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Sammanfattning 
 

I slutet av 1900-talet ansågs det inte längre möjligt att styra statens och kommunernas 

omfattande verksamhet i detalj. Offentliga organisationer ställdes inför nya problem, 

utmaningar och krav på förändrad styrning. Målstyrning sågs i mycket stor utsträckning 

som lösningen på framtidens problem. Målstyrning är en styrteknik som i korthet innebär 

att det är de övergripande målen som ska styra verksamheten genom att de inom 

verksamhetens olika delar konkretiseras och att kontinuerliga utvärderingar genomförs 

och ligger till grund för framtida beslut om verksamheten. Det blev dock vanligt i 

målstyrda organisationer att utvärderingarna endast behandlade de mål som föreföll 

enklast att mäta, det vill säga de kvantitativa målen. Problemet i offentliga organisationer 

är att den verksamhet som bedrivs där är svår att mäta, eftersom målen oftast är av 

kvalitativ karaktär. Det har därför varit få av de offentliga organisationer som sagt sig vara 

målstyrda som haft utvärderingssystem som på ett tydligt sätt har mätt graden av 

måluppfyllelse.       

    Denna uppsats skrevs i huvudsak kring mitten av 1990-talet och består dels av en 

teoretisk genomgång av målstyrningens framväxt, viktigaste beståndsdelar samt en kort 

presentation av den kritik som riktats mot målstyrningen, dels av en empirisk 

undersökning inom två daghemsenheter i Karlstad kommun. Jag valde att fokusera 

kommunal daghemsverksamhet därför att jag där förväntade mig hitta i huvudsak 

kvalitativa mål. Jag valde att undersöka vilka metoder som användes inom denna 

verksamhet för att utvärdera verksamhetens utfall och hur utvärderingsresultaten 

relaterades till de politiskt uppsatta målen för den samma.  

     Det framträdde i denna undersökning en skillnad mellan de intervjuade när det gällde 

kunskapen om mål på kommunal nivå. Det var också oklart om de nationella målen för 

barnomsorgen verkligen hade konkretiserats på denna nivå. Målformuleringsprocessen 

präglades inte av att chefer och medarbetare på olika nivåer tillsammans formulerade 

målen för verksamheten. På politiker- och förvaltningsnivå antog de intervjuade att de 

politiskt uppsatta målen utgjorde tydliga ramar för verksamheten. De mål som styrde 

arbetet på resultatenhets- och avdelningsnivå hade dock formulerats utifrån de behov som 

avdelningspersonalen upplevde att barnen hade, utan anknytning till de politiskt uppsatta 

målen för verksamheten. 
    De utvärderingsmetoder som användes på politiker- och förvaltningsnivå skiljde sig  

från de metoder som användes på avdelningsnivå. Utvärderingsmetoderna på olika  

nivåer fångade olika delar av verksamheten och de metoder som användes för att  

utvärdera verksamhetens utfall ansågs vara begränsade och förmådde inte fånga alla  

aspekter av daghemsverksamheten. Undersökningsresultatet visade att det inte förekom 
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någon samordning mellan organisationens hierarkiska nivåer när det gällde 

utvärderingsmetoder, eller tillvaratagandet av utvärderingsresultat. Det var heller  

inte självklart att de delar av verksamhetens utfall som utvärderades inom de undersökta 

enheterna, ställdes i relation till de mål som fanns för verksamheten på respektive nivå i 

organisationen. Utvärderingsresultaten från resultatenhets- och avdelningsnivå verkade 

inte föras upp till politiker- och förvaltningsnivå och kunde därför inte sägas ligga till 

grund för framtida politiska beslut om daghemsverksamheten. Det var svårt att få en 

uppfattning om i vilken utsträckning målen faktisk styrde verksamheten och således 

målens funktion. Mellan den kommunala nivån och resultatenhetsnivå genomfördes såväl 

målformulerings- som utvärderingsprocessen i stort sätt som isolerade företeelser.  
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Summery 
 
In the end of the 20th century it was no longer considered possible to manage the state 

and the municipal’s extensive activities in detail. Public organizations were faced with 

new problems, challenges and demands for change of administration. 

Management by objectives was to a very large extent seen as the solution to the 

problems of the future. Management by objectives is a type of management which 

explained shortly, imply that it is the overall objectives of the organization that are 

going to govern its activities by concretize them and making the continual evaluation of 

them the breeding ground for future decisions concerning the organization.   

     In organizations managed by objectives it became common that the evaluations 

solely dealt with the objectives that appeared the easiest to measure, that is the 

quantitative objectives. The problem in public organizations is that the performances of 

the activities carried out there are hard to measure, because the objectives most often 

are of qualitative character. Among the public organizations that have claimed 

themselves to be managed by objectives there are therefore few which have had 

evaluation systems that in a distinct manner have measured the degree of object 

achievement.  

     This essay was essentially written in the mid 1990’s and consists on the one hand of 

a theoretical exposition of the development of management by objectives, the most 

important elements along with a brief presentation of the criticism that have been 

directed against this method. On the other hand it consists of an empirical study within 

two day nurseries in the municipality of Karlstad. I chose to focus on municipal day 

nursery activity because I expected to mainly find creative objectives there. I chose to 

examine which methods was used within this  sector in order to evaluate the outcome of 

the activities and how the outcome results were related to the political objectives set up 

by the same.     

     In this survey a distinction appeared among the interviewees when it came to the 

knowledge of objectives at municipal level. It was also unclear whether the national 

objectives for the day nursery activities really had been concretized at this level. The 

method of managers and co-workers on different levels working together in order to 

formulate the objectives for the activities did not characterize the process. At the 

political and managerial level the interviewees assumed that the objectives set up 

politically constituted distinct frameworks for the activities. The objectives directing the 

work at result- and divisional level had been formulated from the needs the division 

staff felt the children to have, without connection to the politically set objectives for the 

activities.   

     The methods for evaluation used on political and managerial level differed from the 



 5 

methods used on divisional level. The evaluation methods on different levels captured 

different parts of the activities and the methods used to evaluate the outcome of the 

activities was regarded as limited and did not manage to capture all aspects of the day 

nursery activities. The study results showed that there did not occur any co-ordination 

between the organization’s hierarchical levels when it came to evaluation methods or 

the taking care of the evaluation results. Neither was it obvious that the part of the 

outcome of the activities which was evaluated within the studied divisions was put in 

relation to the objectives of the activities on the corresponding level in the organization. 

The evaluation results from result- and divisional level did not seem to be brought up to 

politician- and management level and therefore could not be said to constitute future 

political decisions regarding the day nursery activities. It was hard to get an opinion 

about in what degree the activities actually were driven by the objectives and 

consequently what the function of the objectives were. Between the municipal level and 

result division the drawing up of objectives as well as the evaluation process was, as a 

whole carried out as isolated phenomena.  
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1. Inledning 
 
1.1. Bakgrund till val av uppsatsämne 
 Föreliggande arbete utgör D-uppsats inför min filosofie magisterexamen i pedagogik. Jag 

har tidigare läst Linjen för personal- och arbetslivsfrågor och i både min B- och C-uppsats 

behandlas fenomenet målstyrning. Hur kan det då komma sig att detta ämne väckt så stort 

intresse hos mig och vilken relevans har egentligen ämnet i ett pedagogiskt perspektiv? För 

att besvara denna fråga behöver jag gå tillbaka i tiden och kort beskriva den väg som lett 

fram till denna uppsats. 

     I vårt samhälle finns organisationer av många olika slag och av varierande storlek. En 

organisation kan definieras som en grupp individer som medvetet samarbetar i syfte att nå 

vissa bestämda mål. Deras samarbete sträcker sig över en längre tidsperiod och är inriktat på 

att producera varor eller tjänster. Organisationer behöver styra och samordna sin verksamhet 

för att produktionen ska leda i en bestämd och önskvärd riktning. Organisationer uppvisar 

ingen entydig bild, men de tenderar att bli allt mer komplexa genom att dess olika delar 

flätas samman och beroendet mellan delarna ökar.1 Detta gäller även organisationer inom 

den offentliga sektorn. Med offentlig sektor menas här den typ av organisationer vars 

verksamhet i huvudsak är skattefinansierad och styrd av politiker, vilka valts utifrån 

demokratiska principer.2 Under tidigare decennier när den huvudsakliga uppgiften för stat, 

landsting och kommuner var att relativt snabbt bygga ut och fördela den svenska 

välfärdsstatens resurser rättvist, tillämpades centralstyrning och detaljreglering. Detta 

ansågs bidra till att hela befolkningen, oavsett vart man var bosatt, garanterades att 

ta del av denna välfärd.3  

     När vårt basbehov av vård, omsorg och utbildning är tillgodosedda, tenderar vi att  

ställa allt högre krav på dessa tjänsters kvalitet. Det fanns under 1990-talet en politisk ovilja 

att öka skattetrycket för medborgarna, för att på så sätt finansiera en utökad offentlig sektor. 

Det ställdes därför krav på offentliga organisationer att, med minskade resurser, öka 

effektiviteten och höja verksamhetens kvalitet samtidigt som det inte ansågs möjligt att styra 

statens och kommunernas omfattande verksamhet i detalj. Förändrade krav ställde offentliga 

organisationer inför nya problem och utmaningar, vilket i mycket stor utsträckning ledde till 

krav på förändrad styrning och organisering inom den offentliga verksamheten.4 Det är här 

fenomenet målstyrning gjort sitt intåg i min intressesfär. Målstyrning innebär att det ytterst 

är de uppsatta målen som ska styra verksamheten och att resultaten från kontinuerligt 

genomförda utvärderingar ska ligga till grund för framtida beslut om verksamheten.5  

                                                           
1 Bakka/Fivelsdal, 1991 
2 Rombach, 1991 
3 Häggroth, 1991 
4 a.a. 
5 Rombach, 1991 
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     De anställdas attityder, värderingar, omvärlden och mycket annat påverkar beslut och 

handlingar i en organisation, oavsett typ av styrteknik. Med styrteknik avser jag den teknik 

organisationer medvetet väljer för att styra verksamheten mot önskade mål och resultat.  

För mig är ledares och anställdas insikt om hur styrtekniken i deras organisation påverkar 

verksamheten, i allra högsta grad en pedagogisk fråga. Vilken styrteknik man än väljer för 

att styra en organisation så får detta konsekvenser för såväl de människor som arbetar där, 

som för verksamheten.  

     Många statliga myndigheter, kommuner och landsting styrs av mål.6 Målstyrning har 

länge varit en teknik att styra verksamheter inom det privata näringslivet, vilket oftast utgör 

den offentliga verksamhetens referensram.7 Offentliga organisationer och privata företag 

arbetar dock under delvis olika förutsättningar. De krav som omvärlden ställer på dem är av 

delvis olika slag, vilket innebär att nödvändiga förändringar bör anpassas efter varje specifik 

verksamhet. Eftersom styrning och utveckling av företag är en svårstyrd företeelse,8 anser 

jag att det är intressant att reflektera över målstyrningsteknikens effekter i olika typer av 

verksamheter. Fokus i denna uppsats har riktats mot kommunal verksamhet, närmare 

bestämt daghem.   

 

 

1.2. Problemområde 
Min B-uppsats i ämnet pedagogik behandlar ämnet målstyrning inom Arbetsmarknadsverket 

(AMV) i Värmland. Uppsatsen försöker besvara hur man i en målstyrd organisation anser 

sig veta att det är målen som styr verksamheten. Jag intervjuade anställda på olika 

hierarkiska nivåer inom AMV. Jag kom fram till att intervjupersonerna trodde sig veta att 

målen styr verksamheten i deras organisation genom att de kontinuerligt kontrollerar graden 

av överensstämmelse mellan de kvantitativa målen och verksamhetens mätbara resultat. 

Utvärderingen av de kvalitativa målen ansåg intervjupersonerna var minimal och därför 

upplevde de att det var svårt att veta hur mycket dessa mål faktiskt styr verksamheten.9  

I min C-uppsats var syftet att ta reda på hur kontorschefer inom AMV i Värmland ansåg att 

målen styr verksamheten i deras organisation och vilka problem dessa chefer upplevde med 

målstyrningstekniken. Jag fann att de intervjuade kontorscheferna ansåg att målen styr 

verksamheten därför att de anställda utifrån de nationellt övergripande målen för AMV 

utformat realistiska mål för den lokala verksamheten. Dessa lokala mål styrde sedan de 

anställdas arbete. Det framkom dock att det ytterst var de ekonomiska resurserna som 

avgjorde vilka lokala mål som kunde uppnås. Utvärderingen av de kvalitativt inriktade 

målen på lokal nivå, ansågs bland de intervjuade cheferna vara otillräcklig, främst därför att 

                                                           
6 Henning, 1991 
7 Pihlgren/Svensson, 1989 
8 Ehrlemark/Ehrlemark, 1980 
9 Jansson, 1994 
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det inom AMV inte fanns några bra utvärderingsmetoder för denna typ av mål. I övrigt 

tyckte kontorscheferna att målstyrningstekniken fungerade bra i deras organisation.10 I dessa 

båda undersökningar inom AMV framkom alltså att utvärderingen av de kvalitativt inriktade 

målen var obefintlig, eller åtminstone otillräcklig.  

     Jag anser det här vara på sin plats att kortfattat reda ut skillnaden mellan kvantitativa  

och kvalitativa mål. Kvantitativa mål uttrycks i mätbara termer och kan t.ex. uttryckas på 

följande sätt: Långtidsarbetslösheten ska i genomsnitt under verksamhetsåret inte överstiga 

20 % av den totala arbetslösheten i X län. Kvalitativa mål uttrycks inte i omedelbart 

mätbara termer på samma sätt, utan kan exempelvis formuleras: De arbetssökande ska 

bemötas positivt och AMV´s tjänster ska kännetecknas av hög professionalitet och god 

service. I det kvantitativa målet angavs en nivå på långtidsarbetslösheten som man i slutet 

av verksamhetsåret ganska enkelt kunde utvärdera genom att läsa av befintlig statistik över 

arbetslösheten, vilket också var fallet inom AMV. Det kvalitativa målet var dock mycket 

svårare att utvärdera om det inte först konkretiserats. Genom att dela upp detta mål i olika 

beståndsdelar "kan man finna delar som är objektivt mätbara och som därmed låter sig 

utvärderas."11 Det är vanligt i målstyrda organisationer att man mäter det som förefaller 

enklast att mäta, vilket jag fann var fallet inom AMV. Således låter organisationer ofta bli 

att utvärdera de kvalitativa målen, eftersom de anställda inte vet hur detta kan göras.12  

Det är dock viktigt att inte blanda ihop kvalitativa mål med begreppet kvalité. Både de 

kvalitativa och de kvantitativa målen innehåller kvalitetsaspekter som är viktiga att 

uppmärksamma, speciellt vid utvärderingen, genom att försöka skaffa sig kunskap om 

kvalitén på alla de tjänster organisationen erbjuder. 

     Inom AMV formulerades i mycket stor utsträckning kvantitativa mål för verksamheten. 

Enligt de kontorschefer jag intervjuade, hade man inom AMV tillgång till "ett mycket 

omfattande material där i princip alla typer av resultatindikatorer som är möjliga att ta fram 

om verksamheten, också finns med."13 Detta innebar att AMV i mycket stor utsträckning 

utvärderade sin verksamhet mot de kvantitativt uppställda målen på lokal nivå.  

     I kommunala verksamheter är målen oftast av kvalitativ karaktär, vilket innebär att 

verksamhetens resultat kan vara svår att mäta. De kvalitativa målen har oftast inte 

konkretiserats och när utvärderingen av verksamheten ska presenteras finns det därför  

sällan några resultatmått att mäta utvärderingsresultatet mot.14 Det är få av de  

offentliga förvaltningar som säger sig vara målstyrda, som har uppföljnings-  

och utvärderingssystem, vilka är utformade för att mäta graden av måluppfyllelse.15  

Tidigare forskning kring målstyrda organisationer visar att målstyrning är en styrteknik som 

                                                           
10 Jansson, 1995 
11 Philgren/Svensson, 1989, sid. 76 
12 Philgren/Svensson, 1989 
13 Jansson, 1995, sid. 37 
14 Pihlgren/Svensson, 1989 
15 Henning, 1991 
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kräver både tid, dialog och eventuellt organisationsförändringar. Målens funktion visar sig 

ofta vara symboler och i praktiken är det istället tillfälligheter som styr verksamheten. Det 

finns då risk för att målstyrning endast blir en läpparnas bekännelse, utan anknytning till den 

verksamhet den ska styra.16  
  
 Trots att det finns ett stort intresse för målstyrning har häpnadsväckande   
 lite gjorts i praktiken. Många talar om det. Det finns inskrivet i olika   
 policydokument att man beslutat sig för att införa målstyrning. Åtskilliga  
 påstår sig också ha infört förändringen i praktiken, men när man skrapar   
 lite på ytan faller ofta ledningens stolta luftslott ihop som ett korthus."17  
 

Det är mot denna bakgrund och problematik mitt intresse för målstyrning ska ses.  

 

 

1.3. Uppsatsens uppläggning 
Innan jag går vidare presenterar jag nedan den fortsatta uppläggningen av uppsatsen.  

Detta görs genom en beskrivning av innehållet i de följande kapitlen. 

 

Kapitel 2, Syfte och problemprecisering  

Här presenteras uppsatsens syfte och den preciserade frågeställning som uppsatsen  

bygger på. 

 

Kapitel 3, Teoretiska utgångspunkter  

Jag presenterar här mina teoretiska utgångspunkter genom en beskrivning av arbetets 

organisering under 1900-talet. Begreppet Management by objectives, vilket kan sägas vara 

en föregångare till målstyrning, beskrivs i enlighet med Druckers utgångspunkter. Vidare 

diskuteras målstyrning som en idealmodell, viktiga moment vid utvärdering av målstyrda 

organisationers verksamhet och en del av den kritik som målstyrning utsatts för, tas också 

upp.  

 

Kapitel 4, Presentation av förskolan  

Här ges en kort inblick i de begrepp som finns inom detta verksamhetsområde. Vidare 

beskrivs förskolan i relation till socialtjänstlagen och det pedagogiska programmet. 

Förutsättningarna för förskolan som en målstyrd verksamhet behandlas och slutligen 

presenteras Karlstad kommuns organisation för barnomsorgen vid den tid då uppsatsen 

skrevs. 

 

Kapitel 5, Metod  

I detta kapitel beskriver jag mitt metodval, val av undersökningsgrupp och min konstruktion 

                                                           
16 Milsta, 1994 
17 Pihlgren/Svensson, 1989, sid. 98 



 12 

av de intervjuområden som låg till grund för de genomförda intervjuerna. Jag redovisar hur 

datamaterialet bearbetats, bortfall, undersökningens avgränsningar och redovisningens 

uppläggning. Avslutningsvis reflekterar jag kring undersökningens reliabilitet och validitet.  

 

Kapitel 6, Resultatredovisning 

Här redovisas undersökningens resultat. 

 

Kapitel 7, Resultatdiskussion  

I detta kapitel diskuterar jag mitt undersökningsresultat och ställer detta i relation till mina 

teoretiska utgångspunkter.  

 

Kapitel 8, Avslutning 

Jag presenterar här mitt resultat i relation till problempreciseringen samt ger förslag till 

fortsatt forskning inom målstyrningens område.  

 

Kapitel  9, Efterord 

Under den tid som jag har arbetat med denna uppsats, har stora förändringar genomförts 

inom barnomsorgens område. Jag har här valt att göra en beskrivning av dessa förändringar. 
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 2. Syfte och problemprecisering 
 

Målstyrning innebär i korthet att det är de uppsatta målen som ska styra verksamheten och 

att kontinuerliga utvärderingar av måluppfyllelsen ska göras. Utvärderingsresultaten ska 

sedan ligga till grund för framtida beslut om verksamheten.18 Många kommuner säger sig 

bedriva verksamheter som är målstyrda, samtidigt är det få av dessa verksamheter som vid 

tiden för undersökningens genomförande hade utarbetat system för att i utvärderingar kunna 

mäta graden av måluppfyllelse.19 Jag undrade därför hur utvärdering i kommunal 

verksamhet kunde gå till och hur eventuella utvärderingsresultat relaterades till de uppsatta 

målen för verksamheten. Med denna undran som utgångspunkt valde jag att göra en 

empirisk studie i en målstyrd kommunal verksamhet med övervägande mål av kvalitativ 

karaktär. Mitt val föll på Karlstad kommuns daghemsverksamhet. (För närmare beskrivning 

av val av undersökningsgrupp, se kap.5)    

     Mot denna bakgrund blev mitt syfte med uppsatsen att beskriva vilka metoder som 

användes under mitten av 1990-talet för att utvärdera daghemsverksamhetens resultat inom 

två resultatenheter i Karlstad kommun. Jag ville också belysa hur utvärderingsresultaten 

från denna verksamhet relaterades till de mål som politikerna beslutat skulle gälla för den 

samma. 

