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Sammanfattning 
 
Denna studie är en utvärdering av hur rektorerna i en kommun har följt intentionerna vid 
användandet av målkort vid medarbetarsamtal. Initieringen av målkortet skedde för 3 år 
sedan. Syftet med målkortet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och 
löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och 
resultat uppnås. Det är därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, 
förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön. 
  
All verksamhet inom kommunen skall använda sig av målkortet. Denna undersökning är 
inriktad mot en del av hela den kommunala verksamheten, nämligen skolverksamheten. 
Samtliga rektorer inom grundskolan intervjuades för att få en bild av hur de arbetar med 
målkortet vid medarbetarsamtalen. 
 
Resultatet visar att samtliga rektorer använder sig av målkortsmodellen vid 
medarbetarsamtalen. Det visar sig också att samtliga rektorer är nöjda med målkortet som 
mall. Det mest framträdande resultatet i min undersökning visar sig vara att en delprocess i 
målkortsmodellen inte fungerar enligt intentionerna. Målsättningen inom arbetslaget är inte 
tillfredsställande men kommunledningen håller på att åtgärda problemet genom att införa 
gruppsamtal.  
 
 
Abstract 
 
This essay is an evaluation of how the headmasters in a Community have followed the 
intentions using goal cards during conversations with their employees. The initiating was 
made 3 years ago. The aim with the goal cards is to create a process where the employees 
result and salary are connected and can inspire to a positive connection between salary, 
motivation and result. Therefore it is a great importance that a dialogue of the aims, the 
expectations, demands, reaching goals and salary is connected by the headmaster and the 
employee. 
 
All political activities in the Community will use the goal cards. This essay is focused on a 
part of the whole organisation, and this part is the school organization. All the headmasters at 
primary and secondary school were interviewed in aim to get a picture of how they work with 
the goal cards during their conversations with the employees.  
 
The result tells us that all the headmasters are using the goal cards when they are having their 
conversations with their employees. It also tells us that all the headmasters are satisfied 
having the goal card as a pattern. The most distinguished result in my study is that there is a 
part on the goal card that doesn’t work as the intention. The goals that are supposed to be 
made together is not working today but the leadership of the Community knows about the 
problem and are at this moment attending to do something about it using group conversations.
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1. Inledning 
 
 
År 2003 fattades ett beslut i xx - kommun om att ett nytt mål- och lönepolitiskt program 
skulle initieras till nästa årsskifte. Syftet var att arbetsgivaren/kommunen vill uppmärksamma 
och belöna de chefer och medarbetare som bidrar till att nå de gemensamma uppsatta målen. 
Målsättningen är att xx - kommun på sikt ska övergå från traditionell förhandling till dialog 
chef – medarbetare när det gäller framtida lokala löneöversyner. Den person som blev 
ansvarig för genomförandet var personalchefen i kommunen. Tillsammans med ett 
konsultbolag arbetade hon fram ett nytt program som initierades i kommunen i januari 2004. 
Resultatet blev ett målkort som idag används som underlag i verksamheten för att driva all 
personal i kommunen åt samma håll. Målkortet används främst som ett underlag vid 
medarbetarsamtal. 
 
Varje förvaltning i kommunen upprättar årligen en verksamhetsplan som godkänns av 
kommunfullmäktige. I planen (se bilaga 4) dokumenteras vilka mål och ambitioner 
förvaltningen har inför det kommande året. Syftet är att på ett kortfattat och begripligt sätt 
ange inriktning, innehåll, förväntningar och utvecklingsområden för förvaltningens olika 
verksamheter under det kommande året. De mål som förvaltningsledningen sätter i 
förvaltningens verksamhetsplan ska föras ut till alla enhetschefer och medarbetare, som 
förväntas bidra till att förverkliga planen. Detta kallas i målspråket för nedbrytning av 
övergripande mål till delmål för förvaltningens enheter, APT-grupper (ArbetsPlatsTräff) och 
enskilda individer. Varje enhetschef ansvarar för att en arbetsplan upprättas för den egna 
enheten när det gäller en översättning och konkretisering av de övergripande målen i 
förvaltningens verksamhetsplan till mer operativt användbara delmål för den egna enheten 
och dess APT-grupper. Detta arbete sker i nära samarbete med medarbetarna vid 
arbetsplatsträffar, där alla är delaktiga i att sätta mål. 
Det sista steget i nedbrytningen är att komma fram till vad den enskilde medarbetaren i APT-
gruppen skall eller vill bidra med. Detta är en viktig del av målstyrningsarbetet, då det ytterst 
är den enskilde medarbetaren som bidrar till att kommunens mål uppnås. De individuella 
målen sätts i samband med det årliga medarbetarsamtalet. Vid detta samtal upprättas ett 
individuellt målkort, som anger vad den enskilde medarbetaren vill bidra med. Utvärderingen 
av måluppfyllelse sker vid nästkommande års medarbetarsamtal, där medarbetarens resultat är 
avgörande för chefens lönesättning av berörd medarbetare. 
Resultatet kan leda till bl a bättre service och kvalitet på kommunens tjänster, vilket i sin tur 
kan leda till mer nöjda kommuninvånare. 
 
Meningen med detta arbete är att slutprodukten skall bli en typ av utvärdering av de 3 år som 
kommunen har använt sig av målkortet som ett styrdokument när det gäller mål, resultat och 
löneprocess i kommunen. För att nå detta syfte beslutade jag mig för att enbart rikta in mig på 
en del av kommunens verksamhet. Den delen blev grundskolan. Viktigt att poängtera är att 
informanterna enbart är rektorer vilket innebär att reliabiliteten är begränsad.  
 
Verksamheten finns inom xx – förvaltning och min studie riktar sig specifikt mot 
grundskolan, där 360 personal arbetar tillsammans med 1425 barn. Det finns 8 stycken 
rektorer som ansvarar för denna organisation. När denna undersökning gjordes hade arbetet 
med målkortet pågått under 3 års tid. En anledning till att jag gjort denna studie är att jag själv 
vill lära mig mer om medarbetarsamtal och att jag anser att det är en viktig del för skolors 
utveckling och för medarbetarens utveckling.  
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1.1 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att undersöka om initieringen av målkortet fungerar enligt 
intentionerna. Mer specifikt är mitt syfte att förkovra mig om hur rektorer använder sig av 
medarbetarsamtalen som ett förbättringsredskap när det gäller skolan och dess utveckling. 

 

1.2 Bakgrund 
 
Medarbetarsamtalen inom skolan är en del av skolutvecklingen. Här nedan får Ni bl a läsa 
olika sätt att bedriva skolutveckling, olika organisationsteorier, mål-, resultat- och 
visionstänkandet och om varför medarbetarsamtalet är en viktig del i medarbetarens trivsel 
och utveckling på arbetet. Ni får också ta del av kommunens arbete med målkortet, där 
inspirationskällan kommer från ett konsultbolag (se bilaga 4). 
 

1.2.1 Ledarskap ur några olika perspektiv 
Arvonen (1989) berättar om det postmoderna samhället som drivs av en ny typ av ledning. 
Samhällets stora institutioner håller på att brytas ner och decentraliseras. Den enskilde har 
större ansvar och frihet i sitt arbete. Han/Hon har mycket mer kunskap och information om 
vad som sker i samhället. Marknaden söker sig till kunderna istället för tvärtom. De tre K:na 
Kunskap, Kundanpassning och Kvalitet är nyckelorden. 
 
Dagens ledarskap blir mer och mer konsultativt skriver Sandberg och Targama (1998). Förr 
var ledarens roll att forma system och strukturer och sedan hantera de störningar som tyvärr 
alltid uppstår. Den centrala ledningsuppgiften idag är att vägleda och stimulera människor i de 
processer som ständigt pågår i organisationer. Ledarskapet får därigenom en mer konsultativ 
karaktär.  
 
Något som används mer och mer i dagens ledarskap är det transformativa ledarskapet. 
Transformativt ledarskap har främst två saker som kännetecknar dem. Den första är att kunna 
få ihop ett team och få rätt man på rätt plats. Det andra är att skapa en god moral (Björn 
2002). Evans (1996) skriver också om transformativt ledarskap, där transformationen börjar 
med att skapa förtroende. Förtroende är länken mellan ledaren och den ledde, tillfredsställelse 
och lojalitet. ”Vad står jag för som ledare?” är en alldeles utmärkt fråga att ställa sig själv 
ibland. Andra frågor som kan vara nyttiga att ställa sig själv är: ”Vad vill jag?” ”Hur 
definierar jag min roll som ledare?” ”Vad är det som inspirerar mest?” ”Vilka är mina starka 
sidor?”. 
Den viktigaste egenskapen hos en skolledare anser Evans är tillförlitlighet, dvs. att det jag 
som ledare säger verkligen är sanning. Det är också viktigt att betona de positiva bitarna och 
att vara förändringsbenägen. Det är viktigt att våga möta problemen och ta tag i dem även om 
det är jobbigt just för stunden. Att vara uppriktig och rak till den person man talar med är a 
och o. Likaså att tala om varför det uppstår problem när du agerar som du gör. Evans ger detta 
råd med endast två ord: Undvik undvikelse!  
 
Fullan (2001) pratar om vikten av meningsskapande, att se till att alla förstår varför man gör 
detta och vid en förändring, att alla då förstår varför vi skall genomföra en förändring och hur 
den skall gå till. 
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Ledarstil kan beskrivas m.h.a. de två faktorerna uppgiftsorientering och 
medarbetarorientering enligt Abrahamsson och Andersen (1999). Dessa faktorer finns i allt 
ledarbeteende men i olika grad för olika ledare. Dessa två faktorer i kombination ger en god 
beskrivning av beteendemönstret. Ledarens beteendemönster eller stil bestäms i hög grad av 
ledarens hållning; alltså hur viktigt det är för ledaren att uppnå resultat och hur viktigt det är 
för ledaren att ta hänsyn till sina medarbetare. Ledarstilsteorin säger att effektiviteten bestäms 
av huruvida ledarstilen är anpassad till situationen eller ej. 
 
Att ledaren gör kloka och taktiska val är viktiga bitar enligt Block (1988). Det finns olika 
vägar att gå beroende på vilka vägar vi väljer att gå. Det finns två vägar att välja på. Antingen 
går man den byråkratiska vägen eller entreprenörsvägen. Den sistnämnda vägen styrs mycket 
av visionstänkande. 
 
Enligt Sandberg och Targama (1998) har det blivit allt vanligare att organisationer överger 
regel- och detaljstyrning för att istället övergå till att leda via idéer eller visioner. De pekar på 
framför allt två skäl till detta. Det ena är att snabba förändringar i samhället har lett till nya 
organisationsformer som kräver självständiga medarbetare som handlar på grundval av egna 
bedömningar. Det andra är att en växande mängd forskning visar att förståelse utgör basen för 
människors handlande. 
 
Evans (1996) liksom Scherp (2003) argumenterar för visionens betydelse. En visions 
huvudsyfte för en skola är att inspirera människor och koncentrera deras arbete på uppdraget 
eller meningen med skolan. En vision får inte vara för lång! Evans (1996) 
Till skillnad från Evans och Scherp har Block (1988) ett lite annat sätt att se på 
visionstänkandet, där han påpekar att vi ska ”våga satsa” och där han vill framhäva och peppa 
individen. Denna stämmer idag in mer på näringslivets syn på en vision (entreprenörsandan), 
där Block önskar överföra styret i näringslivet in till skolan. 
Även Senge (1994) tycker att visionstänkandet är viktigt och tycker att vi bör ställa oss 
frågorna Vad?, Varför? och Hur? vilket han sedan härleder till att visionen blir svaret på 
frågan vad, uppdraget blir svaret på frågan varför och hur man skall gå till väga och bete sig 
på vägen mot visionen svarar på frågan hur. 
Sarv (1997) skriver att vi observerar verkligheten och reflekterar över den i relation till 
visionen vilket leder till att vi blir motiverade att finna lösningar som dras mot visionen och 
att handla med strävan mot visionen. 
Sarv beskriver också skillnaden mellan mål och vision, där målet är kvantifierade, tidsatta och 
mätbara som vi i kraft av våra visioner bestämmer oss för att uppnå under verksamhetens 
utveckling. Målen är mer ett vägbegrepp. 
Både Sarv och Senge hävdar att för att en vision skall bli vägledande och utgöra en drivkraft 
för förändring krävs det att den är gemensam. Senge skriver att en gemensam vision är en 
viktig grund för tillit mellan människor som uppmärksammats i ett organisationsperspektiv. 
 

1.2.2 Organisation 
Liksom ledarskapsbegreppet är organisationsbegreppet mångfacetterat. Jag har valt att 
redogöra för några olika sätt att se på begreppet organisation. 
 
Det är rimligt att anta att arbetet på en arbetsplats kan bli mer meningsfullt om medlemmarna 
har kunskap om den egna organisationen och de antaganden som den vilar på. Granström 
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(2000) ger oss tre olika organisationsstrukturer; Hierarkiska-, Matris- och Team 
organisationer. 
Den vanligaste organisationsmodellen i det västerländska samhället är den hierarkiska. Detta 
system passar för en arbetsdelning enligt löpande bandprincipen. Instruktioner och 
arbetsuppgifter erhålls från närmast överordnad, som har till uppgift att beordra de 
underställda. Organisationen är ordnad uppifrån och ner. Makt, befogenheter, liksom 
materiella fördelar som lön, storlek på tjänsterum etc. ökar ju högre upp i ledet man kommer. 
Ett bra typexempel är den militära organisationen. 
För att den hierarkiska organisationen skall fungera krävs att följande fyra punkter uppfylls. 
 
• Vertikal ordergivning – en överordnad leder arbetet. 
• Blind lydnad – verkställighet av underordnad. 
• Uniformt beteende – alla gör samma sak efter att en befallning givits. 
• Var och en vet sin plats - ledighet tills nästa befallning ges. Oordning kan skapas genom 

eget initiativtagande.  
 
I en hierarkisk organisation är chefen viktig. Ansvaret för verksamhetens mål och inriktning 
ligger på ledaren, vars främsta uppgift är att fatta beslut. Gruppledaren verkställer eller 
vidarebefordrar de order som närmast överordnad chef ger. Sådana gruppledare upplever sig 
ofta som chefens förlängda arm. 
 
Matrisorganisationen är enligt Granström (2000) en organisationsstruktur där man försöker 
komma bort från oflexibla och permanenta lösningar på arbetsfördelning. Grundidén i denna 
typ av organisation är att arbetsmetoder och personalgrupperingar ständigt måste anpassas till 
de krav och problem som uppstår. Kontinuerligt ställer sig ledningen frågan; Vad måste göras 
nu? och Vilka är mest lämpliga att göra det?. Exempel på denna typ av organisation är 
ishockeylandslaget, där förbundskaptenen beslutar vem som skall spela med vem beroende på 
vilket motstånd laget möter. En del får spela mycket, andra inte alls. 
Organisationen är utpräglat uppgiftsinriktad. Alla är inriktade på att hitta en lösning på 
problemet inom anvisad tid. Problemet styr lösningarna. Gruppens och organisationens 
uppgift går före individens behov. 
En chef i ett matrissystem har större makt än i ett hierarkiskt system. Ledaren i matrissystemet 
avgör både vilka uppgifter som skall prioriteras och vilka personer som skall arbeta med dem. 
Svagheten med modellen liknar den som finns i den hierarkiska, nämligen att den som har 
makt kanske inte alltid har tillräcklig kunskap och omdöme. 
I en matrisorganisation är ledaren viktig. Det är han eller hon som ansvarar för prioriteringar 
av arbetsområden, d.v.s. bestämmer vilka projekt som skall genomföras, vilka resurser som 
skall tillföras projekten och vilka som skall arbeta med dem. Nyckelord för ledarskapet blir att 
hålla ihop gruppen och att öppna för alla tänkbara idéer.  
 
Granström (2000) berättar att i teamorganisationen försöker man skapa en struktur som 
förutsätter och utnyttjar effekterna av samarbete och ansvarstagande hos de anställda. 
Modellen vill också förhindra den snedfördelning av arbetsuppgifter som kan förekomma i 
hierarkier och matrisorganisationer. Huvudprincipen innebär att det är en grupp människor 
och inte en enskild individ som har ansvaret för lika arbetsuppgifter. Teamorganisationens 
verksamhet är uppdelad i team, där varje enhet har totalansvaret för framställningen av en viss 
produkt. För att en teammodell skall gälla krävs att dessa fyra punkter är uppfyllda: 
 
• Horisontellt ansvarstagande och problemlösning. 
• Problem – och uppgiftsstyrning. 
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• Gruppspecifika lösningar. 
• Ingen är klar förrän gruppen är klar. 
 
En svaghet med teammodellen är att de mindre enheterna inom gruppen saknar en specifik 
kompetens eller att produktion kan bli mycket autonom och börja formulera sina egna 
produktionsmål.  
Chefen är viktig. Han eller hon ansvarar för att samordningen mellan teamen kommer till 
stånd och är den som ser till att överenskommelser träffas om inriktningen och uppföljningen 
av produktionsmål. Chefens viktigaste uppgift är inte att fatta beslut utan att se till att beslut 
blir fattade. Teamledarens huvudfunktion är att vara samordnare och förmedla information 
från båda håll. 
Tydlighet är ett viktigt ledord för alla tre organisationstyperna. Det påverkar inte bara 
gruppledaren utan även hela arbetet och dess innehåll. 
 
Abrahamsson och Andersen (1999) berättar att det finns flera konkurrerande teorier om varför 
en organisation får en viss struktur. Vissa forskare menar att strategin bestämmer strukturen, 
andra att storleken avgör strukturen och en del att strukturen bestäms av den teknologi som 
används. Författarna menar att strukturen bestäms av dem som har makt och kontroll över 
organisationen. Strukturen väljs av ledningen men att dessa val styrs av vissa inre och yttre 
betingelser. Strategin, teknologin, storleken och omgivningen utgör begränsningar på valet av 
struktur. Vilken form organisationen har är dock långt ifrån avgörande för hur organisationen 
i praktiken fungerar. Hierarki behöver inte vara skadlig på organisationens atmosfär. En 
”platt” organisationsstruktur är inte alltid behaglig att arbeta i. Det måste undersökas från fall 
till fall.  
De berättar också om att makt har att göra med att övervinna motstånd. Någon definierar makt 
som att faktiskt övervinna motstånd medan andra definierar makt som kapacitet att övervinna 
motstånd. Övervinnandet av motstånd omfattar tillfällen då villkoret för underkastelse helt 
och hållet bestäms av den resursstarke. I de allra flesta organisationer är makten ojämnt 
fördelad. Makten i organisationer är en konsekvens av strukturen, av fördelningen av 
befogenheter. 
Det viktiga i en organisation är att få en bra balans mellan skapandet av en god 
sammanhållning och en bra effektivitet i organisationen. Legitimitet är en funktion av 
effektivitet och atmosfären i en organisation. Båda faktorerna är nödvändiga. Om man får 
obalans inom organisationen kan det innebära kortsiktiga legitimitetsstörningar som kan leda 
till att bränna ut de anställda och reducera deras entusiasm vilket i sin tur leder till sämre 
trivsel och effektivitet. Det är med andra ord en konst att kunna driva en organisation på ett 
effektivt sätt. 
 
Utveckling av en organisation beskriver Gunnar Berg (1999) på två sätt. 
Organisationsutveckling (OU) är det ena av dem. Denna typ av utveckling bedrivs och passar 
mestadels i näringslivet. Där är det viktigt att ständigt ha ett pågående förändringsarbete och 
att skapa en organisation som hela tiden är anpassad efter marknadens förändringar. 
Den andra typen av en organisations utveckling är när organisationen är mål- och 
resultatstyrd. Denna typ av organisation kallas för Utveckling av organisationen (UO). Den 
styrs av ett lokalt utvecklingsarbete och det är en strävan efter att förändra traditionella 
arbetssätt och arbetsformer. Skolan som institution är ett exempel på denna typ av utveckling. 
Det är en sak att vara den legala ledaren (titelmässigt), en annan att verkligen vara ledaren. 
För att vara ledaren måste du styra över det som döljer sig under isberget och inte bara över 
toppen av isberget som ligger och guppar i havet. Det som döljer sig under utan kan vara ett 
styrande arbetslag, en eller ett par lärare, eller det kan vara den förra rektorn. Denna modell 
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fungerar även i ett klassrum, där det ofta finns elever som vill bestämma i gruppen och över 
läraren/ledaren. 
 

     Fritt ur Berg (1999) 
 
En förändring som har skett inom utbildningsväsendet är att förr var organisationen styrd av 
en ”patriark”, en person styr en hel organisation. Denna typ av organisation är svår att 
förändra. Idag är det vanligare att flera inom en organisation är med och fattar beslut och man 
fattar besluten tillsammans. 
  
Hargreaves i Blossing (2003) urskiljer fyra stabila former av arbetsfördelning och 
organisatoriska strukturer i skolor:  
• den individualistiska 
• den balkaniserade (särbokulturen) 
• den påtvingat kollegiala 
• den samarbetande  
Dessa fyra kulturer har en avgörande betydelse för graden av stabilitet respektive förändringar 
i lärares undervisningsmönster. Hur olika lärarkulturer tar sig uttryck på enskilda skolor och 
därmed formar särskilda skolkulturer har också betydelse för i vilken grad en skola har 
förmåga att sköta den egna verksamhetsutvecklingen.  
Enligt Hargreaves är samarbetskulturen mycket ovanlig och återfinns främst inom de lägre 
årskurserna i grundskolan.  
 
Berg m fl. i Blossing (2003) har undersökt ett grundläggande antagande i skolors 
arbetskulturer som skulle kunna förklara stabiliteten i särbokulturen. Det handlar om den 
osynliga överenskommelse mellan lärare och skolledare som säger hur arbetsfördelningen 
dem emellan skall vara. Hubermans beskriver i ”The classroom press” Fullan (2001) lärarens 
arbetssituation och svårigheten att ta till sig skolförändringar. Många lärare har för mycket 
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arbete runt omkring som de egentligen inte är utbildade till att sköta. Detta leder till att skapa 
ett undervisningssätt med ett kort syfte; klara av dagen! 
 
Sarason i Blossing (2003) liksom Fullan (2001) betonar rektorns betydelse när det gäller att 
införa förändringar i skolan och att verkliga förändringar förutsätter en ändrad maktfördelning 
i skolan. Framför allt gäller det elevernas medverkan i skapandet av sin egen utbildning. 
Sarason anser liksom Berg att det existerar ett ”osynligt kontrakt” mellan skolledare och 
lärare.  
 
