påverka och förändra. Abstrakta och urvattnade mål består inte
av konkreta och mätbara mål och kan inte falla isär i delar de inte består av. Därför formuleras
nya mål som kan vara mätbara och man kan ställa sig frågan, säger Rombach, om abstrakta
och mätbara mål överhuvudtaget kan stå i ett hierarktiskt förhållande till varandra (Rombach,
1991).

Svensson påpekar viljan och förmågan att formulera klara mål. Viljan finns men förmågan
kanske inte finns på grund av just politikers roll inte kan formulera klara mål (Svensson,
1997).

Wallin pekar på att mål inte kan göras alltför tydliga för om så skulle ske finns inget lokalt
tolkningsutrymme kvar och målen förvandlas till regler (Tebelius & Claesson, 2000).

Målformuleringsprocessen skall tas på allvar. Ingen av de tre nivåerna nämner en bra dialog
mellan politiker, chefer och medarbetare. Däremot vill en politiker och en rektor försöka nå
gemensamma mål.

Wallin (2000) argumenterar just denna hållning. Vad Wallin vill peka på i sin diskussion är
att ta vara på samverkan mellan olika ansvariga inom kommunen, vilket inte fungerade i
Skolverkets undersökning, och ta ett gemensamt kommunalt ansvar i ett helhetsperspektiv. En
annan slutsats är att det finns oklarheter i rektorers uppgift och ansvarsförhållande.
Kommunens organisation behöver klargöras vad gäller ansvarsområden. I och med detta
skulle det frirum som varje nivå har inom målstyrning bli klarare och kunna skapa och
genomföra pedagogiska handlingar, säger Wallin. Detta gäller både för enskilda roller som
politiker, rektor, lärare men också såsom kommunens gemensamma friutrymme. Svårigheten
att nå gemensamma mål i målformuleringsprocessen anser Wallin vara följande. Det blir en
kollision mellan det politiska och det pedagogiska systemet. Dessa två system har svårigheter
att mötas och talar inte samma språk. Gamla invanda mönster om styrning bland politiker,
förvaltning och skolpersonal finns kvar som om det gamla regelstyrda systemet levde kvar.
Wallin pekar på att det blir ett styrsystem som inte tjänar sitt syfte. Ansvaret mellan stat och
kommun sönderdelas på olika aktörer. Det får till följd att samarbetet om skolutvecklingen
blir kontraproduktiv. Vilket inte var meningen med införandet av målstyrning (Wallin i
Tebelius & Claesson, 2000).

Svensson (1997) pekar på att det är viktigt att målformuleringsprocessen fungerar. För att
processen skall hållas levande behövs en bra relation i hela kedjan av berörda. Alla skall vara
engagerade av målformuleringen och en bra dialog för resultaten/utvärderingarna är
nödvändig. Det innebär i offentlig förvaltning att politiker anger inriktningsmålen och ställer
resurser till förfogande. Sedan preciseras effektmålen i dialog mellan politiker och
förvaltning. Därefter anger ansvariga i förvaltningen vilka produktionsmål som måste
uppfyllas för att uppnå de effekter som avsågs. Därpå åtar sig chef och personal att
tillsammans åstadkomma resultat för en summa pengar. Resultatenheten (den enskilda skolan)
ansvarar för kostnader, kvantitet och kvalité utifrån för skolans del elevens perspektiv. För att
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kunna justera målformuleringen krävs till sist en resultatuppföljning. Resultatuppföljningen är
grunden för resultatvärdering och resultatanalys. Rektorer och lärare påpekar att det är svårt
att budgetera för de mål man sätter i kommunen. Det saknas utvärdering av resultat på insatta
medel så att man effektivt utnyttjar de resurser kommunen har. Det ger alla utrymme att
arbeta efter egna metoder säger både rektorer och lärare. Utvärdering nämner alla som ett
svårt område som ingen lyckats göra på ett bra sätt. Svensson påpekar, för att lyckas med
utvärderingar krävs skilda metoder för informationsinsamlande. Svensson föreslår olika
tillvägagångssätt, bland annat observationer, enkäter, uppföljningssamtal och egenvärdering.
Vilka metoder som väljs kan bero på kostnader, tid och exakthet.