 

Min problemprecisering blev:   

 

Vilka metoder används inom valda daghemsavdelningar i Karlstad kommun för  

att utvärdera verksamhetens utfall och hur relateras utvärderingsresultaten till  

de politiskt uppsatta målen för verksamheten? 

  

Min avsikt var att genom att försöka få svar på dessa frågor, öka min egen förståelse för hur 

målstyrningsprocessen kan fungera inom daghemsverksamhet. Ökad kunskap om de 

möjligheter och svårigheter som målstyrningstekniken kan leda till i en verksamhet som 

huvudsakligen styrs av kvalitativa mål – kan utgöra en värdefull pedagogisk insikt. 

 

   
 
 

  
 
 

                                                           
18 Rombach, 1991 
19 Pihlgren/Svensson, 1989 
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3.  Teoretiska utgångspunkter 
 

3.1.  Arbetets organisering under 1900-talet 
Organisationers verksamhet bedrivs genom att arbetsuppgifterna organiseras på ett eller 

annat sätt – en arbetsorganisation har således skapats. Syftet med en arbetsorganisation  

är bland annat att strukturera och effektivisera den aktuella verksamheten, för att den ska 

kunna leda i en viss bestämd och önskvärd riktning. Genom tiderna har det därför varit 

vanligt att det i arbetsorganisationer byggts in någon form av kontrollfunktion.20  

     I början av 1900-talet lanserades den amerikanska ingenjören Taylors metod för kontroll, 

vilken kom att få ett mycket stort inflytande för den vidare utvecklingen av arbetets 

organisering. Hans metod kallas scientific management och bygger på att organisationers 

struktur utformas så att arbetet kan kontrolleras i detalj. För att uppnå bästa möjliga resultat 

kom Taylors metod att lösa organisationers kontroll- och styrproblemet genom hård 

arbetsdelning.21 Den tyska sociologen Weber studerade under slutet av 1800- och början  

av 1900-talet de administrativa processerna i organisationer. Han konstruerade bilder av 

verkligheten och ur dessa utvecklade han så kallade idealtyper, varav den mest kända är den 

rationella byråkratin.22 Enligt Weber, kännetecknas denna idealtyp av stark specialisering, 

strikt ansvarsfördelning och en hierarkisk struktur med klara regler för maktfördelningen.23 

Gruvingenjören Fayol intresserade sig för organisationers ledningsfunktioner och 

utvecklade den administrativa skolan. Enligt Johnson fokuserade Fayol den administrativa 

delen av organisationen och utvecklade idén om organisationers pyramidkaraktär. Johnson 

menar att Fayols skola står för en hierarkisk uppbyggd organisation, där det största antalet 

anställda återfinns i organisationspyramidens bas samt att det i organisationen finns en 

inbyggd kontroll- och styrfunktion med långtgående regelstyrning, specialisering och 

arbetsfördelning.24  

     Under 1930-talet genomförde amerikanen Mayo de berömda Howthorne experimenten 

vid Western Electric Company i USA. Experimenten visade att människan är mottaglig för 

påverkan från organisationens ledning i den mån ledningen kan uppfylla hennes sociala 

behov. Hawthorne experimenten blev upprinnelsen till en ny rörelse; Human relation 

skolan, där samspelet mellan människan och organisationen fokuseras. På så sätt 

uppmärksammades de informella och interna sociala relationernas betydelse för arbetets 

organisering. Framför allt inom psykologin har, under 1900-talet, människors behov 

uppmärksammats och olika teorier har utvecklats. Teorier som fått stor betydelse för vårt 

sätt att se på samspelet mellan människan och organisationen.25 Den amerikanska forskaren 

                                                           
20 Stenbeck. I Karlsson (Red), 1983 
21 a.a. 
22 Boglind m.fl., 1993 
23 Szulkin, 1993 
24 Johnson, 1985 
25 Bakka/Fivelsdal, 1991 
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Mc Gregor intresserade sig för betydelsen av ledares människosyn och menade att 

ledningskulturer kan delas in i en positiv och en negativ kultur. Utifrån denna tes utarbetade 

han två teorier, vilka han gav benämningen X-teorin respektive Y-teorin. X-teorin innebär 

att människan har en inneboende motvilja mot att arbeta, inte har några egna ambitioner och 

föredrar att ledas av andra. Med utgångspunkt i denna teori, menade Mc Gregor att  

det blir nödvändigt att bygga in hård styrning och kontroll i arbetsprocessen för att få 

människor att utföra sina arbetsuppgifter. Y-teorin däremot bygger på att människor kan 

uppleva arbetet som en källa till tillfredsställelse och att ett mänskligt drag är att vilja ta 

ansvar, vilja utvecklas och ha egna ambitioner. Med utgångspunkt i denna teori, behöver 

inte arbetsprocessen kännetecknas av samma hårda styrning och kontroll. Mc Gregor har 

fått mycket kritik för sin X- och Y-teori, ändå har dessa teorier haft stor betydelse för vår 

syn på utövandet av ledarrollen och därmed även styrningen av organisationer.26  

     Nya tankar och idéer om arbetets organisering gav nödvändiga förutsättningar  

för att organisationer kunde förändras, från att strikt separera planering och verkställande 

från varandra samt i arbetsmomenten bygga in konrollfunktioner, till en strävan efter att ge 

de anställda möjlighet till helhetssyn på sitt arbete och att organisationens mål i sig skulle 

utgöra en kontroll- och styrfunktion. Ur detta synsätt föddes Druckers ledningsfilosofi 

Management by objektives (MBO) som lanserades för första gången i Druckers bok  

"The practice of management" från 1954.27 Enligt Mindus/Widén kan Druckers idéer 

närmast räknas till den administrativa skolan, men han hade även tagit intryck av human 

relation rörelsen. Han kom framförallt att skilja sig från sina företrädare i den administrativa 

skolan i ett avseende - han hade tagit fasta på idéerna om vikten av motivation och att varje 

människa vill arbeta och göra det bästa, utan hård styrning och kontroll. Mindus/Widén 

menar att Drucker ansåg att arbetet alltid måste utmana människan och att inget utmanar 

henne så effektivt till förbättrad prestation, som ett arbete som ställer höga krav. Men det  

är inte ledningen som ska driva på de anställda. Människan ska ges möjlighet att driva på  

sig själv, vilket Drucker ansåg att hon gör om hennes blick riktas mot höga mål.28  
 

 

3.2. Management by objectives enligt Drucker 
MBO kan sägas vara en föregångare till begreppet målstyrning,29 en styrteknik som fått 

mycket stor betydelse för hur vi, bland annat i Sverige, har organiserat arbetet inom privata 

företag och sedermera inom offentliga organisationer. MBO bygger på en rationell och 

hierarkisk organisationssyn. Alla anställda inom organisationen deltar i att formulera mål 

och ges möjlighet att aktivt medverka i planeringen av hur målen ska nås. Genom denna 

                                                           
26 a.a. 
27 Milsta, 1994 
28 Mindus/Widén, 1970 
29 Milsta, 1994 
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delaktighet finns det förutsättningar för att de anställda ska kunna acceptera målen och 

därmed ges de möjlighet att också sträva efter att uppnå dem, vilket anses leda till att 

kontroll och detaljerade regler inte längre behövs.30 Jag tänker nedan presentera några av  

de väsentligaste dragen i Druckers version av MBO.  

 

Drucker själv definierade grundidén med MBO på följande sätt: 

 
 En ledningsfilosofi som framhäver vikten av mål för varje enhet i en   
 organisation och för varje medarbetare. Synsättet betonar ansvar och   
 självkontroll som en konsekvens av att var och en har målen klara för   
 sig.31   

 

Johnson menar att Druckers uppfattning var att de anställda i företag och organisationer  

har behov av en gemensam övertygelse för att agera och anstränga sig. Behov som kan 

tillfredsställas genom gemensamma och tydliga mål för organisationen. Johnson hävdar att 

Druckers syn på arbetsorganisation är att arbetet bör utgå från organisationens topp genom 

att cheferna sätter mål för sin enhet, mål som måste godkänns av närmast överordnade chef. 

Sedan är det upp till cheferna på respektive enhet att, tillsammans med sina medarbetare, 

sätta mål för respektive befattningshavare.32  

     Genom ett tillvägagångssätt där varje anställd kan förstå hur hans arbete hör ihop med 

helheten, med vad han bidrar till sin avdelning och sin organisation, kan målen tjäna som 

vägledning för verksamheten. Arbetet med att komma fram till de uppgifter och aktiviteter 

som organisationen ska utföra, menar Mindus/Widén att Drucker beskrev som ett arbete 

från toppen till botten. Men att hans uppfattning när det gäller arbetets organisering var 

precis tvärt om – nämligen att detta arbete måste bedrivas från botten och uppåt och att 

verksamheten vid frontlinjen - den verksamhet som svarar för det faktiska utförandet, 

således utgör utgångspunkten. Det arbete som bedrivs på högre nivåer i organisationen är 

avsett att underlätta och stödja frontlinjens arbete. Mindus/Widén menar att Druckers tankar 

om delegering av ansvar, bör leda till att ansvaret för den löpande verksamheten fördelas så 

mycket som möjligt samt att de anställda får största möjliga spelrum och auktoritet . Enligt 

Mindus/Widén, ansåg Drucker att det största bidraget med MBO är att denna styrteknik 

ersätter ledning genom dominans med ledning genom självkontroll. Varje anställd bör 

nämligen få den information han behöver för att mäta sina resultat så att han snabbt kan 

vidta nödvändiga åtgärder för att nå målen. Det är viktigt att denna information går direkt 

till den berörda befattningshavaren och att den utgör ett medel för självkontroll istället för 

kontroll uppifrån. Om den anställda saknar information, anses han enligt Drucker även 

sakna motiv och medel att förbättra sina prestationer.33 
                                                           
30 a.a. 
31 Johnson, 1985, sid.37 
32 a.a. 
33 Mindus/Widén, 1985 
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     MBO, enligt Drucker, utgår således från ett rationellt och auktoritärt synsätt där  

överordnade fastställer mål för de underordnade och att alla anställda sedan accepterar 

målen och strävar efter att uppnå dem. "MBO som styrteknik ändrar således inte på de 

maktförhållanden som finns i hierarkiskt uppbyggda organisationer utan snarare befäster  

de strukturer som redan finns."34 MBO har utsatts för kritik, bland annat därför att 

målformuleringsprocessen och uppföljningen av måluppfyllelsen, under 1960-talet, 

formaliserades i så hög grad att det påminde starkt om tidigare kontroll av de anställda. 

Därmed ansågs det demokratiska inslaget, genom att de underordnade själva formulerade 

sina mål och själva följde upp resultatet, som förlorat.35  

     Under 1980-talet infördes målstyrning som styrteknik i många organisationer. Denna 

teknik bygger till stor del på MBO. Utmärkande för målstyrning är att det anses nödvändigt 

att decentralisera ansvar och befogenheter till alla anställda i organisationen - ända längst 

ned i hierarkin. Konsekvensen blir en strävan efter "större likställdhet i fråga om makt 

mellan över- och underordnad för att en förenad målsättning inom organisationen ska 

åstadkommas".36 Vad kännetecknar då den ideala målstyrningstekniken och vilka problem 

möter den i praktisk verksamhet?    

 

 

3.3.  Målstyrning som ideal och verklighet 
Det finns, enligt Rombach, ingen generell definition av begreppet målstyrning och ingen 

generellt tillämpad form av denna styrteknik.37 Olika författares uppfattningar om  

hur målstyrning är tänkt att fungera samt de problem de upplever kan vara förknippade  

med en sådan styrteknik, kan dock utgöra en första utgångspunkt för att skapa förståelse för 

målstyrning. Jag har därför valt att göra en beskrivning av några olika författares uppfattning 

om denna styrteknik.  

     Målstyrning har blivit en allt vanligare metod för att modernisera, effektivisera och 

förändra verksamheten inom offentliga organisationer. Målstyrning har ersatt den tidigare 

detalj- och regelstyrningen och upplevs ofta som regelstyrningens motsats. Enligt, bland 

annat Pihlgren/Svensson, är intentionerna med målstyrning att ge möjlighet till en lokal 

anpassning av verksamheten samt ökade möjligheter för de anställda att utforma egna 

arbetsmetoder för att nå organisationens mål. Detta bör enligt Pihlgren/Svensson, leda till att 

ansvar och befogenheter decentraliseras så långt ned i organisationens hierarki som möjligt. 

Decentralisering ska här förstås som att beslut fattas så nära de berörda som möjligt38 - eller 

som Drucker uttryckte det – arbetets organisering bedrivs från botten och uppåt (se kapitel 

3.2.) I dag har decentraliseringssträvandena oftast lett till att organisationernas hierarkiska 
                                                           
34 Milsta, 1994, sid.21 
35 Milsta, 1994 
36 Milsta, 1994, sid.21 
37 Rombach, 1991 
38 Pihlgren/Svensson, 1989 
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nivåer blivit färre, vilket bland annat Carlzon beskriver som att organisationsstrukturen 

blivit "platt". Han påpekar dock att organisationsstrukturer fortfarande består av ett antal 

hierarkiska nivåer. Enligt Carlzon finner vi högst upp i hierarkin oftast den strategiska 

ledningsnivån som har ansvar för de övergripande målen. På nästa steg nedåt i hierarkin 

finner vi den planerande nivån som ansvarar för resursanskaffning och längst ned befinner 

sig verksamhetsnivån, där de anställda fattar enskilda beslut om verksamheten.39 

     Pihlgren/Svensson menar att det i målstyrda organisationer är de anställdes resultat  

som ska värderas. För att de anställda ska kunna kontrollera vad de själva har åstadkommit, 

menar författarna, att de anställda behöver ha kunskap om målen, mot vilka de måste  

kunna mäta sina resultat.40 Målstyrning är alltså en resultatorienterad styrteknik där 

kontrollfunktionen, enligt Rombach, kan sägas ligga inbyggd i resultatmätningen och i 

utvärderingen. För att göra utvärdering i målstyrda organisationer möjlig, behövs därför 

mätbara mål som är enkla och tydliga samt rationella mätmetoder som passar den aktuella 

verksamheten. Övriga styrinstrument som förekommer i organisationen, till exempel 

budgeten, måste underordnas målstyrningen.41 I min C-uppsats fann jag att det inom  

AMV ytterst är "de ekonomiska resurserna som avgör om de lokala kvantitativa målen  

kan nås och det är den lokala ekonomin som avgör om dessa mål behöver revideras för  

att förbli realistiska och därmed möjliga att uppnå.” · Rombach menar att bristen på 

överensstämmelse mellan mål och ekonomiska resurser kan leda till att ekonomin prioriteras 

framför målen. Detta kan komma att innebära att målen får liten eller ingen styrande 

funktion.42 Under sådana förutsättningar hävdar jag att det är målstyrningen som är 

underordnad organisationens ekonomiska styrinstrument – och inte tvärt om.  

     De mål som finns i offentliga organisationer är oftast resultat av politiska beslut. 

Bäck/Halvarson menar att målstyrning är en styrteknik, där det är de övergripande målen 

som styr både verksamhetens struktur, innehåll och metoder. Författarna menar att de 

övergripande målen bör följas av ramar, inom vilka verksamheten är tänkt att bedrivas.  

När politikerna, genom att formulera mål, beslutat om vad organisationen ska uppnå, är det 

upp till de anställda i organisationen att besluta om hur verksamheten ska organiseras och 

bedrivas för att skapa möjlighet att uppnå målen. Målstyrning i offentliga organisationer 

kräver således att politiker lämnar ifrån sig makt, vilket kan upplevas som att politiker styr 

mindre än vid detalj- och regelstyrning.43  

     Med utgångspunkt i de övergripande målen, menar Rombach att konkreta mål för 

organisationens olika nivåer och olika delar av verksamheten bör formuleras. De mål  

som organisationens anställda formulerar, kallar han för delmål. Delmålen utgör mål för den 

aktuella organisationsnivån, men även medel för att nå övergripande nivå/nivåers mål. 
                                                           
39 Carlzon, 1993 
40 Pihlgren/Svensson, 1989 
41 Rombach, 1991 
42 Rombach, 1991 
43 Bäck/Halvarson, 1992 
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Rombachs uppfattning är att det i målstyrda organisationer bildas målhierarkier som består 

av övergripande mål på politisk nivå, delmål och till och med del-delmål på det som han 

benämner verkställighetsnivå.44 Om jag lägger ihop detta synsätt med Carlzons beskrivning 

av en ”platt” organisation (se kapitel 3.3.) kan följande organisationsskiss utgöra en 

utgångspunkt för fortsatt tänkande kring målstyrning som styrteknik.  

 

 

Organisationens 

övergripande mål

Verksamhetsnivå

Delmål Delmål Delmål

Del-del

mål

Del-del

mål

Del-del

mål

Del-del

mål

Del-del

mål

Del-del

mål

Planerandenivå

Strategisk ledningsnivå

 

Fig.1. Organisationsskiss, enligt Rombachs syn på målhierarkier samt Carlzons  

beskrivning av en ”platt” organisations olika nivåer.  

 

Rombach menar att målformuleringsprocessen utgör en central del i målstyrningstekniken. 

En process som, består i att delmålen och del-delmålen konkretiseras och formuleras genom 

dialog mellan chefer och medarbetare. De övergripande målen är visserligen ofta abstrakta, 

men de bör ändå leda till realistiska och mer konkreta mål på lägre hierarkiska nivåer i 

organisationen samtidigt som mål på olika nivåer hänger ihop som en kedja - målkedja. 

Detta, menar Rombach, är en förutsättning för att målen ska kunna styra verksamheten. Men 

han ifrågasätter om en sådan målformuleringsprocess är möjlig i praktiken och om det över 

huvudtaget går att relatera delmål tillbaka till verksamhetens övergripande mål. De delmål 

som formuleras måste när de är uppfyllda, tillsammans utgöra de mål som finns på den 

närmast högre hierarkiska nivån. Om så alla del-delmål uppfylls, innebär detta att alla 

delmål också uppfylls och om så är fallet, kommer ju även det övergripande målet att 

uppfyllas. Rombach anser att detta endast är möjligt om mål på alla nivåer uttrycks i 

kvantitativa termer.45 

 

 

                                                           
44 Rombach, 1991 
45 a.a. 
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I litteraturen tycks det oftare förekomma att man ser målen som kinesiska  
askar där del-delmålen ligger i askar märkta delmål och delmålen i asken  
eller askarna märkta övergripande mål. Redan när det övergripande målet  
formulerades har man därmed på sätt och vis definierat övriga mål.46 

 

Enligt Rombach används begreppet mål ofta för olika typer av mål samt för mål på olika 

hierarkiska nivåer, vilket innebär att det kan uppstå oklarheter då man i målstyrda 

organisation pratar om mål.47 Olika uppfattningar och tolkningar av begreppet mål kan  

leda till att diskussioner om målen framstår som förvirrande, vilket i sin tur kan leda till 

missuppfattningar.48 

     Flera författare, bland annat Hansson/Martinsson, talar om följande olika typer av mål i 

målstyrda organisationer:  

Långsiktiga mål - mål som oftast har en tidshorisont som sträcker sig längre bort än 3 år 

och som i regel är ganska allmänt formulerade. 

Strategiska mål - övergripande inriktningsmål som organisationen vill uppnå inom  

de närmaste 2-3 åren. Dessa mål är oftast mer konkret utformade för olika delar av 

verksamheten.  