Enligt Kristiansson (1999) är ett problem idag för flertalet rektorer att de saknar ett 
grundtänkande som kan bidra positivt till skolutveckling. En viktig förutsättning för att 
dialogen och diskussionen på skolan skall få genomslagkraft är att de vilar på inflytande och 
delaktighet. På många skolor idag känner sig elever som att det är ”vi” mot ”dom”, där ”dom” 
står för de vuxna på skolan. Med inflytande och delaktighet föds också en vilja att ta ansvar 
vilket leder till dialog och diskussion och som därmed utgör grundstenar i skolutveckling. 

1.2.3 Skolutveckling 
Det finns många olika sätt att arbeta med skolutveckling eller skolförbättring. Myndigheten 
för Skolutveckling har genom Berg och Scherp (2003) beskrivit fem personers olika 
perspektiv på skolutveckling:  
 
Blossing skriver om skolförbättring som förändring av lokala organisationers verksamhet. 
Skolutveckling är en fråga om hur skolor använder kunskaper om sin infrastruktur för att 
åstadkomma förbättringar. Infrastrukturen omfattar skolans kommunikationssystem, det 
lokala systemet för maktfördelning, ansvarsfördelning och ledning, grupperingssystem och 
normsystem.  
Grosin skriver om skolutveckling som utveckling av framgångsrika skolor. Där fokuserar ett 
vardagsarbete i skolor som eftersträvar att uppfylla tydliga mål som formulerats av instanser 
ovanför den enskilda skolan. Kontroll av måluppfyllelse genom återkommande utvärderingar 
blir väsentliga inslag i denna strategi. Grosin har använt sig av PESOK, (Pedagogiska och 
sociala klimatet) som kan sägas är en dynamisk modell som omfattar såväl skolans kultur som 
faktorer på strukturell nivå. Den kulturella nivån är grundläggande och innefattar de 
dominerande målen, värderingar och de pedagogiska antagandena hos rektor och lärare. 
Kulturen bestämmer genom ett dynamiskt samspel skolans struktur, dvs. former för 
undervisning och fostran samt det sociala samspelet mellan rektor, lärare och elever. 
Granström behandlar skolutveckling som förändring av arbetsrelationer och uppmärksammar 
speciellt socialpsykologiska relationer mellan grupper och individer. I skolans värld finns mer 
eller mindre tydliga gränser mellan olika roller som styr det dagliga arbetet och påverkar dess 
effektivitet och deltagarnas välbefinnande. Gränser kan ha en processreglerande funktion 
genom att det styr personalens utbyte med omgivningen. 
Scherp betonar att skolutveckling är en fråga om lärande och att utveckla skolan till en 
lärande organisation. Nyckelprocessen är problemlösning. En konstruktiv och varaktig 
skolutveckling vilar på lärares upplevelser av sina vardagsproblem och lärares förståelse för 
sitt uppdrag. De problemlösningar som tillämpas blir kunskapsbaserade och ett medel i denna 
process är att man för ”lärande” samtal med varandra. 
Bergs perspektiv benämns som skolutveckling som ”frirumserövrare”. Där uppmärksammas 
relationer inom och mellan skolan som institution och skolor som organisationer. Skolan som 
institution företräder såväl skrivna som oskrivna uppdrag som sätter yttre gränser för skolans 
verksamhet. Skolors interna kulturer markerar de inre gränserna för det vardagsarbete som 
bedrivs av skolor. Mellan dessa yttre och inre gränser existerar ett ”frirum” för skolors 
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utveckling och skolutveckling handlar om att upptäcka och erövra detta. Berg använder sig av 
metoden ”kulturanalys” för att upptäcka de inre gränserna och ”dokumentanalys” för att 
upptäcka de yttre gränserna. 
 
All riktig skolutveckling passerar någon gång en zon av osäkerhet påstår Schön och Marris i 
Fullan (2001). En förändring som ej är skapad på egen hand skapar ofta motsättningar på en 
arbetsplats. Istället för att medverka till skolutveckling agerar vissa istället åt det motsatta 
hållet. Hofstede och Hofstede (1999) är inne på samma linje och hävdar tillsammans att ”Det 
som är annorlunda är farligt”. Vi söker oss helst till de människor som har så lika åsikter om 
saker och ting som oss själva. Det känns tryggt att hela tiden höra någon som instämmer och 
håller med i vad man säger. Dessvärre utvecklas man inte lika mycket som en person som 
söker upp nya människor och kulturkrockar för att själv lära sig mer om hur och varför den 
personen tycker just så. I deras bok beskrivs detta i ett ”osäkerhetsundvikande index”, där vi 
kan se vilka olika delar av världen som helst inte stöter på situationer där de känner sig 
osäkra. Detta visar sig inte bara i affärslivet utan i hela samhället. Detta är en av 
anledningarna till att det är så svårt att förändra något inom utbildningsområdet. De som 
arbetar inom utbildningsväsendet är ofta rädda för att våga prova något nytt och söka sig 
till/mot nya utmaningar. En ledare kan inte agera på detta sätt. Det är oerhört viktigt hävdar 
författarna att en ledare vågar stå för sina åsikter och vågar genomföra de förändringar som 
ledaren anser behövas. 
 
Förekomsten av en utvecklingsorganisation för att säkra arbetet med utvecklingsfrågorna är 
något av en grundbult i skolutvecklingen anser Björn (2002). Nya samarbetsstrukturer måste 
tillskapas – mellan aktörer, över funktioner och enheter, mellan skolor och med andra för 
skolan viktiga aktörer – till stöd för lärande och skolutveckling.  
 

1.2.4 Att utveckla organisationer 
Skolöverstyrelsens fortbildningsbyrå har arbetat fram ett principdokument som betonade – 
lagarbete, kommunikation och laborativt arbetssätt Blossing (2003), vilka är ledorden i den 
lärande organisationen. Blossing anser att lärare skall uppträda som handledare för elevers 
lärande och skolan skall utvecklas till en mer lärande organisation. Skolutveckling idag står 
för en strävan att varje skola ska utveckla egna lösningar och initiativet att driva utveckling 
har återgått till lärarna..  
Blossing (2003) skriver att det är viktigt att skapa den lärande organisationen, vilket även 
Scherp (2003b) trycker på, att få fram den pedagogiska ledaren, att forma den kreativa 
skolkulturen, att utföra de kritiska och stödjande kamratutvärderingarna samt att i kommunen 
fokusera förbättringsarbetet där det ger bäst effekt! Det resultat som Blossing kommer fram 
till i sin avhandling är att det pedagogiska undervisningsarbetet måste uppmärksammas mer. 
Arbeta med organisationsmodeller och de administrativa rutiner man har på skolan och skaffa 
fram begripliga kopplingar mellan dessa. Naturligtvis är detta ett uppdrag för rektor på skolan. 
 
Scherp (2003b) använder sig av begreppet lärande samtal, där han framhäver vikten av att 
tillsammans skapa en metod för att utvecklas. Delaktighet är ett viktigt begrepp som förutom 
Scherp (2003b) (även Hameyer, 1995, Hopkins, 2001 och Fullan, 2001) framhäver. Den 
sistnämnda skriver om att skapa samarbete inte bara inom organisationen utan även med 
hemmet och andra skolor. 
 
Liksom Scherp och Blossing menar Senge med kollegor i Fullan (2001) att det enda som kan 
leda en organisation rätt är en lärande organisation. Med det menas att involvera ALLA i ett 
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system som bygger på att de skapar/utvecklas tillsammans. I skolan kan en lärande 
organisation involvera alla som arbetar på skolan och även föräldrar, politiker, etc. för att 
samverka och utvecklas tillsammans. 
 
Senge (1995) berättar om hur man kan bygga upp lärande organisationer med hjälp av fem 
discipliner. Tre av dessa discipliner är individuella inlärningsdiscipliner. Den första är 
Systemtänkandet, den andra är Personligt mästerskap och den tredje är Tankemodeller. De två 
återstående disciplinerna som är grupprelaterade är Teamlärande och Gemensamma visioner. 
Ledning och ledarskap måste förändras för att vi skall få lärande organisationer. Chefer 
behöver lära sig att arbeta som formgivare, som förvaltare av värderingar och som lärare med 
uppgift att definiera verkligheten. Traditionell chefsutbildning räcker inte långt i dagens och 
morgondagens samhälle. Ett nytt ledarskap måste byggas upp som ett socialt system. Den 
viktigaste aspekten är att kunna se helheten. Systemtänkande är en disciplin för att se helheter. 
I en lärande organisation vidareutvecklas ständigt människors förmåga att förverkliga sina 
mål, där utvecklas nya och expansiva sätt att tänka, där finns en strävan mot gemensamma 
mål och där lär sig människorna att ständigt söka kunskap tillsammans. Helhetssynen är 
nödvändig för att vi skall lyckas med detta. 
 

1.2.5 Att leda eller bli ledd? 
Att leda eller att bli ledd diskuterar Berg (1999), där han pratar om två sorters ledartyper; 
förste handläggare och den verksamhetsansvarige. Skolans ledarskap kan relateras till 
styrning av och i skolan. Det verksamhetsansvariga skolledarskapet handlar om att leda 
verksamheten inom de mångtydiga gränser som ytterst sätts av det numera rådande resultat- 
och målstyrningssystemet. Vidare innebär detta ledarskap att agera offensivt i förhållande till 
den rådande kulturen i syfte att utveckla aktörsberedskapen. Ett mer förvaltningsorienterat 
ledarskap i bemärkelsen förste handläggare är i grunden en fråga om att bli ledd. Mer konkret 
innebär detta i sin förlängning att driva verksamheten i enighet med gällande 
tekniska/administrativa regelsystem och att sträva efter att om nödvändigt eliminera 
spänningar mellan detta regelsystem och den avgränsat professionella lärar- och skolkulturen. 
Kärnan i det verksamhetsansvariga ledarskapet blir således en fråga om att upptäcka och 
utnyttja till buds stående ”möjligheter”, medan motsvarande kärna i det 
förvaltningsorienterade skolledarskapet handlar om att utforma verksamheten i förhållande till 
de ”begränsningar” som systemet medför. Här krävs en stark skolledarroll som vågar leda och 
ge klara instruktioner hur skolan/organisationen skall arbeta. Här gäller det för skolledaren att 
både vara verksamhetsansvarig och förste handläggare. Dessa motsättningar som finns idag 
bland lärarkollegor har uppstått i att ledningen inte varit tillräckligt tydlig och talat om hur 
skolan skall bedriva sin verksamhet. En grupp arbetar på som de är vana vid att arbeta trots att 
det har kommit nya styrdokument som gör att deras undervisning blivit inaktuell. En annan 
grupp sköter sin undervisning enligt vad styrdokumenten säger.  
För att kartlägga sådana här ”problem” har Berg (1999) använt sig av en matris där han tar 
upp i den;  
 
Horisontella indelningen: 
• Samverkansdimensionerna 
• Planeringsdimensionerna 
• Förändringsdimensionerna 
 
Vertikala indelningen: 
• Den egna arbetssituationen 
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• Skolans verksamhet i stort 
• Rektors- och skolledningsrollen 
 
Denna metod för analys av skolors kulturer liknar Berg med att lägga ett avancerat pussel. För 
att få ihop hela pusslet måste vi konstruera ett antal kategorier som är specifika för detta 
pussel. Troligtvis kommer vi att stöta på komplikationer under pusslandets gång, eftersom vi 
troligtvis inte lägger bitarna på rätt ställe direkt. 
 
Goleman (1995) använder sig av begreppet EQ (Emotionell Intelligens) där individen lär sig 
självinsikt, att kunna se och hantera känslor hos sig själv. Goleman pratar även om att kunna 
motivera sig själv och att skapa drivkraft främst hos sig själv. Även (Block, 1988, Evans, 
1996 och Fullan, 2001) är inne på samma spår där de framhäver vikten av att skapa 
självinsikt, att finna sin egen medvetenhet, som jag senare kan överföra till andra. För att 
kunna leda andra måste jag själv veta vart jag står.  
Scherp (2003b) talar också om vikten av förståelse hos läraren för sitt uppdrag, för att 
förutsättningar till skolutveckling skall kunna ske på bästa sätt. 
Evans (1996) skriver om det dualistiska förhållandet till förändringar och vårt sätt att hantera 
det och Fullan (2001) skriver om hur viktigt det är att visa meningen med det vi gör eller skall 
genomföra.  
 
”Lära att lära” och att skapa förståelse är något som Dalin (1994) tar upp om 
kunskapsbehoven hos barn och unga. För att klara de utmaningar som nästa generation står 
inför behövs inte först och främst mera kunskap. De unga behöver använda hela sin 
personlighet, de behöver förstå - innan de handlar. Skall vi under nästa århundrade skapa en 
trygg värld med mindre nöd och större rättvisa behöver vi mera kunskap – men först och 
främst mer förståelse. Om skolan skall bli mer en ”tänkarstuga” innebär detta ett nytt sätt att 
se på rollerna i skolan: 
 

1. Självständighet och ansvar – Om vi ska komma närmare målet att koppla ihop 
kunskap med inlevelse, då måste vi ge eleverna ökat ansvar för sitt eget och andras 
lärande. 

2. Närhet och tillhörighet – Det är avgörande för barns uppväxt och för förmågan att 
utveckla förståelse, att själv bli förstådd. Det sker när vi upplever närhet och 
tillhörighet. 

3. Förebilder – Idag är det många barn som saknar positiva förebilder men de är i behov 
av förebilder. Här har dagens och morgondagens lärare en utmaning, att genom sitt 
arbete vara en bra förebild för sina elever.  

 
Blossing (2003) anser att den grundläggande tanken med att organisera arbetslivet i skolan i 
lag är just att i en mindre grupp skapa goda samarbetsförhållanden som kan befordra en 
utveckling av skolan. Han tar stöd av en forskare vid namn Lortie som kom fram under 1970-
talet, som hävdade att läraryrket utmärktes av konservatism, individualism och nuorientering. 
Sammantaget verkade dessa förhållanden till att lärarnas viktigaste och kontinuerliga drivkraft 
var det dagliga umgänget med eleverna. Att i större grad arbeta tillsammans med kollegerna 
för att exempelvis reflektera över olika undervisningsstrategiers lämplighet skulle därför 
enligt Lortie troligen ses som inkräktande på den viktiga tiden tillsammans med barnen.  
 
Scherp (2003a) skriver att vid förståelseinriktad problembaserad skolutveckling (PBS) utgör 
goda resultat inte ett slutresultat i den egna lärprocessen. Resultaten utgör istället 
utgångspunkten för ett förståelsefördjupande lärande, där man först tillsammans försöker se 
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på vilket sätt de mer framgångsrika tillvägagångssätten skiljer sig från de man provat tidigare. 
Därefter försöker man förstå hur det kommer sig att dessa skillnader leder till så mycket bättre 
resultat. 
Lärares undervisningsmönster och föreställningar om undervisning utvecklas i hög grad i 
mötet med eleverna och genom samtal med kollegor om dessa erfarenheter. Lärares 
erfarenhetslärande utgör således en grundstomme i skolutvecklingssammanhang. 
För att kunna upptäcka mönster som grund för lärande behöver man skapa variation. Istället 
för att utarbeta arbetsplaner, där man uttrycker hur alla berörda ska göra så att de hanterar 
situationer på samma sätt, skulle man då behöva utforma lärplaner, där man kommer överens 
om att göra på olika sätt för att få ett bättre underlag för det egna lärandet om undervisning. 
Några utgångspunkter och företeelser är särskilt betydelsefulla vid förståelseorienterad och 
problembaserad skolutveckling. Det gäller exempelvis utformningen av medarbetarsamtal, 
utvärdering, kvalitetsredovisning, kompetensutveckling, skolledarskapet, lönekriterier, 
samtalen i arbetslag och lärlag. PBS innebär inte att tillföra nya arbetsuppgifter utan att 
utforma det man redan gör fast på ett annat sätt.  
 

• ”Utvärdering – utifrån lärandeperspektiv syftar i huvudsak till att få underlag för lärandet inom de 
problem- och utvecklingsområden man prioriterat på sin skola. 

• Kvalitetsredovisning – redovisas i först hand de lärdomar men dragit om de utvecklingsområdena man 
funnit vara extra angelägna på skolan. 

• Arbetslagens arbete – det som står i fokus är lärande snarare än görande. Att ta reda på de lärdomar som 
redan finns handlar om att sätta ord till och medvetandegöra den s.k. tysta kunskapen. Förutom att 
granska, skapar man även ny kunskap på ett medvetet sätt. 

• Skolledares huvuduppgift – är av tradition att planera och organisera sina medarbetares göranden. 
Huvuduppgiften blir att fördjupa förståelsen av uppdraget samt leda och ta vara på det gemensamma 
lärandet om ur man kan bidra till elevers lärande och utveckling. 

• Kompetensutveckling – karakteriseras av att lärandet inte skiljs från vardagsarbetet utan utgör en del av 
den ordinarie verksamheten. Vardagsarbetet, kompetensutveckling och skolutveckling går hand i hand”. 

     Scherp (2003a) s. 8-9 
 

Scherp (2003a) skriver också att en skolledares huvuduppgift är av tradition att planera och 
organisera sina medarbetares göranden. Utifrån ett lärandeorienterat perspektiv blir 
huvuduppgiften istället att fördjupa förståelsen av uppdraget samt leda och ta vara på det 
gemensamma lärandet om hur man kan bidra till elevers lärande och utveckling. Det handlar 
om att se till så att såväl elevers som lärares lärprocesser blir meningsskapande och 
förståelsefördjupande.  
Ett lärandeorienterat ledarskap inriktas på att hjälpa medarbetare med att reflektera över sina 
egna erfarenheter, att tydliggöra tidigare lärdomar och föreställningar samt att bygga upp nya 
förståelsefördjupande föreställningar och lärdomar om verksamheten. 
  
Scherp (2005) skriver att de finns främst två perspektiv som man använder sig av när man 
pratar om kvalitet. De två perspektiv som dominerar inom skolan idag är kundperspektivet 
och kvalitet som måluppfyllelse. 

• Utifrån ett kundperspektiv definieras kvalitet som graden av överensstämmelse 
mellan kundens förväntningar på varan eller tjänsten och vad kunden upplever sig få. 
Kvalitet mäts genom kundnöjdhet där i första hand elever och föräldrar får uttrycka 
hur nöjda de är med skolan. 

• Utifrån ett måluppfyllelseperspektiv definieras kvalitet i termer av hur väl man 
lyckats nå de mål som lagts fast för verksamheten. Olika mätsystem där man 
använder sig av olika kvalitetsindikatorer tillhör detta perspektiv på kvalitet. 
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Ett tredje och mindre vanligt perspektiv är att bedöma sambandet mellan resultat och de 
processer som påverkat resultatet.  

• Kvalitet definieras som en egenskap i den pedagogiska processen. Man är intresserad 
av att lära om och förstå hur olika arbetssätt påverkar realiserandet av organisationens 
uppdrag. Kvalitet mäts genom att lärare och elever bedömer hur väl man lyckas 
förverkliga de lärdomar som man funnit vara viktigast när det gäller att bidra till 
elevernas lärande och utveckling i enlighet med uppdraget. 

 
Dessa olika sätt att definiera kvalitet följs även av olika metoder och tillvägagångssätt för att 
mäta kvaliteten. 
 
Kvalitet och effektivitet är två begrepp som och företeelser som ligger nära varandra. Sarv 
(1997) skiljer på tre olika typer av effektivitet. Dels inre effektivitet som innebär att producera 
resurssnålt dels yttre effektivitet som innebär att producera det kunden efterfrågar. Yttre 
effektivitet hör mer hemma i kundperspektivet medan den inre effektiviteten eller 
produktiviteten är tätare sammankopplad med måluppfyllelseperspektivet. Sarv beskriver 
även ett tredje effektivitetsbegrepp, dynamisk effektivitet, som inte handlar om vad 
organisationen åstadkommer i nuet utan istället fokuserar på organisationens 
utvecklingspotential dvs. vad organisationen, skolan, har förmåga att bli. Om man utgår från 
dynamisk effektivitet blir inte resultaten i nuläget det mest intressanta utan det viktiga är att 
resultaten förbättras till nästa år och att lära sig vad det är som bidrar till en högre kvalitet 
framöver. Det dynamiska perspektivet på effektivitet ligger således nära ett PBS-perspektiv 
på kvalitetsutveckling. 
 
Utvecklingsarbete bedrivs allt oftare i form av projekt. Ett traditionellt sätt att definiera 
projekt är att se det som en tidsbegränsad verksamhet, med ett tydligt mål, tilldelade resurser, 
egen projektledning och avgränsat från den övriga verksamheten (Engwall i Björn 2002). 
Författarna tar i sin bok upp tre strategier för hur man kan redovisa utvecklingsarbete. 
Strategierna är Planeringsstrategi, aktiveringsstrategi och nätverksstrategi. Enligt Björn m.fl. 
är förutsättningarna för att lyckas med ett utvecklingsprojekt, (som Albatross och Skolor lär 
skolor) att det avsätts tid, resurser och kompetens för att utföra detta.  
Björn skriver även att det är viktigt att inte förhasta sig och hoppa på olika trender. 
Ball och Cohen i Fullan (2001) hävdar att lärarnas vidareutbildning och kompetensutbildning 
läggs på fel saker som exempelvis workshops som saknar relevans till det som de undervisar. 
 Det finns minst tre komponenter som krävs för en implementering nämligen material, 
undervisningssätt och skapa tro på det man gör. 
 
Scherp (2003b) anser att kompetensutveckling och skolutveckling går hand i hand. Man 
skapar tid till systematisk reflektion i och över vardagsarbetet där utvärderingsarbetet skapar 
en god grund för lärandet. 
Första steget vid problembaserad kompetensutveckling är att fånga upp de vardagsproblem 
eller utvecklingsområden som man på skolan anser vara särskilt angelägna för att kunna 
förverkliga skolans uppdrag. Lärandet inom varje lärgrupp tar sin näring från åtminstone tre 
områden. Först handlar det om att ta vara på de erfarenheter och lärdomar inom området som 
redan finns på skolan. Efter att ha beskrivit de mönster av lärdomar och erfarenheter som 
redan finns är det viktigt att vända sig utåt och ta del av andras skolors lärdomar inom 
området. Det är också viktigt att ta del i den forskning som bedrivs inom detta område. Efter 
att ha satt sig in i och sökt mönster i lärdomarna från den egna skolans erfarenheter, andra 
skolor samt forskningen, formuleras den nya fördjupade förståelsen av problemområdet. 
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Det som utgör det kanske mest grundläggande problemet för alla former av 
kompetensutveckling enligt Sandberg och Targama (1998) är vad som utgör mänsklig 
kompetens i utförandet av ett visst arbete och hur den kan göras synlig. Utan en adekvat 
förståelse är det näst intill omöjligt att bedriva en effektiv utveckling av människors 
kompetens. Det finns ingen mening med att kompetensutveckla individer som själv inte är 
villiga till att utveckla sin kompetens. Åter igen är det viktigt med att individen förstår varför 
behovet finns till kompetensutveckling. 
 