9. Avslutande diskussion.
Min tolkning av undersökningen är att någon fullständig implementering av målstyrning
verkar inte ha genomförts. Men för att full implementering skall ske och målstyrningen verka
såsom avsetts i teorin måste själva målformuleringsprocessen fungera bättre. Någon naturlig
mötesplats för politiker, rektorer och lärare finns inte. Wallin pekar på de olika språk man
pratar och att dessa inte har hittat varandra. Här ligger problemet med klara ansvarsområden
vilket klargör gränserna eller det friutrymme som finns i en målstyrd organisation. Rombach
påpekar politikers svårigheter med att formulera mål vilket alla nivåer påpekar som en
svårighet. Att definiera och utvärdera mål i skolan tycker alla fungerar dåligt eller mindre bra.
Förutsättning för att målstyrning skall fungera är att det finns tydliga och mätbara mål. Det
förefaller såsom Rombach beskriver inte lätt att göra detta i offentlig verksamhet. För staten
innebär utvärderingen det viktigaste styrmedlet. Genom denna formulerar staten inriktningen
vid korrigeringar. Dessutom initierar staten i form av Skolverket diskussionsunderlaget för
inblandade parter om skolans utveckling.

Enbart en lärare har uttryckt sig ha tydliga mål och att detta gjorde hennes arbetssituation
klarare. Däremot har flera påpekat en ökad arbetsbörda. Arbetsbördan kan ses som en effekt
av den decentralisering av beslut som målstyrning innebär. Här är en återkoppling till att en
målhierarki förutsätter en hierarkisk organisation med tydlig och stabil ansvars-, befogenhets-
och kompetensfördelning  (Rombach, 1991). Resurserna begränsar de lokala målen på skolan.

En annan viktig faktor som kommit fram i samtalen med lärarna är en tendens till en
treämnesskola. So - timmar får till exempel stå tillbaka för undervisning i svenska. En lärare
uttrycker det som att eleven ”lär inte för livet” utan för godkänt i basämnen för att kunna söka
vidare till gymnasiet. Läraren menar att många skulle klara av sina respektive
gymnasieprogram utan godkänt i alla basämnen.

Vidare kan det visa sig problematiskt att behålla en skola likvärdig för hela landet, på grund
av de redovisade problemen med målstyrning. Skollagen föreskriver att utbildningen skall
vara likvärdig över landet. Hur man når till de nationella målen som står garant för
likvärdigheten är upp till varje skola att genomföra. Det är varje elevs behov som styr vart
resurserna skall gå. Det verkar såsom kommunerna sätter upp höga inriktningsmål som de har
svårt att täcka med resurser när de sedan bryts ner i verksamheten. Målen blir för många och
för höga och svåra att bryta ner till kvalitativa och kvantitativa utvärderingsmöjliga resultat.
Ingen av nivåerna politiker, rektorer eller lärare är nöjda med utvärderingsresultaten och
korrigering verkar vara svårt att göra när kommunens mål och resurser inte samstämmer.
Friutrymmet för personal på skolan, påpekar en lärare, innebär att det är pedagogiken som styr
då den är oändlig medan resurserna är begränsade. En lärares primära roll är undervisning och
där skall de vara professionella. Resurser i form av andra stödjande professionsgrupper (ex.
skolsköterska, kurator) anser en rektor vilja öka då föräldrar drar sig för att söka hjälp utanför
skolan.
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Allmänt är alla positiva till målstyrning. För att en full implementering av målstyrning skall
ske i skolan skall många faktorer samverka. Den positiva inställningen till målstyrning av alla
parter och nivåer gör att det finns förutsättningar för att detta skall kunna ske. Men det är som
i alla omstruktureringar en process där särskilt målformuleringsprocessen måste förbättras.
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10. Sammanfattning:
I och med att en ny läroplan infördes (Lpo-Lpf 94) förändrades statens styrning av skolan från
regelstyrning till målstyrning. Det är därför intressant att se vilket genomslag och effekter det
har fått på skolan. Intervjuer gjordes med politiker, rektorer och lärare. Frågorna utgick från
hur inblandade parter upplevde målstyrning. Resultatet är att en fullständig implementering av
målstyrning så som framställs i teorin inte kommit till stånd än. De stora problemen ligger i
själva målformuleringsprocessen. Klara och mätbara mål är svårt att konstruera och mäta. Nya
mål konstrueras på lägre nivåer vilket inte alltid ligger i linje med politikers högre abstrakta
mål. Politiker har svårt i att skriva annat än abstrakta mål på grund av samarbete med olika
politiska inriktningar som skall samsas i målen. Mål kan inte göras för klara för då är risken
att de blir till regler, vilket inte var meningen med målstyrning. Däremot är alla nivåer
positiva till målstyrning vilket får ses som en god bas till en utveckling av skolan som
allmänhet, politiker och anställda är nöjda med.
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