Kortsiktiga mål - mål som oftast sträcker sig över en ettårsperiod och som utgör delmål i 

syfte att nå de övergripande, strategiska målen. Dessa mål är mer konkreta och detaljerade 

än de långsiktiga och strategiska målen.49      

      

Jag har tidigare nämnt att Bäck/Halvarson menar att målstyrning i offentliga  

organisationer kräver att politiker lämnar ifrån sig makt, vilket kan upplevas som att 

politiker styr mindre än om organisationen är detalj- och regelstyrd.50 Denna slutsats kan, 

enligt Pihlgren/Svensson, sägas utgöra endast halva sanningen. Inom den offentliga 

verksamheten är det nämligen "en viktig politisk uppgift att kontrollera att effekterna för 

invånarna verkligen blivit de avsedda."51 Målstyrningstekniken bygger, enligt författarna  

på att det finns en kontinuerlig återkoppling mellan organisationens mål på olika nivåer  

och de uppnådda resultaten. Denna återkoppling kan betecknas som utvärdering och, enligt 

Pihlgren/Svensson, är det utvärderingsresultaten som utgör det konkreta uttrycket för 

styrningen.52 På så sätt menar Henning, blir utvärdering ett sätt för politikerna att utöva 

kontroll över verksamhetens resultat samt att få en uppfattning om i vilken utsträckning 

målen förmår styra verksamheten. Målstyrning förutsätter således att centralisering och 

decentralisering går hand i hand.53  

                                                           
46 a.a., sid. 99 
47 a.a. 
48 Jansson, 1995 
49 Hansson/Martinsson, 1994 
50 Bäck/Halvarson, 1992 
51 Pihlgren/Svensson, 1989, sid. 60. 
52 Pihlgren/Svensson, 1989 
53 Henning, 1991 
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     För att utvärdering av verksamheten ska bli möjlig ställs det krav på de mål som 

utformas. Enligt Hansson/Martinsson, är kraven på målens utformning olika beroende på 

vilken nivå i organisationen man befinner sig - på verksamhetsnivå bör det till exempel 

finnas fler och mer detaljerade mål än på planerande- och strategisk nivå. För att målen  

ska kunna styra verksamheten och för att de ska kunna utvärderas, måste målen enligt 

Hansson/Martinsson vara:  

Enkla och lätta att förstå för att undvika tveksamheter om dess innebörd. Det bör också 

framgå tydligt hur målen ska mätas och utvärderas.  

Mätbara för att möjliggöra avgörandet om graden av måluppfyllelse. 

Realistiska för att de ska kännas möjliga att uppnå och således bidra till att upprätthålla de 

anställdas motivation. 

Påverkbara för de anställda i verksamheten och ge möjlighet att påverka resultatet. 

Accepterade i organisationen för att de inte ska förlora sin funktion, utan bli en naturlig 

del av verksamheten. 

Kända hos de anställda så att de vet vad de ska sträva mot och uppnå. 

Ange en tidshorisont inom vilken målen ska vara uppfyllda.54 

 

Rombach anser att målstyrningstekniken består av olika processer. Från att formulera och 

konkretisera mål och att skapa motivation hos de anställda för att arbeta mot måluppfyllelse, 

till att genom utvärdering försöka få uppfattning om graden av måluppfyllelse. Vidare  

gäller det att använda utvärderingsresultaten som underlag för eventuella målrevideringar 

och kommande beslut om verksamheten. Målstyrning är således, menar Rombach, ett 

mångtydigt begrepp.55  

     Utifrån den vikt som målstyrningstekniken tillmäter utvärderingen, har jag valt att i detta 

arbete fokusera på utvärderingens roll i målstyrda organisationer. Därför anser jag det vara 

på sin plats att redogöra för begreppet utvärdering. 

      

3.3.1.  Utvärdering 

Begreppet utvärdering förväxlas ofta med begreppet uppföljning. Ekholm/Lander beskriver 

uppföljning som något vi ägnar oss åt ständigt när vi på olika sätt försöker ta reda på om 

verksamheten håller rätt kurs i förhållande till de mål vi satt upp för den samma. Denna typ 

av reflektion förekommer i många fall dagligen och utan någon i förväg bestämd systematik. 

Den utförs så att säga mer eller mindre spontant, men uppföljningsresultatet kan med fördel 

ändå ligga till grund för utvärdering. Utvärdering är dock något annat än uppföljning. 

Utvärdering görs inte lika ofta som uppföljning och den kräver, enligt Ekholm/Lander,  

ett omfattande planerat och systematiskt arbete. Utvärdering består av två olika delar - 
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granskning och värdering. Granskningen innebär att information samlas in om det område 

som är föremål för utvärdering, Granskningen leder till ett resultat, vilket benämns 

granskningsresultat. Nästa fas i utvärderingen består i att granskningsresultatet värderas  

i relation till målen för verksamheten.56 När utvärderingen planeras är det viktigt att 

utvärderingens syfte är tydligt, eftersom utvärderingar kan ha olika syften. I målstyrda 

organisationer benämner Vedung utvärderingen måluppfyllelseutvärdering, det vill säga  

att värderingen innebär en bedömning av graden av måluppfyllelse.57  

     Ekholm/Lander menar att det i olika typer av utvärderingsarbete är en fördel om den  

som utvärderar försöker förhålla sig kritisk till utvärderingsresultatet. Utifrån det syfte man 

har med utvärderingen, är det en fördel att kunna ta ställning till vem som ska genomföra 

utvärderingens två delar - granskningen och värderingen. För att minska risken för att den 

som genomför utvärderingen är hemmablind, menar Ekholm/Lander att det kan vara en 

fördel om någon annan än de som är ansvariga för verksamheten, genomför utvärderingen. 

På så sätt kan utvärderingsresultaten belysas utifrån andra perspektiv, vilket kan påverka 

verksamhetens fortsatta utveckling. Oavsett vilken utvärderingsmetod som används, är det 

viktigt att utvärderingen blir så uttömmande som möjligt och att så många perspektiv som 

möjligt kan fångas. Den som genomför utvärderingens första del - granskningen, behöver 

inte nödvändigtvis vara den som också värderar resultatet. När granskningsresultatet ska 

värderas är det dock viktigt att den som ska värdera resultatet vet vilka värderingskriterier 

som gäller. Mot vad ska granskningsresultatet värderas?58  

     Vedung menar att det i målstyrda organisationer är mest naturligt att gransknings-

resultatet värderas mot verksamhetens mål. I detta skede är det önskvärt att man kan jämföra 

de insatser som gjorts i verksamheten med det faktiska resultatet.59 Vidare menar Vedung 

att utvärdering i politik och förvaltning bör handla om "att i efterhand noggrant kartlägga 

och bedöma offentliga åtgärders genomförande och resultat i syfte att åstadkomma 

självreflexion, fördjupad förståelse och välgrundade beslut".60 Det kan dock vara svårt att 

avgöra i vilken utsträckning målen faktiskt bidragit till måluppfyllelse och hur mycket av 

måluppfyllelsen som beror på andra faktorer i eller utanför den aktuella verksamheten.61 

Rombach anser att målen i offentliga organisationer ofta är abstrakta och oklara.62 Vedung 

menar att detta kan innebära att målen är olämpliga som värderingsgrund - ett problem som 

kan göra sig gällande vid utvärderingar i målstyrda organisationer och som kan göra målen 

obrukbara som värdekriterier.63  

     Rombachs uppfattning är att målstyrningstekniken förutsätter att utvärderingsresultatet 
                                                           
56 Ekholm/Lander, 1993 
57 Vedung, 1991 
58 Ekholm/Lander, 1993 
59 Vedung, 1991 
60 Vedung, 1991, sid. 13 
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62 Rombach, 1991 
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ligger till grund för beslut om verksamhetens fortsatta utveckling - på alla nivåer i 

organisationen. Således är det utvärderingen och dess resultat som utgör det konkreta 

uttrycket för styrningen. Men Rombach drar slutsatsen att det i våra stora och komplexa 

organisationer är en närmast övermänsklig uppgift att formulera mätbara mål. Han hävdar 

att eftersom abstrakta mål inte heller kan stå i ett hierarkiskt förhållande till varandra, finns 

det heller ingen mening med att föra utvärderingsresultaten uppåt i organisationens hierarki 

för att relatera dem till de övergripande målen.64 

     Tidigare har jag nämnt att Pihlgren/Svensson menar att målstyrningstekniken bygger på 

att det finns en kontinuerlig återkoppling mellan organisationens mål på olika nivåer och de 

uppnådda resultaten.65 Eftersom de övergripande målen i offentliga organisationer är ett 

resultat av politiska beslut, framför Rombach en kritik mot målstyrning som går ut på att 

denna styrteknik gör det svårt för politikerna att, inför sina väljare, visa på åsiktsskillnaderna 

mellan de politiska partierna. Han menar att politiker inte har speciellt svårt att komma 

överens om övergripande och stabila mål för verksamheten, däremot kan politiker ha  

mycket svårare för att komma överens om medlen för att nå dessa mål. I en politisk styrd 

organisation kan det vara svårt att ta hänsyn till alla olika intressen och ofta fattas beslut om 

mål som ett resultat av kompromissande mellan olika uppfattningar. Rombach menar att 

målen kan sägas vara opolitiska och medlen politiska. Men i en målstyrd organisation står 

det tjänstemännen och de övrigt anställda ute i verksamheten fritt att välja medlen för att nå 

de mål politikerna satt upp. Det är i diskussioner om detaljerna, menar Rombach som 

skillnader och konflikter mellan de politiska partierna tydliggörs. Målstyrning kan således 

vara en styrteknik som bidrar till att dölja de politiska meningsskiljaktigheterna och släta  

ut politikernas roll. På sikt kan detta till exempel göra kommunalval mindre motiverade, 

eftersom det för väljarna inte framkommer några större skillnader mellan de politiska 

alternativen.66  

     Rombach hävdar att målstyrning förutsätter en organisation "där makten finns i  

pyramidens topp." 67 Hans kritik av målstyrning går ut på att han hävdar att varje fas i 

målstyrningsprocessen är starkt beroende av den närmast föregående fasen. Konsekvensen 

av detta blir, enligt Rombach, att en mindre lyckad aktivitet i någon fas, får en negativ 

inverkan på alla följande faser - eftersom hela målstyrningsprocessen förutsätts hänga ihop 

som en kedja.68 Ingen kedja är som bekant starkare än dess svagaste länk, inte heller 

målstyrningskedjan.  
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4.  Presentation av förskolan  
 
4.1.  En överblick 
Under 1970-talet ägde den mest omfattande utbyggnaden av den kommunala barn- 

omsorgen rum, vilken även har fortsatt under 1980- och 1990-talen, om än i något mindre 

omfattning. Trots detta var det i mitten av 1980-talet fortfarande brist på barnomsorgsplatser 

i många av landets kommuner.69 Mot bakgrund av denna brist fattade riksdagen 1985 ett 

principbeslut om alla barns rätt till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg från och med 

1991. Begreppet barnomsorg omfattade förskoleverksamhet som bedrevs som daghem, 

deltidsgrupp, öppen förskola samt familjedaghem - de tre först nämnda verksamheterna gick 

även under benämningen förskola. Deltidsgrupp var en beteckning för den allmänna 

förskolan, som innebar att alla landets sexåringar hade rätt till 525 timmars avgiftsfri 

förskola (i genomsnitt 3 timmar per dag) från och med höstterminen det är de fyllde sex år. 

Skolbarnsomsorg bedrevs som fritidshem, integrerad skolbarnsomsorg, familjedaghem och 

öppen fritidsverksamhet. 70 Figur 2 visar alla de verksamheter som tidigare omfattades av 

begreppet barnomsorg. 

 

 

Daghem
Öppen

förskola
Familje-
daghem

Fritidshem
Integrerad Öppen fritids-

verksamhet

Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg

Barnomsorg

Deltids-
grupp skolbarnsomsorg

Förskola

 

Fig.2. De verksamheter som tidigare omfattades av begreppet barnomsorg.    

 

När de data som ligger till grund för denna uppsats samlades in, var daghem det aktuella 

begreppet på den i särklass vanligaste formen för förskoleverksamhet. Fortsättningsvis 

använder jag mig av de begrepp och de måldokument som var relevanta när uppsatsen 

planerades och datainsamlingen genomfördes. När det gäller de förändringar i barnomsorgen 

som har ägt rum under senare delen av 1990-talet, hänvisar jag till den del av uppsatsen som 

jag valt att benämna Efterord.  
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Förskola utgör ett samlingsbegrepp för följande verksamheter: 
 
Daghem är en pedagogisk verksamhet för grupper av inskrivna barn i åldern 0-6 år med öppethållande  
större delen av dagen under hela året. Barngrupperna kan organiseras i t.ex. småbarnsgrupper för barn upp  
till tre år och syskongrupper för åldrarna 3-6 år. I daghemmen förekommer även utvidgade syskongrupper  
som omfattar både barn i förskoleåldrarna och skolbarn.  
Deltidsgrupp är en pedagogisk gruppverksamhet för grupper av inskrivna barn i åldrarna 4 - 6 år. 
Verksamheten omfattar i allmänhet tre timmar per dag och följer skolans terminer. Alla 6-åringar har 
lagstadgad rätt till minst 525 timmar under ett år i den allmänna förskolan. För barn i familjedaghem  
innebär denna rätt en plats i deltidsgrupp.  
I den öppna förskolan får hemmavarande föräldrar och dagbarnvårdare möjlighet att tillsammans med 
personalen utveckla en pedagogisk gruppverksamhet för barnen. Den fyller en viktig funktion för barn och 
föräldrar då föräldrarna är hemma på grund av föräldraledighet eller arbetslöshet. Barn som inte är inskrivna  
i daghem eller deltidsgrupp bör ha möjlighet att delta i öppen förskoleverksamhet.71        
    

 Förutom att begreppet barnomsorg återkommer i en del av de dokument som jag  

här hänvisar till, fokuserar jag i detta kapitel fortsättningsvis på förskolan. 

 
 
4.2.  Nationella mål och riktlinjer för barnomsorgen 

I Sverige fanns fram till 1998 nationellt övergripande dokument med mål och riktlinjer för 

landets barnomsorg. Dessa mål och riktlinjer utgjordes främst av "Allmänna råd om 

barnomsorgen i socialtjänstlagen" och "Pedagogisk program för förskolan". De båda 

dokumentens syfte var att utgöra ramar och vara till stöd för kommunerna i deras arbete 

med att utforma förskoleverksamheten. "På kommunal nivå ska de övergripande målen 

anpassas till lokala förhållanden genom att konkreta mål och riktlinjer utarbetas och genom 

att nödvändiga resurser för att nå de uppställda målen skapas".72 I förskoleverksamheten ska 

vidare "målen och de pedagogiska principerna vara vägledande för personalens planering, 

genomförande och utvärdering av verksamheten".73 

     Den första januari 1995 infördes socialtjänstlagens nya bestämmelser som preciserade 

kommunernas ansvar för barnomsorgen. Kommunerna ålades via socialtjänstlagen, en rad 

skyldigheter gällande den egna kommunens barnomsorg, dess omfattning och utformning. 

Skyldigheterna formulerades i allmänna termer och för att inte kommunernas tolkning  

av lagen skulle variera för mycket, uppdrog regeringen åt socialstyrelsen att tolka 

socialtjänstlagen och utarbeta allmänna råd och riktlinjer som stöd för kommunerna i  

deras planering och genomförande av lagen. Socialstyrelsens uppgift var också att följa  

upp och utvärdera kommunernas barnomsorgsverksamhet. 

     Redan 1987 lade socialstyrelsen, på uppdrag av regeringen, fram ett pedagogiskt 

program för förskolan, vilket utifrån socialtjänstlagen skulle bilda en övergripande ram  
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för förskolans pedagogiska verksamhet. Programmet fick namnet "Pedagogiskt program  

för förskolan" och dess syfte var att uppnå en jämn och god kvalitet i landets förskolor  

och stimulera kommunerna att vidareutveckla verksamheten. Trots förändringarna i 

socialtjänstlagen 1995, var vid den tiden jag genomförde min undersökning det fortfarande 

pedagogiska programmet som styrde den pedagogiska verksamheten förskolan. I 

programmet framgick det att förskolans pedagogiska verksamhet skulle baseras på 

socialtjänstlagens demokratiska värderingar. Programmet bestod av två delar. Del I 

behandlade den pedagogiska verksamhetens mål, inriktning och arbetssätt. Del II 

behandlade de förutsättningar som krävdes för att del I ska kunna förverkligas genom att 

nödvändiga förutsättningar fanns på kommunal nivå, som bidrog till att främja utveckling i 

riktning mot det pedagogiska programmets mål och riktlinjer.74 I programmet angavs också 

de principer för ledning, planering och utveckling av förskolans verksamhet som borde gälla 

på både den kommunala ledningsnivån och inom förskolan. Ansvaret för förskolan vilade 

enligt det pedagogiska programmet på nationell- och kommunal nivå och på förskolans 

personal. Jag ger här en sammanfattning av det pedagogiska programmets två delar. 

 
Del I:  Förskolans mål  
- Förskolan bör sträva efter att i samarbete med föräldrarna ge varje barn bästa möjliga betingelser 
 att rikt och mångsidigt utveckla sina känslo- och tankemässiga tillgångar. 
- Förskolan kan därigenom lägga grunden till att barnet utvecklas till en öppen, hänsynsfull människa 
 med förmåga till inlevelse och till samverkan med andra, i stånd att komma fram till egna omdömen  
 och  problemlösningar.  
- Förskolan bör hos barnet lägga grunden till en vilja att söka och använda kunskap för att förbättra såväl 

egna som andras levnadsvillkor.75 
 
Barns uppväxtvillkor  - Den viktigaste utgångspunkten för förskolans pedagogiska verksamhet är att den ska 
stödja varje barns specifika sociala, ekonomiska, kulturella och språkliga förutsättningar.  
Barns utveckling - Förskolan ska utgå från att barnen utvecklas i en aktiv process med sin omgivning där 
barnet genom att handla, ständigt prövar och utvecklar alla sina förmågor i samspel med andra.  
Pedagogiska principer - Förskolan ska kunna ge varje barn en god omvårdnad och leken ska ges stort 
utrymme för barnen att bearbeta sina erfarenheter och upplevelser. Dessutom ska verksamheten utgå från varje 
barns utvecklingsnivå. Barngruppens sociala normer och mönster ska användas som ett redskap för såväl 
gruppen som det enskilda barnets utveckling.  
Innehåll - Förskolan ska behandla områden som natur, kultur och samhälle i syfte att ge barnen en stabil och 
bred kunskapsgrund för att förstå både sig själva och sin omvärld.  
Arbetssätt - Såväl måltider, vila och lek som mer planerade aktiviteter, är viktiga inslag i verksamheten. 
Barnens olika åldrar bör tas till vara och alla ska ges möjlighet att delta i vardagssysslor såväl som i övriga 
aktiviteter. Förskolans verksamhet ska bygga på temaarbete som metod, vilket innebär att verksamheten under 
kortare eller längre perioder koncentreras kring ett aktuellt område utan ämnesgränser. Detta för att barnen ska 
kunna lära sig att kunna se helheter och naturliga sammanhang. Vid behov ska särskilt stöd ges till både barn 
och föräldrar. Hänsyn ska tas till barn med annan kulturell bakgrund. Förskolans personal ska ha en förskole-
pedagogisk utbildning och de ska samarbeta i arbetslag för att i verksamheten kunna utnyttja varandras 
kunskap och erfarenheter.76  

 Del II:  
Planering - Det är förskolepersonalens ansvar att i samråd med föräldrarna medvetet planera verksamheten 
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och föreståndaren har det övergripande ansvaret för att planeringen utförs. Tid bör avsättas till detta arbete. 
Utvärdering - anses utgöra grunden för all planering och utveckling av verksamheten. Tid bör avsättas för  
både kontinuerlig utvärdering och en årlig övergripande sådan. Utvärderingen bör även bygga på föräldrarnas 
synpunkter.  
Utvecklingsplan - utvärderingen ska dokumenteras och ligga till grund för den enskilda förskolans planering. 
Utvärderingen ska även utgöra underlag för politiska beslut om kommunernas förskoleverksamhet.  
Kommunal planering och utveckling - Förskolans centrala ledning i kommunerna har ansvar för att det 
pedagogiska programmets intentioner genomförs och att verksamheten utvecklas. Målstyrning av förskolan 
innebär att det är viktigt att ledningsarbetet också inriktas på uppföljning, samordning och stöd. Detta 
förutsätter kontinuerlig fortbildning, utvecklingsarbete och upprättande av kommunala riktlinjer för 
verksamheten.77  

 

I Allmänna råd för förskolan fanns således de övergripande målen samt riktlinjer för 

verksamheten. Tid för planering av verksamheten beskrevs utgöra en nödvändig 

förutsättning och utvärdering ansågs utgöra grunden för både planeringen och utvecklingen 

av verksamheten. Utvärderingen var vidare tänkt att bilda underlag för politiska beslut om 

verksamheten. I de nationella mål och riktlinjerna för barnomsorgen förutsattes att 

förskolans verksamhet var målstyrd.  