Blossing (2003) beskriver att det brukar ta 8-10 år innan ett förbättringsarbete har 
institutionaliserats. Berg m.fl. (2003) anser att tidsramen för en institutionalisering av 
innovationsprocessen är i alla studerade fall mellan tre och sju år. Ett framgångsrikt avslut 
betyder att förnyelsen har inkorporerats i det dagliga användandet på så sätt att den inte längre 
ses som något nytt. Förbättringsarbetet går igenom 3 faser där de olika faserna går i varandra. 
Så här beskriver Blossing (2003) de tre faserna:  
 
Initiering – här skapas en process som väcker till att vilja förändra något. Det satsas 
exempelvis på många strategier som lägesbedömning, probleminventering, skolideologiska 
samtal, materialstyrd skolutveckling, studiebesök, konsulter, projekt m.m. Tidsaspekten är  
1-2 år. 
 
Implementering – här sätts idén till förändring in i praktiken. Implementeringen kan vara en 
kritisk fas. Den kan bli konfliktfylld där motståndet vaknar på allvar. Politiska undertoner och 
oväntade svårigheter kan uppstå. Entusiasmen kan lätt övergå i trötthet och besvikelse. Vill 
det sig illa kan det falla tillbaka till det invanda när projekttiden är slut. Tidsaspekten är 2-3 
år. 
 
Institutionalisering – här sker processen som utvecklar implementeringen till den förändring 
som personen själv önskar. Allt fler börjar omfatta förbättringsarbetet. Det nya är inte längre 
nytt! Detta kan kännetecknas genom att arbetet har blivit en vana, uppfinnaren till 
förändringsarbetet behövas ej längre. Förbättringsarbetet har fått organisatoriskt utrymme, 
lokaler, resurser i form av tid och ekonomi. Tidsaspekten är 4-5 år. 
 
Fullan (2001) skriver också om de olika faserna och att ett förbättringsarbete är en process där 
det gäller livliggöra arbetets fortlöpande så att arbetet inte återgår tillbaka till det gamla. 
Tidsaspekten är viktig i förberedelsen inför ett förbättringsarbete, detsamma gäller att samla 
på sig kunskap om det arbete som skall genomföras. Andra viktiga delar för att lyckas bra 
med genomförandet av ett förbättringsarbete är delaktighet och att det finns en ledare eller 
visionär som kan driva på förbättringsarbetets processen vid kritiska skeden. 
 

1.2.6  Medarbetarsamtalets innehåll och form  
Det övergripande syftet Mossboda, Peterson och Rönnholm (2005) är att effektivisera 
organisationen, exempelvis genom att minska en hög personalomsättning och att motivera 
medarbetaren. Det är viktigt att se över syftena så att de blir tydliga och att medarbetarna har 
förståelse för varför samtalet förs. Samtalets huvudinnehåll bör kretsa kring tre delar: 

1. Arbetsmål det gångna respektive kommande året 
2. Personlig Utveckling 
3. Relationer och samarbete 
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Enligt Sveriges Chefsorganisation www.chefsguiden.se (Datum: 2007-02-27 kl. 20.20) är det 
viktigt båda parter känner till vilket syfte man har som chef och att det inte finns några dolda 
agendor. Det är a och o med total närvaro och att vara öppen för vad medarbetaren vill 
förmedla. Att lyssna och ställa frågor och fördjupa samtalet är också viktigt. Det är bra att 
lägga märke till kroppsspråket och att även ha i åtanke att män och kvinnor uttrycker sig på 
olika sätt. Båda parter ansvarar för att nå målet med det är chefen som har huvudansvaret för 
att dialogen leder framåt och för att den uppfyller det syfte som satts upp. Medarbetarsamtal 
är ett praktiskt chefsverktyg. Det är varken fråga om något byråkratiskt kontrollinstrument, 
någon statisk betygsättning eller någon beteendevetenskaplig modefluga. På sikt är det fråga 
om ett naturligt inslag i arbetsledningen. 
 
För att få effekter av utvecklingssamtalet skall dessa hållas en gång om året, gärna i början av 
ett nytt verksamhetsår då organisationens ekonomiska ramar och inriktningar är beslutade 
Mossboda m.fl. (2005). Chefer som har stora arbetsgrupper måste kanske ha 
utvecklingssamtalen utspridda över en längre period för att inte känna pressen från den 
vardagliga verksamheten och allt operativt som måste göras. 
Längden på ett utvecklingssamtal kan variera beroende på ditt eller medarbetarens behov, 
arbetets komplexitet samt svårighetsgraden av problem som kan dyka upp under samtalet. 
Vanligtvis genomförs samtalen på cirka 1-2 timmar. Författarna trycker på att det är viktigt att 
välja en plats där samtalet kan föras ostört.  
 
De saker som är väsentligast och viktigast att komma in på under samtalet brukar kallas för  
”Samtalets grundbultar.” Dessa är enligt Ronthy och Rosendahl i Mossboda m.fl. (2005):  

• Syfte och Samtalsklimat – Börja samtalet med att klargöra syftet. Det är viktigt att 
båda parter känner till vilket syftet är. Lyssna aktivt och var öppen för det som 
förmedlas. 

• Se till att målen nås – En dialog kan handla om många olika saker. Man kan till 
exempel prata om utveckling, lön, stöd och svåra problem. Chefen har huvudansvaret 
för att nå de syften och mål som satts upp.  

• Hantera känslor – En god dialog innehåller både fakta och känslor. Kvaliteten i 
dialogen påverkas både av vad man talar om och hur vi upplever samtalet. Många är 
oroliga över att de inte ska kunna hantera de känsloyttringar som kan framkomma och 
därmed rädda att de ska förlora kontrollen över situationen. 

• Komfortgränsen – I alla samtal finns det en outtalad gräns mellan vad som är bekvämt 
och accepterat att tala om och vad som känns jobbigt eller obekvämt. Den här gränsen 
brukar kallas komfortgränsen. Över komfortgränsen ligger det som är bekvämt att 
samtala om, som till exempel rena sakfrågor och så kallade ”väder och vind” frågor. 
Under gränsen finns sådant som kan kännas jobbigt att tala om, såsom känslor, 
attityder och värderingar. 

 
Frågeställningar inför samtalet: 
Känner jag tillförsikt eller osäkerhet i dialoger med medarbetaren? 
Hur kan jag förbereda mig inför en dialog? 
Hur skapar jag ett gott samtalsklimat? 
Hur kan jag gå in på personliga och känsliga ämnen? 
Vilka sinnen använder jag när jag lyssnar? 
Vilka frågor öppnar för eftertanke, nyfikenhet och kreativitet? 
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Båda parter har ansvar för att samtalet ska ge ett bra resultat, men det är chefens som är 
samtalsledare och ser till att samtalspartnern får utrymme www.chefsguiden.se (Datum: 2007-
02-27 kl. 20.20). 
 
Några saker som kan vara bra för chefen att fundera på inför samtalet: 

• Gå igenom medarbetarens arbetsuppgifter och ansvarsområden. Skaffa en uppfattning 
om medarbetarens resultat under det gångna året. 

• Vilka utmaningar står Ni inför i verksamheten? 
• Hur kommer de att påverka medarbetarens arbetsuppgifter? 
• Vad innebär verksamhetens mål för det kommande året för arbetsgruppen och 

medarbetaren? 
• Hur ser du som chef på medarbetarens roll och möjligheter på längre sikt? 
• Vilka är medarbetarens utvecklingsbehov för att få stöd i arbetet med att nå framtida 

mål? 
• Hur är relationerna med omgivningen, med kollegor och mellan dig som chef? 

 
Några saker som kan vara bra för medarbetaren att fundera på inför samtalet: 

• Vilka är mina huvudsakliga arbetsuppgifter, vad är positivt respektive negativt med 
mina nuvarande arbetsuppgifter, vad är jag själv oklar över? 

• Vilka förändringar vill jag uppnå när det gäller arbetsuppgifter eller arbetsmetoder? 
• Hur väl svarar mina kunskaper eller erfarenheter mot de krav som ställs? 
• Har jag kompetens som inte används? 
• Hur vill jag utvecklas på lite längre sikt? 
• Hur fungerar mitt samarbete med andra? 
• Vilken feedback vill jag ge till min chef? 
 

Förbered praktiska saker genom att: 
• Prioritera mötet. 
• Klargör syftet. 
• Avsätt gott om tid. Se till att det finns en sluttid. Om Ni inte hinner bli klara, sätt ut en 

ny tid när Ni kan fortsätta. 
• Välj en neutral och ostörd plats med bekväma sittmöbler. Ha inte något bord mellan 

Er. Stäng av telefoner och personsökare. 
• Skriv ned vad Ni förväntar Er av samtalet och vad Ni vill ta upp.  
• Gå igenom vilken typ av feedback som skall ges. 

 
Genomförandet bör enligt Mossboda m.fl. (2005) följa den organisatoriska uppbyggnaden, det 
vill säga uppifrån och ner i en hierarkisk organisation. Viktigt är också att utvecklingssamtalet 
hålls mellan medarbetare och närmaste chef.  
Utvecklingssamtalet är ett samtal mellan chef och medarbetare och det som diskuteras skall 
inte föras vidare till någon annan i organisationen, detta skapar trygghet och tillit i samtalet. 
Skall något diskuteras med utomstående skall ni båda vara överens om det.  
Innehållet i samtalet fokuseras kring medarbetaren, därför är det viktigt som chef att ge 
medarbetaren tid att prata och lyssna aktivt. Utvecklingssamtalet får inte ersätta den dagliga 
kontakten mellan chef och medarbetare. Samtalet behandlar både det gångna året, nuläget och 
ett år framåt i tiden. Det är viktigt med en bra struktur i medarbetarsamtalen (se bilaga 4). 
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1.2.7 Att arbeta med målkort 
Arbetet med målkortet har initierats av personalchefen i kommunen i samarbete med underlag 
från ett konsultbolag (se bilaga 3). Kommunfullmäktige har antagit en strategisk plan för xx - 
kommun samt verksamhetsplaner för respektive förvaltning. De förvaltingsvis 
verksamhetsplanerna bryts ner dels i verksamhetsplaner på enhetsnivå och arbetsplatsnivå och 
dels i form av målkort på individnivå. I verksamhetsplanerna ange ett antal förbättringsmål 
för respektive verksamhet. I målkorten anges vad varje enskild anställd kan bidra med för att 
förbättringsmålen ska uppnås. 
Fullmäktige har också antagit ett lönepolitiskt program för xx - kommun som gäller fr.o.m. 
2004-01-01 och kan sammanfattas i följande 4 punkter: 
• Lönepolitiken sak stimulera till förbättringar av verksamheten. 
• Lönepolitiken ska medverka till att verksamhetsmålen uppnås. 
• Lönepolitiken förutsätter att en process skapas där mål, resultat och löneutveckling knyts 

samman genom att kontinuerliga dialoger förs mellan chef och medarbetare. 
• Löneförändringen ska avspegla uppnådda förbättringsmål och resultat. 
 
Det lönepolitiska programmet är kommunledningens styrdokument. Det vävs samman genom 
kopplingen mål – resultat – löneutveckling och bildar en helhet. 
 
Programmet utgår från synsättet att lön är ersättning för utfört arbete och löneförändringar är 
ersättning för uppnådda förbättringsmål.  
Det lönepolitiska arbetet ska ske i samverkan med de anställda och de fackliga 
organisationerna utifrån följande inriktning: 
• Lönepolitiken sak användas som ett styrverktyg för att uppnå de målen i 

verksamhetsplanerna. 
• Löneprocessen ska knyta samman den anställdes resultat och löneutveckling, så att ett 

positivt samband uppstår mellan lön, ökad motivation och förbättrade resultat.  
• Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och 

kvalitet. 
• Lönen ska vara individuell och differentierad. 
• Löneförändringar ska avspegla uppnådda förbättringsmål och resultat. 
 
Målsättningen är att xx - kommun på sikt ska övergå från traditionell förhandling till dialog 
chef – medarbetare när det gäller framtida lokala löneöversyner. Med den senare modellen 
avses att lokal löneöversyn sker genom att lönesättande chef genomför samtal med berörda 
arbetstagare och därefter lämnar förslag på nya löner. 
 
Lönepolitiken förutsätter ett årligt medarbetarsamtal med målkort mellan den 
verksamhetsansvarige lönesättande chefen och den anställde. Medarbetarsamtalet är ett 
personligt samtal, som ska vara väl förberett av båda parter. Samtalet består av följande 2 
delar: 
• Ett tillbakablickande samtal om resultat och lön avseende den gångna målperioden. 
• Ett framåtblickande samtal om mål för den kommande målperioden. 
 
Samtalet ska handla om att sätta individuella mål i linje med verksamhetsmålen, att få tydliga 
förväntningar och krav samt att få återkoppling kring uppnådda resultat. 
Målkortet är ett verktyg i form av en förtryckt folder, som chefen och den anställde använder 
under hela processen, för att förbereda och genomföra medarbetarsamtalet, notera 
överenskomna mål, följa upp mål osv. Kortet ska undertecknas av båda parter. 
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Det tillbakablickande samtalet om resultat och lön avseende den gångna målperioden omfattar 
följande punkter: 
• Utvärdera den gångna målperioden. 
• Ge varandra förstärkande feedback respektive förändrande feedback. 
• Bedöma måluppfyllelse och resultat. 
• Diskutera förväntade lönekonsekvenser med anledning av resultat. 
 
Det framåtblickande samtalet om mål för den kommande målperioden omfattar följande 
punkter: 
• Föra ut och lära känna målen i aktuell verksamhetsplan. 
• Få fram idéer och förslag till förbättringar hur medarbetaren kan bidra till dessa mål. 
• Omvandla idéer och förslag till mellan 1-3 mål för den anställde. 
• Sätta in överenskomna mål i målkortet och godkänna detta. 
 
Målkortet är ett verktyg i form av en förtryckt folder, som chefen och den anställde använder 
för att förbereda och genomföra medarbetarsamtal, notera överenskomna mål, följa upp mål 
osv. När kortet är ifyllt och underskrivet av båda parter, behåller chefen originalet och 
medarbetaren erhåller en kopia. 
 
Målkortet består av 4 sidor: 
1. Faktauppgifter 
• Medarbetarens namn, personnummer, förvaltning, enhet och målperiod. 
• Våra framgångsfaktorer 
• Våra viktigaste mål/målområden för år... 
 
2. Mitt personliga målkort – mina förbättringsmål för perioden 
• Att ta upp under medarbetarsamtalet. 
• Jag skall...(1-3 mål). 
• Målkontraktet godkänt den... 
• Chefens underskrift. 
• Medarbetarens underskrift. 
 
3. Mina resultat 
• Att ta upp under medarbetarsamtalet. 
• Resultat av mål (1-3 mål). 
• Som chef har jag vägt samman dina resultat och gjort min bedömning 
      a) hur du har nått dina uppsatta mål 
      b) av din personliga prestation 
 
4. Information 
• Sammanfattning av xx - kommuns lönepolitiska program. 
• Spelregler, tips och råd. 
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1.3 Frågeställning 
 
Utifrån de fakta om xx-kommuns arbete med målkortet sedan introduktionen den 1 januari 
2004 vore det intressant att se hur väl det praktiska arbetet inom grundskolan i kommunen har 
fallit in enligt intentionerna från kommunens personalchef. 
 
Mina frågeställningar är följande: 
 
1. Vad fungerar enligt intentionerna? 
 
2. Vad fungerar inte enligt intentionerna?  
 
3. Vad behöver åtgärdas för att nå intentionerna?  
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2. Metod 
 
 
Syftet med undersökningen är att se om initieringen av målkort används enligt intentionerna 
av grundskolans rektorer i xx - kommun. Mer specifikt är mitt syfte att se hur rektorer 
använder sig av medarbetarsamtal som ett instrument för att bedriva skolutveckling. 
Meningen är att slutprodukten skall bli en typ av utvärdering av de 3 år som kommunen har 
använt sig av målkortet som ett styrdokument när det gäller mål, resultat och löneprocess i 
kommunen. För att nå detta syfte beslutade jag mig för att enbart rikta in mig på en del av 
kommunens verksamhet. Den delen blev grundskolan. 
 
Enligt Stensmo (2002) är en intervjustudie alltid i någon mening fenomenologisk, om den 
ställer frågor om människors upplevelser och erfarenheter. Den fenomenologiska intervjun 
ger svar på hur ting och händelser i omvärlden framträder i just den intervjuades medvetande. 
Samma ting och händelser kan framträda på ett helt annat sätt för en annan intervjuads 
medvetande. 
Upplevelser och erfaranden är subjektiva och personliga och kan aldrig vara annat. Man kan 
därför inte säga att en viss upplevelse kan vara ”rätt” eller ”fel”. Detta är något man måste ha i 
minnet då man genomför en fenomenologisk intervjustudie. 
De data som reflektören samlar in kan vara kvalitativ eller kvantitativ. Kvalitativ data är data i 
form av berättelser, kvantitativ data är data i form av skalor. Eftersom jag har intervjuat och 
sammanfattat informanternas svar har jag använt mig av kvalitativ data. 
I denna kvalitativa undersökning har jag använt mig av Kvales sju stadier (Stensmo 2002) 
som är: 
Tematisering: Utgår från de tre frågorna vad, varför och hur. Med detta menas att intervjuaren 
skaffar sig förkunskaper om det ämne som skall studeras (vad?), klargör studiens syfte 
(varför?) och intervjuaren förvärvar kunskap om vilka som är lämpligast för studiens 
genomförande (hur?).  
Planering: Här bör intervjuaren tänka på vad som krävs för att få fram slutprodukten – 
rapporteringen av studien och ta ställning till validitetsfrågor, vilken intervjuteknik som skall 
användas osv.   
Intervju: Intervjuaren bör ställa öppna frågor. Skillnaden mellan direkta och indirekta frågor 
är att direkta frågor är frågor med raka svar medan indirekta frågor ger mer svävande svar. 
Tolkande frågor innebär att intervjuaren omformulerar svaren. 
Utskrift: Här omvandlas talspråket till skriftspråk. När man skriver ut en intervju börjar också 
tolkningsarbetet. Här får man tänka på reliabilitetsfrågan dvs. hur pålitlig min rapportering är. 
Det är viktigt att intervjuaren själv skriver ut materialet.  
Analys: Här får intervjuaren söka efter innebörden och meningen i det som sagts i intervjun. 
Verifiering: Här fastställs intervjuresultatets generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. 
Rapportering: Rapporteringen är den slutprodukt som intervjuaren framlägger.  
I den här undersökningen har reflektören inför intervjun noggrant gått igenom vad som gäller 
för informanten. Reflektören har spelat in och skrivit ner vad som sagts under själva 
intervjutillfället och sedan gjort en sammanfattning av intervjun. Informanten har sedan 
godkänt eller förtydligat det skrivna. Utsagorna har därefter kategoriserats och färdigställts. 
 
Anledningen till att jag har valt att intervjua rektorerna är att jag ansåg att det var det bästa 
sättet att få fram hur rektorerna använder sig av målkortet utifrån intentionerna som har getts 
ut. Jag gjorde min frågeguide (se bilaga 1) så att jag på ett så bra sätt som möjligt skulle 
kunna utläsa ur svaren hur de egentligen använder sig av målkortet vid medarbetarsamtalen. 
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Dock är inte alla frågor öppna, vilket är ett krav vid en kvalitativ intervju. När Ni läser mitt 
resultat kommer Ni även där att märka att jag ej använt mig av enbart kvalitativa intervju 
metoder. Där har jag delvis redogjort på ett kvantitativt, alltså mer berätta för Er hur 
rektorerna arbetar.  
Rektorerna fick frågeguiden i förväg vilket gjorde att de hade möjlighet att förbereda sig. Jag 
vill att Ni som läsare har i tanken att jag endast har intervjuat rektorers användning av 
målkortet och utgått från deras beskrivningar. Jag utgår alltså från att det som de sägs, att de 
också gör detta i praktiken. Rapporten är skriven utifrån Stensmos ”Vetenskapsteori och 
metod för lärare” (2002) s.40-43. 
  
För att se hur rektorerna arbetar med medarbetarsamtalen konstruerade jag en frågeguide (se 
bilaga 1), som omfattar informanternas syn på i vilken utsträckning intentionerna från 
kommunledning följs. Frågeguiden omfattade även frågor om medarbetarsamtalens upplägg 
och genomförande. Intervjuerna pågick under nästan två månaders tid och de genomfördes 
under den period då de flesta av rektorerna genomförde sina medarbetarsamtal. 
 
Kommunens personalchef har hjälpt mig med att förklara hur initieringen gick till. Innan jag 
bestämde mig för att genomföra undersökningen kontaktade jag förvaltningschefen i 
kommunen för att få klartecken om att genomföra undersökningen. Det visade sig inte vara 
några problem, snarare tvärtom. Förvaltningschefen sade sig liksom personalchefen, vara 
intresserade av att få läsa resultatet av undersökningen. 
 
 

2.1 Reliabilitet och Validitet 
 
Reliabilitet står för hur noggrant och tillförlitligt undersökningen är genomförd. 
Validitet står för giltighet vilket betyder om man mäter det man är tänkt att mäta utifrån 
intentionen. Eftersom informanterna hade möjlighet att förbereda sig inför intervjun och att de 
visste vad syftet med intervjun var, anser jag att reliabiliteten är hög. Dock sänks reliabiliteten 
p.g.a. att jag ej kan påvisa att rektorerna verkligen sätter sina ord i praktiken. Jag förutsätter 
att de gör detta. Dessutom fick informanterna möjligheten att rätta till eventuella 
misstolkningar från min sida. Utifrån informanternas svar har jag sammanställt relevant fakta 
för att få svar på min frågeställning, vilket jag också tycker att jag har fått. Dock blev 
resultatet något annorlunda än vad jag hade förväntat mig. Det resultat som förvånar mig mest 
är att samtliga informanter generellt följer de intentioner som getts ut, vilket är bra med tanke 
på att det endast var 3 år sedan initieringen ägde rum. Vanligtvis brukar det ta längre tid att nå 
lika långt som xx – kommun har gjort i dagsläget. Jag är också nöjd med min intervjuguide 
som underlag till min undersökning. Det jag saknade svar på var, utifrån min frågeguide, om 
informanterna var nöjda med den information, om hur de skall använda målkortsmodellen vid 
medarbetarsamtalen. Detta fick jag lägga till under själva intervjun.  
Eftersom xx – kommun inte är den enda kommunen som använder sig av målkort, skulle det 
vara intressant att jämföra deras intention med målkortet med andra kommuner och se hur 
långt de har kommit efter 3 år och vilka styrkor och brister det finns där.  
Att arbeta mål- och resultatinriktat är vida känt, inte bara inom skolväsendet utan kanske ännu 
mer inom näringslivet. Att använda sig av målkort för att nå sitt/sina mål är mindre känt för 
allmänheten.  
 
Den metod som använts (Stensmo 2002) är teoretisk validitet, som innebär att man gör en 
logisk undersökning av hur väl de begrepp, teorier eller mätmetoder man använder, 
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överensstämmer med den verklighet man avser att studera. I mitt fall använder jag mig av 8 
informanter som jag sammanfattar och jämför med de intentioner som getts av 
förvaltningschef.  
Denna undersökning är också induktiv dvs. det teoretiska – allmänna – skall härledas ur det 
praktiska – enskilda eller informanternas svar skall härledas ur intentionerna.  
 
Utifrån min frågeguide, där syftet var att få reda på hur rektorerna arbetar med målkortet i 
medarbetarsamtalen, har jag sammanfattat deras svar (se bilaga 2) där jag har utläst olikheter 
och likheter och vad som följs enligt intentionerna. Det är för min del inte relevant vem som 
gör vad utan på vilket sätt de gör det. Min resultat del blir som en sammanfattning av 
informanternas svar, för att Ni som läsare lättare skall kunna se på vilket sätt de arbetar med 
sina medarbetarsamtal och om vilka saker som följs enligt intentionerna. Denna del blir mer 
kvantitativ än kvalitativ. Jag har alltså använt mig av både kvalitativa och kvantitativa 
metoder i mitt arbete. 
 
 

2.2 Urval 
 
Jag har valt att avgränsa min studie till att omfatta enbart skolledarna för grundskolan i 
kommunen och deras medarbetarsamtal med personalen, vilket jag vill att Ni som läsare skall 
ha i åtanke när Ni läser denna uppsats. Det är alltså enbart chefernas synvinkel som jag har 
valt att undersöka. 
 
I min undersökning hoppades jag på att kunna intervjua samtliga rektorer inom grundskolan 
vilket också uppfylldes. Jag var osäker på om alla verkligen ville ställa upp, speciellt när 
undersökningen skulle genomföras under vårterminen, då rektorerna vanligtvis brukar ha ett 
fullbokat schema. Det visade sig att så var fallet men att samtliga tog sig tid.  
Samtliga åtta skolledare har arbetat i kommunen och som chef sedan initieringen av målkortet 
genomfördes i januari 2004.  
Informanterna består av 3 rektorer med ansvar för förskolor, 3 rektorer med ansvar för F-6 
och 2 rektorer med ansvar för skolår 7-9. De 3 rektorerna för förskolorna jobbar under samma 
tak, liksom de 2 rektorerna för skolår 7-9. Övriga 3 rektorer arbetar på olika skolor. 
Totalt ansvarar dessa informanter för ca 360 medarbetare. 
 
 

2.3 Studiens genomförande 
 
Efter en dialog med personalchefen och förvaltningschefen i kommunen, där jag visade en 
problemformulering och min frågeguide som jag skulle använda mig av i min undersökning, 
kontaktade jag rektorerna. Jag skrev via mail och bifogade problemformulering och 
frågeguide så att de skulle veta vad som var syftet med min undersökning och att de skulle ha 
möjlighet att förbereda sig. Det visade sig att de var olika förberedda, men samtliga sade sig 
ha läst igenom frågeguiden så att de visste vad det handlade om. Vissa var mycket väl 
förberedda och visade stort engagemang. 
 
Jag beslutade mig för att spela in intervjuerna via mp3-spelare och samtidigt föra egna 
anteckningar. Efter varje intervju skrev jag ner en sammanfattning av vad de hade svarat, där 
jag använde mig av både mina anteckningar och det inspelade materialet. Tyvärr tog batteriet 
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slut i början av en intervju vilket jag ej upptäckte förrän jag skulle skriva sammanfattningen. 
Jag fick enbart använda mig av mina anteckningar från detta intervjutillfälle. Det har haft viss 
inverkan på min undersökning men informantens godkännande har varit en godtagbar 
granskning av min förmåga att anteckna under intervjun.  
När jag ansåg mig färdig med min sammanfattning mailade jag den till respektive informant 
som i sin tur fick läsa igenom mina tolkningar av intervjun. Om det var något som inte stämde 
eller som jag inte hade fått med, fick de en chans att rätta till det och slutligen fick de 
godkänna resultatet av intervjun. Det visade sig ta mycket tid, dels att sammanfatta 
intervjuerna och även att vänta in godkännandet från informanterna. Den första intervjun 
genomfördes i mitten av mars och den sista intervjun genomfördes i början av maj. Detta 
innebar att jag fick skriva mitt resultat parallellt med att intervjuerna genomfördes. 
 
Tidsåtgången för varje intervju räknade jag med skulle ta ca 45 minuter. Det visade sig att det 
i de flesta fall var en bra uppskattning. Den kortaste intervjun tog 22 minuter och den längsta 
intervjun tog 35 minuter. Det tog oftast längre tid, mellan 1-1 ½ timme per intervjutillfälle om 
jag räknar med samtalen före och efter själva intervjun.  
 
Jag bad informanten att antingen läsa hela frågan eller enbart tala om vilket frågenummer som 
informanten svarat på. Om jag inte fick tillräckligt med svar på frågan, ställde jag följdfrågor. 
En av informanterna tyckte att det var lättare om vi förde en dialog under själva intervjun 
istället för den monolog som övriga informanter hade, med påföljdsfrågor från mig. 
Intervjuerna av samtliga informanter genomfördes på deras kontor. De flesta av dem var noga 
med att vi var ostörda under själva intervjun. 
 
 

2.4 Bearbetning och analys 
 
Efter att ha lyssnat igenom och bearbetat mitt material, sammanställde jag ett eget 
analysschema (se bilaga 2). Jag utgick från den information informanterna gav mig, där jag 
sammanställde vem som sade vad och hur många som sade samma sak. Utifrån 
sammanställningen av mitt analysschema har jag dragit egna slutsatser. Därefter jämförde jag 
informanternas sätt att använda sig av målkortet med intentionerna som gavs ut för drygt 3 år 
sedan av personalchefen i kommunen.  
Inspelningarna från intervjuerna finns sparade, detsamma gäller mina utskrifter av 
intervjuerna.  
 
Den litteratur som använts i rapporten är den litteratur som vi läst under kursen 
”Utbildningsledning”. Jag har även valt att fördjupa mig i ämnet medarbetarsamtal under min 
litteratur del i rapporten. Ur den kurslitteratur som jag har valt att ha med som referens finns 
bl.a. olika syn på hur skolutveckling kan äga rum och olika teoretiska modeller och strukturer 
för hur olika organisationer kan se ut. Olika typer av samtal är också en del i det som jag har 
valt att ha med där jag bl.a. har valt lärande samtal och visionstänkandet.  
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3. Resultat 
 
 
Syftet med undersökningen är att undersöka om initieringen av målkortet fungerar enligt 
intentionerna. Mer specifikt är mitt syfte att förkovra mig om hur rektorer använder sig av 
medarbetarsamtalen som ett förbättringsredskap när det gäller skolan och dess utveckling. 
Jag har valt ut material utifrån informanterna, vilket jag tycker har relevans i min 
undersökning.  
 

3.1 Rektorers förberedelser inför medarbetarsamtal 
 
Det visar sig att samtliga rektorer förbereder sig genom att läsa igenom och granska det 
senaste medarbetarsamtalet som medarbetaren hade. Det kan dock variera vad de läser 
igenom, vissa ser över sina egna anteckningar och vissa läser igenom målkortet. 
Fyra rektorer läser igenom målkortet och ser över vilka mål som då sattes upp och funderar 
över hur medarbetaren har uppfyllt sitt/sina mål. En rektor nämner att medarbetaren skall ha 
förberett sig genom att sätta upp mål som diskuteras under medarbetarsamtalet. 
Undersökningen visar också att flera rektorer tycker att alltför många medarbetare kommer 
oförberedda till sitt medarbetarsamtal. 
 
Hur rektorerna bokade in sina medarbetarsamtal skilde sig på två olika sätt. Sex rektorer 
gjorde ett schema med förslag på tider efter att ha sett över medarbetarnas scheman. En rektor 
skrev upp tider som fanns tillgängliga till att genomföra medarbetarsamtal på och 
medarbetarna fick skriva in sig på de tillgängliga tiderna.  
 
Fyra rektorer använder sig av att skicka ut ett PM eller en stencil där det står vad som kommer 
att diskuteras under medarbetarens samtal och på vilket sätt som medarbetaren kan förbereda 
sig. Här kan det variera lite från rektor till rektor men i huvudsak tas saker som 
måluppfyllelse, engagemang i sitt arbete och med sina elever, motivation upp.  
Samtliga fyra rektorer säger att de använder sig av detta utskick som en mall under själva 
medarbetarsamtalet.  
 
Undersökningen visade att samtliga informanter nämnde att de använder/funderar på att 
använda gruppsamtal som ett inledande samtal till medarbetarsamtalet. En rektor använder sig 
av gruppsamtal under hösten, vilket rektor initierade samma år som målkortet initierades dvs. 
2004. Syftet med gruppsamtal är att försöka få medarbetarna i varje arbetslag att diskutera och 
gemensamt komma fram till ett bra sätt att bedriva en positiv utveckling av arbetslaget och 
skolan. Det är även bra att höra vad varje medarbetare säger och tycker i en gruppsamling och 
sedan jämföra med om det stämmer överens med vad medarbetaren säger under sitt 
medarbetarsamtal. 
En annan rektor har använt sig av gruppsamtal för ett par år sedan. En tredje rektor har 
initierat gruppsamtal under detta läsår. En fjärde rektor har det senaste året haft två 
gruppsamtal under höstterminen och ett gruppsamtal under vårterminen. Varje arbetslag 
består av 3-4 personer. 
Fyra rektorer nämner att de är intresserade av att initiera gruppsamtal i framtiden. 
Anledningen är troligtvis det som en av rektorerna tog upp i sin intervju, att 
förvaltningschefen har initierat detta de senaste åren med gymnasieskolan och är nu 
intresserad av att driva samma sak med grundskolan (min anmärkning). 
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En rektor skriver en sammanfattning av kompetensbehovet som medarbetarna tar upp på sina 
medarbetarsamtal. Denna sammanfattning använder sig rektorn av inför nästa års 
medarbetarsamtal för att se över vad varje medarbetare har haft för möjlighet till 
kompetensutveckling och hur den har gynnat verksamheten. Alla rektorer använder sig av 
målkortet som en mall för uppföljning av kompetensutvecklingsbehovet. 
 
Tre rektorer uttrycker att de inför samtalet funderar över vad som är viktigt att ta upp med var 
och en och vad denne vill ha sagt till personen som har medarbetarsamtal. Två rektorer tittar 
på medarbetarnas scheman för att se över medarbetarnas arbetssituation. 
 
En rektor nämner vikten av att välja en lämplig lokal som medarbetarsamtalet utförs. Nämner 
även vikten av att få vara ostörda under själva medarbetarsamtalet. Det får inte finnas något 
emellan parterna som ett skrivbord eller dylikt utan det skall vara öppet och fritt.  
Flertalet av rektorerna har sina medarbetarsamtal på sitt kontor. Två av rektorerna nämner att 
medarbetaren får välja plats, en rektor reser runt till medarbetarna och en rektor nämner inget 
om lokal. 
 

3.2 Medarbetarsamtalet 
 
Samtliga genomför sina medarbetarsamtal någon gång under våren. En rektor har två 
medarbetarsamtal/år, då han även har ytterliggare ett medarbetarsamtal tidigt på höstterminen. 
Målet för samtliga är att vara färdiga innan 1 april då löneöversynen görs. Huvuddelen av 
medarbetarsamtalen hos de flesta rektorer görs i månaderna januari, februari, mars och även 
april/maj. 
 
Fyra av rektorerna nämner att de brukar sitta på deras kontor och genomföra 
medarbetarsamtalen. Tre av rektorerna brukar besöka medarbetarnas arbetsplats och ha 
medarbetarsamtalet där. Lika många säger att medarbetaren får avgöra var någonstans 
medarbetarsamtalet skall genomföras. En rektor nämner inte var medarbetarsamtalet äger 
rum. 
 
Det skiljer sig en hel del på hur många medarbetarsamtal som respektive rektor ansvarar för. 
Den som har minst antal medarbetarsamtal har 20 stycken och den som har flest har 55 
stycken (detta läsår). Den rektor som har 20 medarbetarsamtal brukar vanligtvis ha fler men 
pga. studier har rektorn färre detta läsår. Medelvärdet av samtliga rektorers medarbetarsamtal 
är ca 45 stycken. 
En av rektorerna är även ansvarig (Samverkande rektor) för att ha samtal med övriga rektorer 
vilket sker ca tio gånger/år. Detta kallar rektorn dock ej för medarbetarsamtal eftersom lön 
aldrig diskuteras.  
En av rektorerna nämner att denne har medarbetarsamtal med långtidsvikarier, vilket är några 
stycken. Även här diskuteras aldrig lön. 
En rektor nämner att denne inte enbart har medarbetarsamtal med lärare utan även med 
syokonsulenter, vaktmästare och administrativ personal. 
En rektor har även hunnit med något som denne kallar för ”kvartsamtal” under höstterminen, 
vars syfte var att känna av hur personen trivdes med sina arbetsuppgifter. 
De flesta av rektorerna säger att de klarar max av att ha 3 medarbetarsamtal/dag. En rektor 
tycker att denne klarar av 4 medarbetarsamtal/dag och en annan säger att denne hinner med 5-
6 medarbetarsamtal/dag men tillägger också att då är man helt slut! 
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3.3 Tidsåtgång 
 
Samtliga rektorer utom en, säger att de har medarbetarsamtal 1 gång/år. Denne rektor har då 2 
medarbetarsamtal/år. Den avsatta tiden för varje medarbetarsamtal varierar från 45 minuter 
till 2 timmar, där huvudparten avsätter 1 timma. Den totala avsatta tiden varierar från 1,5 
timmar till 3 timmar. Flertalet av rektorerna tycker att de oftast hinner klart 
medarbetarsamtalen under den utsatta tiden medan några tycker att det är svårt att hinna med. 
Detta har sin förklaring i att det skiljer mycket i den avsatta tiden till medarbetarsamtalet från 
rektorerna. 
Några av rektorerna tycker att det är svårt att uppskatta tidsåtgången eftersom det kan variera 
mycket från person till person.  
En av rektorerna ber sin personal att tala om i förväg om mer tid än den utsatta önskas, 
erbjuds detta. 
 
Samtliga säger att de avbryter medarbetarsamtalen om tiden de avsatt från början är slut och 
om någon av dem ej kan fortsätta. Då bestäms en ny tid för att fortsätta medarbetarsamtalet. 
Om båda parter kan fortsätta medarbetarsamtalet görs naturligtvis detta. 
En av rektorerna påpekar vikten av att få vara ostörda under medarbetarsamtalet. 
 

3.4 Inledning av medarbetarsamtalen 
 
Det visar sig att rektorerna inleder sina medarbetarsamtal på olika sätt: 

• Hälsar välkommen och går igenom förutsättningarna för medarbetarsamtalet. 
• Personligt ”rundsnack” för att skapa en god stämning. 
• Fråga om vad som ligger dem ”närmast om hjärtat”, vad de önskar ta upp på sitt 

medarbetarsamtal. 
• Inget speciellt sätt utan brukar följa sin mall. 
• Frågar hur de mår och hur de har det på sin arbetsplats. 
• Gör en resumé över vad som sades förra medarbetarsamtalet. 
• Anknyter till något i verksamhetens vardag. 

 

3.5 Medarbetarsamtalets struktur 
 
Fyra av rektorerna nämner att de har fått information när målkortet initierades, tre av dessa 
säger att informationen var tillräcklig. En rektor tycker att informationen var vag. Övriga 
nämnde inget om instruktioner. 
Samtliga rektorer har en mall som de följer men mallen ser olika ut hos varje rektor.  
 
Det visar sig att samtliga rektorer pratar lön i medarbetarsamtalen. En av rektorerna är noga 
med att påpeka att denne säger att nu är medarbetarsamtalet slut och nu har vi lönesamtal. 
Samtliga rektorer nämner någon gång under intervjun att de är insatta i det lönepolitiska 
programmet som kommunen använder sig av. 
 
Undersökningen visar att samtliga rektorer ändrar sina medarbetarsamtal från person till 
person, dock säger samtliga att mallen eller strukturen är densamma för alla 
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medarbetarsamtal. Det som skilde två av rektorerna från de övriga var att de erbjöd 
medarbetaren att leda medarbetarsamtalet. En av dessa två rektorer erbjöd också 
medarbetaren att föra anteckningarna. 
 
Så här ser respektive rektors struktur ut under medarbetarsamtalet: 

Rektor A 
A inleder genom att hälsa välkommen och går igenom förutsättningarna för 
medarbetarsamtalet. Berättar sedan vilka kriterier som är lönebildande och hur lönebilden ser 
ut. Efter denna inledning går de igenom målkortet och startar med att se på framsidan, på 
skolans gemensamma mål för att därefter fortsätta gå igenom det/de personliga målet/målen. 
Här tas även de saker som är aktuella för medarbetaren som exempelvis föräldraledighet, 
studier, problematiska arbetsförhållanden, nya arbetsuppgifter etc. A poängterar vikten av att 
vara ärlig och våga ta upp saker som kan vara besvärliga att ta i. Detta gör att medarbetaren 
får ett förtroende sin chef. Som avslutning tar A upp saker som är positiva och saker som är 
negativa eller som A själv uttrycker det; ”plus och minus”. 
Målkortet fungerar som mall tillsammans med detta upplägg som visas ovan.  
A har fått information om hur målkortet skall användas under utvecklingssamtalet men saknar 
information om hur A som chef skall bedriva samtalen, m. a. o. samtalsmetodik. 
 

Rektor B 
Efter att ha gått igenom ”rundsnacket” fortsätter B med att se över arbetssituationen som 
helhet; schema, grupper och hur eleverna fungerar. Skapar då en uppfattning i det stora 
perspektivet. B jämför med tidigare år (hur personen mår) vilket B tycker är oerhört viktigt 
därför att då märker B om det finns något som B behöver fördjupa sig i under samtalet. 
Medarbetarsamtalet fortsätter genom att de talar om framtidsutsikter för det närmaste året och 
även längre och vilka tankar personen har. Exempel som B diskuterar är klimatet i klassen, 
inom arbetslaget, på skolan, hur de upplever skolledarna, hur de resonerar kring 
kompetensutveckling, om de får tillräcklig inspiration, om vi använder kompetensen etc. 
Fortsätter sedan samtalet med att gå igenom målkortet, först det gamla och sedan det nya.  
Lön diskuteras också någon gång under medarbetarsamtalet.  
En plan för själva medarbetarsamtalet har B alltid. Ser olika ut för olika medarbetarsamtal 
(min bedömning).  
B nämner inget angående instruktioner om hur medarbetarsamtalet bör/skall se ut. 
 

Rektor C 
Efter att medarbetaren har fått säga om den vill ta upp något speciellt fortsätter C samtalet 
med mål och hur medarbetaren engagerar eleverna. Går sedan igenom målkortet olika delar, 
utvärderar det och sätter nya mål för framtiden. Lön diskuteras någon gång under 
medarbetarsamtalet. 
Målkortet fungerar som en typ av mall.  
C har fått instruktioner om det lönepolitiska och personalpolitiska program som ligger till 
grund för bl. a. medarbetarens löneutveckling. C uttrycker sig är kritisk mot målkortets 
användning. 
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Rektor D 
D följer det upplägg som skickats ut ungefär en månad innan medarbetarsamtalet, frågar om 
det finns något speciellt som önskas ta upp, gör en tillbakablick, ser över året som gått, 
diskuterar samarbetet på avdelningen och enheten etc. Detta leder vidare till målkortet, där D 
ser över hur medarbetaren lyckats uppnå sina tidigare satta mål. Därefter sätts nya mål som 
medarbetaren skall arbeta mot. Tillsammans kommer de överens om en skattning över hur 
mycket tid personen skall satsa per mål. D påvisar vikten av att medarbetaren verkligen får 
och vägar säga vad denne tycker och tänker, att det känns avspänt för medarbetaren under 
samtalet.  
Medarbetaren får själv lägga upp sitt medarbetarsamtal om så önskas, vilket uppmuntras av D 
eftersom medarbetaren kommer bättre förberedd. D ser alltid till att få med de punkter som är 
basen i medarbetarsamtalet även om D ej leder samtalet. 
När medarbetarsamtalet är slut är D noga med att påvisa detta och går över till ett lönesamtal. 
Mallen som D följer är det utskick som gjordes månaden innan. 
D nämner att personalchefen har gått igenom användningen av målkortet men nämner inget 
om D tycker att informationen varit tillräcklig. 
 

Rektor E 
Efter att ha avklarat personens välbefinnande följer E de punkter som skickats ut i förväg till 
medarbetarna. E tar upp hur arbetssituationen är just nu och tankar inför nästa läsår, vilket 
behov av kompetensutveckling som finns och hur personen ligger till lönemässigt.  
När det gäller lönen diskuteras kompetens, arbetsinsats i form av målkort, arbetssituation och 
ansvar i enlighet med det lönepolitiska programmet. Eftersom lönen ej kan sättas vid 
medarbetarsamtalets genomförande erbjuds ett nytt lönesamtal om så önskas. 
Målkortet utvärderas alltså och nya mål sätts. Som avslutning ges en chans för medarbetaren 
att visa eller berätta saker som de själva vill ta upp. 
Utskicket tillsammans med målkortet fungerar som mall under medarbetarsamtalet. 
Personalchefen har gått igenom dels med oss rektorer och även med all personal som berörs 
av målkortet och dess användning.  
 