 

 

4.3.  Förskolan - en målstyrd verksamhet 
Under den kraftiga utbyggnaden av barnomsorgen i Sverige skapades ett relativt statiskt 

regelverk för barnomsorgsverksamheten med avseende på bland annat barngruppernas 

storlek, lokalytor, rekommendationer för personaltäthet och liknande. Under slutet av 1980- 

och främst under 1990-talet minskade dock den centrala regleringen av barnomsorgen till 

fördel för resursstyrning och decentralisering.78 Organisationen av barnomsorgen hade i de 

flesta kommuner, som en konsekvens av decentraliseringen och nya styrformer, genomgått 

stora förändringar. Nya nämndstrukturer och organisationsformer infördes. Samordning 

skedde i olika kombinationer inom barnomsorgen och mellan barnomsorg och andra 

verksamheter, främst skolan. Detta ledde till att barnomsorgen och skolan organisatoriskt 

närmade sig varandra och på många håll lokalintegrerades skolan och framför allt 

sexårsverksamheten.79  

     Socialtjänstlagen var en så kallad ramlag, vilket innebar att det i socialtjänstlagen  

 angavs mål och intentioner för kommunernas barnomsorgsverksamhet. Däremot förekom  

inga detaljerade regler om hur lagen skulle tillämpas. Det var kommunernas eget ansvar att i 

lokala mål utforma barnomsorgen efter lokala behov. Socialtjänstlagen gav således 

kommunerna möjlighet att "utifrån egen kunskap och erfarenhet utveckla sin organisation, 

verksamhetsformer och metoder som passar bäst i den egna kommunen".80 I samband med 

att barnomsorgsverksamheten övergick från regelstyrning till målstyrning, blev uppföljning 
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och utvärdering av verksamheten en avgörande och mycket viktig del av styrningen. 

Socialstyrelsen strök under att uppföljning och utvärdering skulle "fylla behov både som 

underlag för tillsyn och kontroll av barnomsorgens mål och som underlag för utveckling  

av den pedagogiska verksamheten. Att utarbeta metoder för uppföljning och utvärdering  

är därför ett centralt område för statligt och kommunalt utvecklingsarbete."81 

     Socialstyrelsen skiljde på begreppen uppföljning och utvärdering. Uppföljning, ansåg 

Socialstyrelsen, innebar "att man kontinuerlig dokumenterar och analyserar olika 

förhållande inom verksamheten". 82 Utvärdering däremot beskrevs som en "systematisk 

genomförd undersökning av värdet av barnomsorgen genom att olika aspekter granskas mot 

uppställda kriterier."83 Uppföljning och utvärdering borde, enligt Socialstyrelsen, omfatta 

alla de olika former av barnomsorg som fanns i kommunerna och det var viktigt att varje 

kommun och varje del av barnomsorgsverksamheten hittade den eller de utvärderings-

modeller och metoder som passade den aktuella verksamheten. De som utvärderar kunde 

vara både externa och/eller interna. Det centrala menade Socialstyrelsen var att "finna 

former för gemensamma beskrivningar och bedömningar av verksamheten, där olika 

intressenter kan medverka och göra sin röst hörd."84  

     I en målstyrd barnomsorgsverksamhet inriktades således kommunpolitikernas arbete på 

att i ökad utsträckning "formulera tydliga mål och följa upp att målen omsätts i den 

praktiska verksamheten.".85 Detta krävde att de övergripande målen för verksamheten var 

tydliga och att de "formuleras på ett sådant sätt att uppföljning - kvantitativ eller kvalitativ - 

blir möjlig".86  
       

  

4.4.  Presentation av förskolan i Karlstad kommun 
Karlstad kommun hade kring mitten av 1990-talet 79 664 invånare. Omkring 90 % av 

kommunens invånare bodde i de tätorter som finns i kommunen.87 Under mandatperioden 

1994-1998 då intervjuerna i samband med denna uppsats genomfördes, hade 

socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet majoritet i kommunfullmäktige. Dessa tre 

partier hade därför valt att samregera. Det politiska ansvaret för kommunens förskolor vilade 

då, dom nu, på Barn- och ungdomsnämnden. Förvaltningschefen/ skoldirektören var direkt 

underställd Barn- och ungdomsnämnden och således Barn- och ungdomsförvaltningens 

högsta chef med ansvar för kommunens barnomsorg och grundskola. Till politikernas och 

förvaltningschefens hjälp fanns även en stabsfunktion. I figur 3 illustreras hur barnomsorgen 

i Karlstad kommun organiserades vid denna tid.   
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Fig.3. Karlstad kommuns organisationsplan för barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde. 

 

Inom kommunen fanns 41 resultatenheter inom barnomsorgs- och skolområdet. En del 

resultatenheter bestod av förskolor, familjedaghem och skolor, en del av endast skolor eller 

förskolor samt familjedaghem. En resultatenhet bestod av specialresurser som talpedagog, 

hemspråkslärare och förskolepsykolog. I denna uppsats valde jag att arbeta med två 

resultatenheter som bestod av endast förskolor och familjedaghem, inom dessa 

resultatenheter valde jag att göra min undersökning endast inom daghem. (se kapitel 5).  

     Från och med första januari 1994 infördes den så kallade "mjuka rotelns" organisation i 

Karlstad kommun. Detta innebar att den tidigare distriktsindelningen och de tidigare 

distriktsnämnderna försvann. Skolan och barnomsorgen som förut tillhört var sin nämnd, 

slogs nu ihop till en barn- och ungdomsnämnd. Den nya basorganisation som infördes som 

en konsekvens av denna sammanslagning, bestod av resultatenheter (RE). RE var 

självständiga basenheter som i sin tur oftast bestod av fler arbetsenheter (t.ex. förskolor och 

familjedaghem).88 Enligt kommunens uttalade intentioner skulle varje RE ha förutsättningar 

för att ta ansvar för sin verksamhet och sina resurser. De olika arbetsenheterna skulle 

planera och lösa problem som hade att göra med det egna arbetets organisering. Varje RE 

hade därför i sin budget de ekonomiska medel som ansågs nödvändiga för att kunna ta detta 

helhetsansvar. Varje RE hade en chef, som inom förskolans område kallades förskolechef. 

Inom Barn- och ungdomsnämndens område hade avsikten varit att ansvar och befogenheter 

skulle delegeras ända ut till RE-cheferna. Det var sedan upp till RE-cheferna i vilken 

                                                           
88 Karlstad kommun, 1993 



 30 

utsträckning de delegerade ansvar och befogenheter till personalen inom respektive RE. 

Inom RE fick dock inte några ytterligare mellanled, i form av biträdande lednings-

funktioner, förekomma. Administrationen av enheten, det vill säga ekonomifrågor och 

personalfrågor, skulle tillsammans med den pedagogiska verksamheten, ses som en helhet 

och föll således under RE-chefens ansvar. De RE som byggdes upp inom Barn- och 

ungdomsnämnden utformades efter geografiskt betingade områden som ansågs naturliga. 

Enheterna organiserades med likvärdiga ledningsstrukturer.89 I figur 4 visas ett exempel på 

hur en resultatenhet kunde vara organiserad. 
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Fig.4. Exempel på organisationsplan för en resultatenhet. 

 

De RE som byggdes upp bestod av förskolor och dagbarnvårdargrupper som tidigare 

fungerat fristående från varandra med var sin föreståndare. De kom nu att utgöra 

arbetsenheter inom RE med en gemensam RE-chef. Resultatenheterna var i viss 

utsträckning olika till sin organisation och storlek eftersom de byggdes upp efter lokala 

förutsättningar.90 Beslutet om införandet av en ny basorganisation var dock ett beslut som 

fattats av kommunens politiker.       

     Kommunens barnomsorgsverksamhet befann sig, när min datainsamling genomfördes, 

fortfarande i en brytningstid mellan den gamla och den nya organisationen. En ny 

barnomsorgs- och skolplan var under utarbetning och skulle enligt planerna, läggas fram  

för kommunfullmäktige hösten 1995. När denna uppsats planerades och undersökningen 

genomfördes, gällde fortfarande de gamla målen för barnomsorgen i Karlstad kommun 

uttryckta i diverse material.91och således var det de jag kunde utgå ifrån och de jag kunde 

                                                           
89 a.a. 
90 a.a. 
91 Jag försökte, genom olika personer, ta del av de mål som fram till kommunfullmäktiges beslut om en ny 
    barnomsorgs- och skolplan, gällde för barnomsorgen i Karlstad kommun. Efter en del kontakter fick jag mig 
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förutsätta var kända i organisationen:  

 

Mål för Karlstad kommuns barnomsorg: 
Barnomsorgen ska ge barnen möjlighet att utvecklas i en trygg miljö under tiden föräldrarna förvärvsarbetar eller  
studerar. Det övergripande målet är att i samarbete med föräldrarna ge barnen goda uppväxtbetingelser och en 
fullgod omsorg där individuell utveckling och social gemenskap stimuleras.   
 
Det är viktigt att... 
- föräldrarna aktivt bjuds in att delta i diskussioner om verksamhetens utformning  
- aktivt samarbeta med andra i syfte att skapa goda miljöer för barn 
- barn och föräldrar i utsatta situationer får den hjälp och det stöd de behöver 
- personalen erbjuder sina kunskaper och erfarenheter till föräldrar och andra92    
   

Utifrån de nationella målen och riktlinjerna för barnomsorgen var det kommunens ansvar att 

formulera de kommunala målen för barnomsorgen. De kommunala målen borde sedan ha 

konkretiserats på varje förskola och varje förskoleavdelning i Karlstad kommun. Respektive 

RE-chef ansvarade för att anpassa respektive verksamhet utifrån lokala förutsättningar och 

de mål som lagts fast på olika nivåer.  
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
    tillskickat några lösblad med de mål som gällde för barnomsorgen i den tidigare organisationen. Det är 
    därifrån jag hämtat ovanstående uppgifter. Några andra måldokument fick jag inte fram.   
92 a.a. 
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5.  Metod 
 
Tidigare i denna uppsats har jag redogjort för teorier och egna erfarenheter kring 

målstyrningstekniken. Detta får ses som min förförståelse och utgångspunkten för mitt 

fortsatta arbete. I kapitel 6 och 7 redovisar och diskuterar jag de resultat jag anser är 

relevanta i förhållande till min problemprecisering.  

  

 

5.1.  Metodval 
Mitt syfte med denna uppsats är att beskriva vilka metoder som, vid undersökningens 

genomförande, användes för att utvärdera verksamhetens resultat inom två valda 

resultatenheter i Karlstad kommun. Vidare att belysa hur utvärderingsresultaten från denna 

verksamhet relaterades till de mål som politikerna beslutat skulle gälla för den samma.  

     Ett fenomen, i det här fallet målstyrning, kan klargöras genom att någon försöker söka 

efter den mening som detta fenomen har för människor i ett bestämt sammanhang.93 Det jag 

vill försöka förstå är delar av den målstyrningsprocess som ägde rum i Karlstad kommuns 

daghemsverksamhet, främst när det gäller utvärdering. Genom att söka efter hur människor 

uppfattade de metoder som användes för att utvärdera verksamhetens resultat och hur de 

uppfattade att resultaten relaterades till verksamhetens mål, antog jag kunde bidra till att öka 

min förståelse för hur målstyrningsprocessen kan fungera inom daghemsverksamhet. 

     Det är viktigt att det är forskningsproblemet som styr valet av metod.94 Eftersom jag  

valde att beskriva delar av fenomenet målstyrning utifrån de uppfattningar som människor i 

verksamheten hade, ansåg jag att en kvalitativ forskningsmetod i form av personliga 

intervjuer med människor på olika nivåer i organisationen var den metod som utifrån mitt 

syfte med undersökningen, kunde ge mig det bästa datamaterialet. Syftet med kvalitativa 

intervjuer är ju "att öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer 

fullständiga uppfattningar om det fenomen man studerar".95 

      

 

5.2.  Konstruktion av intervjuområden 

För att kunna ta reda på vilka metoder som användes för att utvärdera verksamhetens 

resultat och hur dessa resultat relaterades till de politiskt uppsatta målen för denna 

verksamhet, behövde jag veta något om de mål som fanns på olika nivåer i organisationen, 

hur dessa kommit till, vilket syfte de hade samt vilka metoder som användes för att 

utvärdera verksamheten. Mot denna bakgrund utarbetade jag i enlighet med Holme och 

                                                           
93 Stensmo, 1995 
94 Starrin, m.fl., 1999. 
95 Holme/Solvang, 1991, sid.114. 
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Solvangs förslag,96 ett antal områden med tillhörande frågor som jag ansåg speglade de 

delar av målstyrningsprocessen som jag var intresserad av att samla data kring. Detta 

utgjorde den frågemanual som jag sedan använde vid alla mina intervjuer (se bilaga). Jag 

utgick också från att min förförståelse kring målstyrning skulle hjälpa mig att förstå när jag 

hade fått tillräcklig information, när jag behövde ställa följdfrågor, eller när jag behövde be 

intervjupersonerna att ytterligare förtydliga sina svar. 

 

 

5.3.  Val av undersökningsgrupp 
Mitt intresse i detta arbete har fokuserats på en organisation där målen har en kvalitativ 

karaktär, närmare bestämt en kommun och delar av den daghemsverksamhet som bedrivs 

där. Orsaken till att jag valde studera målstyrning inom barnomsorgen, var att jag är 

utbildad förskollärare och att jag tidigare har arbetat på daghem. Jag ansåg att mina 

kunskaper och erfarenheter från åren som förskollärare skulle vara en tillgång för mig i 

undersökningen och i bearbetningen av mitt datamaterial. Mitt val föll på Karlstad kommun, 

mest av praktiska skäl. Jag bor själv i kommunen och det är i denna kommun som jag 

huvudsakligen haft mitt arbete som förskollärare. Karlstad är därför en kommun som jag 

känner väl till. Jag visste också vilka personer jag skulle kunna ta kontakt med och vilka 

som skulle kunna hjälpa mig praktiskt och förmedla nödvändiga kontakter.       

     Mitt huvudsakliga intresse rörde utvärderingsmetoder och hur utvärderingsresultaten 

relaterades till de politiska målen för daghemsverksamheten i Karlstad kommun. Det  

var därför naturligt för mig att reflektera över detta utifrån ett hierarkiskt organisations-

perspektiv. I kapitel 3.3. skriver jag att målstyrningstekniken innebär att det är de 

övergripande målen som ska styra verksamheten och att det är utifrån dessa övergripande 

mål som mer konkreta mål på lägre hierarkiska nivåer ska utformas. Vidare skriver jag att 

målstyrning förutsätter att det finns en återkoppling mellan organisationens mål på olika 

nivåer och de uppnådda resultaten. Denna återkoppling benämns utvärdering. 

Utvärderingsresultaten bör sedan ligga till grund för beslut om verksamhetens fortsatta 

utveckling. Målstyrning förutsätter således att utvärderingen börjar i den verksamhet som 

bedrivs på varje avdelning inom respektive daghem. Nästa steg i utvärderingsprocessen har 

jag antagit genomförs på RE-nivå och att utvärderingsresultaten från dessa två nivåer 

förmedlas till de ansvariga på förvaltningsnivå, vilka sedan informerar politikerna inom 

Barn- och ungdomsnämnden.  

     Utifrån ovanstående resonemang, ansåg jag att det var viktigt att få ta del av hur 

människor på olika hierarkiska nivåer i organisationen beskriver sina utvärderingsmetoder 

och hur de uppfattar att utvärderingsresultaten på deras egen nivå relateras till mål på såväl 

den egna nivån, som på närmast övergripande nivå. Jag valde därför att göra ett smalt, 

                                                           
96 Holme/Solvang, 1991. 
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vertikalt urval utifrån ett hierarkiskt organisationsperspektiv. De utvalda undersöknings-

personerna består följaktligen av avdelningspersonal på daghem, deras RE-chefer, 

kommunens förvaltningschef och några politiker inom Barn- och ungdomsnämnden. Jag 

började med att ta kontakt med en förvaltningstjänsteman med ansvar för barnomsorgen i 

Karlstad kommun. Jag berättade om min undersökning och om mina önskemål kring 

urvalet. Tjänstemannan ställde sig positiv till min undersökning och gav mig listor över alla 

kommunens resultatenheter och över de politiker som sitter i Barn- och ungdomsnämnden. 

Som jag tidigare beskrivit, fanns det sjutton resultatenheter i Karlstad kommun som bestod 

av endast förskolor och familjedaghem (se kap. 4.4.). Eftersom jag i denna undersökning var 

intresserad av daghemsverksamhet, valde jag att bortse från de RE som bestod av både 

förskola och skola. Detta val gjorde jag främst för att de RE-chefer som skulle ingå i 

undersökningen, i så stor utsträckning som möjligt skulle relatera till daghemsverksamhet. 

Jag valde ut en RE som ligger i ett hyreshusområde och en RE i ett villaområde. Jag tog 

telefonkontakt med de två RE-cheferna och frågade om de hade möjlighet att ställa upp i 

min undersökning. Båda två svarade ja. Efter en tid drog sig den ena RE-chefen ur på grund 

av tidsbrist. Jag valde då, utifrån samma kriterier som tidigare, en ny RE.  

     I samband med att jag tog kontakt med RE-cheferna, bad jag dem fråga sin avdelnings-

personal om det fanns två personer från varje RE som kunde ställa upp som intervjupersoner 

i min undersökning. Jag framförde önskemål om att jag helst ville komma i kontakt med 

avdelningspersonal som arbetar med småbarn respektive äldre barn. Möjligtvis kan det  

vara så att personal som arbetar med olika åldersgrupper och med barn i olika miljöer,  

också arbetar olika och har olika uppfattningar.  De två RE-cheferna förmedlade sedan 

namn och telefonnumren till totalt fyra personer, två som arbetade med yngre och två som 

arbetade med äldre barn. På min förfrågan om de ville låta sig intervjuas, svarade alla ja. 

Mina tankar kring urvalsätt när jag valde daghem i olika typer av bostadsområden och 

personal från olika åldersgrupper, var ett försök till att utifrån mitt hierarkiskt smala 

organisationsperspektiv försäkra mig om en viss variationsbredd i urvalet.97  

     Nästa nivå uppåt i organisationshierarkin var den förvaltningschef som hade det 

övergripande ansvaret för hela barnomsorgsverksamheten i kommunen. Också på denna 

nivå fanns intresse att ingå i undersökningen. På listan över Barn- och ungdomsnämndens 

politiker valde jag ut en från ett politiskt parti på högerkanten, en på vänsterkanten och en 

från ett mittenparti. När jag via telefon berättade om min undersökning ställde sig alla tre 

positiva till att delta. 

     Jag berättade för alla de utvalda intervjupersonerna att jag ville spela in intervjuerna  

på band, vilket inte mötte något hinder. Jag lovade också att intervjupersonerna skulle  

förbli anonyma. Jag klargjorde för förvaltningschefen att det kunde bli lite svårt med 

anonymitetsskyddet på denna nivå, eftersom det här var frågan om endast en intervjuperson. 

                                                           
97 Holme/Solvang, 1991. 
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Detta möttes med förståelse. Med detta var mitt urval klart och jag hade således valt ut 

människor att intervjua på de nivåer inom barnomsorgen i Karlstad kommun som jag var 

intresserad av - från avdelningspersonal till ansvariga politiker.  

 
5.4.  Undersökningens avgränsningar 
I mitt urval ingår daghem tillhörande RE inom Karlstad kommuns tätort. Jag valde  

att begränsa mig till daghemsverksamhet därför att det var den vanligaste formen av 

förskoleverksamhet och därför att det var den typ av barnomsorg som jag själv hade mest 

erfarenhet av. De utvalda RE fanns inom kommunens tätort, vilket innebär att daghem  

i glesbygd inte finns representerade i mitt urval. På förvaltningsnivå ingår endast 

förvaltningschefen i denna undersökning. Jag har strävat efter att fånga en politisk bredd  

i mitt urval, men det är endast tre av totalt nio politiker i Barn- och ungdomsnämnden som 

ingår i undersökningen. 

     Som jag tidigare nämnt, valde jag ett smalt hierarkiskt perspektiv. Alla de ovan angivna 

valen utgör undersökningens avgränsningar och påverkar således undersökningsresultatet, 

vilket inte kan generaliseras till övriga delar av verksamheten, eller till kommunen som 

helhet. Jag tänker därför inte dra några slutsatser om hur utvärderingsprocessen generellt 

fungerar inom Karlstad kommun.  Däremot kan resultatet bidra till att öka min förståelse av 

de metoder som används på olika hierarkiska nivåer för att utvärdera verksamhetens utfall 

samt hur utvärderingsresultaten relaterades till de politiskt uppsatta målen för verksamheten. 

Avgränsningen i mitt litteraturval har styrts av den litteratur jag tidigare läst samt den 

litteratur jag hittade via sökningar på dåvarande högskolebiblioteket i Karlstad och som jag 

uppfattade som intressanta i relation till mitt uppsatsämne.  
 