Rektor F 
F startar sina medarbetarsamtal genom att göra en resumé över vad som sades förra 
medarbetarsamtalet.  
Mallen som F följer är det utskick som medarbetaren fick en månad i förväg där de 
tillsammans diskuterar tillbakablick, samarbete måluppfyllelse (verksamhet-individ), 
arbetsmiljö (motivation/tillfredsställelse/det dagliga arbetet) och framtiden. Fortsätter samtalet 
med att tillsammans utvärdera målkortet och sätter nya mål för framtiden.  
Lönen diskuteras någon gång under medarbetarsamtalet där personen får reda på om denne 
ligger över, under eller på snittet och av vilken anledning. Ett nytt lönesamtal erbjuds under 
hösten, när lönen är satt. Lönen skall spegla det arbete som personen gör och ökningen skall 
spegla det/de mål som är uppfyllda enligt lönepolitiska programmet. 
De skriver båda under det som skrivits ned under medarbetarsamtalet. Medarbetaren 
dokumenterar detta i sin portfolio.  
Vi är tre rektorer som tillsammans diskuterar hur vi går vidare efter att vi har haft våra 
medarbetarsamtal. 
F nämner inget om instruktioner. 
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Rektor G 
G anknyter till något i medarbetarens vardagliga verksamhet och därefter brukar G gå igenom 
förra medarbetarsamtalet och vad som koms överens om då. En diskussions förs tillsammans 
kring hur det har gått, vad som har blivit bättre/sämre och gör en utvärdering kring det hela. 
Det är alltså målkortet som gås igenom, där G går igenom skolans uppsatta mål som då skall 
ligga till grund för medarbetarens mål. Medarbetaren sätter upp nya mål i samråd med G, som 
denne skall sträva mot att uppnå i framtiden. Det här är den struktur som G vanligtvis brukar 
följa. G är nöjd med målkortet och tycker att det fungerar bra.  
Lön diskuteras under vårens medarbetarsamtal. 
G har inte fått några instruktioner om att så här skall medarbetarsamtalet se ut. G tycker också 
att det var vaga instruktioner från kommunledning men tycker samtidigt att G funnit en egen 
väg att ha sina medarbetarsamtal på. 
 

Rektor H 
H har gjort ett eget formulär som används som mall under medarbetarsamtalet. Den mallen är 
gjord efter målkortsmodellen. De saker som H går igenom är Utvärdering, Allmänt, Personligt 
(målkortet), Arbetsmiljön och Framtida utvecklingen. Den sista punkten handlar om 
Sammanfattning och Uppföljning.  
Vi rektorer har fått information av personalchefen i kommunen och H tycker att det har getts 
tillräckligt med information. H tycker att målkortet fungerar bra, mycket bättre än den mall vi 
hade tidigare. 

 

3.6 Uppföljning och Dokumentation 
 
Samtliga rektorer säger att de erbjuder att ha ett nytt samtal efter att medarbetaren har fått sin 
eventuella lönehöjning, som vanligtvis blir någon gång under höstterminens start. Dock 
verkar det enligt rektorerna att intresset för ett nytt samtal är litet. 
Alla använder sig av målkortet under medarbetarsamtalet, men det är endast tre av rektorerna 
som kopierar och sparar målkortet för dokumentation. De övriga säger dock att de har 
målet/målen nedskrivna i sina egna anteckningar.  
Tre av rektorerna har infört gruppsamtal som en uppföljning av medarbetarsamtal och även 
som en förberedelse inför nästa medarbetarsamtal. Detta sker någon gång under höstterminen.  
Rektorerna för Förskoleenheten diskuterar tillsammans om hur de skall gå vidare med 
exempelvis kompetensutveckling och hur de skall fördela lönespridningen. 
Detsamma gäller rektorerna på högstadiet. De övriga tre rektorerna nämner inget om 
gemensam uppföljning. En anledning kan vara att de ej arbetar under samma tak, vilket de 
rektorer som har samarbete kring uppföljningen av medarbetarsamtalen (egen anmärkning). 
En av dessa tre rektorer för en egen dokumentation över vilka önskemål om 
kompetensutveckling som kommit upp under medarbetarsamtalen. 
Samtliga rektorer har någon form av reflektion efter varje medarbetarsamtal och 
dokumenterar genom egna anteckningar vad som kommit upp under medarbetarsamtalet. 
Tre rektorer låter även medarbetarna dokumentera sina målkort och kompetensutvecklingar i 
form av en portfolio. 
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3.7 Det svåraste... 
 
Fyra av rektorerna säger att det svåraste med medarbetarsamtalen är att veta hur ärlig och 
uppriktig de kan vid känsliga saker, utan att såra och skada för mycket. Alla fyra tycker 
samtidigt att de är viktigt att de talar klarspråk och verkligen säger saker som är jobbiga att 
diskutera med medarbetaren. Syftet säger de, är att det alltid skall leda till något gott. 
En av rektorerna nämner att det svåraste med medarbetarsamtalen är att få tiden att räcka till 
och att det därför är viktigt att hålla sig till sakfrågor. En rektor tycker att det svåraste är att få 
ut ett vettigt samtal av de som är oförberedda och tystlåtna. 
En av rektorerna har ej angivit vad den tycker är svårast med medarbetarsamtal. 
 
Andra saker som några av rektorerna nämnde, som de tycker är svåra är att ha 
medarbetarsamtal med personer som inte har förberett sig för sitt medarbetarsamtal. De har då 
oftast ingenting att komma med och diskussionen känns mindre givande. 
En annan sak som togs upp av en rektor är att det är svårt att vara ledare när medarbetaren ej 
kommer överens med övriga i arbetsgruppen. Rektorn berättar att denne använder sig av 
liknelser för att på ett lättförståeligt sätt förklara vad som händer när inte alla strävar åt samma 
håll. 
Att diskutera lön nämnde en av rektorerna som en svår uppgift. 
 

3.8 Det viktigaste... 
 
Resultatet visar att det skiljer sig en del vad rektorerna tycker är viktigast med 
medarbetarsamtalen. Två rektorer tycker att det viktigaste är att få reda på hur personen mår 
och hur de har det på sin arbetsplats. En rektor tycker att det viktigaste är att det har ett 
positivt syfte. En annan säger att medarbetaren har fått berätta sin syn och roll i verksamheten, 
en tredje att medarbetaren vågar berätta allt som den går och bär på och en fjärde rektor säger 
ungefär detsamma och tillägger vikten av att skapa förtroende hos personalen som viktigast. 
Att bejaka medarbetaren tycker en femte rektor som det viktigaste syftet och en sjätte rektor 
säger att komma närmare personen är det viktigaste syftet med medarbetarsamtalet.  
 
Följande saker togs upp av rektorerna: (Den första punkten var det två rektorer som tog upp, 
resterande punkter var vad var och en tog upp) 

• Att få en egen tid för den anställde med sin chef. 
• Våga lyfta saker som kan vara svåra att diskutera. 
• Idag pratar vi för lite med varandra. Istället för att samtala skickar vi mail till varandra 

vilket lätt kan misstolkas och skapa onödiga konflikter. Vi har för lite tid år varandra 
vilket är grundläggande för att skapa förståelse hos varandra. 

• Se hur personen mår och hur den klarar sin arbetsuppgift, hur arbetssituationen ser ut. 
• Inte lämnar medarbetarsamtalet med några obesvarade frågor. 
• Diskutera skolutveckling med min personal. 
• Få medarbetaren att lyfta som person. 
• Få medarbetaren att se sin del i helheten och skapa förståelse för uppdraget. 
• Ha en bra struktur under medarbetarsamtalet. 
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3.9 Självkritik 
 
Resultatet visar att samtliga är i stort sett nöjda eller ganska nöjda med sina medarbetarsamtal. 
Flera av dem säger också att medarbetarsamtalen naturligtvis alltid kan bli bättre. 
 
Den främsta förändring som flest rektorer (fem stycken) tar upp är att de vill att 
löneöversynen vore klar innan medarbetarsamtalen startar. 
Lika många tycker att de har för många medarbetarsamtal och att ungefär hälften vore lagom. 
Det skulle leda till bättre medarbetarsamtal genom att det finns bättre tid till förberedelser och 
uppföljning. En av rektorerna nämner att det är ett framtida mål som kommunens ledning har 
att en chef endast skall ha 25-30 personer att vara chef för.  
Två av rektorerna är irriterade över att den miljöenkät som personalen får göra efter varje 
läsårs slut, är det alltid någon/några som inte är nöjda med dem som chef. Dock under 
medarbetarsamtalen är samtliga medarbetare nöjda. Båda tycker att det känns frustrerande att 
dels inte veta vem/vilka som tycker såhär och även att de inte vet vad de skall göra för att 
förbättra situationen. 
En rektor önskar ha tid till att ha klassrumsbesök hos varje medarbetare innan 
medarbetarsamtalet som de sedan kan föra pedagogiska diskussioner kring. 
En rektor är inte nöjd med den kvalitetsredovisning som används. 
 

3.10 Medarbetarsamtalet relaterat till målkortet 
 
Här har jag gjort en sammanfattning av vad informanterna tagit upp angående målkortet under 
intervjuerna. 
 

• Samtliga rektorer använder sig av målkortet som en mall eller struktur under 
medarbetarsamtalet. (En av rektorerna har dock gjort en egen mall utifrån 
målkortsmodellen). 

• Samtliga rektorer använder sig av målkortet vid lönesättning där rektor ser över hur 
väl medarbetaren uppfyllt sina satta mål. 

• Hälften av rektorerna tar kopior på målkortet och arkiverar dem. Samtliga använder 
sig av målkortet vid förberedelser av medarbetarsamtal. 

• Flera av rektorerna nämner att de använder sig av målkortet när de ser över 
kompetensutvecklingen på skolan. 

• Flera rektorer nämner att de använder målkortet som en del i dokumentationen. 
• Enligt undersökningen är de flesta av rektorerna positiva till målkortet som underlag 

vid medarbetarsamtal. 
Informanterna nämner saker de tycker är positiva respektive negativa med användningen av 
målkortet. 
Positivt:   

• En rektor nämner att målkortet är en bra mall för att se hur mycket som egentligen blir 
uppfyllt av allt som sägs skall genomföras. Samma person tycker att det även är en bra 
mall för en längre tidsperiod och att den fungerar bra som dokumentation. 

• En annan rektor tycker att målkortet är bra som diskussionsunderlag och tycker att 
individuella mål är positivt. 

 
Negativt: 
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• Det är en stor brist i målkortet där löneökningen beror på hur väl jag utför mina 
förbättringsarbeten och uppsatta mål. En rektor tycker att det finns fler faktorer som 
spelar in.  

• Flera rektorer nämner att de tycker att det är svårt att få ut något av procentsatserna 
där medarbetaren skall bestämma hur stor del/mycket tid som skall satsas av 
medarbetaren. Det är som chef också svårt att avgöra hur mycket av målen som 
uppfyllts.  

• En rektor tycker att målen inte alltid är satta så att de går att utvärdera. 
• Det kan vara svårt att sätta bra mål enligt de intentioner som finns om målkortet 

(SMERT) (se bilaga 3). 
• Alla är ej förberedda inför sina medarbetarsamtal, vilket hälften av rektorerna nämner. 
  

3.11 Arbetar rektorerna enligt intentionerna? 
 
Undersökningen visar att samtliga rektorer använder sig av målkortet och har det som mall 
under medarbetarsamtalen. Det som verkar fungera bäst är de personliga mål som sätts 
tillsammans. När det gäller arbetslagets/arbetsenhetens mål har det gjorts på olika sätt. Hos 
vissa rektorer har jag ej fått klarhet i hur arbetslaget har fått fram sina mål och hur de följer 
upp dessa mål. Detsamma gäller även skolans mål. Enligt några rektorer har rektor varit den 
som sammanställt skolans mål utifrån...här är det oklart hur det har gått till.  
Det som är på gång att genomföras enligt samtliga rektorer är att det kommer att införas 
gruppsamtal, där rektor skall leda samtalen som sedan kommer att vara en del i 
medarbetarsamtalet. Här skall arbetslaget lägga fram en strategi över hur det på bästa sätt 
skall för att åstadkomma en bra utveckling av dels skola och arbetslag men även 
medarbetarens personliga utveckling som skall ha relevans till helheten. Enligt rektorerna är 
det här förslag från förvaltningschefen i kommunen. Syftet är att se till att den delen av 
målkortet där arbetslag och skola skall sätta upp mål ej har fungerat på ett korrekt sätt tidigare 
(egen anmärkning). 
Personalen har rätt till ett medarbetarsamtal och ett lönesamtal årligen. Enligt undersökningen 
är det endast en av rektorerna som har 2 olika samtal/år. Övriga har medarbetarsamtal och 
lönesamtal i samma samtal. Dock erbjuder samtliga rektorer en diskussion/motivering om 
varför deras lön blev som den blev.  
Målkortet används som ett styrdokument när lön diskuteras av samtliga rektorer. Det används 
också enligt intentionerna från personalchefen, där måluppfyllelsen är det som är 
lönegrundande. Enligt resultatet av min undersökning visar det sig att flera av rektorerna 
använder sig av målkortet som ett underlag för att leda kompetensutvecklingen på skolan. 
 

3.12 Framtida funderingar 
 
Samtliga tar upp gruppsamtal och är intresserade av att initiera detta i framtiden. En av 
rektorerna säger att det är lättare att initiera detta på gymnasiet och även högstadiet och att det 
kan vara svårt att initiera detta på övriga stadium. Rektor hänvisar till att dessa har många fler 
ämnen men vill initiera detta i basämnena (Ma/Sv/Eng) till att börja med. Samma rektor säger 
att ett gruppsamtal aldrig kan ersätta det personliga medarbetarsamtalet. 
Två rektorer kom under intervjun på att det vore intressant med att låta personalen utvärdera 
deras medarbetarsamtal. En annan rektor, som redan utvärderar sina medarbetarsamtal, 
påpekar vikten av feedback. 
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4. Diskussion 
 
 
Syftet med undersökningen är att kartlägga om rektorerna använder sig av kommunens 
intentioner med målkort som initierades i januari 2004, dvs. för drygt 3 år sedan.  
Denna studie har även gett mig möjlighet att utveckla mitt kunnande inom ämnet 
medarbetarsamtal. Jag vill återigen poängtera för läsaren att denna studie enbart är riktad mot 
rektorerna och deras arbete med målkortet och medarbetarsamtal. Det skulle vara intressant 
att följa upp denna studie, dels att se vad gruppsamtalen har lett till och även att få ta del av 
medarbetarnas syn på målkortet och medarbetarsamtalen. 
 

 

4.1 Metoddiskussion 
 
I min undersökning har jag använt mig av samtal med personalchef, intervjuer av rektorer och 
ett analysschema (se bilaga 2) gjort efter rektorernas svar. Intervjuerna gick till så att jag 
gjorde ett utskick via mail till berörda, där jag beskrev syftet med min undersökning och även 
bifogade min frågeguide (se bilaga 1). Detta gjordes för att rektorerna skulle ha möjlighet att 
förbereda sig vilket skulle leda till bättre genomtänkta och rättsenliga svar. Efter ca 1 vecka 
kontaktade jag rektorerna via telefon eller personlig kontakt, där vi tillsammans bokade in en 
passande tid. Samtliga intervjuer ägde rum på rektorernas kontor. Vi fick vara ostörda vid 
samtliga intervjutillfällen om vi bortser från en ringande telefon. 
Att spela in intervjua på band är ett bra sätt att säkerställa informanternas svar och 
information. Vid intervjutillfället kan det lätt hända att man inte alltid hinner med och 
uppfatta allt som sägs. Att ha intervjuerna på band underlättar informationsbearbetningen och 
säkerställer äktheten i informanternas svar. Personligen tycker jag att det också är en fördel att 
anteckna under intervjutillfället, vilket jag också gjorde. Det visade sig också vara tur 
eftersom inspelningen ej fungerade vid en av intervjuerna. Detta påverkar dock ej 
undersökningen eftersom varje rektor fick möjligheten att läsa igenom min tolkning av 
intervjun och också möjlighet att ändra på det som ej stämde överens med vad som sagts. 
Ett problem som jag tampades med var att det tog lång tid att få inbokade samtliga rektorer. 
Detta ledde till att p.g.a. tidsnöd fick jag börja skriva mitt resultat innan jag hade intervjuat 
klart samtliga rektorer. Därefter fick jag fylla på dels i mitt analysschema och i mitt resultat. 
Jag trodde att rektorerna skulle ha bättre tid för ett intervjutillfälle än vad några av dem hade. 
Den tid som jag antog skulle behövas för ett intervjutillfälle var 45 minuter. Det var en bra 
uppskattning, dock tog flera av intervjuerna mer tid om jag räknar med ”efterdiskussionen”. 
Samtliga rektorer bemötte mig på ett bra sätt och verkade intresserade av mitt arbete, trots att 
jag intervjuade dem under en hektisk arbetsperiod. 
Allt efter arbetets gång har jag även haft kontakt och rådgivning av min handledare Gunilla 
Ericsson från Karlstads Universitet  
 
 

4.2 Följs intentionerna? 
 
Enligt min undersökning använder sig samtliga rektorer av målkortet. En av rektorerna har 
dock en egen mall där innehållet är detsamma som i målkortet. Anledning till att rektor 
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använder sig av ett annat material är för mig okänt. Det som fungerar bra idag är samtalet 
kring den personliga målsättningen och vad som krävs för att komma dithän. Vad som kan 
förbättras är arbetet kring arbetslagens och skolans målsättning och hur vem som skall göra 
vad för att nå dit. Det verkar som om förvaltningschefen i kommunen är medveten om 
problemet eftersom det förs diskussioner kring att starta upp ett arbete kring gruppsamtal. 
Personligen tycker jag att det är en bra väg att gå, eftersom det är i arbetet kring arbetslagen 
som det finns brister. Intentionen säger att arbetslaget skall under ett APT-möte 
(ArbetsPlatsTräff) sammanställa och sätta mål för hela arbetslaget. Personligen tror jag att 
detta ej kommer att fungera i praktiken. Att sätta upp mål tillsammans är något som tar tid och 
det är inget som görs vid något enstaka tillfälle. Storleken på arbetslaget har också betydelse. I 
en så här stor organisation varierar säkerligen storleken på arbetslagen mycket.  Det som är 
viktigt vid införandet av gruppsamtal är att se till att det finns en person från skolledningen 
närvarande och att samtalen sker kontinuerligt förslagsvis ett tillfälle per termin. 
Dokumentationen är viktig för att i efterhand kunna se vad som beslutades och vad varje 
medarbetare har för uppgift att stäva mot. Enligt intentionerna skall medarbetaren ha en kopia 
av målkortet och chefen skall ha originalet. Undersökningen visar att endast hälften av 
rektorerna följer detta. Några av rektorerna låter medarbetarna själva ansvara för sitt målkort. 
De har dock antecknat vilka mål som har satts upp. 
 
Målkortets införande har lett till andra positiva effekter än vad som angivits i intentionen. 
Exempel på detta är att det fungerar som en bra mall vid medarbetarsamtal. Naturligtvis fanns 
det även innan målkortets införande en mall för medarbetarsamtal men den mallen saknade 
enligt en rektor en strävan att få alla medarbetare inom samma enhet att dra åt samma håll. 
Enligt undersökningen tycker samtliga rektorer att målkortet fungerar som en bra mall vid 
medarbetarsamtalen. Flera rektorer tycker att den skapar en helhetssyn vilket också någon 
rektor påpekar som mycket viktigt vid medarbetarsamtalet. Senge (1995) trycker också på hur 
viktigt det är att få en helhetssyn, både hos medarbetare och chef. Även Scherps (2003b) 
lärande samtal bygger på att alla involverade har en helhetssyn där alla stävar åt samma håll. 
Jag tycker personligen att detta är den viktigaste punkten i en organisation, att se till att alla 
arbetar tillsammans och att de vet vad de skall göra för att nå bästa resultat. Undersökningen 
visar att rektorerna tycker att allt för många medarbetare kommer oförberedda till sitt 
medarbetarsamtal. Enligt intentionerna skall båda parter vara förberedda. Detsamma säger 
Sveriges Chefsorganisation www.chefsguiden.se (Datum: 2007-02-27 kl. 20.20). 
 Några av rektorerna såg vissa negativa effekter som exempelvis procentsatsen och att det var 
svårt att mäta vissa uppsatta mål. Det är också svårt att jämföra olika mål, där det är 
måluppfyllelsen som är lönegrundande. Viktigare är att se över vilken nytta medarbetarens 
arbete gör för verksamheten. Jag får känslan av att cheferna sätter upp personliga mål för 
medarbetaren men att dessa mål inte alltid bidrar med något för verksamheten. 
Enligt min undersökning är alla rektorer nöjda eller ganska nöjda med målkortets användning 
idag. De rektorer som är ”ganska nöjda” är också de som framhävde de negativa effekterna. 
 

4.3 Målkortets inverkan på medarbetarsamtalen 
 
Att utvärdera och stanna upp för reflektion är något alla bör göra emellanåt, inte bara i skolans 
värld. En av rektorerna påpekar under intervjun att det är viktigt med feedback för att ha en 
möjlighet till att utveckla medarbetarsamtalen. Sveriges Chefsorganisation 
www.chefsguiden.se (Datum: 2007-02-27 kl. 20.20) säger att det är viktigt att medarbetaren 
ger feedback till sin chef.  
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Två av rektorerna gjorde årligen en utvärdering av deras medarbetarsamtal. Detta är 
naturligtvis en viktig del om man är intresserad av att vidareutveckla sina medarbetarsamtal. 
Scherp (2003b) och (2005) påvisar vikten av att då och då gå tillbaka och reflektera över 
utvecklingen som skett. I en lärande organisation är det viktigt att tillsammans fundera på vad 
som är bäst för organisationen och fundera över hur vi tillsammans skall agera i framtiden för 
att nå bästa resultat. 
Det visade sig också att under två av mina intervjuer gjorde rektorerna egna reflektioner när 
jag frågade dem om de visste vad medarbetarna tyckte om sina medarbetarsamtal. De svarade 
båda två att det borde göras en utvärdering av personalens medarbetarsamtal, vilket för min 
del vore glädjande att kunna bidraga med. Det återstår dock att se om detta kommer att 
genomföras. 
 
Införandet av gruppsamtal är enligt min undersökning på gång där Förskoleenheten är den del 
som har kommit längst. Det som är intressant är att samtliga rektorer nämner att de är 
intresserade av att införa gruppsamtal. Min tolkning är att de själva känner att delen på 
målkortet där arbetslaget tillsammans skall ta fram framgångsfaktorer och sätta upp framtida 
mål, inte fungerar i praktiken.  
Den typ av organisation man försöker skapa genom gruppsamtalen är Granströms (2000) 
Teamorganisation, där tydlighet, ansvarstagande och samarbete är ledord. Chefens viktigaste 
uppgift är inte att fatta beslut utan att se till att beslut blir fattade. 
En viktig del i en framgångsrik organisation är att ha självinsikt och vara förändringsbenägen 
då det bevisligen finns brister. Detta framhäver även Evans (1996), Dalin (1994), Scherp 
(2003a) och Goleman (1995). För mig är det en god egenskap som ledare att ha, att kunna ta 
till sig saker av andra människor, att vara lyhörd. Evans (1996) säger också att det är viktigt 
att vara ärlig och rak till den person man skall leda, vilket jag också håller med om. Enligt 
min undersökning visar det sig att flera rektorer nämner detta som den viktigaste uppgiften 
med att ha medarbetarsamtal. Likaså att tala om varför det uppstår problem när du agerar som 
du gör. Även detta påvisar några av rektorerna att förståelsen är viktig om man som chef skall 
få med sig medarbetarna att dra åt samma håll. Fullan (2001) talar liksom Evans (1996) om 
förståelsens importans. Även Block (1988) är inne på samma spår där de framhäver vikten av 
att skapa självinsikt, att finna sin egen medvetenhet, som jag senare kan överföra till andra. 
Fullan (2001) pratar om vikten av meningsskapande, att se till att alla förstår varför man gör 
detta och vid en förändring, att alla då förstår varför vi skall genomföra en förändring och hur 
den skall gå till. Detta är en stor del i det transformativa ledarskap som både Evans och Fullan 
talar om. 
 
Den årliga arbetsmiljöenkäten verkar uppröra några av rektorerna. Två av dem tycker att de 
skapar frustration hos dem eftersom de inte vet hur de skall agera för att förbättra 
sina/organisationens brister. Återigen är det viktigt med förståelsen och med feedback, dock 
är det viktigt att personen ifråga får reda på vad den behöver förändra i sitt beteende.  
 
I det stora hela ser upplägget för medarbetarsamtalen likadana ut. De har själva skapat sig en 
egen liten mall som de följer men mallens grund är gjord utifrån målkortet. De tycker 
samtliga att målkortet är en bra mall att följa och flera rektorer anser att det gör att det skapas 
bra diskussioner och att medarbetaren bättre får en helhetsbild över vad som skall göras/krävs 
av dem för att nå det uppsatta målet. Anledningen till att målkortet inte används av alla är för 
mig oklar. Jag ser ingen anledning till att ”göra om” ett arbetsmaterial, när ett beslut har 
fattats att samtliga organisationer inom xx – kommunen skall använda sig av målkortet. 
Dessutom är innehållet detsamma som på målkortet, vilket inte påverkar denna del i 
organisationen som personen ifråga leder. 
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När det gäller synen på tidsaspekten varierar det dock kraftigt. Den rektor som lägger ner 
minst tid på sina medarbetarsamtal ägnar 1 timma till varje samtal och 1,5 timmar totalt. Den 
rektor som lägger ner mest tid ägnar dubbelt så mycket tid. Det visar sig också att dessa 
rektorer har ungefär lika många medarbetarsamtal. Personligen tycker jag att en timma är för 
lite tid för att få igång ett bra medarbetarsamtal. Jag tycker att 2 timmar bör vara minimum 
som avsätts till ett medarbetarsamtal men enligt Mossboda, Peterson och Rönnholm (2005) 
måste chefer som har stora arbetsgrupper ha medarbetarsamtalen utspridda över en längre 
period för att inte känna pressen från den vardagliga verksamheten och allt operativt som 
måste göras. Längden på ett utvecklingssamtal kan variera beroende på ditt eller 
medarbetarens behov, arbetets komplexitet samt svårighetsgraden av problem som kan dyka 
upp under samtalet. Vanligtvis genomförs samtalen på cirka 1-2 timmar.  
 
Mossboda m.fl. (2005) trycker på att det är viktigt att välja en plats där samtalet kan föras 
ostört, liksom en av rektorerna som även trycker på att det är viktigt hur rummet ser ut. Det 
skall vara öppet och fritt emellan de som har samtal. De rektorer som arbetar med 
Förskoleenheten har sina medarbetarsamtal ute i verksamheten alternativt att de får välja var 
de vill ha sitt medarbetarsamtal. Övriga rektorer bortsett från en, nämnde inget om vart 
samtalet borde äga rum. Denna rektor hade tidigare haft medarbetarsamtalet i lärarens 
klassrum men tyckte att de oftare blev störda då. 
 
Antalet medarbetarsamtal nämner en av rektorerna att kommunledningen har påvisat att en 
chef i framtiden endast skall ha 25 medarbetare under sig. Idag är det endast en av rektorerna 
som uppfyller det kriterier. Merparten av rektorerna har fler och några av dessa har dubbel 
mängd medarbetarsamtal än vad som kommunledningen har som framtida mål. Detta är något 
som ledningen i kommunen bör se över. 
 
Målkortet följer Svenska chefsorganisationens rekommendation när det gäller upplägget av 
medarbetarsamtalet. Endast måluppfyllelsen är det som skiljer sig åt. Syftet med 
måluppfyllelsen är att få alla att tillsammans dra åt samma håll. Till en början de olika mindre 
organisationerna var och en för sig. Slutprodukten skall dock vara att alla kommuninvånare 
skall känna av arbetet. Denna typ av tänkande är likt visionstänkandet som bl.a. Evans (1996), 
Scherp (2003a) och Sarv (1997) berättar om. Sarv säger att vi observerar verkligheten och 
reflekterar över den i relation till visionen vilket leder till att vi blir motiverade att finna 
lösningar som dras mot visionen och att handla med strävan mot visionen. 
Det är dock skillnad på mål och vision. Sarv beskriver att skillnaden mellan mål och vision, 
där målet är kvantifierade, tidsatta och mätbara som vi i kraft av våra visioner bestämmer oss 
för att uppnå under verksamhetens utveckling. Målen är mer ett vägbegrepp. 
Både Sarv och även Senge (1995) hävdar att för att en vision skall bli vägledande och utgöra 
en drivkraft för förändring krävs det att den är gemensam. 
 
Undersökningen visar att flera av rektorerna tycker att det svåra med medarbetarsamtalen är 
att ta upp känsliga saker som exempelvis när en medarbetare ej uppfyller de krav som ställs 
på den. Rektorerna poängterar att det dock är viktigt att chefen tar tag i problemet och att 
syftet är att det skall leda till något positivt i slutändan. Sveriges Chefsorganisation 
www.chefsguiden.se (Datum: 2007-02-27 kl. 20.20) har tips på hur man som chef kan agera 
vid svåra samtal. Även de talar om vikten av att ändå genomföra samtalet även om det är 
känsliga saker att diskutera och som kan leda till att känslorna svallar över. Samtidigt 
poängterar flera av rektorerna att det är viktigt att ta dessa svåra samtal. De får stöd av bl a 
Evans (1996) som poängterar vikten av att gå rakt på sak, våga ta i saker och våga stå för det 
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man säger och tycker. Min åsikt är att en ledare verkligen måste våga stå för det den säger och 
också säga det till medarbetaren, även om det för stunden kommer att såra den. Jag anser att 
detta på sikt skapar förtroende hos medarbetaren, där den känner att den har en ledare som 
vågar stå för det den säger och att den verkligen agerar.  
 

4.3.1 Målkortet som verktyg vid skolutveckling 
Målkortet kan användas som ett verktyg i flera aspekter. Arvonen (1989) talar om de tre K:na 
Kunskap, kundanpassning och Kvalitet och hänvisar till att denna typ av ledning är den som 
kommer att gälla i framtiden. Kunskap måste organisationen skaffa sig för att utveckla 
organisationen på bästa sätt. Eftersom samhället ständigt ändras måste även skolan som 
organisation vara förändringsbenägen och anpassa sig. Tillsammans kan medarbetarna 
utveckla och skaffa bästa möjliga skola för kommuninvånarna. 
 
Abrahamsson och Andersen (1999) beskriver ledarstil m. h. a. de två faktorerna 
uppgiftsorientering och medarbetarorientering. Dessa två faktorer i kombination ger en god 
beskrivning av ledarens stil eller beteendemönster, alltså hur viktigt det är för ledaren att 
uppnå resultat och hur viktigt det är för ledaren att ta hänsyn till sina medarbetare. Denna typ 
av ledarstil, där man blandar de båda stilarna, passar väl in i arbetet med målkortet.  
Berg (1999) använder begreppet Utveckling av organisationen (UO) när organisationen är mål 
och resultatstyrd. Det kan vara svårt att få den verkliga rollen som en ledare bör ha. Berg 
beskriver detta i sin modell som ett isberg där det gäller att även kunna styra över de saker 
som befinner sig under ytan. Målkortsmodellen kan bli ett redskap för att se över dessa dolda 
saker när införandet av gruppsamtal blir verklighet. Där kan ledaren känna av hur läget är i 
varje arbetsgrupp som skall driva skolan i rätt riktning. 
 
Att införa förändringar kan för vissa personer vara mycket svårt. Hargreaves (Blossing 2003) 
nämner 4 former av arbetsfördelning inom skolan som har betydelse för hur skolkulturer 
skapas. Även här är målkortsmodellen ett bra redskap för ledaren, att känna av hur 
arbetsgruppen mår och hur den enskilde medarbetaren mår och fungerar i arbetsgruppen. 
Detta kan sedan kopplas vid medarbetarsamtalet, där ledaren kan redogöra för hur denne ser 
på medarbetarens roll i gruppen. Sarason (Blossing 2003) och Fullan (2001) poängterar vikten 
av en rektors ledarroll vid en förändring.  
Kristiansson (1999) tycker att rektorer generellt saknar ett grundtänkande som kan bidra till 
positiv skolutveckling. Kristianssons ledord för att driva skolutveckling är inflytande och 
delaktighet, något som målkortet har som huvudsyftet. Även Scherp har delaktighet som ett 
ledord. Scherp (2003) använder sig av begreppet lärande samtal, där han betonar vikten av att 
tillsammans skapa en metod för att utvecklas.  
 
Att skapa förståelse för sitt uppdrag är något som Scherp (2003a) har skrivit en bok om som 
han kallar för Problembaserad skolutveckling (PBS). Här är det förståelsen för sitt uppdrag 
och att kunna reflektera över det man har åstadkommit en viktig del för skolutveckling. Flera 
av rektorerna angav förståelsen som en viktig del för medarbetaren att på bästa sätt 
åstadkomma skolutveckling. Gruppsamtalsmodellen som en del i målkortet skulle vara ett 
framsteg för att åstadkomma bättre förståelse för sitt uppdrag hos medarbetaren. 
Scherp (2005) har även tagit fram ett begrepp om kvalitetsarbete där måluppfyllelse är ett 
perspektiv. Detta perspektiv stämmer väl överens med målkortsmodellen, där kvalitet mäts i 
termer av hur väl man lyckats nå de mål som lagts fast för verksamheten. Även Sarv (1997) är 
inne på samma linje som Scherp när det gäller kvalitetsarbete. 
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Målkortet skall ligga till grund för den kompetensutveckling som arbetslaget och 
medarbetaren behöver. Scherp (2003b) anser att skolutveckling och kompetensutveckling går 
hand i hand. Björn (2002) anser att för att lyckas med ett utvecklingsprojekt behöver man 
avsätta tid, resurser och kompetens. Björn är även inne på att ha projekt där skolor lär skolor, 
vilket skulle kunna vara en idé att genomföra i framtiden, där man har gruppsamtal skolor 
emellan. Eftersom skolorna faktiskt är en del i helheten och för att medarbetaren skall få 
förståelse för helheten vore detta ett steg i rätt riktning. 
 
Sammanhållningen är viktig på alla arbetsplatser. Abrahamsson och Andersen (1999) berättar 
om vikten av att skapa en balans mellan god sammanhållning och en bra effektivitet i 
organisationen, där legitimitet är en viktig del hos medarbetaren. 
 
Att motivera medarbetarna är en viktig uppgift för ledaren. Mossboda m.fl. (2005) anser att 
medarbetarsamtalet är en del i att skapa motivation hos medarbetaren. Det görs främst genom 
att diskutera trivseln på arbetet och den framtida utvecklingsmöjligheten. Målkortsmodellen 
är för mig en bra mall att följa eftersom dessa bitar är en stomme i målkortet. 
 

4.3.2 Målkortet som redskap vid lönesättning 
Lönebildningen och lönesättningen skall bidra till att arbetsgivaren når målen för 
verksamheten. Lönen skall stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, 
produktivitet och kvalitet. Därför skall lönen vara individuell och differentierad och avspegla 
uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal 
påverkar löne- och anställningsvillkoren. 
Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så 
att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Det är därför av stor 
vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav på uppnådda 
resultat och lön. 
 
Undersökningen visar att samtliga rektorer har lönesamtalet inbakat i medarbetarsamtalet. 
Samtliga erbjuder också ett samtal efter att lönen blivit satt, där medarbetarna kan få en 
motivering till den nya lönen. Undersökningen visar också att flertalet rektorer ser det här som 
ett problem. En önskan vore att rektorerna redan vid medarbetarsamtalets genomförande 
visste vilken lön de kan sätta. Min åsikt är att om lönesamtalet skall ligga kvar i 
medarbetarsamtalet som det gör idag, måste rektorerna veta hur mycket pengar de har att 
fördela, så att de också kan erbjuda ett lönesamtal i medarbetarsamtalet. Ett kanske bättre 
alternativ är att enligt Chefsorganisationen, se till att medarbetarna får både ett 
medarbetarsamtal, som bedrivs ungefär som idag och ett lönesamtal där enbart lön diskuteras. 
Då skulle kommunen kunna lägga ut lönen till den 1 augusti istället för idag den 1 april, som 
ändå inte verkat ha fungerat under de senaste åren. Det skulle leda till att kommunens agenda 
skulle kunna ändras till medarbetarsamtal under våren och lönesamtal under hösten. 
En rektor använder sig idag av ett samtal under våren och ett under tidig höst. Dock använder 
sig rektorn av lönesamtalsdelen under vårens samtal. 
Samtliga rektorer använder sig av individuell lönesättning vilket också är ett kriterium ur 
kommunens målstyrningsarbete. En rektor anser dock att det inte enbart är måluppfyllelsen 
som har betydelse när löneöversynen görs.  
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4.4 Slutsatser 
 

• Det visar sig att kommunen har kommit långt med sitt arbete med målkort. Vanligtvis 
brukar det ta längre tid enligt Blossing (2003) innan man nått institutionaliseringen, vilket 
snart är fallet för xx – kommun. Det mesta fungerar enligt intentionerna. Den del i 
målkortet som ej fungerar idag är arbetslagets målsättning, där de tillsammans skall sätta 
upp framtida mål att nå. Uppdraget här är att få medarbetarna i de olika enheterna att 
skapa en förståelse för sitt uppdrag, som de gemensamt kommer fram till, vilket inte sker 
idag. Den del där medarbetaren sätter upp personliga mål fungerar bra men följs inte av 
intentionerna. De personliga mål som sätts upp skall höra samman med arbetslagets mål 
och organisationens mål. Ledningen verkar dock medveten med problemet och håller på 
att åtgärda detta m.h.a. gruppsamtal. Rektorerna skall leda sina arbetslag helst en gång per 
termin, där syftet är att få alla att känna sig delaktiga i verksamheten och att alla skall sätta 
upp mål att arbeta mot som utvecklar verksamheten. Gruppsamtalen skall även vara en del 
i medarbetarsamtalet, där de tillsammans diskuterar på vilket sätt medarbetaren skall vara 
en del i helheten. 

 
• Samtliga rektorer använder sig av målkortsmodellen vid sina medarbetarsamtal. De har 

dock sina egna mallar vid själva medarbetarsamtalet men grunden är detsamma hos 
samtliga rektorer. En av rektorerna använder sig inte av själva målkortet utan har gjort ett 
eget ”målkort”. Anmärkningsvärt är att endast hälften av rektorerna tar kopior på 
målkortet, där chef och medarbetare har var sitt exemplar vilket också står i planen för 
användandet av målkortet. Vid en eventuell revidering av målkortsarbetet eller inför 
kommande forskning, skulle det vara intressant att se närmare på om målkortet skulle 
kunna skapa en fungerande mall vid medarbetarsamtal, som samtliga rektorer använder. 
Även en utvärderingsmall skulle vara positivt att införa för att utvärdera och ge feedback 
på vad medarbetarna tycker om sina medarbetarsamtal.  

 
• Samtliga rektorer tycker att målkortet funktion som mall för medarbetarsamtalet är bra. 

Flera rektorer tycker att målkortet skapar bra diskussioner. Vissa rektorer tycker inte att 
den del av målkortet där chefen skall uppskatta hur stor del (i procent) som medarbetaren 
har nått sitt mål. Detta skall i sin tur vara lönegrundande. En rektor tycker att det i 
praktiken inte fungerar utan att det är fler faktorer som spelar in. 

 
• Mer än hälften av rektorerna säger någon gång under intervjun att många medarbetare 

kommer oförberedda till sitt medarbetarsamtal. Enligt intentionerna skall medarbetaren 
vara väl förberedd inför sitt medarbetarsamtal och satt sig in i på vilket sätt personen i 
fråga skall vara med att driva verksamheten framåt. Ett förslag till att förbättra detta är att 
återigen ge information till personalen om målkortets funktion. 

 
• Samtliga rektorer säger att de använder sig av individuella löner. Enligt intentionerna skall 

cheferna använda sig av detta och att måluppfyllelsen är det verktyg som är avgörande för 
lönen. Samtliga rektorer säger också att de har målkortet som grund vid lönesättningen. 
Dock säger en rektor att det inte bara är måluppfyllelsen som spelar in vid lönesättningen.  

 
• Alla rektorer är nöjda eller ganska nöjda med sina medarbetarsamtal. De rektorer som 

nämnde något om det material som användes vid medarbetarsamtal tidigare, ansåg att 
målkortsmodellen fungerar bättre. Det som flertalet av rektorerna ville ändra på är att se 
till att löneöversynen var klar innan medarbetarsamtalen skall genomföras. Detta skulle 

 42



innebära att rektorerna skulle veta hur mycket pengar de har att fördela mellan 
medarbetarna vilket i sin tur skulle leda till mindre administrativt arbete för rektorerna. I 
dagsläget erbjuder samtliga rektorer ytterliggare ett samtal under hösten, där medarbetaren 
kan få en motivering till sin löneökning.  

 

4.4.1 Frågor för framtiden 
Det vore intressant att göra en studie igen om några år för att studera vad som har hänt med 
gruppsamtalen och hur arbetet med målkortet fungerar och vad det har resulterat i. Det vore 
också intressant att göra en studie som riktar in sig på medarbetarens syn på målkortet och hur 
den använder sig det. Eftersom målkortet skall användas av alla yrkesgrupper inom 
kommunen vore det väldigt intressant att se hur övriga yrkesgrupper använder sig av 
målkortet och hur de har lyckats följa intentionerna. 
 

4.4.2 Slutord 
Avslutningsvis har jag som förslag att kommunledningen gör en revidering av målkortet, där 
gruppsamtal är en del i målkortet och där procentsatsen ses över. Jag tycker att den inte fyller 
någon större funktion. Det är bättre att stämma av antalet uppfyllda mål där självfallet målets 
nyckfullhet och storlek har betydelse. Syftet är att chefer har ett redskap att mäta 
medarbetarnas kompetens och arbetssträvan för att utveckla organisationen på bästa tänkbara 
sätt. För att skapa mer initiativtagande från personalen bör de återigen informeras om 
intentionerna med målkortsarbetet. 
Det verktyg som chefer har, inte bara inom skolverksamhet utan all verksamhet, är 
lönesättning. Min åsikt är att kommunledningen bör göra en revidering av användandet av 
målkortet, där gruppsamtal borde vara en obligatorisk del i målkortsarbetet för att 
åstadkomma ett bättre resultat vid arbetslagets målsättning. Det bör även ses över den kritik 
som riktats mot målkortet, då jag främst syftar på procentsatsen vid uppsatta mål. 
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Frågeguide     Bilaga 1 
 
Till rektorer i kommunen: 
 
1. Hur förbereder du dig inför ett medarbetarsamtal? 
 
2. Hur ofta har du medarbetarsamtal? Hur många totalt? 
 
3. Hur mycket tid avsätts för varje samtal? Hur lång tid brukar samtalet ta? (själva samtalet - 

total tid?) 
 
4. Hur inleder du dina medarbetarsamtal? 
 
5. Berätta hur genomförandet av samtalet brukar se ut. Används någon speciell mall?        

Har du fått några instruktioner om hur samtalet skall se ut?  
 