 
5.5.  Genomförande av intervjuerna 
Jag genomförde totalt tio intervjuer. Intervjuerna genomfördes under en period om tre 

veckor och tog 60-90 minuter i anspråk. Jag träffade nio av intervjupersonerna på deras 

respektive arbetsplats, den sista intervjun ägde rum i den aktuella politikerns partilokaler. 

Alla intervjuer kunde utföras utan några speciellt störande moment.  

     Jag valde att spela in intervjuerna på band. Detta innebar att jag inte skrev något under 

intervjuerna, utan att jag koncentrerade mig på att ställa frågor och att lyssna aktivt. Jag 

upplevde att intervjupersonerna bemötte mig vänligt och med intresse, även om det märktes 

att främst avdelningspersonal, var lite nervösa och ovana vid att bli intervjuade. Under den 

tid som respektive intervju pågick, upplevda jag dock att avdelningspersonalen slappnade av 

mer och mer. Efteråt uttryckte också flera av dem att frågorna inte varit så svåra som de 

hade oroat sig för. De sa att de blivit lugnare när de upptäckte att i princip alla frågor rörde 

sig kring deras dagliga arbete. Både avdelningspersonal och RE-chefer hade ibland svårt att 
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sätta ord på sitt arbete. De var helt enkelt inte vana vid detta. Efter intervjuerna var det flera 

av dem som sa att de tyckte att det hade varit nyttigt att bli intervjuad och att det hade fått 

dem att tänka mer medvetet på olika saker i sitt arbete. Under intervjuerna med förvaltnings-

chef och politiker märkte jag att detta var en grupp människor som var mer vana att 

formulera sitt arbete i ord och som över huvudtaget hade en tydligare uppfattning om 

begreppet målstyrning. Jag vill därmed inte påstå att deras sätt att svara var tydligare. 

Tydligt var dock att deras svar i större utsträckning rörde sig på en mer abstrakt nivå.   

     Intervjuaren behöver hela tiden kunna bedöma om den information som kommer fram i 

intervjun är tillräcklig.98 Jag anser att frågemanualen hjälpte mig i bedömningen av huruvida 

jag hade fått tillräcklig information, eller om det var något mer jag behövde veta för att 

kunna gå vidare. I samband med en del frågor behövde jag förtydliga vad jag menade,  

vilket fick mig att formulera om frågorna, eller återkomma till dem under intervjun. 

Intervjupersonerna fick läsa igenom frågemanualen strax innan intervjun genomfördes. 

Således fick intervjupersonerna en uppfattning om inom vilka områden intervjun skulle  

röra sig, vilket gav dem en möjlighet att förstå varje fråga utifrån en större helhet. De flesta 

uttryckte att detta var positivt och att det gav dem en tydligare bild av på vilket sätt frågorna 

hörde ihop.  

     Genom att nicka, skaka på huvudet eller liknande, gav jag intervjupersonerna positiv 

förstärkning under intervjuerna. Jag försökte i samband med vissa frågor att göra en kort 

sammanfattning av vad intervjupersonerna hade sagt, för att på så sätt ta reda på att jag hade 

uppfattat dem rätt. Det är svårt att veta hur mycket förstärkning som är nödvändig och när 

det påverkar intervjupersonen i för stor utsträckning. Jag upplevde dock att min förstärkning 

förekom i rimliga proportioner.  

     Den tid som det tog att genomföra intervjuerna kändes lagom. Tiden behövdes för att 

kunna reda ut de otydligheter som uppstod och för att på ett tillfredsställande sätt hinna  

med de olika frågeområdena.  

 

 

5.6.  Utskrift, sammanställning och presentation  
Analysen av datamaterialet kräver upprepad läsning och reflektion så att förståelsen  

av materialet kan fördjupas allt mer.99 Därför skrev jag ut de inspelade intervjuerna 

ordagrannt på dator. För den senare analysen kan det vara av värde om man i utskriften  

gör en del löpande anteckningar.100 Jag valde därför att markera intervjupersonernas suckar, 

tankepauser, skratt och liknande. Vid den senare databearbetningen hjälpte detta mig att 

förstå när och under vilka områden som intervjupersonerna reagerat på ett speciellt sätt, 

vilket ibland var till hjälp vid tolkningen av deras svar.  

                                                           
98 Winter, 1978 
99 Larsson,1986 
100 Holme/Solvang, 1991 
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     Vid utskriften kodades varje intervju i alfabetisk ordning, intervju A, intervju B och så 

vidare, i samma ordning som intervjuerna genomfördes. Intervjuerna kodades också med 

intervjupersonernas position; avdelningspersonal, RE-chef, förvaltningschef och politiker. 

När alla intervjuerna fanns nedskrivna, fortsatte jag arbetet med att läsa och tolka mitt 

datamaterial för att, som Starrin uttrycker det, sortera intervjuinnehållet i olika delar.101  

På så sätt hittade jag olika kategorier svar inom varje område utifrån frågemanualen.  

Detta arbete strukturerades utifrån intervjupersonernas position i organisationen;  

RE-cheferna och avdelningspersonalen tillsammans och politikerna och förvaltningschefen 

tillsammans. Analysen går bland annat ut på att hitta likheter och skillnader mellan olika 

människors uppfattningar och beskrivningar samt att jämföra dessa.102 När svaren från  

de personer på olika nivåer, som jag i kapitel 6 (resultatredovisning) valt att redovisa 

tillsammans, tydligt skiljer sig åt på ett eller annat sätt, så redovisar jag därför detta.  

     Efter hand som jag bearbetade och tolkade datamaterialet, började vissa intressanta 

mönster att framträda inom och mellan intervjupersoner på olika hierarkiska nivåer.  

I kapitel 7 (resultatdiskussion) diskuterar jag likheter och skillnader mellan de olika 

nivåerna. De kategorier och mönster som jag funnit, bygger således på mina egna tolkningar 

av datamaterialet.  

     Enligt Jarrick/Josephson103 måste det i en vetenskaplig uppsats råda en organisatorisk 

ordning i syfte att öka läsbarheten och göra uppsatsen begriplig för läsaren. När det  

gäller de områden i intervjumanualen som handlar om kunskap om övergripande mål, 

målformuleringsprocessen och styreffekter, så redovisas resultaten från politiker- och 

förvaltningsnivå före resultatenhets- och avdelningsnivå. När det gäller de områden i 

intervjumanualen som rör utvärdering, metoder och utfall redovisas dessa resultat med 

utgångspunkt i RE- och avdelningsnivå och därefter politiker- och förvaltningsnivå. Jag har 

således valt att redovisa mitt resultat utifrån en organisatorisk ordning som bygger på den 

antagna principen att målformuleringsprocessen börjar högst upp i organisationshierarkin 

för att sedan tränga nedåt i organisationen, medan utvärderingsprocessen har sin 

utgångspunkt i verksamheten på avdelningsnivå och att utvärderingsresultaten sedan 

sammanställs och förmedlas uppåt i organisationen. 

     I kapitel 6 har jag valt att följa frågemanualens områden. Jag har även valt att lyfta fram 

citat av intervjupersonerna därför att jag anser att ett sådant redovisningssätt ökar läsarens 

möjligheter att följa mina tolkningar av datamaterialet.104 Således finns de väsentligaste 

leden i min undersökning redovisade i uppsatsen. 

 

 

                                                           
101 Starrin, m.fl., 1991 
102 Larsson, 1986 
103 Jarrick/Josephson, 1988 
104 Ödman, Per-Johan, 1998 
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5.7.  Bortfall 
Samma antal intervjuer som jag planerade, genomfördes. I detta sammanhang finns inget 

bortfall. Däremot drog en av de två tillfrågade RE-cheferna sig ur undersökningen på grund 

av tidsbrist, vilket ledde till att en ny RE-chef och dennes avdelningspersonal tillfrågades.  

    Intervjupersonerna hade ibland svårt att svara på några av mina frågor, vilket medförde 

att en del av svaren uttrycktes med en viss osäkerhet. Om intervjupersonerna inte kunde 

svara på någon fråga, försökte jag att ställa frågan på ett annat sätt, eller i ett annat 

sammanhang. Detta för att varje frågeområde i intervjumanualen skulle bli behandlad och 

för att datamaterialet skulle bli så fullständigt som möjligt.  
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6.  Resultatredovisning 
 
Barnomsorgen i Karlstad kommun befann sig när min datainsamling genomfördes, 

fortfarande i en brytningstid mellan en gammal och en ny organisationsstruktur  

(se kap.4). Detta faktum kan ha inneburit att jag i denna undersökning, haft svårt att få  

en uppfattning om vilka mål det egentligen var som gällde vid det aktuella tillfället. Några 

av de intervjuade hänvisade ibland till den nya barnomsorgs- och skolplanen som var under 

utarbetning. Min ambition när det gäller denna plan, är därför att redovisa de uppgifter och 

uppfattningar som de intervjuade framförde och som jag anser är relevanta att redovisa i 

denna uppsats. Formellt gällde dock inte den nya barnomsorgs- och skolplanen vid tiden  

för mina intervjuer.  

 

  
6.1.  Kunskap om övergripande mål 
Politiker- och förvaltningsnivå 

Några av de intervjuade uttryckte att det fanns övergripande kommunala mål, specifikt för 

barnomsorgen i Karlstad kommun. Dessa mål menade de, hade hängt med sedan den gamla 

organisationen, före januari –94.  
 

Ja, de gamla (målen) som fanns för barnomsorgen har ju hängt kvar, men 
samtidigt har ju inte vi iscensatt dom gamla målen då vi tog över den nya 
organisationen.  

 (IP. F) 
 

Andra sa att de inte sett några sådana mål, förutom de mål som fanns för de olika 

distriktsnämnderna i den tidigare organisationen. Några uppfattade att de övergripande 

målen för kommunen, var desamma som de mål som fanns i Pedagogiskt program för 

förskolan. Dessa mål hade inte konkretiserats specifikt för Karlstad kommun. Alla de 

intervjuade på denna nivå, hänvisade istället till målen i den nya barnomsorgs- och 

skolplanen, som när intervjuerna genomfördes höll på att utarbetas.    

     Ingen av de intervjuade kunde ge några konkreta exempel på de övergripande mål som 

tidigare funnits för barnomsorgen i kommunen. Samtidigt som de intervjuade hade olika 

uppfattningar om huruvida det tidigare funnits några sådana, var alla politiker överens om  

att den nya barnomsorgs- och skolplanen byggde på de gamla kommunala målen för 

barnomsorg och skola. Förvaltningschefen och politikerna kände mycket väl till innehållet  

i och tankarna bakom målen i den nya barnomsorgs- och skolplanen. 

 

 Resultatenhets- och avdelningsnivå 

RE-cheferna menade att de övergripande mål som gällde för barnomsorgen i Karlstad 

kommun, var desamma som socialstyrelsens och det pedagogiska programmets mål.  
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Några övergripande mål för Karlstad kommun trodde de inte fanns. 
  
 Nej, det har jag inte sett några. Det har inte funnits, tror jag, några mål 
 för barnomsorgen speciellt. Utan det har varit Pedagogiskt program för 
 förskolan, som vi haft att gå på. 
  (IP. B)   

 

RE-cheferna nämnde att det vid tiden för intervjuerna arbetades med en barnomsorgs- och 

skolplan i kommunen. Den nya planen hade RE-cheferna fått kunskap om genom att de varit 

med på möten och deltagit i någon kurs tillsammans med övriga RE-chefer, där planen varit 

föremål för diskussioner. 

      Avdelningspersonalen sa sig inte kände till några övergripande mål som skulle vara 

specifika för Karlstad kommuns barnomsorg. Samtidigt gav de uttryck för en känsla av att 

sådana mål säkert fanns.  
 
 Jag har inte sett något papper eller någonting, men vi har ju ett häfte för  
 vår barnstuga då, det har vi ju, men jag har inte sett nått för hela Karlstad.  
 (IP. D)   
 

De övergripande mål som avdelningspersonalen tog upp i sammanhanget rörde deras egen 

uppgift som förskolepersonal när det gällde att ge föräldrarna en god service, bedriva en bra 

pedagogisk verksamhet och arbeta för att barnen skulle känna sig trygga på förskolan.  
  

  

6.2.  Uppfattningar om målformuleringsprocessen 
 Politiker- och förvaltningsnivå 

På politiker- och förvaltningsnivå stämde inte intervjupersonernas uppgifter om hur  

målen i den nya barnomsorgs- och skolplanen kom till, helt överens med varandra.  

Från förvaltningsnivå underströks mycket tydligt att förvaltningens tjänstemän varit 

diskussionspartners till politikerna, men att de i övrigt intagit en mycket passiv roll i 

utformandet av målen. På förvaltningsnivå ansågs det viktigt att politikerna kände att den 

nya barnomsorgs- och skolplanen verkligen blev ett politiskt dokument. Politikerna framhöll 

att den nya planen ytterst var ett politiskt dokument, som hade arbetats fram av alla de 

politiska partier som fanns representerade i Barn- och ungdomsnämnden. Men de gav även 

yttryck för att förvaltningens tjänstemän hade en avgörande del i dess utformande. Således 

ansåg de att planen tillkommit i nära samarbete mellan förvaltningen och politikerna.  
 
 Det är ju viktigt att vi har en dialog. Det är ju politiker och tjänstemän  
 som kommer fram med detta....det formuleras ju i samarbete med tjänste-  
 männen. 
 (IP. H)   
 

En av de intervjuade politikerna nämnde att det även fanns en person, som på konsultbasis, 

arbetat tillsammans med förvaltningen för att skriva barnomsorgs- och skolplanen.  
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I gemensamma sittningar hade sedan Barn- och ungdomsnämnden kommit överens om ett 

slutgiltigt dokument. De mål som fanns i den nya barnomsorgs- och skolplanen var, enligt  

de intervjuade, ett resultat av politiska diskussioner och överenskommelser som baserades 

på tidigare erfarenheter av liknande dokument i kommunen – främst från skolans område. 

Men planens mål, ansågs även kunna härledas till de dåvarande nationella dokumenten för 

barnomsorgen. De intervjuade menade att de nya målen för kommunens barnomsorg måste 

kunna bestå över flera år. 

     Både på politiker- och förvaltningsnivå underströks att det främsta syftet med 

barnomsorgs- och skolplanens mål, var att de skulle ge chefer och övrig personal en 

uppfattning om i vilken riktning politikerna ville utveckla verksamheten och hur de ville 

prioritera de ekonomiska resurserna. Barnomsorgs- och skolplanen var tänkt att ligga till 

grund för de lokala verksamhetsplaner som varje RE-chef hade ansvar för att upprätta på 

respektive enhet, utifrån lokala förutsättningar.  
 
 Målen ska ju styra verksamheten. Tanken är ju att varje chef ute när dom  
 skriver sina verksamhetsplaner, då ska de göra det utifrån de lokala  
 förutsättningarna. Så det ska ju styra verksamheten, lite grovt att man   
 ska tala om i vilken riktning vi vill utveckla verksamheten, vad vi ska  
 lägga tyngdpunkten på, vad vi ska lägga resurserna på de närmaste åren  
 när det gäller att utveckla verksamheten. Där kan man få en viss guidning.  
 Jag vill inte påstå att det är heltäckande, för det är det inte, men en viss   
 guidning kan man få.  
 (IP. I)   
 

De intervjuade menade att det är RE-chefernas ansvar att de olika typerna av övergripande 

mål fördes nedåt i organisationen, att de där efterlevdes och fungerade som styrande för 

verksamheten. Trots att det var de kommunala målen som var tänkt att ligga till grund för de 

lokala verksamhetsplanerna, framhöll politikerna att de kommunala målen gav relativt vida 

ramar för verksamheten och att det i de olika enheternas verksamhet därför fanns utrymme 

för relativt stora variationer.  

 

Resultatenhets- och avdelningsnivå 

RE-cheferna sa sig inte ha utgått från några övergripande mål på kommunal nivå - mål som 

de ju inte heller sa sig känna till – när de formulerade mål för den egna enheten. De mål som 

fanns för de två RE hade formulerats av respektive RE-chef och byggde på vad dessa ansåg 

var viktigt för verksamheten, personalen och föräldrakontakterna på den egna RE.  

RE-cheferna ansåg att RE-målen behövde kunna bestå över flera år.  
 

 Jag har skrivit upp dom utifrån vad jag tycker är viktigt. Sen är det väl  
 ingen som tycker att barnen ska ha det otrevligt eller att vi ska missköta  
 oss eller så. Men jag har ju tänkt utifrån vårt ställe och vad som är viktigt  
 för oss. 

    (IP. C)  
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Här följer exempel på de RE-mål som fanns dokumenterade på en av de RE där intervjuer 

genomfördes med RE-chef och avdelningspersonal: 

- Att erbjuda service till föräldrar som är i behov av barnomsorg 

- Att ge barnen omsorg och pedagogisk verksamhet 

- Att ha en bra personalpolitik och ta till vara allas erfarenheter genom bl.a.  

     gemensamma diskussioner   

- Att låta barnen genom skapande verksamhet utveckla sina sinnen och sin fantasi 

- Att förmedla kunskaper anpassade efter barnens mognad och ålder 

 

Här följer exempel på mål, som fanns dokumenterade på en av de förskolor som tillhör 

ovanstående RE och där jag genomförde intervjuer med avdelningspersonal: 

- Barnen ska få delta utifrån sin egen förmåga  

- Verksamheten ska anpassas utifrån barnens och gruppens behov 

- Kontinuerligt delge föräldrar planering och övrigt som rör verksamheten.  
    

RE-cheferna utformade RE-målen genom att, vid olika tillfällen, diskutera med sin personal. 

På gemensamma planeringsdagar, personalmöten och liknande träffar, tog de ibland upp 

dessa mål till gemensam diskussion. RE-cheferna försökte också vara lyhörda för 

personalens synpunkter, samtidigt som de ställde krav på att avdelningspersonalen skulle 

göra kontinuerliga utvärderingar av sin verksamhet. Genom att kontinuerligt föra 

gemensamma diskussioner om verksamheten, om framtiden och om målen, menade RE-

cheferna att personalen skaffade sig en gemensam grund för sitt arbete. På så sätt, menade 

de, påverkade RE-målen de olika avdelningarnas verksamhet. RE-cheferna ville gärna se sig 

själva som lite försiktiga pådrivare och nytänkare, som vid olika tillfällen och på olika sätt 

sådde små frön hos personalen. Detta hoppades de på sikt, skulle bidra till en utveckling av 

verksamheten. RE-cheferna visste dock inte säkert, i vilken utsträckning målen för RE låg 

till grund för avdelningsmålen.  
 
 Nej, jag tror inte att dom (RE-målen) gör det. Dom här målen som jag  
 har, de är ju väldigt kortfattade då. Jag tror att de (avdelnings-  
 personalen) mer ser till dom mål som dom gjort för förskolan, men kanske  
 ännu mera utifrån de mål som de (på respektive avdelning) hade före- 
 gående verksamhetsår.  
 (IP. B)   
 

På varje avdelning, där den intervjuade avdelningspersonalen arbetade, fanns mål för 

avdelningarna. Avdelningspersonalen uttryckte att dessa mål var resultat av de diskussioner 

som den personal som arbetade på respektive avdelning hade fört med varandra. RE-chefen 

hade inte deltagit i dessa diskussioner. Varje hösttermin när verksamheten kommit igång 

ordentligt och personal och barn hade börjat lära känna varandra, satte sig hela arbetslaget 

på respektive avdelning och diskuterade hur de ville lägga upp arbetet under det kommande 
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året. Utgångspunkten för de mål som då formulerades var barnens behov, så som personalen 

upplevde dem.  
 
 När vi får nya barn, då gör vi alltid en inventering i barngruppen och  
 ser vilka behov som de olika barnen har. Det kan ju dröja några veckor  
 innan vi ser vad det är varje barn behöver, för det är ju tjugo olika barn  
 kan man ju säga då. Då behöver man ju se vart varje barn står innan en   
 sätter upp de målen. 
 (IP. A)   

 

I den dagliga pedagogiska verksamheten, delade avdelningspersonalen ofta upp barnen i  

t.ex. yngre- och äldregrupper. Barnen bildade således olika grupper där arbetet bedrevs med 

speciell tanke på deras olika åldrar och därigenom olika behov. Avdelningspersonalen 

delade sedan upp huvudansvaret för planering och genomförande för de olika grupperna 

mellan sig. I de olika barngrupperna behandlades olika teman under året. När det gällde val 

av teman under verksamhetsåret, menade personalen att de tog till vara barnens egna behov 

och intressen.  