6. Ser samtalen likadana ut eller ändras de från person till person?  
 
7. Hur följer du upp dina medarbetarsamtal? 
 
8. Vad upplever du som svårast med att ha medarbetarsamtal? 
 
9. Vad tycker du är viktigast med medarbetarsamtal? 
 
10. Hur dokumenterar du dina medarbetarsamtal? 
 
11. Är du nöjd med dina medarbetarsamtal? Finns det något som du skulle vilja ändra på eller 

förbättra? 
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Sammanställning som underlag för Analys  Bilaga 2 
 
Numreringen 1-11 följer frågeguiden. Övriga punkter är punkter som har relevans med 
målkortet och undersökningens syfte. Uppgift 5 har jag sammanfattat i mitt resultat på ett mer 
sammanhängande sätt än vad som anges här.  
Hela intervjun finns att läsa och även att lyssna på. Den skrivna intervjun är en 
sammanfattning som jag gjort utifrån egna anteckningar och efter att ha lyssnat på 
inspelningen. Sammanfattningen har sedan godkänts av informanterna.  
Följande har sagts av informanterna under intervjuerna: 
 
1. Förberedelser     Vem? 
• Gå igenom föregående medarbetarsamtal   A,B,C,D,E,F,G,H 
• Hur medarbetarens mål har uppfyllts    A,F,G,H 
• Går igenom målkortet (gamla)    A,F,G,H 
• Ser över arbetssituationen för medarbetaren genom att titta på personens  B,C 
      schema. 
• Boka in förslag på tider till medarbetarna genom att se över deras scheman. A,B,C,E,F,G 
• Vad är det jag vill få ut tillsammans med den här personen.  C,F 
• Skicka ut PM inför samtalet, saker som jag kommer att ta upp.  B,C,D,E,F 
• Vad vill jag ha sagt till den här personen?   C 
• Personalen får boka in sig själva på ett schema   D 
• Gruppsamtal arbetslagsvis under höstterminen (startade när målkortet kom) D,H 
• Gruppsamtal arbetslagsvis – provat under höstterminen/någon gång E,G 
• Nämner om att prova gruppsamtal    A,B,C,F 
• Personal skall ha förberett målkort    D 
• Många som ej är förberedda    B,E,H 
• Kompetensutvecklingsbehovet – och vilka mål som uppfyllts  F 
• Viktigt att lokalen är bra lämpad    E 
 
2. Medarbetarsamtal – När då? 
• Har medarbetarsamtal 1 gång/år (Vårterminen)   A,B,C,D,E,F,H 
• Har medarbetarsamtal 2 ggr/år    G 
• Hunnit med kvartsamtal under denna hösttermin   A 
• Har lönesamtal i medarbetarsamtalet    A,B,C,D,E,F,G,H 
• Har även samtal med rektorerna (7st.) ca 10 ggr/år   C 
• Max 6 medarbetarsamtal/dag    G 
• Max 4 medarbetarsamtal/dag    F 
• Max 3 medarbetarsamtal/dag    D,E 
• Totala mängd medarbetarsamtal: 55, 30, 50, 45, 46, 45, 45, 20 
• Totalt har de medarbetarsamtal från november – maj 
 
 
3. Tidsåtgång 
• Tiden varierar mycket     A,B,C,E,F,G 
• Många samtal tar längre tid    A 
• Lagom med den utsatta tiden    B,C,D,E,F,G,H 
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• Avbryter samtalet – Ny tid    A,B,E,F 
• Samtalet på kontoret     A,B,C,F 
• Personalen får välja vart samtalet skall äga rum   D,E 
• Samtalen hos personalen    D,E 
• Viktigt att få vara ostörda    F 
• Medarbetaren önskar mer tid i förväg om så önskas  E 
• 1 h/samtal     A,C,E,F 
• 1.5 h/samtal     B,H 
• 2 h/samtal     D 
• 45 min/samtal (vår + höst)    G 
• Totalt ca 1.5 h/samtal     F 
• Totalt ca 2 h/samtal     C,D,H 
• Totalt 3 h/samtal     G 
 
4. Inledning av medarbetarsamtalet 
• Hälsar välkommen – går igenom förutsättningarna...  A 
• Personligt ”rundsnack” – skapa en god stämning   B 
• Fråga om vad som ligger dem närmast om hjärtat, vad de vill ta upp C 
• Inget speciellt sätt, följer sin mall    D 
• Frågar hur de mår och hur det har det på arbetsplatsen  F 
• Gör en resumé över vad som sades förra medarbetarsamtalet  E,C 
• Anknyter till något i verksamheten vardag    

 
5. Medarbetarsamtalets struktur 
• Samtalets förutsättningar    A 
• Går igenom vilka kriterier som är lönegrundande   A,E,F 
• Målkortet – skola – arbetslag – individ   A,B,C,D,E,F,G, 
• Går igenom min mall som är gjord utifrån målkortet  H 
• Tar upp aktuella saker för personen – Nya mål   A,B,C,D,E,F,G,H 
• Plus – minus hos personen    A 
• Har fått info om vad samtalet skall handla om men det är svårt att veta HUR 
      jag som chef skall ta upp samtalet    A 
• Arbetssituationen som helhet    B,C,H 
• Jämför med tidigare år     B,D 
• Framtidsutsikter     A,B,C,D,E,F,G,H 
• Kompetensutveckling – Om vi använder kompetensen  B 
• Lön – besked i kronor senare – nytt samtal   A,B,C,D,E,F 
• Målen och hur de engagerar eleverna   C 
• Följer upplägget som skickats ut    D,E,F 
• Skriver egna anteckningar under samtalet   A,B,C,D,E,F,G 
• Diskuterar lön i medarbetarsamtalet    A,B,C,D,E,F,G,H 
 
6. Likadana medarbetarsamtal? 
• Ändras från person till person    A,B,C,D,E,F,G,H 
• Mallen/Strukturen är densamma    A,B,C,D,E,F,G,H 
• Medarbetaren får själv leda sitt samtal om den önskar (bättre förberedd då) D,E 

 

 48



7. Uppföljning 
• Underskrift och kopierar målkortet                    A,B,C,F,G 
• Ser över hur målen uppfylls    A,B,C,D,E,F,G,H 
• Vi kommer överens om det är något vi behöver följa upp  B 
• Se över vad som kommit fram under samtalet – förändra något?  C 
• Skriva ner några meningar efter varje samtal om vad samtalet mynnade ut i D,E 
• Ser över vilka kompetensområden som kommit upp under samtalen och           

sammanställer det     F 
• Läser upp/igenom mina anteckningar under samtalet  A,B 
• Gruppsamtal – under hösten i arbetslag   D,E,H 
 
8. Det svåraste... 
• Hur ärlig och uppriktig jag kan vara utan att såra och skada för mycket A 
      (Syftet ska leda till något gott) 
• Att ta upp negativa saker    C,D,G,E 
• Att få tiden att räcka till – hålla sig till sakfrågor   F 
• Att få ut ett bra medarbetarsamtal med de som ej pratar så mycket H 
Vara svårt att... 
• När personen är oförberedd och inte har något att komma med  D,E 
• Svårt att vara ledare när personer ej kommer överens i arbetsgruppen E 
 
9.  Det viktigaste... 
• Medarbetarsamtalet ska ha ett positivt syfte   A 
• Hur personalen mår, hur de har det    B,F 
• Personalen har fått berätta sin syn och roll i verksamheten  C 
• Att personen har fått berätta allt den går och funderar på  D 
• Skapa förtroende hos personalen    E 
• Att jag kommer närmare personen    H 
• Att medarbetaren blir bejakad    G 
Andra viktiga saker...     
• Att få en egen tid för den anställde med chefen   A,F 
• Våga lyfta saker som kan vara svåra att diskutera   A 
• Pratar för lite med varandra – misstolar, skapar onödiga konflikter A 
• Hur personen mår och klarar sin arbetsuppgift   C 
• Inte lämnar samtalet med några obesvarade frågor   D 
• Diskuterar skolutveckling med min personal   F 
• Få medarbetaren att lyfta som person   E 
• Se sin del i helheten och förståelse för uppdraget   E 
• Hur arbetssituationen ser ut    E 
• Ha en bra struktur under medarbetarsamtalet   E 
 
10.  Dokumentation 
• Målkortet – påskrivet – arkiveras    A,B,C,F 
• Skriver egna anteckningar    A,B,V,D,G,H 
• Har i minnet     C 
• Bedömning/Gradering (utifrån målkortet) efter samtalet som används D,E 
• Medarbetaren dokumenterar själv i en Portfolio (där målkortet, 
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      Kompetensutveckling etc. finns med)   D,E 
• Sammanställning av kompetensutvecklingsbehovet  F 
 
11.  Självkritik 
• I stort sett nöjd/ganska nöjd                 A,B,C,D,E,F,G,H 
• Miljöenkät ”stör” mig, då det är några få som ej är nöjda med mig/mina   
      samtal, men när jag har samtalen är alla nöjda   A,F 
• Det finns inte en enda medarbetare som inte är nöjd/tillfreds med sin  
       arbetsuppgift     A 
• Vore bra om löneöversynen var klar när samtalen genomförs  A,B,C,D,G,H 
• Tycker att samtalen är nyttiga, givande   B 
• Jag får reda på vad medarbetaren verkligen tycker   B 
• Personalen utvärderar sina medarbetarsamtal i slutet av terminen B,C 
• Jag är bra på att lyssna men kan bli bättre på att ställa följdfrågor C 
• Det skulle vara färre personer att ha medarbetarsamtal med  C 
• Ha bättre eller mer tid åt medarbetarsamtalen   C,D,E 
• Viktigt att få feedback på mina medarbetarsamtal   C 
• Ha klassrumsbesök före medarbetarsamtalet   F 
• Är ganska nöjd med kopplingen uppdrag – roll att bidraga till verksamheten E 
• Skönt att koncentrera sig, komprimera medarbetarsamtalen   E 
• Kvalitetssäkringen fungerar inte bra    H 
 
Användning av målkortet 
• Mall/Struktur under samtalet    A,B,C,D,E,F,G,H 
• Lönesättning – uppfyllda mål    A,B,C,D,E,F,G,H 
• Kopior på målkortet     A,B,C,G 
• Antecknar själv om målkortet    D,E,F,H 
• Medarbetaren ansvarar själv för målkortet   D,E,F,H 
• Använder sig av den vid kompetensutbildningar etc.  A 
• Bra att se hur mycket som verkligen uppfylls   A 
• Bra att se vad som bestämts och mall för en längre tidsperiod  A,B,F 
• Sätta upp individuella mål    A,B,C,D,E,F,G,H 
• Alla medarbetare är ej förberedda    B,D,E,F,G,H 
• Bra diskussionsunderlag    B 
• Svårt att sätta enskilda mål enligt de 5 karaktärerna som finns på målkortet B 
• Stor brist – löneökningen beror på hur väl jag har utfört mina  
      förbättringsarbeten och uppsatta mål. Det finns fler faktorer som spelar in C 
• Det är svårt att få ut något av procentsatserna   C,H 
• Svårt att som chef avgöra hur många procent av målet som uppfyllts C 
• Målen är inte alltid satta så att de går att utvärdera   C 
• Infört olika färger på målkortet för att hålla isär dem – ny färg för varje år D,E,H 
 
Framtida funderingar 
• Införa gruppsamtal     A,B,C,F 
• Gruppsamtal kan aldrig ersätta det personliga samtalet. Vi har för lite tid 
      att prata med varandra, vilket är grundläggande för att skapa förståelse  
      för varandra     A 
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• Utvärdera mina medarbetarsamtal    D,F 
• Skulle vilja göra/hinna med klassrumsbesök innan medarbetarsamtalet  
      som vi sedan har pedagogiska diskussioner kring under medarbetarsamtalet F 
 
Utbildning i att ha medarbetarsamtal 
• Saknar utbildning – lär sig med åren    C 
• Förvaltningschef diskuterar tillsammans med oss rektorer   C 
• Viktigt med feedback     C 
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Bakgrunden till målkortet    Bilaga 3 
 
Kommunen via personalchefen anlitade Rolf Estelle Konsult AB för att få hjälp med att ta 
fram ett bra material för chefer att ha som stöd vid lönesättning. Arbetet pågick under år 2003 
för att sedan genomföras som arbetsmaterial i januari 2004. Kommunen fick själv framställa 
sitt eget målkort utifrån Rolf Estelles olika metoder.   
Resultatet blev det som kommunen idag kallar för ”målkort” och som kommunen nu har 
använt sig av under drygt tre års tid. Flera kommuner i landet har använt sig av Rolf Estelle 
och hans tankar kring hur man kan arbeta med målkort.  
 
KTA 
Det som målkortet vill framhäva är att förbättra målfokuseringen genom vad Estelle kallar 
KTA och står för: 
 

• Öka Kundnyttan 
• Förbättra Tidsutnyttjandet 
• Öka Arbetsglädjen  

 
Öka kundnyttjan 
 
Alla har en kund! Alla är till för någon/några i eller utanför företaget. Vartenda team och 
varenda medarbetare kan ständigt ha ett eget kundförbättringsmål.  
 
Förbättra tidutnyttjandet 
 
Alla har olika många timmar till förfogande. Alla kan bli bättre på att utnyttja tiden. Alla kan 
ständigt ha ett tidsförbättringsmål.  
 
Öka arbetsglädjen 
 
Alla behöver arbetsglädje. Alla jobbar bättre, blir mindre sjuka, mår bättre med en ökad 
arbetsglädje. Alla kan ständigt ha en ökad arbetsglädje som mål.  
 
Företagets KTA, Teamets KTA och Ditt KTA eller om vi översätter detta till skolvärlden blir 
det Skolans KTA, Arbetslagets KTA och Ditt Personliga KTA. 
Enligt Estelle leder som en följd av en ökad KTA till lönsamhet och uppmanar att inte göra 
det så komplicerat, det enkla är svårt nog! 
 
Målstyrning 
Att arbeta med målstyrning är ingen ny trend utan något vi människor ägnat oss år i alla tider. 
Målstyrning brukar beteckna motsatsen till detaljstyrning eller ordergivning. Det är också ett 
uttryck för att man ger en enhet eller enskild medarbetare ett mål att uppnå, utan att för den 
skull ange medlen eller strategin som kan utnyttjas för att nå det. Detta ledningssätt har blivit 
allt vanligare i takt med samhällsutvecklingen och kompetenshöjningen hos medarbetarna 
som ju inneburit att allt fler själva vill och kan styra sin verksamhet.  
Syftet med att förbättra företags målstyrning är givetvis att höja hela organisationens förmåga 
att nå större framgångar och engagera människor i en mer meningsfull verksamhet. Men att 
arbeta med mål har också med det egna välbefinnandet att göra. Ett begrepp som 
målmedveten får de flesta av oss att associera till personer som är fokuserade, vet vad de vill, 
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tar sig fram, är uthålliga och inte ger upp så lätt, kort sagt har stor förmåga att nå sina mål. 
Kan en ledare ”coacha” sina medarbetare till en ökad målmedvetenhet blir effekten troligtvis 
att medarbetarna mår bättre och fungerar ännu bättre. Förutsatt förstås att det är motiverande 
mål som sätts upp! 
 
Att lyckas med målstyrning 
Tankens kraft – Som kan få din kropp att reagera, ditt hjärta att slå fortare. Då endast din egen 
fantasi sätter gränserna. 
 
Visionens betydelse – Som tändande samlingsmärke att ha något att se fram emot, något att 
förvänta dig. 
 
Trons förmåga – Som förutsätter berg och att allting meningsfullt är möjligt att uppnå. 
 
Målets vikt – Som motivator och energikälla för att nå en bit på väg. 
 
Omtankens nödvändighet – Som fördriver det största hindret för att lyckas nämligen rädslan 
att misslyckas! 
 

Visioner utan åtgärder är bara drömmar, 
Åtgärder utan visioner är bara tidsfördriv, 

Men visioner och åtgärder kan förändra världen! 
(Joel Baker) 

 
Utvecklingssamtal 
År 1961 införde IBM planeringssamtalet som ett obligatoriskt personalverktyg i hela sin 
världsomfattande organisation, så också i det svenska dotterbolaget. Då handlade samtalet om 
ett formellt möte mellan chef och medarbetare kring just planering och utvärdering. Den 
amerikanska modellen inspirera av dåtidens trend ”MbO”; Management by Objectives, 
innehöll redan från början en direkt koppling till målstyrda löner och belöningar. 
I Sverige fick vi vackert följa den svenska modellen. Med våra centralistiska kollektivavtal, 
där chefen i allmänhet inte kunde påverka medarbetarens lön, försvann det ursprungliga syftet 
med samtalen. Vi fick en svensk variant som sedan dess bytt innehåll allt eftersom trenderna 
avlöst varandra. Olika samtalsmodeller lanserades om och om igen. Under 1970-talets 
”flumperiod” blev samtalen mer ett allmänt, kravlöst trivselmöte utan koppling till mål och 
företagets verksamhet. På 1980-talet byttes namnet till utvecklingssamtal med fokus på 
personlig kompetensutveckling. 
Först i mitten på 1990-talet i samband med Sveriges övergång till decentraliserad 
lönebildning kom syftet med dessa samtal att direkt kopplas till företagets affärsverksamhet, 
målstyrning och individuell lönesättning. Måldialog och lönesamtal är numera nya namn som 
används samtidigt som allt fler inser att en gång om året samtalet är föråldrat och långt från 
drömmen om det coachande ledarskapet och den medskapande medarbetaren. 
 
Så här ser Rolf Estelles definition av utvecklingssamtal ut: ”Ett av båda förberett och planerat 
tillbakablickande men framåtsyftande personligt samtal mellan chef och medarbetare i syfte 
att...där innehållet efter ”att” ändras under åren”. Rolf Estelle tycker att medarbetaren gärna 
själv kan fylla i sin modell.  
 
SMERT -metoden för målkvalitet 
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SMERT står för hur ett bra mål ser ut. S som i Specifikt betyder att varje mål vi sätter upp ska 
vara kristallklart formulerat och bara gå att tolka på ett sätt vad vi menar. M står för 
Mätbarhet där allt är mätbart. Viktigt är att målet är både uppföljningsbart och 
bedömningsbart E står för Entusiasmerande och får symbolisera kravet på att glädjen ska 
infinna sig vid tanken på målet. Detta krav är nödvändigt för att kunna våga eller vilja spränga 
nya gränser. R står för Realistiskt och det står för att vi som skall jobba mot målet anser att 
det är uppnåbart, att vi har bedömt riks och chans rätt. T står för Tidsatt som är väsentligt för 
att kunna lyckas. Det kan också betyda Tempo eller Timing. 
 
Målkortets funktion 
Vad är då syftet att arbeta med målkort?  
 
1. Få fram en tävlingslust genom att tillsammans sätta upp entusiasmerande och mätbara må 

som bara kan nås om alla hjälps åt. 
2. Bryta ned dem till mål för varje medarbetare i arbetslaget. Trots att det finns överordnade 

mål, finns det hela tiden massor av förbättringsmål. 
3. Omedelbar feedback så att Ni vet vart Ni står hela tiden. Ni vet vad Ni gör bra och vad 

som behöver förbättras. 
4. Positiv förstärkning från arbetskamrater och ledare. Detta är det mest framträdande draget 

i framgångsrik sport och det som ofta saknas på jobbet. 
5. Stor vikt vid beteenden och att ge beröm. Viktigt att ha en ledare som gillar att coacha.  
 
Scorekortet 
Målsamtalet eller medarbetarsamtalet skall leda fram till ”Det personliga målkortet”, där 
några mål sätts inför nästa medarbetarsamtal. Det är ett slags kontrakt som förpliktar oss båda, 
chef och medarbetare, att fokusera vår energi på några konkreta saker att förbättra. Helst skall 
målsamtalen föras varje kvartal, som leder till det årliga resultat och lönesamtalet, då vi kan få 
en blick över hur du/vi uppnått målen. 
Modellen kallas för MBKBF-samtal. Så här kan den modellen sammanfattas. 
 
Samtala om  Genom att   Skapar 
 
Mål  formulera 
  precisera   Vinnarkultur 
  tro och vilja 
 
Beröm  ge och ta 
  tänka positivt   Förstärkningskultur 
  belöna 
 
Kritik  våga vara chef 
  sätta standards  Vuxenkultur 
  ge den på rätt sätt 
 
Bry sig om   gilla att leda 
  stödja   Coachande kultur 
  vem är till för vem? 
 
Följa upp  visa äkta intresse 
  få ord och handling 
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  att överensstämma  Resultatkultur 
  fira seger 
 
Detta recept för att lyckas förnya belöningskulturen är en blandning av lagidrottarnas 
belöningssystem, framgångsrika nordamerikanska storbolag och det svenska ”rättvise” 
begreppet. Det som skall belönas är: 
 

• Långsiktiga resultat istället för kvartalslösningar 
• Chans-/risktagande istället för undvikande av chanser/risker 
• Kreativa angreppssätt istället för ”göra samma sak som förra gången” 
• ”Just do it” beteende istället för evigt analyserande 
• Uppnådda förbättringsarbeten istället för bara göra det vanliga jobbet 
• Dokumenterad samarbetsförmåga istället för egotrippade strebrar 
• Kundfokusering istället för interna framgångar 

 
Management by Incentives 
Dagens belöningssystem är pengar! Avsikten med belöningssystem är, oavsett hur den 
utformas, att påverka dem som belönas. Företaget vill genom utfästelsen om belöningen skapa 
motivation, mod, risktagande utöver det förväntade för att åstadkomma större framgång hos 
företaget än utan detta system.  
Förmågan hos ägare och ledning att utforma ett effektivt belöningssystem där prestationer 
kopplas till företagets mål är avgörande. Om medarbetarnas beteende och engagemang inte 
påverkas, är belöningssystemet misslyckat. Företagets kostnader ökar utan att något presteras 
i gengäld. 
Ett belöningssystem som skickar tydliga signaler om vad som kommer att belönas påverkar 
företagskulturen. Därför är det ett av de viktigaste instrumenten för att skapa, förstärka eller 
ändra en företagskultur. Vi får det beteende vi belönar är en gammal ”sanning”. 
Alltmer kommer företagen till insikt om att ett verksamt belöningssystem måste omfatta alla i 
laget och inte bara nyckelpersoner, något som hittills har varit brukligt men samtidigt mycket 
stötande för övriga medarbetare. 
Att utveckla och förnya incitamenten är nästa kraftiga trend inom management. Företagens 
nuvarande system att belöna några få toppchefer med hisnande belopp tycks mig lika 
urmodigt som adelskap och ordensväsenden och framförallt kontraproduktivt. De måste 
överges innan människor gör uppror mot sina makthavare. 
 
Ledarkompetens á la 2000-talet 
I dagens samhälle är det viktigt att dagens ledare är omvärldsorienterad och kan se nyttan med 
att t ex sätta kunden i centrum. Att vara kvalitets- och resultatinriktad vilket skapar kunskaps- 
och prestationsstolthet. För att uppnå snabbhet och slagkrafthet skall organisationen vara 
decentraliserad, avreglerad och flexibel. Målstyrningen skall vara klar genom klara mål, 
tydliga normer och att alltid följa upp resultat. Det är viktigt att chefen backar upp och stödjer 
genom uppmuntran och att ge tillit genom att erlägga ansvar på medarbetaren. Inställningen 
för att skapa ett positivt klimat skapas genom att tänka positivt, se möjligheterna istället för 
problemen. 
 

 55



Struktur för medarbetarsamtal   Bilaga 4
  
Många företag har färdiga mallar för utvecklingssamtal. Mallar kan vara bra hjälp att ha för 
att strukturera samtalet men det är chefens förmåga att kommunicera som är avgörande för 
hur samtalet utvecklas. Sveriges Chefsorganisation www.chefsguiden.se (Datum: 2007-02-27 
kl. 20.20) ger sammanfattningsvis exempel på vad som kan diskuteras under ett 
medarbetarsamtal: 
 

1. Arbetssituationen – Detta är ett bra tillfälle att stämma av arbetsbelastning och trivsel. 
Samtala kring arbetsuppgifterna och hur medarbetaren ser på sina förutsättningar i 
jobbet. Att det finns en balans mellan svårigheten i uppgifterna och den egna 
kompetensen är viktigt för att må bra. Att varken ha för svåra eller för enkla 
arbetsuppgifter. Samtala också ansvar, befogenheter och information, finns 
förutsättningar för medarbetaren att självständigt lösa sina uppgifter? 

 
2. Utvecklingsmöjligheter – Vilka utvecklingsmöjligheter ser Ni? Hur kommer 

verksamheten att förändras inom den närmaste framtiden och vad innebär det för de 
arbetsuppgifter medarbetaren har? Diskutera vilka förbättringsmöjligheter 
medarbetaren ser i det dagliga arbetet. Går det att göra saker bättre, enklare eller på ett 
annat sätt än idag? Den som är närmast uppgiften är ofta den som bäst kan se 
förbättringsmöjligheter. 

 
3. Kompetens – Medarbetarens kompetens är förstås ett centralt samtalsområde. Räcker 

nuvarande kompetens till för att klara framtida arbetsuppgifter? Vilken 
kompetensutveckling ska prioriteras? Upplever medarbetaren att han/hon får använda 
sin kompetens fullt ut? 