      På avdelningarna förekom mål på olika nivåer. Dels fanns det övergripande mål som 

gällde för hela avdelningen och således alla de barn som fanns där. Dels fanns det mål för 

olika delar av barngruppen. Avdelningens mål var ofta mål som bestod över flera år, medan 

målen för de åldersindelade grupperna och målen för temaarbetet, formulerades i början av 

varje nytt verksamhetsår. På den ena RE fanns det mål även för de olika förskolorna 

(arbetsenheterna) som tillhörde RE. På denna RE beskrev en av avdelningspersonalen att 

målen för hela RE bröts ned till delmål för varje förskola, varje avdelning, olika delar av 

barngruppen och slutligen till mål för olika teman under året. Utifrån dessa mål formades 

sedan verksamheten på olika sätt. Samma personal menade att den egna avdelningens mål, i 

viss utsträckning, utgjorde delmål i förhållande till hela den egna förskolans 

(arbetsenhetens) mål, men i sammanhanget påpekades att det var viktigt att organisationens 

övergripande mål formulerades utifrån barnens behov. Därför vore det mest naturligt att 

man i målformuleringsprocessen, så att säga, "vände upp och ner" på organisationshierarkin. 
 

 Det är ju barnas behov som i första hand styr våra mål och inte de över- 
 gripande målen. Men vi vet ju vilka övergripande mål vi har som ligger  
 bakom, men som sagt; det är ju barna...vi känner ju att vi är här för barnas  
 skull och det är ju det som ska styra. Vi kan ju inte gå ifrån det hållet  
 (pekar uppifrån och ned), utan vi måste ju gå nerifrån och uppåt, annars  
 så når vi ju inte det vi vill ändå.   
 (IP. E)   
 

Här följer exempel på avdelningsmål, som fanns dokumenterade på en av de avdelningar 

där jag intervjuade personal: 

- Att barnen ska utvecklas till harmoniska, positiva och självständiga människor 

- Att lära barnen umgås i grupp och att visa hänsyn mot varandra 

- Öka barnens kreativitet, självförtroende och fantasi 
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Avdelningspersonalen ansåg att barnens behov, så som arbetslaget upplevde dem, var 

den främsta orsaken till alla olika typer av mål som formulerades för barngruppen. 

Avdelningspersonalen var helt övertygad om att de mål som fanns för avdelningarna,  

för delar av barngruppen och för olika teman, påverkade den kontinuerliga verksamheten på 

avdelningarna. Det menade de att deras utvärderingar gav tydliga svar på. 
 
 Det gör de (målen) ju, för vi gör ju en utvärdering när terminen och året  
 är slut, för då måste vi ju kunna se om vi har nått våra mål. Så det är  
 klart att de påverkar verksamheten. För vi kan ju inte ta ett mål och  
 liksom sätta överst och inte bry oss om det. 

 (IP.E) 

 

Samtliga av den intervjuade avdelningspersonalen sa sig inte känna till några övergripande 

mål som gällde specifikt för barnomsorgen i Karlstad kommun. Därför var de också osäkra 

på om och i så fall hur den egna avdelningens mål hängde ihop med mål på någon högre 

hierarkisk nivå i organisationen.     
 

 
6.3.  Uppfattningar om utvärdering och utvärderingsmetoder 
Resultatenhets- och avdelningsnivå 

Avdelningspersonalen sa att respektive arbetslag tillsammans utvärderade den verksamhet 

de bedrev, utan inblandning från någon övrig personal från förskolan, eller RE-chefen. 

Utvärderingen genomfördes i regel i slutet av varje verksamhetsår, men kunde även 

förekomma efter varje termin. Personalen hade oftast avsatt ett speciellt tillfälle då 

utvärdering skulle ske. Vid dessa tillfällen samlades hela arbetslaget för en gemensam 

diskussion om hur de upplevt det gångna verksamhetsåret. De diskussioner som 

avdelningspersonalen på respektive avdelning förde med varandra, byggde på sådant som de 

på olika sett observerat under verksamhetsåret. På de flesta avdelningar skrev personalen 

kontinuerligt ned en del av det som hände i verksamheten. Dokumentationen kunde bestå av 

planeringskalender, löpande reflektioner över det/de teman och de aktiviteter som 

genomförts i anslutning till dessa, hur aktiviteterna föll ut, men också anteckningar från 

observationer som gjorts under tiden som arbetet med barnen pågått. Ibland förekom det att 

fotografering, band- och videoinspelning av barnens aktiviteter användes som 

dokumentation.  
 
 Då sitter vi och tittar tillbaka i den här planeringspärmen som vi har,  
 så att vi får med allt. Men det är ju inte allt man kommer ihåg då, också  
 skriver vi stolpar på vad det är vi har gjort och hur vi har tyckt och tänkt  
 och så. Hur det har gått, om det har varit en jobbig termin eller så. Vad  
 vi har för barn och vilken ålder de har haft och så. Så vi sitter och pratar  
 med varann några timmar någon kväll.  
 (IP. D)   
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På några avdelningar frågade personalen även efter föräldrarnas åsikter om den verksamhet 

som bedrevs på respektive avdelning. Barnens deltagande i utvärderingen skedde genom att 

personalen frågade barnen om olika saker utifrån det/de teman de jobbat med under 

verksamhetsåret. På så sätt tog de reda på hur mycket barnen lärt sig. Vid olika  

utvärderingstillfällen var det dokumentationen, tillsammans med det personalen kom  

ihåg av verksamheten och sina upplevelser av densamma, som låg till grund för den 

skriftliga sammanställningen – vilken benämndes utvärdering.  

     Avdelningspersonalen upplevde att de metoder som användes i utvärderingen, var 

resultat av tradition och en känsla av att det var dessa metoder som kändes mest naturliga att 

använda i denna typ av verksamhet. Eftersom utvärderingsmetoderna ansågs vara de mest 

naturliga, menade personalen att metoderna också var bra. Några andra metoder hade de 

svårt att komma på. De sa oftast att de inte reflekterat över några andra metoder. Bland den 

intervjuade avdelningspersonalen uttryckte flera att det fanns alldeles för lite tid för att 

dokumentera och utvärdera verksamheten. Orsaken till detta menade de var de senaste årens 

allt större barngrupper. Avdelningspersonalen efterlyste således mer tid för att kontinuerligt 

dokumentera och diskutera verksamheten. De upplevde att dokumentationen ofta innehöll 

för lite uppgifter från verksamhetsåret och vid utvärderingstillfället hade personalen glömt 

en hel del av det som hänt under året - då kändes det tungt att utvärdera.  
 

 Men sedan är det kolossalt svårt att hinna med det här nu för vi har så  
 kollosalt lite tid för planering och sådana saker under veckans gång. Vi   
 har så stora barngrupper och så. Så just som personal tycker jag det är 
  väldigt svårt att hinna med allt det som en känner att en bör hinna med 
  för att få en god kvalité på verksamheten. För det märker en att just  
 planering och utvärdering det hinns inte med så som det borde. Det är så. 
 (IP. A)   
 

Avdelningspersonalen hade delade uppfattningar om och på vilket sätt 

utvärderingsmetoderna hade ändrats sedan målstyrning infördes. Eftersom de var osäkra på 

när detta ägde rum, så visste de inte heller säkert i vilket utsträckning målstyrningstekniken 

påverkat deras utvärderingsmetoder. Någon av de intervjuade menade att målstyrning av 

barnomsorgen infördes första januari 1994, medan andra trodde att det var långt tidigare. 

Några ansåg att det alltid funnits tydliga krav på att verksamheten skulle utvärderas. Andra 

upplevde att detta krav blivit tydligare de senaste åren. En av avdelningspersonalen 

upplevde att kravet på utvärdering kom från politikerna, medan de andra upplevde att det 

kom från RE-chefen. En av de intervjuade trodde att kravet på utvärdering inte upplevdes 

som något negativt. Istället upplevdes det bidra till att öka förskolepersonalens status i 

samhället, samtidigt som det också skapade en ökad medvetenhet hos personalen.  

 
 Men det är inget negativt krav (kravet på utvärdering), utan det är ett 
 erkännande av att vår verksamhet är viktig, att vi på förskolan gör ett   
 bra jobb. 
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 (IP. G)   
 

Avdelningspersonalen visste inte riktigt hur de mål som fanns för deras verksamhet, 

påverkade de utvärderingsmetoder som användes. De hade oftast inte tänkt över om det 

finns något samband mellan mål och utvärderingsmetoder. Eftersom avdelningspersonalen 

ansåg att de hade utvärderingsmetoderna någonstans i bakhuvudet hela tiden, så menade de 

att de hela tiden reflekterade över hur olika aktiviteter upplevdes, hur barnen reagerade, 

varför olika saker fungerade bra eller dåligt och så vidare. Dessa reflektioner låg sedan till 

grund för den fortlöpande dokumentation som de försökte föra över verksamheten och som i 

sin tur låg till grund för utvärderingen. 

      RE-cheferna sa att de inte hade gjort några egna utvärderingar, eller sammanställningar 

av avdelningarnas utvärderingsresultat. Den ena RE-chefen planerade att göra en 

utvärdering under sommaren, eftersom hon då räknade med att få lite tid över. På denna  

RE hade en utvärdering gjorts av det arbete som RE-chefen tillsammans med medarbetare 

med stödfunktioner, genomfört det senaste året. Vid detta utvärderingstillfälle, fördes 

diskussion om detta arbete med utgångspunkt i frågor som RE-chefen hade formulerat. Vid 

dessa diskussioner deltog således inte samtliga avdelningspersonal. Eftersom RE-cheferna 

inte utvärderade, eller sammanställde den verksamhet som bedrevs inom respektive RE, 

tyckte jag att det var det meningslöst att ställa frågor kring utvärderingsmetoder på denna 

nivå. Istället fick RE-cheferna svara på dessa frågor utifrån sin uppfattning om de 

utvärderingar som gjordes på respektive avdelning och de metoder som användes i dessa 

sammanhang.  

     RE-cheferna beskrev att avdelningarnas utvärderingsarbete skedde genom att personalen 

på respektive avdelning, tillsammans diskuterade den verksamhet de bedrivit under året.  

RE-cheferna menade att personalens diskussioner byggde på den dokumentation och de 

iakttagelser som de gjort under året. De trodde också att avdelningspersonalen, i sina 

utvärderingar, tog med föräldrarnas synpunkter. RE-cheferna sa att de läste utvärderingarna 

från alla sina avdelningar och följde upp dem inför nästa verksamhetsår. Detta skedde 

genom att de gav personalen enstaka kommentarer och goda råd. I övrigt uttryckte RE-

cheferna att avdelningarnas utvärderingar inte följdes upp på något konkret sätt. RE-

cheferna nämnde att de tagit del av de sammanställda resultaten från olika 

enkätundersökningar som initierats på politiker- och förvaltningsnivå. Alla kommunens 

förskolor hade deltagit i dessa undersökningar och de olika förskolornas resultat hade 

delgivits respektive RE. Resultaten hade varit föremål för diskussion på de två RE och 

eventuellt nödvändiga åtgärder hade vidtagits.  

     RE-cheferna var nöjda med de utvärderingsmetoder som användes därför att de ansåg att 

dessa metoder var det mest naturliga sättet att utvärdera denna verksamhet. 
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 Jo, jag tycker att det är ett bra sätt. Det är bra att dels ha skriftligt, men  
 att också ha väldigt mycket diskussioner för att det är ändå väldigt  
 mycket som kommer fram när man sitter och pratar med varann.          
 (IP. B)   
 

RE-cheferna upplevde inte att det behövdes några andra utvärderingsmetoder än de som 

redan användes. Däremot framförde de önskemål om att bredda utvärderingsdiskussionerna 

till de föräldrar som hade barn inom respektive RE.   

     RE-cheferna visste inte riktigt när målstyrning infördes som styrteknik för Karlstad 

kommuns barnomsorg, men de trodde att det var ganska länge sedan. De ansåg att kravet på 

utvärdering ökat de senaste åren och att det ställdes krav på en tydligare struktur av den 

verksamhet som bedrevs inom respektive RE. RE-cheferna menade att utvärdering av 

verksamheten och de metoder som användes, bidrog till en ökad medvetenhet hos 

personalen. När avdelningspersonalen visste att de skriftligt skulle utvärdera sin 

verksamhet, blev de också mer noggranna i sin planering. Dessutom ifrågasatte de sin egen 

verksamhet på ett bättre sätt, än vad de gjorde när det inte ställdes samma krav på 

utvärdering. Detta ansåg RE-cheferna hade positiva effekter på verksamheten, eftersom 

personalens erfarenheter av utvärderingsresultatet skulle användas inför nästkommande 

verksamhetsår.  
 
 Jag tror att det gör att personalen blir mer medvetna om vad det är de  
 håller på med, för de vet att det här det ska utvärderas och vad är det 
  vi håller på med egentligen. Jag tror att det blir att man tänker till omkring  
 det man gör och hur man gör, vad man gör och vad man säger. Jag tror att  
 det som mycket gick på rutin förut, att det blir mer ifrågasatt av en själv   
 nu när man vet att man ska utvärdera det.  
 (IP. B)   
 
   

Politiker- och förvaltningsnivå 

Den utvärderingsmetod som användes på politiker- och förvaltningsnivå, var främst olika 

typer av enkäter till föräldrar och personal inom kommunens barnomsorg. Enkäternas syfte 

var huvudsakligen att ge politiker och förvaltningstjänstemän svar på, i vilken utsträckning 

föräldrar och personal var nöjda med den verksamhet som bedrevs ute på de olika RE, hur 

personal, föräldrar och barn trivdes och vilka uppfattningar personal och föräldrar hade om 

skilda delar av verksamheten. De frågor som fanns i de olika typerna av enkäter som 

förekom, hade i regel inte utarbetats av förvaltningstjänstemännen, eller politikerna. Istället 

hade detta överlämnats till uppdragsgivare, främst inom Högskolan i Karlstad. Politikerna 

hade ingen uppfattning om i vilken utsträckning enkätfrågorna var relaterade till, eller 

byggde på de övergripande målen för barnomsorgen på kommunal nivå.  

 

Enligt både förvaltningschefen och politikerna rörde enkätfrågorna bl.a. följande områden: 

- Om personalen är lyhörda för barnens och föräldrarnas behov 
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- Om personalen visar engagemang i sitt arbete 

- Om barnen får näringsriktig kost 

- Om föräldrarna kan påverka verksamhetens innehåll 

- Om personalen ställer upp för varandra 

- Om personalen har möjlighet att utvecklas i sitt arbete 

 

Några av enkätundersökningarna genomfördes inom ramen för vissa projekt av engångs-

karaktär, medan andra genomfördes med jämna mellanrum och med samma typ av frågor.  

De intervjuade upplevde att det var värdefullt att enkätresultaten kunde jämföras över tid.  

Då kunde politiker och förvaltningstjänstemän dra egna slutsatser om hur olika saker 

förändrades genom åren och vidta nödvändiga åtgärder för den fortsatta utvecklingen av 

verksamheten. På så sätt menade de intervjuade att kommunen hela tiden bibehöll en god 

kvalité i sin barnomsorgsverksamhet. 

     Förutom enkätundersökningar ansåg politikerna i Barn- och ungdomsnämnden att  

de även utvärderade barnomsorgsverksamheten, genom något som de benämnde 

kontaktpolitiker. Detta innebar att varje enskild politiker i nämnden hade ansvar för 

någon/några resultatenheter inom barnomsorgen och skolan, som de besökte en eller två 

gånger om året. I samband med dessa besök träffade politikerna både RE-cheferna och en 

del av den personal som arbetade på respektive enhet. Gemensamma diskussioner fördes om 

verksamheten och både politiker och personal hade möjligheter att ställa frågor och 

framföra önskemål till varandra.  
 
 Ja, som exempel så är ju jag kontaktpolitiker på ett skol- och  
 barnomsorgsområde. Då åker jag ut till skolan och förskolan där  
 rektor såg till att vi besökte barnomsorgen där jag träffade personal  
 som planerade  verksamheten. Där träffade jag personal och ansvariga  
 och diskuterade verksamheten. Men jag lyssnade ju mest av  
 diskussionerna och ställde lite frågor som jag ville ha svar på.  
 (IP. F)   
 

Innan politikerna gjorde sina besök, hände det att de tillsammans med övriga ledamöter i 

nämnden bestämde sig för att det var något speciellt i verksamheten som de vill titta lite 

extra på. Politikerna ansåg att deras besök i verksamheten var mycket värdefulla. Besöken 

ger politikerna så mycket information och erfarenhet om verksamheten att de helt klart 

ansågs utgöra en viktig del av deras utvärderingsarbete. Utifrån sina erfarenheter, 

diskuterade sedan politikerna sig samman och fattade beslut. Politikerna tog också tillfället i 

akt att diskutera verksamheten när de deltog i vissa studiedagar tillsammans med RE-

cheferna. En av politikerna sa att de också gjorde utvärderingar av verksamheten i samband 

med att oväntade saker dök upp, saker som t.ex. ledde till möten och diskussioner med 

föräldrar och personal. Den kontakt med människor som de förtroendevalda politikerna 

hade i sin egenskap av kommuninvånare, framhölls också som en viktig del av de 
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erfarenheter som politikerna skaffade sig om barnomsorgsverksamheten.  
 

Men sedan har ju vi förtroendevalda politiker kontakt med föräldrar.  
Vi verkar och lever ju i Karlstad. Vi träffar ju föräldrar. Många av oss har  
ju sina barn inom barnomsorgen och då får man ju veta både ett och annat   
och ett tredje. Det är klart att det också har ett visst värde. Jag tycker ju   
det är viktigt, precis som en tratt, att du samlar på dig mängder med information  
från olika ställen och sammanställer det då och sedan tar jag som politiker och  
fattar beslut sedan då.     

 (IP. H)   
 

Ingen av de intervjuade på politiker- och förvaltningsnivå sa sig ha tagit del av 

utvärderingsresultat från någon RE, eller från någon daghemsavdelning inom kommunen.  
 

 Dom (utvärderingsresultaten från respektive avdelning) går ju till 
 barnomsorgschefen och det kan man ju sammanställa och presentera   
 för oss föräldrar och massmedia och för vem man vill. Men så har inte vi   
 jobbat hittills. Jag tror inte att det funnits tid för det. För det finns så   
 många andra bitar i det här som har prioriterats hittills för att hitta ett   
 bra sätt att arbeta på. 

 (IP. F)   

 

 

När det gällde utvärderingsarbete så menade de intervjuade att barnomsorgen har mycket att 

lära av skolan. Där hade arbetet med uppföljnings- och utvärderingsmetoder kommit längre 

än inom barnomsorgen. De intervjuade ansåg att de metoder som användes för utvärdering 

av barnomsorgsverksamheten, var bra både ur kostnadssynpunkt och på det sätt de speglade 

helheten i verksamheten. Däremot behövde de utvecklas för att bli ännu bättre. De som 

arbetade i barnomsorgsverksamheten, behövde bli bättre på att använda resultaten från 

enkätundersökningarna för att korrigera verksamheten. Det framhölls att 

enkätundersökningarna höll en vetenskaplig nivå och därför borde de också behandlas 

mycket seriöst. Andra utvärderingsmetoder, som t.ex. intervjuer, antogs ta för mycket tid 

och bli för dyra.  

     På förvaltnings- och politikernivå, sågs den senaste omorganisationen inom kommunens 

barnomsorg som ett resultat av målstyrning och långtgående decentraliseringssträvanden. 

Politikerna uttryckte en osäkerhet om när målstyrning egentligen infördes inom 

barnomsorgsverksamheten i Karlstad kommun. Målstyrningsbegreppet hade funnits med i 

diskussionerna länge, men det verkade vara i samband med den senaste omorganisationen, 

som denna styrteknik infördes på ett mera medvetet sätt.     
 
 Ja, det (målstyrning) låg ju väldigt mycket i varför vi gjorde en om- 
 organisering. För att kunna svara för mål och färdvägar för oss politiker.  
 Därför skaffade vi ju olika resultatenheter och så och jobbade med mål.  
 Men det är ju så att; var drar man gränsen för målstyrning och varför  
 kallar du det så här? Vad är målstyrning? Vi har ju talat om decentralisering  
 och målstyrning förr och vi gör det nu också. Men när vi gjorde om- 
 organiseringen inom barnomsorg och skola så var ju ledordet målstyrning  
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 och decentralisering. Jag menar att det kom in som förklaringsgrunder till  
 varför gör vi så här nu då? Resultatenheter var bra därför att då skulle man 
 styra via mål och så, men redan -88 vet jag att vi hade diskussioner om mål- 
 styrning. Men då var det mer flummigt, men det var samma ord. Men sedan  
 var det tyst ända tills vi körde det här då (omorganisationen). 
 (IP. H)   
 

När ansvar och befogenheter decentraliserats i allt större utsträckning blev resultatet att 

uppföljning och utvärdering ansågs viktigare än tidigare. Metoderna förändrades dock inte 

nämnvärt. Politikerna sa att målen påverkade utvärderingsmetoderna så till vida att de mål 

som formulerats borde vara utvärderingsbara, vilket de ansåg var svårt. Målen var oftast 

abstrakta och människor menar olika saker med de begrepp som användes. Detta, menade 

politikerna, att det inte var så mycket att göra något åt. Det handlade om att försöka 

genomföra utvärderingarna så gott det gick. Utvärderingsmetoderna ansågs inte påverka 

verksamheten i någon nämnvärd utsträckning, förutom att politikerna trodde att deras besök 

i egenskap av kontaktpolitiker, var uppskattade bland personalen. Från förvaltningsnivå 

framhölls att oväntade saker som händer i eller i anslutning till verksamheten kunde påverka 

hur personal och föräldrar upplevde barnomsorgen, oavsett vilka målen var. Detta kunde 

även påverka utvärderingsresultaten positivt eller negativt, speciellt om utvärderingen låg 

nära i tid med någon speciell händelse inom barnomsorgsverksamheten.  

    

 
6.4.  Uppfattningar om verksamhetens utfall 

 Resultatenhets- och avdelningsnivå 

Som jag nämnt tidigare, byggde avdelningspersonalens utvärderingsdiskussioner delvis  

på den dokumentation som personalen hade samlat under det senaste verksamhetsåret, eller 

terminen. Hänsyn togs också till vad personalen i övrigt kom ihåg från året, föräldrars 

synpunkter och eventuella diskussioner med barnen. Det konkreta utfallet av verksamheten 

beskrevs av personalen, som de aktiviteter som ägt rum till följd av personalens planering - 

vad barn och personal gjort under året. Detta beskrevs således i utvärderingarna.  
 
 Ja det tema vi haft t.ex., eller att vi har gått till skogen så och så ofta  
 de dagarna, eller att vi har gått till gymnastiken då och då, eller att  
 vi har åkt på den och den utflykten, eller... 
 (IP. D)   
  

Avdelningspersonalen skrev sedan i utvärderingarna hur olika aktiviteter föll ut och vad de 

trodde att det berodde på att utfallet blev positivt eller negativt. När de trodde sig ha hittat 

orsaken så beskrev de även den i utvärderingen. 
 
 Ja, det är ju det om det funkat bra eller inte. Om dom har tyckt att det  
 har varit roligt att gå på gymnastiken eller inte. Om det har varit lyckat  
 eller inte nu när vi gått med hela barngruppen t. ex.  
 (IP. D)   
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Avdelningspersonalen beskrev också verksamhetens utfall som den utveckling som ägt 

rum för såväl det enskilda barnet som hela barngruppen, från början till slutet av 

verksamhetsåret. Utveckling beskrevs som utveckling av kunskaper, men också som 

utveckling när det gällde barnens beteende och mognad. Även i dessa sammanhang, 

beskrevs i utvärderingarna, de uppfattningar personalen hade om orsakerna till att det 

blivit på det ena eller andra sättet.  
 
 Vi vet ju vilket stadium barnet stod på när vi började på hösten. Har det  
 utvecklats? Jo det har det, eller inte. Varför har det inte gjort det? Nej 
  där gjorde det ju inte därför att vi la ett för svårt tema. Vi tog ett för högt  
 mål. Så på så sätt är det ju barna som vi utvärderar. Det är ju barnens  
 utveckling från A till B och det som hänt däremellan och det hänger ihop  
 med det vi gjort.  
 (IP. E)   

 

I utvärderingarna beskrev avdelningspersonalen också hur de upplevt att barn och personal 

hade trivts tillsammans under verksamhetsåret och hur stämningen på avdelningen varit i 

stort. Avdelningspersonalen ansåg att verksamhetens utfall var det som arbetslagets 

gemensamma diskussioner om de ovan nämnda områdena, lett fram till. Diskussioner om 

dessa områden fördes kontinuerligt under verksamhetsåret, men i samband med 

utvärderingen gjordes en summering.  
 
 Det gör vi själva genom att prata med varann under verksamhetens   
 gång, så dialogen med varann den har vi ju kontinuerligt med varann   
 hela året och vi kommer ju ihåg det när vi tittar på dokumentationen.  
 Så det vi gör efter året, det är ju egentligen att summera den dialog vi  
 haft med varann tidigare.   
  (IP. E) 

  

De bedömningar som avdelningspersonalen beskrev i utvärderingarna, var resultat av det de 

ansåg sig ha sett och upplevt i arbetet med barnen. Personalen sa sig ibland ha svårt att 

förklara detta för andra som inte arbetade i verksamheten. Någon av de intervjuade menade 

att arbetet med barnen i mycket stor utsträckning byggde på personalens känslor. Dessa 

känslor förstod det övriga arbetslaget och övriga medarbetare, men det var känslor som 

kunde vara svåra att förmedla till andra. Däremot var personalen alldeles övertygade om att 

verksamhetens utfall var liktydigt med det de såg och upplevde i sitt arbete.  
 
 Det ser vi ju på barngruppen. Det tycker jag vi ser ganska tydligt. T.ex.   
 matsituationen om vi nu ska ta nått konkret. Att den fungerar normalt   
 och att var och en sitter ner och väntar på sin tur och inte springer runt   
 och skriker och...det tycker jag är ganska konkret att se. Ta vara på sina   
 kläder, att ställa var och en sak på sin plats och inte kasta material hit och  
 dit Sådant märker en ganska tydligt, tycker jag. 

 (IP. A)   
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Utvärderingsresultaten relaterades till målen genom att personalen funderade över vilka 

delar av planeringen som hunnits med, vilka som inte hunnits med och hur de olika 

aktiviteterna gått att genomföra. 

     Den slutliga sammanställningen lämnade avdelningspersonalen över till sin RE-chef. 

Avdelningspersonalen viste dock inte om och på vilket sätt RE-chefen sedan förde 

utvärderingsresultaten vidare uppåt i organisationen, eller hur resultaten från deras 

utvärderingar användes. RE-cheferna sa att de inte fört personalens utvärderingsresultat 

vidare uppåt i organisationen, eftersom det inte var någon högre upp i organisationen som  

hade frågat efter dem.       

     Det förekom inga utvärderingar, eller sammanställningar av avdelningarnas 

utvärderingsresultat. Därför kunde man inte heller tala om utfall på RE-nivå, som något  

utöver utvärderingsresultaten från respektive avdelning. 

       

Politiker- och förvaltningsnivå 

På politiker- och förvaltningsnivå var verksamhetens utfall de sammanställda resultaten från 

de olika enkätundersökningar som gjordes på initiativ av denna nivå. De olika enkäterna och 

de frågor som kunde förekomma där, besvarades av föräldrar och personal. Enkätsvaren 

ansågs således spegla dessa gruppers uppfattningar om de delar av verksamheten som togs 

upp i enkätfrågorna. Dessa uppfattningar, illustrerade i form av olika typer av diagram och 

sammanställningar, gav förvaltningstjänstemän och politiker en bild av barnomsorgs-

verksamhetens utfall. En bild som i huvudsak sa något om föräldrarnas och personalens syn 

på den daghemsverksamhet de köpte av kommunen, eller som de arbetade med. Den bild 

som framträdde i olika typer av sammanställningar utgjorde sedan grund för fortsatta 

diskussioner på denna nivå. Diskussionerna handlade om de delar av verksamheten som 

man på olika sätt behövde utveckla och bli bättre på. Detta gällde främst de områden som 

föräldrar och personal inte upplevde fungerade bra. Ansvaret för att förbättra utfallet fördes 

sedan över på RE-cheferna. 
 
 Det som händer med det här (enkätresultaten) är att man på planerings- 
 dagar (med RE-cheferna) diskuterar det här resultatet. Vad det är som är  
 bra, vad det är vi kan ändra på. För här är ju inte föräldrarna nöjda och då  
 måste vi diskutera och ändra på det och det är ju chefernas ansvar att man  
 gör en analys och förändrar det här då. 
 (IP. I)    

 

Förutom enkätresultaten ansåg politikerna att de, som kontaktpolitiker, fick en god 

uppfattning om verksamhetens konkreta utfall genom sina besök ute i verksamheten.  

Det de såg med sina egna ögon menade de är ett av flera mått på hur verksamheten 

fungerade och vad som var utfallet. Sådana upplevelser kan sedan ligga till grund för 

kommande beslut om barnomsorgsverksamheten. De intervjuade på politiker- och 

förvaltningsnivå, sa att de inte samlat in, eller på annat sätt tagit del av 
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utvärderingsresultaten från de olika RE. Däremot antog de att de utvärderingsresultat som 

togs fram ute på daghemmen, användes som underlag för att korrigera och utveckla 

verksamheten på respektive avdelning och RE. En av de intervjuade var dock intresserad av 

att utveckla metoder för att kunna ta del av de utvärderingsresultat som togs fram ute på 

daghemmen.  
 
 Nej, jag har inte tagit del av någon sådan, om du nu talar om några  
 skriftliga dokument, så har jag inte tagit del av några sådana. Men det  
 kan man ju alltid diskutera om det skulle vara rimligt, men jag har inte  
 gjort det. Men jag tycker det är en intressant grej, men vi har inte varit 
 speciellt aktiva i den processen. Det är klart att kunde man försöka 
  strukturera det här så vore det säkert bra. Jag menar alla synpunkter och 
  signaler är viktiga. Självfallet är jag intresserad av det också. Det är en sak 
 vi absolut borde utveckla. 

                                                                                            (IP. H) 
 

     

6.5.  Uppfattningar om utvärderingens styreffekter och relationen till  
 verksamhetens mål 
Politiker- och förvaltningsnivå 

På politiker- och förvaltningsnivå ansåg de intervjuade att det var svårt att veta något om 

hur väl de utvärderingsmetoder som användes, mätte verksamhetens utfall. Enkäter 

upplevdes som ett bra sätt att mäta verksamhetens utfall. Samtidigt menar de intervjuade att 

det var svårt att ställa enkätfrågor som fångar alla delar av daghemsverksamheten. Detta 

ansågs utgöra en svaghet med enkäter som utvärderingsinstrument. Fördelen med enkäter 

som utformas på samma sätt och används vid upprepade tillfällen, är att 

utvärderingsresultaten kan jämföras över tid. Detta menade de intervjuade, bidrog till en 

större tillförlitlighet till resultaten. Politikerna menade att deras roll som kontaktpolitiker 

fyllde en bra utvärderingsfunktion, som komplement till enkätundersökningarna. En av 

politikerna menade att föräldrarnas uppfattningar inte fångades tillräckligt bra i 

enkätundersökningarna och att nya, eller bättre metoder behövde utvecklas i detta 

sammanhang. De olika metoderna tillsammans, trodde ändå politikerna gav dem en relativt 

bra helhetsuppfattning om verksamhetens utfall, vilken var till stor hjälp när de sedan skulle 

fatta beslut om verksamheten.  

     På politiker- och förvaltningsnivå ansåg de intervjuade att målen tillsammans med 

budgeten, utgjorde tydliga ramar för verksamheten. Politikerna menade att genom att de 

beslutat om de mål som skulle gälla för all daghemsverksamhet i kommunen, var det också 

dessa mål som styrde. Information om målen för verksamheten gavs till RE-chefer och 

sedan förutsattas dessa föra målen vidare till sin personal. Genom att de anställda kände till 

målen så ansåg de också ha effekt ute i verksamheten.  
 
 Ja, vi sätter ju upp målen för att de ska styra verksamheten. De ska  
 vara styrande. Dom är till för att vara styrande. Det är deras uppgift eller  
 syfte, eller vad du vill kalla det.  
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 (IP. H)    
 

För de intervjuade på politiker- och förvaltningsnivå fanns alltid en medvetenhet om 

målen som de också arbetade för att uppnå. Men de intervjuade menade att det var ett 

bekymmer att målen inte alltid överensstämde med den ekonomiska verkligheten i 

kommunen. I tider med otillräckliga ekonomiska resurser fanns det risk för att kvalitén i 

daghemsverksamheten försämrades och att målen inte kunde nås. I ett sådant läge ansåg 

några av de intervjuade, att det var ekonomin som styrde huruvida målen kunde nås eller 

inte. Om målen inte kunde nås, menade de att det kunde bli nödvändigt att förändra 

målformuleringarna i vissa avseenden.  
 

 Kan vi inte leva upp till målen så måste vi ju förändra dom. Det måste  
 ju finnas en samstämmighet här då. Det är klart att målen styr, även om 
  det är svårt att säga någon procent. Men då måste man ju också ha mål  
 som är knutna till den ekonomiska verkligheten. Finns inte pengarna så  
 kan inte målen ha den funktion de ska ha. För till syvende och sist så   
 finns ju den ekonomiska verkligheten. Men jag tycker att vi anpassar målen 
 efter det. 
 (IP. H)   

 

Resultatenhets- och avdelningsnivå 

RE-cheferna ansåg att det var svårt att veta i vilken utsträckning avdelningspersonalens 

utvärderingsmetoder förmådde mäta verksamhetens utfall. De uttryckt en känsla av att det 

utfall som utvärderingarna mätte, var begränsat. Problemet som RE-cheferna såg det var att 

utvärderingarna inte speglade alla de typer av relationer som förekom i barngruppen. 

Utvärderingen rörde också i för stor utsträckning barngruppen som helhet och inte varje 

enskilt barn i gruppen. Dessutom ansåg RE-cheferna, att utvärderingsresultaten mest 

handlade om vilka aktiviteter som genomförts och hur barn och personal upplevde att dessa 

aktiviteter fungerat. Utvärderingsresultaten relaterades i för liten utsträckning till målen med 

aktiviteterna. De olika rutinsituationerna; måltider, vila, av-/påklädning och liknande,  

borde enligt RE-cheferna, bli föremål för utvärdering, mer än vad som är fallet.  
 
 Jag ser att dom utvärderar mest det dom har gjort. Kanske inte det som  
 händer emellan olika aktiviteter, i rutinsituationer, vad som händer i  
 tambursituationen (av-/påklädning), vad som händer i samspelet mellan  
 personal-föräldrar, barn-barn, ja sociala situationer. Det utvärderas inte så  
 mycket. Det har jag väl försökt ta upp i mina diskussioner att man ska se   
 mer på varje barn.  
 (IP. B)    
 

RE-cheferna menar att de utvärderingsresultat som togs fram, naturligtvis låg till grund  

för kommande beslut om verksamheten. Utifrån utvärderingsresultaten diskuterade 

avdelningspersonalen sig fram till hur de ville förändra och utveckla sin verksamhet.  

RE-cheferna ansåg att målen var en viktig del i verksamheten, men att de inte ensamma 

styrde deras arbete. Målen hjälpte till att tydliggöra verksamheten och bidrog till att öka 
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personalens medvetenhet om sin roll och sitt arbete. Utvärderingsresultatens relation till 

verksamhetens mål var obefintlig. RE-cheferna hoppades ändå att målen låg till grund för 

den verksamhet som bedrevs på respektive avdelning och att de således genomsyrade 

verksamheten. RE-cheferna ansåg att deras egna arbetsuppgifter styrdes av målen därför att 

de upplevde att målen på något sätt alltid fanns med i ryggmärgen. I övrigt styrdes RE-

chefernas arbete i hög grad av deras egen ambition att alltid finnas till hands för den dagliga 

verksamhetens alla behov. RE-cheferna menade att deras arbete allt mer styrdes av 

ekonomiska hänsyn och prioriteringar i takt med att de ekonomiska resurserna blev mindre.  

    Avdelningspersonalen tyckte det var svårt att veta i vilken utsträckning deras 

utvärderingar verkligen fångade verksamhetens resultat. Men eftersom de mål som fanns  

på avdelningsnivå ansågs vara konkreta, menade personalen att de visste hur väl målen 

uppnåtts. De delar av verksamheten som inte fångades i utvärderingarna var främst de olika 

rutinsituationerna och föräldrakontakterna. I utvärderingarna fokuserade personalen på 

arbetssätt och metoder i den planerade pedagogiska verksamheten, de teman som respektive 

avdelning arbetat med under verksamhetsåret och hela barngruppens utveckling. Det 

enskilda barnet diskuterades mest inför föräldrasamtalen.  
 
 Föräldrakontakten är sällan med i utvärderingen. Hur föräldrakontakten   
 fungerar.  
 (IP. D)   
 

Avdelningspersonalen menade att målen gav en tydlig struktur i daghemsverksamheten och 

att arbetet således både blev lättare och roligare. Dessutom bidrog målen till att 

verksamheten blev lättare att kommunicera med t.ex. föräldrarna. Genom att målen fanns 

framstod arbetet tydligare. Det var lätt att peka på vad som skulle göras, vilka 

arbetssätt/metoder som skulle användas och vad som faktiskt hände i verksamheten. På så 

sätt kände personalen att de lättare kunde visa på att de gjorde någonting konkret.  
 
 Jag tycker att vi ser mer...vi ser på ett annat sätt på vårt arbete tycker jag,  
 då vi har mål uppsatta. Jag tycker det. Det blir mer uträttat tycker jag. Det  
 känns ...det blir inte så flummigt när du har det målstyrt, tycker jag. Det  
 blir mer inriktat och samtidigt tycker jag att det blir mer intressant. Det  
 blir mer stimulerande när du märker konkret att du har nått att jobba med.  
 (IP. A)   
 

Avdelningspersonalens arbete styrdes till stor del av rutinsituationerna och tid, eller brist 

på tid. Antalet barn i grupperna hade ökat de senaste åren samtidigt som personaltätheten 

hade minskat. Personalen kände sig av den anledningen otillräckliga och de hann inte göra 

så mycket, eller ägna sig så mycket åt varje barn som de hade velat. Men arbetet 

upplevdes ändå som mycket flexibelt och personalen ansåg att de i många avseenden 

själva hade möjlighet att styra sitt arbete och bestämma över dess innehåll. 
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 Mycket kan man inte göra för att man har för många barn, så att man   
 inte kan göra det. Man har för många barn i dag. Sedan styrs man av   
 tiden också. Att nu ska vi äta och nu är det mellanmål och nu är det   
 sovtid. Annars så tycker jag det är ganska fritt så. Att man dessemellan   
 kan styra väldigt mycket själv.  
 (IP. D)   

 

När personalen planerade var det barnens behov som styrde val av tema och arbetssätt.  

På så sätt upplevde personalen att det ytterst var avdelningens mål som styrde deras 

arbete, eftersom dessa mål utgick från barnens behov.  
 
 Jo, men det är ju målen som styr, för i och med att vi gör mål för varje  
 avdelning och det här, så är det ju de som styr samtidigt, men målen   
 lägger jag ju upp utifrån barnens behov. Så samtidigt så är det ju både  
 målet och barna som styr. Jag lägger ju inte ett mål som jag vet att barna  
 inte har behov av. Målen är ju gjorda utifrån barna.  
 (IP. E)   

 

 

6.6.  Uppfattningar om begreppet målstyrning 
Politiker- och förvaltningsnivå 

Målstyrning anses vara ett styrsystem som står i motsatts till detaljstyre. Istället för att 

detaljstyra verksamheten, beslutar politikerna om övergripande mål för verksamheten, vilka 

sedan konkretiseras på olika nivåer i organisationen så att de passar verksamhetens olika 

delar. Målstyrningstekniken leder, enligt de intervjuade, till att politikerna beslutar om mål 

för verksamhetens inriktning och hur mycket verksamheten får kosta. Politikerna menade att 

konkretiseringen av målen skulle ske ute i verksamheten, som de ansåg sig ha förtroende 

för. Ansvar och beslutsbefogenheter delegerades därför ut till dem som bedrev den 

verksamhet som brukarna mötte – i detta fall daghemsverksamhet.  
 
 Vi decentraliserar verksamheten och har i det här fallet ingen detalj- 
 reglering. Vi lägger ju ansvaret längst ut i verksamheten. 
 (IP. H)   
 
Resultatenhets- och avdelningsnivå 

För RE-cheferna innebar begreppet målstyrning att verksamheten styrdes mot vissa, i 

förväg, bestämda mål och visioner som formulerats på nationell och sedan på kommunal 

nivå. De mål och visioner som fanns för barnomsorgsverksamheten i Karlstad kommun, sa 

de sig dock inte känna till. Men deras uppfattning var att målstyrning handlar om att 

verksamheten styrdes på detta sätt. För att detta skulle fungera menade RE-cheferna att 

målformuleringen måste följas av konkreta handlingar i arbetet med barnen. Sedan måste 

verksamheten utvärderas mot målen, något de intervjuade RE-cheferna ansåg var svårt inom 

daghemsverksamheten.  