 
4. Långsiktlig utveckling – Vilken långsiktlig utveckling önskar medarbetaren och vilka 

möjligheter finns att matcha den i verksamheten? Ska medarbetaren jobba kvar med 
nuvarande arbetsuppgifter eller finns det något att växa i? Vissa önskar sig ökat 
ansvar medan andra vill hellre bredda sin kompetens eller helt växla inriktning.  

 
5. Relationer – Relationer och samarbete är också ett av de områden som ska diskuteras 

i utvecklingssamtalet. Hur fungerar samarbetet med kollegor i den egna gruppen, med 
andra enheter, med kunder och andra intressenter? Ta också upp Ert eget samarbete i 
utvecklingssamtalet. Vilken feedback kan medarbetaren ge dig som chef? Vad 
förväntar Ni Er av varandra? Hur kan Ni utveckla Ert samarbete?  

 
6. Nya mål – I slutet av samtalet är det lämpligt att ringa in nya mål eller åtaganden för 

framtiden. Det kan vara verksamhetsmål, men också mål relaterade till personlig 
utveckling eller kompetensutveckling. När Ni kommer överens om dessa, bestäm då 
också hur Ni ska kunna följa upp och utvärdera dem. 

 
Det finns färdiga modeller för svåra samtal som Sveriges chefsorganisation konstruerat för 
chefer www.chefsguiden.se (Datum: 2007-02-27 kl. 20.20): 
 
 
 
 
Analysera nuläget 
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När det uppstår problem och du hamnar i svåra situationer är det klokt att sortera dina tankar. 
Försök göra en neutral beskrivning av händelsen. Gå igenom de inblandades agerande. 
Fundera över din egen roll och vilket ansvar du har. 

• Vad är problemet? 
• Vad har gjorts eller inte gjorts fram till nu? 
• Vilka lösningar har tidigare prövats? 
• Hur upplever de inblandade situationen? 
• Vilken är din egen inställning till den person du ska tala med? 

 
Klargör vad du vill uppnå 
Gör klart för dig vad du vill uppnå med samtalet. Fundera över vilka åtgärder som kan tänkas 
bli aktuella, men lås dig inte för färdiga lösningar. Låt lösningen växa fram i samtalet med 
den som är berörd. 
 
Förbered dig på reaktioner 
Ett vanligt orosmoment vid besvärliga samtal är att den andres reaktioner blir så starka att du 
inte vet hur du ska hantera situationen. Fundera över hur du kan tänkas reagera. Försök också 
sätta dig in i hur den andre kan reagera. Bered dig på att han/hon kan bli arg, börja gråta, 
förneka problemet eller svara med tystnad. Var också vaksam på försvarsmekanismer som 
kan uppstå antigen hos dig själv eller hos din medarbetare.   
 
Lämplig lokal 
Välj en lokal där ni får vara ostörda. Beroende på samtalets karaktär kan det ibland vara 
lämpligt att vara i en lokal utanför den vanliga arbetsmiljön ni alltid är i.  
 
Träna rollspel 
Om du känner dig osäker inför samtalet så träna gärna med rollspel. Det kan kännas konstlat, 
men du får en chans att formulera och testa dina tankar. Ta gärna hjälp av någon du har 
förtroende för och som är en bra dialogpartner. 
 
Var tydlig 
Berätta varför du bett om samtalet och vad du vill uppnå med det. Gå rakt på sak och 
sammanfatta händelseutvecklingen så som du har uppfattat den fram till nu. Var utförlig, 
konkret och tydlig. Beskriv utan att värdera och kommentera. Undvik att prata om känslor 
under den här delen av samtalet. 
 
Visa att du bryr dig 
Visa med ord och gester att du lyssnar och bryr dig om medarbetaren. Låt känslorna komma 
upp till ytan. Var vaksam på om han/hon använder känslor för att manipulera dig. Då kan du 
behöva markera att du inte tänker låta dig påverkas av ilska, sura miner eller tårar. Om någon 
blir verkligt ledsen kan det vara läge att trösta men det är oftast bättre att bara finnas till 
hands. Blir det verkligt känslosamt kan det vara lämpligt att ta en paus och fortsätta senare 
eller en annan dag. 
 
Låt samtalet ta tid 
Avsätt ordenligt med tid för samtalet. Var inte rätt för tystnad eller pauser. Svara på frågor. 
Kontrollera att informationen du gett, är rätt uppfattad. 
 
 
Följ upp 
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Bestäm tid för uppföljningssamtal inom två, tre dagar. Budskapet har då hunnit börjat sjunka 
in och samtalet kan röra alla aspekter på problemet, lösningar och känslor. 
 
Intervju istället för samtal – Även om båda parter har ansvar för utvecklingssamtalet är det 
lätt att som chef hamna i en intervjuroll. Därför är det viktigt att se till att: 

• Ge båda parter möjlighet att förbereda sig 
• Ha en gemensam agenda med frågor att ta upp 
• Inleda med att betona att det är Ert gemensamma samtal och stämma av Era 

förväntningar 
• Håla samtalet på en neutral plats 
• Göra tydligt att dina medarbetare också kan ta initiativ till ett utvecklingssamtal 

 
Alltför sällan – Det är vanligt att utvecklingssamtalet äger rum en gång om året. Risken är att 
samtalet blir en årlig ”plikt” som ska genomföras och syftet tappas då bort. Låt behovet styra 
hur ofta utvecklingssamtal skall ske. I en verksamhet som förändras kan det finnas skäl till att 
ha utvecklingssamtal oftare. En nyanställd medarbetare kan behöva tätare samtal än en erfaren 
medarbetare. 
 
Ovana att tala om relationer – Ett utvecklande samtal förutsätter att du som chef vågar tala 
också om saker som är obekväma. För att utvecklingssamtalet ska bli värdefullt krävs det att 
Ni också kan ta upp frågor kring relationer, förväntningar och attityder. Samarbete är ett ämne 
som bör tas upp. 
 
Bristande förberedelser – Utvecklingssamtalet kräver förberedelser. Om båda parter får 
möjlighet att förbereda sig så är chansen större att det blir ett bra samtal. 
 
Sveriges Chefsorganisation www.chefsguiden.se (Datum: 2007-02-27 kl. 20.20) 
rekommenderar att tillsammans göra en gemensam utvärdering där man funderar över vad 
som kan göras för att nästa samtal kan bli ännu bättre. Se till att följa upp det som blev 
överenskommet under samtalet. Se också till att medarbetaren får eventuella anteckningar och 
stäm av anteckningarna. Bestäm tidpunkt för nästa samtal. 
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Anvisningar för verksamhetsplaner   Bilaga 5 
 
Allmänt 
 
Syftet med en verksamhetsplan är att på ett kortfattat och begripligt sätt för 
kommunfullmäktige ange inriktning, innehåll, förväntningar och utvecklingsområden för 
kommunens olika verksamheter under kommande år. 
 
Verksamhetsplanen skall utgå från den strategiska planens mål och inriktning och utgöra en 
årlig, konkret verkställighetsplan som följer samma struktur som driftsbudgeten. 
 
När verksamhetsplaner och budget fastställs av kommunfullmäktige får sedan de olika 
ansvarsenheterna i uppdrag att utforma en arbetsplan för sin enhet. Arbetsplanerna hanteras 
inom nämnden och går inte vidare. 
 
Samma struktur, som i verksamhetsplaner och arbetsplaner, eftersträvas sedan i de 
halvårsrapporter och bokslutskommentarer som görs. Detta för att åstadkomma 
jämförbarhet och möjlighet att utläsa resultaten. 
 
Jämställdhetsmål ska finnas inom alla verksamheter och redovisas på lämpliga platser i 
verksamhetsplanen och arbetsplanerna. 
 
Struktur 
 
Verksamhetsplanen utformas normalt utifrån verksamhetsnivå enligt driftsbudgeten, d v s 
enligt den tresiffriga verksamhetskoden i kontoplanen ( i vissa fall fyrsiffrig). För vissa 
mindre verksamheter kan gemensamma skrivningar göras. 
 
Skrivningen ska vara kortfattad och enkel. Om större förändringar av äskandena sker i 
budgetbehandlingen måste givetvis verksamhetsplanen anpassas efter de nya 
förutsättningarna, vilket innebär ex annan rubrik under avsnittet resurser. Hela 
verksamhetsplanen kan behöva revideras, innan den slutliga versionen fastställs av 
kommunfullmäktige. 
 
 
 
Verksamhetsplanerna skall innehålla följande avsnitt: 
 
· Det här vill vi uppnå 
 
Under detta avsnitt beskrivs vilka effekter verksamheten förväntas ha för den enskilde. Målet 
(maximalt sex stycken) skall relateras till brukaren, den enskilde hjälptagaren e t c och inte till 
produktionen och vara konkreta och tidsbestämda. 
 
· Så här vill vi göra 
 
Här redovisas hur mycket av en viss sorts tjänster, som ska utföras under verksamhetsåret. 
Under detta avsnitt beskrivs hur verksamheten ser ut idag. 
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· Dessa resurser behövs (rubrik när planen bifogas budgetförslaget) 
· Dessa förutsättningar finns (rubrik i samband med kommunfullmäktiges beslut) 
 
Här redovisas den sammanlagda nettodriftsbudgeten, gärna förtydligad med personalvolym 
etc. Jämförande ekonomiska nyckeltal, över flera år kan finnas också under denna rubrik. 
Även investeringsbehovet beskrivs här. Om budgetberedningen/kommunstyrelsen väsentligt 
ändrar budgetförslaget måste verksamhetsplanen revideras innan den fastställs av 
kommunfullmäktige. 
 
· Så här följer vi upp – så här tar vi reda på hur det blev 
 
Här beskrivs hur man tänker göra för att följa upp, i vilken utsträckning de uppsatta målen 
nåtts. 
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      Bilaga 6 

Instruktion för  
mål – resultat – 
löneprocessen  
i xx - kommun 
 
 
 
 
 

Målgrupp: Lönesättande chefer 
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Instruktion för mål – resultat – löneprocessen  
 
1 Inledning
 
Denna instruktion är en handledning till hur mål – resultat – löneprocessen går till i xx - 
kommun och beskriver hur du som verksamhetsansvarig chef skall kunna: 
 

• styra genom mål 
• få alla att dra åt samma håll 
• öka dina medarbetares målmedvetenhet 
• via samtal föra ut era mål och ambitioner 
• hålla bra medarbetarsamtal 
• öka medarbetarnas delaktighet i målsättandet 
• sätta lön efter uppnådda resultat 

 
De centrala kollektivavtalen och vårt lönepolitiska program syftar till att vi som arbetsgivare i 
handling vill visa att vi med lönen uppmärksammar och belönar de chefer och medarbetare, som 
bidrar till att vi når våra gemensamma mål. 
 
 
2. Centrala kollektivavtal HÖK och ÖLA 
 
De centrala kollektivavtalen HÖK (huvudöverenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor m m) och ÖLA (överenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor m m) gäller för hela den kommunala verksamheten och omfattar samtliga 
anställda med några få undantag.  
Till de båda kollektivavtalen hör ett antal bilagor, bl a Löneavtal och Allmänna Bestämmelser 
(AB).  
 
Löneavtalet reglerar de lokala löneöversynsförhandlingarna och av dess portalparagraf 
framgår de grundläggande principerna för lönesättning enligt följande: 
 
”Arbetsgivarna har enligt detta avtal fortsatt stort ansvar för lönebildningen.  
 
Lönebildning och lönesättning skall bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. 
Lönen skall stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och 
kvalitet. Därför skall lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål 
och resultat. Även förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- och 
anställningsvillkoren. 
 
Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så 
att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Det är därför av stor 
vikt att dialog förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav uppnådda 
resultat och lön. 
 
Det är särskilt viktigt att lönen för chefer på alla nivåer tydligt avspeglar hur satta mål 
uppfylls och de resultat som vederbörande uppnår. Chefer är arbetsgivarens företrädare och 
har ett stort ansvar för att uppsatta mål nås och att uppföljning av resultat sker.” 
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Anm. Det sista stycket finns endast i ÖLA. 
 
 
3. Lönepolitiskt program för xx - kommun 
 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2003-12-17 § 217 beslutat att anta ett lönepolitiskt 
program för xx - kommun. Programmet gäller fr o m 2004-01-01 och kan sammanfattas i 
följande fyra punkter:  
 
• Lönepolitiken ska stimulera till förbättringar av verksamheten. 
• Lönepolitiken ska medverka till att verksamhetsmålen uppnås. 
• Lönepolitiken förutsätter att en process skapas där mål, resultat och  
 löneutveckling knyts samman genom att kontinuerliga dialoger förs mellan  
 chef och medarbetare. 
• Löneförändringar ska avspegla uppnådda förändringsmål och resultat. 
 
Det lönepolitiska programmet är kommunledningens styrdokument. Programmet är också ett 
stöd till lönesättande chef och ett stöd till den anställde hur hon/han kan påverka sin lön. Det 
är därför viktigt att kommunens lönepolitik  
är välkänd för alla. 
 
Det lönepolitiska programmet är baserat på de centrala kollektivavtalen HÖK och ÖLA samt 
till avtalen hörande Löneavtal. Programmet utgår helt från de värderingar om målstyrning och 
förbättringsarbete som finns i dessa avtal. 
 
 
4. Kommunens målstyrningsarbete 
 
Förvaltningarnas årliga målstyrningsarbete utgår från den strategiska planen, som anger 
inriktningen för kommunens långsiktiga utveckling. Hur detta arbete skall gå till finns 
beskrivet i ”Anvisningar för verksamhetsplaner” (bilaga 1). 
 
Varje förvaltning upprättar årligen en verksamhetsplan, som godkänns av 
kommunfullmäktige. I planen dokumenteras vilka mål och ambitioner förvaltningen har inför 
det kommande året. Syftet är att på ett kortfattat och begripligt sätt ange inriktning, innehåll, 
förväntningar och utvecklingsområden för förvaltningens olika verksamheter under det 
kommande året.  
 
De mål som förvaltningsledningen sätter i förvaltningens verksamhetsplan skall föras ut till alla 
enhetschefer och medarbetare, som förväntas bidra till att förverkliga planen. Detta kallas i 
målspråket för nedbrytning av övergripande mål till delmål för förvaltningens enheter, APT-
grupper och enskilda individer.  
 
Varje enhetschef ansvarar för att en arbetsplan upprättas för den egna enheten när det gäller en 
översättning och konkretisering av de övergripande målen i förvaltningens verksamhetsplan till 
mer operativt användbara delmål för den  
egna enheten och dess APT-grupper. Detta arbete sker i nära samarbete med medarbetarna vid 
arbetsplatsträffar, där alla är delaktiga i att sätta mål. 
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Det sista steget i nedbrytningen av delmålen är att komma fram till vad den enskilde 
medarbetaren i APT-gruppen skall eller vill bidra med. Detta är en viktig del av 
målstyrningsarbetet, då det ytterst är den enskilde medarbetaren som bidrar till att 
kommunens mål uppnås. De individuella målen sätts i samband med det årliga 
medarbetarsamtalet. Vid detta samtal upprättas ett individuellt målkort, som anger vad den 
enskilde medarbetaren vill bidra med. Utvärdering av måluppfyllelse sker vid nästkommande 
års medarbetarsamtal, där medarbetarens resultat är avgörande för chefens lönesättning av 
berörd medarbetare.  
 
Alla chefer och medarbetare i xx - kommun förväntas bidra till att alla drar åt samma håll för 
att uppnå kommunens gemensamma mål. Resultaten kan leda till bl a bättre service och 
kvalitet på våra tjänster, vilket i sin tur kan leda till mer nöjda kommuninvånare.  
 
 
5. Mål- och löneprocessen
 
Enligt det lönepolitiska programmet för xx - kommun är lön ersättning för utfört arbete och 
löneförändringar ersättning för uppnådda förbättringsmål.  
Vid den årliga löneöversynen baseras löneförändringar på den anställdes resultatförbättringar, 
prestation och uppnådda mål utifrån vad chefen och den anställde har kommit överens om vid 
föregående medarbetarsamtal.  
 
Lönearbetet är således kopplat till hur förvaltningarna lyckas med att sätta mål, bryta ner mål 
på olika nivåer och uppnå mål. Första förutsättningen för att få en lönerevision är med andra 
ord att det finns ett målkort att utvärdera. 
 
Mål- och löneprocessen sker enligt följande tidsplan: 
 
Januari-  
december Förvaltningschefer och enhetschefer genomför .........................................................  m
 
November Kommunfullmäktige antar budget och ..... verksamhetsplaner för nästkommande år. 
   
December Personal- och organisationsutskottet fastställer ramar och riktlinjer för löneöversynen.  
  lärarorganisationer, vars löneöversyner har delegerats till skolchefen. Barn- och  
  utbildningsförvaltningen genomför överläggningar med Lärarförbundet, LR, 
  Skolledarna och CF (lärare). 
 
Januari Lokala löneöversyner inleds enligt traditionell förhandling alternativt huvudspåret. Med 
 Kommunledningskontorets personalenhet slutför löneöversynerna, tecknar  
 kollektivavtal och registrerar ny lön i lönesystemet, varefter den nya lönen utbetalas 
 till berörda arbetstagare. 
 
 
6. Medarbetarsamtal med målkort
 
Lönepolitiken förutsätter ett årligt medarbetarsamtal med målkort mellan den 
verksamhetsansvarige lönesättande chefen och den anställde. Medarbetarsamtalet är ett 
personligt samtal, som ska vara väl förberett av båda parter. Samtalet består av följande två 
delar:  
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• Ett tillbakablickande samtal om resultat och lön avseende den gångna målperioden  
• Ett framåtblickande samtal om mål för den kommande målperioden  
 
Samtalet ska handla om att sätta individuella mål i linje med verksamhetsmålen, att få tydliga 
förväntningar och krav, att få återkoppling kring uppnådda resultat samt att få tydlig 
motivering på den nya lönen till följd av uppnådda resultat.  
 
 
6.1 Samtal om resultat och lön
 
Det tillbakablickande samtalet om resultat och lön avseende den gångna målperioden omfattar 
följande punkter: 
 

• Utvärdera den gångna målperioden  
• Ge varandra förstärkande feedback respektive förändrande feedback 
• Bedöma måluppfyllelse och resultat 
• Bestämma lönekonsekvenser med anledning av resultat 

 
 
6.2 Samtal om mål
 
Det framåtblickande samtalet om mål för den kommande målperioden omfattar följande 
punkter: 
 
Föra ut och lära känna målen i aktuell verksamhetsplan 
Få fram idéer och förslag till förbättringar hur medarbetaren kan bidra till dessa mål 
Omvandla idéer och förslag till mellan 1-3 mål för den anställde 
Sätta in överenskomna mål i målkortet och godkänna detta 
 
7. Målkortet
 
Genom hela mål- och löneprocessen används ett målkort av chef och medarbetare. Målkortet 
är ett verktyg i form av en förtryckt folder, som chefen och den anställde använder för att 
förbereda och genomföra medarbetarsamtal, notera överenskomna mål, följa upp mål osv. När 
kortet är ifyllt och underskrivet av båda parter, behåller chefen originalet och medarbetaren 
erhåller en kopia.  
 
Målkortet består av följande fyra sidor: 
 
Faktauppgifter 
Medarbetarens namn, personnummer, förvaltning, enhet och målperiod   
Våra framgångsfaktorer  
Våra viktigaste mål/målområden för år… 
 
Mitt personliga målkort – mina förbättringsmål för perioden 
Att ta upp under medarbetarsamtalet  
Jag skall…… (1-3 mål)  
Målkontraktet godkänt den…… (datum) 
Chefens underskrift 
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Medarbetarens underskrift 
 
Mina resultat
Att ta upp under medarbetarsamtalet  
Resultat av mål (1-3 mål) 
Som chef har jag vägt samman dina resultat och gjort min bedömning;  
a) hur du har nått dina uppsatta mål                                                                                     
b) av din personliga prestation 
 
Information 
Sammanfattning av xx - kommuns lönepolitiska program 
Spelregler, tips och råd 
 
 
8. Gemensamt mål- och lönespråk
 
För att förstå varandra i mål- och lönearbetet behövs ett gemensamt språk.  
Nedan följer en definition av de viktigaste begreppen: 
 
Framgångsfaktor En beskrivning av vad xx - kommun som arbetsplats skall 
 kännetecknas av för att bli uppskattad  
 och framgångsrik. 
 
Lön Ersättning för utfört arbete. Består av två delar, dels 
 arbetsvärdering enligt jämställdhetslagens kriterier (kompetens,  
 arbetsinsats, ansvarstagande, arbetsförhållanden) och dels  
 könsneutrala faktorer (personlig duglighet, ålder, anställningstid,  
 marknad).  
 
Löneförändring Ersättning för uppfyllda förbättringsmål. Vid den årliga löneöversynen  
 baseras löneförändringar på den anställdes resultatförbättringar, prestation  
 och uppnådda mål utifrån vad chefen och den anställde kommit överens  
 om vid föregående medarbetarsamtal.  
 
Lönepolicy Uttrycks i det lönepolitiska programmet och är kommunledningens syn på  
 vilka principer för lönesättningen som gäller. Lönepolicyn är gemensam för 
 alla medarbetare och skall vara väl känd.  
 
Löneutrymme Av personal- och organisationsutskottet fastställt utrymme  
 baserad på kommunens ekonomi och den anställdes arbetsuppgifter,  
 ansvarsområden, uppnådda resultat, befordran m m. 
 
Löneöversyn Översyn av löner som innebär en genomgång av  
 löneutvecklingen under en viss period. 
 
Mål/målsättning Ett resultat som bestämts i förväg. 
 
Målkort                     Medarbetarens lönegrundande arbetsplan.              
 
Målstyrning Beteckning på ett ledningssätt med fokus på framtiden. 
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Målsätta Tankeprocessen från det att idén föds till att ha formulerat 
mål. 
 
Resultat Graden av måluppfyllelse. 
 
SMERT Checklista för chefer i arbetet att  
 sätta  mål. 
 
S = Specifikt, tydligt, kristallklart vad som menas och konkret 
M = Mätbart, bedömbart, gå att följa upp, utvärderingsbart 
E = Entusiasmerande, motiverande, utmanande,  
  meningsfullt, drivande 
R = Realistiskt, värderat som uppnåbart med god chans och måttlig risk
T = Tidsatt, datumsatt med rimlig deadline, rätt timing  
  och rätt tempo 
 
Strategi En vald huvudväg att ta sig till målet. 
 
Syfte Uttrycker en mer allmän viljeinriktning. Kan vara embryo till mål. 
 
Vision En mental bild av en önskvärd framtid. 
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