     Avdelningspersonalen kände inte sedan tidigare till begreppet målstyrning, eller att detta 

var den styrteknik som användes för att styra barnomsorgsverksamheten. Någon uttryckte 
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att de uppfattade målstyrning som något endast politiker sysslar med och att det inte rörde 

den verksamhet som de själva bedrev. Däremot var inte den intervjuade 

avdelningspersonalen främmande för begreppet mål. Mål upplevdes som en självklar del av 

deras arbete med barnen. De mål som för personalen kändes viktiga var de mål som de 

själva formulerade utifrån de behov barnen upplevdes ha. Det var också dessa mål som de 

ansåg styrde verksamheten.  
 
 
 
 

 Just begreppet målstyrning har jag nog inte hört om förut. Men mål är  
 inget främmande, men nog snurrar det i huvudet om vad det här med  
 målstyrning innebär. Men det här med mål är ju självklart.  

 (IP. G)    

 
 
6.7.  Sammanfattning   
De intervjuade i denna undersökning hade olika uppfattningar om vilka målen för 

barnomsorgen i Karlstad kommun var. På politiker- och förvaltningsnivå sades att det  

fanns mål som hade hängt med sedan den gamla organisationen, samtidigt som ingen kunde 

ge några konkreta exempel på sådana mål. Istället hänvisades till den nya barnomsorgs- och 

skolplanen som var under utarbetning. RE-chefer och avdelningspersonal kände inte till 

några övergripande mål för kommunens barnomsorg, utan hänvisade till de mål som fanns 

för den egna avdelningen och/eller den egna RE. På politiker- och förvaltningsnivå ansåg de 

intervjuade att de övergripande målens främsta syfte var att ge förskolepersonalen och deras 

chefer en uppfattning om i vilken riktning politikerna ville att verksamheten skulle 

utvecklas. RE-cheferna och avdelningspersonalen utformade dock egna mål, framför allt 

utifrån barnens behov. De ansåg att dessa mål helt klart styrde den konkreta verksamheten 

för barnen, men de upplevde ingen koppling till några kommunala mål.  

     Utvärderingar ägde rum på alla nivåer i organisationen, men det gjordes ingen 

sammanställning av utvärderingsresultaten på de undersökta RE. De intervjuade på 

avdelningsnivå kände inte till om avdelningarnas utvärderingsresultat förmedlades till någon 

högre nivå i organisationen. Avdelningspersonalen dokumenterade på olika sätt 

kontinuerligt verksamheten. Utvärderingen bestod i att personalen efter terminens och/eller 

verksamhetsårets slut diskuterade sina upplevelser och erfarenheter av de konkreta 

aktiviteter som genomförts under verksamhetsåret. Dokumentationen utgjorde underlag för 

deras utvärderingsdialog. Ibland deltog även barn och föräldrar i utvärderingen genom att de 

på olika sätt gavs tillfälle att lämna synpunkter på verksamheten. Utvärderingarna ansågs 

bidra till en större medvetenhet hos personalen om deras eget arbete. Verksamhetens utfall 

var den skillnad i kunskaper och social mognad som personalen upplevde hos barnen från 

verksamhetsårets början till dess slut. På resultatenhets- och avdelningsnivå upplevde de 
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intervjuade att de utvärderingsmetoder som användes kändes naturliga för denna typ av 

verksamhet, men att de behövde utvecklas för att fånga de delar av verksamheten som inte 

ingick i utvärderingarna.  

     Utvärdering på politiker- och förvaltningsnivå genomfördes i form av 

enkätundersökningar bland föräldrar och personal och fokuserade på dessa gruppers 

uppfattningar om barnomsorgen. Enkätundersökningar som genomfördes på samma sätt och 

med samma frågor vid olika tillfällen gav politiker och förvaltningstjänstemän möjlighet att 

följa enkätresultaten över tid, vilket ansågs värdefullt ur kvalitetssynpunkt. Politikerna 

uttryckte dock ingen uppfattning om i vilken utsträckning enkätfrågorna var relaterade till, 

eller byggde på de övergripande målen för barnomsorgen på kommunal nivå. En annan 

utvärderingsmetod på denna nivå var kontaktpolitikernas besök på kommunens RE inom 

barnomsorgen. Vid dessa besök gavs politikerna möjlighet att träffa personal, diskutera och 

med egna ögon se delar av verksamheten. Detta ansåg politikerna var värdefullt när de 

sedan skulle fatta beslut som rörde verksamheten. Verksamhetens utfall ansågs vara, dels 

det politikerna såg och upplevde av verksamheten vid sina besök samt de resultat som 

framkom vid de olika enkätundersökningarna. Politiker- och förvaltningsnivån ansåg att de 

utvärderingsmetoder som användes var bra, men att de behövde utvecklas för att bli bättre. 

Detta ansåg man sig kunna göra genom att målen formulerade tydligare och mer konkret, 

vilket politikerna menade gjorde dem lättare att utvärdera.  

     På politiker- och förvaltningsnivå upplevde de intervjuade att det var målen tillsammans 

med de ekonomiska ramarna som styrde arbetet. Resultaten från de utvärderingar som 

initierats på denna nivå, låg till grund för politiska diskussioner, nödvändiga korrigeringar i 

verksamheten samt politiska beslut. På resultatenhets- och avdelningsnivå upplevde de 

intervjuade att avdelningarnas utvärderingsresultat låg till grund för de beslut som 

personalen fattade om den fortsatta verksamheten. Målen på förskole- och/eller 

avdelningsnivå gav personalen större möjlighet att göra verksamheten tydlig och således 

lättare att kommunicera med t.ex. föräldrar. På så sätt bidrog målen till att klargöra 

personalens roll och status. Förutom målen styrdes RE-cheferna av den kärva ekonomiska 

situationen och ambitionen av att alltid finnas till hands för föräldrar och personal. 

Avdelningspersonalen styrdes av målen genom att målen var formulerade utifrån barnens 

behov. I övrigt styrdes personalen av rutinsituationerna och tid, framförallt av brist på tid.  

     De intervjuade på politiker- och förvaltningsnivå uttryckte uppfattningar om vad 

begreppet målstyrning stod för och vad det innebär. De såg det som en självklarhet att 

barnomsorgen i Karlstad kommun var målstyrd även om det fanns mer att önska innan den 

ansågs fungera perfekt. Även RE-cheferna kunde formulera vad de upplevde att målstyrning 

innebär och att det var det sätt på vilket barnomsorgen styrdes. Avdelningspersonalen hade 

liten, eller ingen kunskap om begreppet målstyrning och att detta var den styrteknik, som 

formellt styrde den verksamhet de bedrev - daghemsverksamhet.      
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 7.  Resultatdiskussion 
 
7.1.  Kunskap om övergripande mål 
Tidigare har jag beskrivit att socialtjänstlagen utgjorde en ramlag för landets barnomsorgs-

verksamhet. Lagen förutsatte att kommunpolitikerna, utifrån lokala behov, tog sitt ansvar för 

att utforma mål för kommunens barnomsorg. I min undersökning framträder dock  

en otydlighet när det gäller de kommunala målen för Karlstad kommuns barnomsorgs-

verksamhet. De intervjuade på olika nivåer kände inte till huruvida det fanns några mål på 

kommunal nivå och ingen av dem kunde konkretisera målens innebörd. Det var således svårt 

för mig att få en uppfattning om det verkligen fanns några mål på denna nivå.  

     Mindus och Widén105 menar att Drucker ansåg att det är viktigt för organisationens 

möjlighet att uppnå sina mål, att alla anställda känner till och förstår målen. Först då kan 

målen tjäna som vägledning för verksamheten. Enligt Druckers egen beskrevning av 

grundidén med MBO, måste var och en av organisationens medarbetare ha målen klara för 

sig.106 För de intervjuade på olika nivåer i Karlstad kommuns barnomsorgsverksamhet som 

inte kände till de kommunala målen, måste det ha varit svårt att ha någon uppfattning om i 

vilken riktning politikerna i Karlstad kommun ville utveckla verksamheten. I de 

intervjuades eget arbete med att formulera mål för verksamheten, utgick de inte från några 

kommunala mål. När det gäller målstyrning lägger bland annat Rombach107 stor vikt vid att 

mål på olika nivåer hänger ihop som en kedja - målkedja. Som jag ser det, saknade de 

intervjuade på olika nivåer kunskap om framförallt en länk i denna målkedja – de 

kommunala målen.  

 

 

7.2.  Uppfattningar om målformuleringsprocessen 
De intervjuade på politiker- och förvaltningsnivå ansåg att det var viktigt att de nya målen  

för barnomsorgen kunde bestå över flera år och över flera mandatperioder. För att kunna 

formulera tillräckligt långsiktiga mål skulle den nya barnomsorgs- och skolplanen komma 

till som ett resultat av politiska överenskommelser mellan olika partier. Tidigare har jag 

beskrivit att Rombach108 anser att målstyrning kan leda till en utslätad politikerroll, eftersom 

de övergripande målen på kommunal nivå oftast är abstrakt formulerade. Målens innehåll 

och utformning speglar således inte några politiska meningsskiljaktigheter. Politikerna i 

Karlstad kommun kan ha olika uppfattningar om hur de vill att målen nås. Politikernas roll 

sträcker sig dock till att utifrån de nationella målen, formulera kommunala mål för 

                                                           
105 Mindus/Widén, 1985 
106 Johnson, 1985 
107 Rombach, 1991 
108 Rombach, 1991 
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verksamheten samt att tilldela resurser. Det är sedan de anställda på olika nivåer i 

organisationen som avgör vägarna till målen genom att tolka och konkretisera dessa på 

respektive nivå i organisationen. Men i samband med utvärdering av verksamheten kan 

politikerna ges möjlighet att bilda sig en uppfattning om i vilken utsträckning organisationen 

har nått de uppsatta målen.   

     Rombach109 menar att målformuleringsprocessen utgör en central del i målstyrnings-

tekniken och att denna process består i att chefer och medarbetare, genom dialog med 

varandra, konkretiserar mål för den egna verksamheten. Målstyrningens demokratiska inslag 

anses ju vara att de underordnade själva formulerar sina mål utifrån organisationens 

övergripande mål.110 Av mina resultat framgår att målformuleringsprocessen inom den 

undersökta delen av daghemsverksamheten, inte präglades av dialog mellan chefer och 

medarbetare på olika nivåer. RE-cheferna formulerade inte målen för respektive enhet  

genom dialog med någon chef på högre nivå i organisationen, eller tillsammans med 

avdelningspersonalen. Detta arbete bedrevs inte heller genom att de intervjuade RE-

cheferna utgick från målen i organisationens topp när de formulerade mål för den egna 

verksamheten, så som Drucker111 förespråkade. Men RE-cheferna förankrade de mål de 

utarbetat för den egna enheten hos sin avdelningspersonal och gjorde dem till föremål för 

diskussioner inom RE. RE-cheferna gav således avdelningspersonalen möjlighet att skaffa 

sig kunskap om och förståelse för den egna RE´s mål, även om de inte var delaktiga i 

formuleringen av dem.  

     När det gällde mål för avdelningen, mål för delar av barngruppen och mål för olika 

teman, var det tydligt att det var den berörda personalen som formulerade dessa. RE-

cheferna var inte involverad i målformuleringen på sina respektive avdelningar, men de 

skaffade sig kunskap om varje avdelnings mål. Genom detta förfaringssätt var det således 

upp till avdelningspersonalen i vilken utsträckning RE´s mål konkretiserades och 

genomsyrade avdelningens verksamhet. Detta kan tolkas som att RE-cheferna hade lämnat 

ifrån sig en del av ansvaret för att RE målen skulle kunna styra verksamheten. När 

avdelningspersonalen vid ett senare tillfälle hade genomfört sina utvärderingar, kunde dock 

RE-cheferna försöka skapa tid tillsammans med avdelningspersonalen för att diskutera 

utvärderingsresultaten. På så sätt hade RE-cheferna i efterhand möjlighet att få en 

uppfattning om RE- och avdelningsmålen hade någon styrande effekt samt utifrån denna 

kunskap eventuellt vidta åtgärder för kommande verksamhetsår.  

     Av studien framgår det att personalen ute på de olika avdelningarna på ett medvetet sätt 

hade formulerat mål för verksamheten. Målen var ett resultat av personalens gemensamma 

upplevelser av barnens behov. Eftersom målen formulerades först sedan barn och personal 

lärt känna varandra, tydde detta på att målen svarade upp mot de behov som personalen 
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upplevde att barnen hade. Jag tolkar dock mitt undersökningsresultat som att det fanns en 

skillnad mellan avdelningsmål, de mål som fanns för olika delar av barngruppen och mål för 

olika teman. Avdelningsmålen tenderade att hänga med från år till år och utgjorde precis 

som mål på högre nivåer, någon form av övergripande vision. När det gällde vad 

verksamheten skulle innehålla och hur den skulle utformas upplevde de intervjuade att 

målen för olika delar av barngruppen och för olika teman var mer konkret utformade. 

Avdelningspersonalen uttryckte dock en känsla av att målen för olika delar av barngruppen 

och mål för olika teman till viss del hängde ihop med avdelnings- och RE-målen och således 

utgjorde de delmål till dessa. Men av resultaten från intervjuerna framgår det att personalen 

inte var vana att reflektera över i vilken utsträckning mål för olika delar av barngruppen och 

mål för olika teman bidrog till att uppfylla de mål som fanns på övriga nivåer. Därför hade 

de också svårt att kunna förklara hur de olika målen var relaterade till varandra.  

     I min beskrivning i kapitel 3.3. framgår det att Rombach112 menar att det i målstyrda 

organisationer mycket lätt uppstår oklarheter kring målen. Begreppet mål används för mål 

på olika hierarkiska nivåer samtidigt som mål på en nivå ofta utgör medel för att uppnå  

mål på högre nivå. När det gäller den undersökta delen av daghemsverksamheten rörde de 

intervjuade sig med mål på nationell nivå, kommunal nivå, RE-nivå, mål för varje enskild 

förskola, avdelningsmål, mål för delar av barngruppen (t.ex. äldre och yngre barn) och mål 

för olika teman under verksamhetsåret. Detta innebär inte att mål på olika hierarkiska nivåer 

behöver vara, eller upplevs som motstridiga, men frågan är om mål på nationell och 

kommunal nivå hade någon styrande effekt för verksamheten på RE- och avdelningsnivå. 

Min tolkning av resultatet är att tycktes råda ett kaos av övergripande mål, delmål, del-

delmål, del-del-delmål och så vidare utan tydlig inbördes relation.       

     Rombach113 hävdar att målstyrning förutsätter att mål kan ordnas hierarkiskt, men han 

frågar sig dock om detta i praktiken är möjligt. Även Vedung114 menar att mål i offentliga 

organisationer kan vara obrukbara som värdekriterier genom att de oftast är abstrakta och 

oklara. Jag tolkar mitt resultat som att målen i den undersökta delen av Karlstad kommuns 

daghemsverksamhet var av abstrakt karaktär samt att mål på olika nivåer formulerades 

delvis isolerade från varandra. Således bestod den målkedja jag antog att jag hade att göra 

med, av flera svaga länkar - om den överhuvudtaget lät sig beskrivas som en kedja. Milsta115 

har i sin forskning kring målstyrning funnit att målen visat sig utgöra symboler istället för 

den riktningsgivare som målstyrningstekniken, enligt Drucker, förutsätter. Vidare anser 

Milsta att det var tillfälligheter som styrde de undersökta mellancheferernas arbete. Inom 

den del av daghemsverksamheten som jag undersökte, tolkar jag mitt resultat som att 

kommunala mål inte utgjorde symboler för de anställda på RE- och avdelningsmål, eftersom 
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de inte ens kände till dem. På avdelningsnivå tycktes det vara de barns behov som för 

tillfället befann sig på avdelningen, som styrde verksamheten. För RE-cheferna verkade det 

som att det var vad de själva ansåg vara viktigt som avgjorde målens utformning. De 

nationella och kommunala målens roll, funktion och innebörd var således oklar. Detta borde 

ha blivit föremål för diskussioner bland dem som arbetade på olika nivåer i organisationen. 

På så sätt kunde förutsättningarna för att hitta gemensamma referensramar ökat, vilket 

kunde ha inneburit att målens roll, funktion och innebörd blivit tydligare för dem som skulle 

utforma verksamheten så att målen kunde uppfyllas.  

     Hansson och Martinssons116 beskriver följande tre typer av mål; långsiktiga, strategiska 

och kortsiktiga. Utifrån mina resultat anser jag att de långsiktiga målen bäst passar in på  

de nationella och de kommunala målen. Detta var mål som sträckte sig över en längre 

tidshorisont och som kunde sägas vara allmänt formulerade. Det var svårare att hitta de 

strategiska inriktningsmålen som organisationen ville uppnå inom de 2-3 åren som låg 

närmast i tiden och som var mer konkret utformade för olika delar av verksamheten. Här 

kunde möjligtvis eventuella kommunalt övergripande mål för barnomsorgen under en 

politisk mandatperiod passa in. Men även RE-målen och avdelningsmålen kunde sägas 

utgöra strategiska mål, eftersom dessa mål angav inriktningen på verksamheten över en 

längre tid än ett verksamhetsår. I min tolkning av resultaten anser jag dock inte att dessa mål 

var konkret utformade för olika delar av verksamheten. Mål för olika delar av barngruppen  

och för olika teman, kunde sägas utgöra de kortsiktiga målen. De sträckte sig oftast över en 

ettårsperiod och av de intervjuade, upplevdes dessa mål i viss utsträckning utgöra delmål i 

syfte att nå såväl de strategiska målen som de långsiktiga målen - åtminstone de som fanns 

på nationell nivå. 

 

 

7.3.  Uppfattningar om verksamhetens utfall 
Enligt intervjupersonerna utvärderades daghemsverksamheten inom Karlstad kommun 

kontinuerligt. Avdelningspersonalen ansåg att de ständigt reflekterade över vad som hände i 

verksamheten och under några timmar i anslutning till verksamhetsårets slut, diskuterade de 

sina upplevelser av verksamheten utifrån befintlig dokumentation. Förutom att personalen 

inför detta utvärderingstillfälle ibland inhämtade synpunkter från föräldrar och barn, så 

genomfördes ingen ytterligare, eller mer systematiserad utvärdering. Den dokumentation 

som fanns, det personalen mindes från verksamheten samt de diskussioner som fördes vid 

utvärderingstillfället, utgjorde således personalens utvärderingsresultat och låg sedan till 

grund för eventuella förslag till förbättringar av den fortsatta verksamheten. Jag tolkar mitt 

resultat så att denna utvärdering mer hade formen av informella samtal och snarare var en 
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sammanfattning av den tidigare uppföljningen. Enligt Ekholm och Lander117 krävs en mer 

noggrann och systematiserad planering och genomgång när det gäller utvärdering. Jag väljer 

dock fortsättningsvis att använda personalens eget begrepp - utvärdering, för att göra det 

tydligt vilken uppföljning det är jag syftar till.    

     Avdelningarnas uppföljningsmaterial kan i viss utsträckning sägas ha utgjort en del av 

det granskningsresultat som i sin tur utgjorde en del av utvärderingen. Detta 

granskningsresultat värderades till viss del mot mål för olika teman och för olika delar av 

barngruppen. Granskningsresultatet värderades dock inte mot de uppsatta avdelnings- och 

RE-målen. Dessa mål fanns med från år till år och var sällen föremål för diskussion. 

Avdelningspersonalens utvärdering handlade alltså om dialog kring de faktiska aktiviteter 

som genomförts under verksamhetsåret, men inte speciellt mycket om relation mellan 

utfallet av de genomförda aktiviteterna och de mål som formulerats för verksamheten.  

Det är intressant i detta sammanhang att fråga sig vilken funktion avdelningsmålen och  

RE-målen egentligen hade?    

     Den intervjuade avdelningspersonalen hade inga uppfattningar om på vilket sätt 

verksamheten, dess utfall, mål och utvärderingsmetoder var relaterade till varandra. 

Utvärderingsmetoderna på avdelningsnivå kändes självklara och hade inte varit föremål för 

några djupare diskussioner från personalens sida. De hade inte reflekterat över hur de skulle 

kunna utvärdera verksamheten på något annat sätt. De delar av verksamhetens utfall som 

personalen ansåg att deras utvärderingsmetoder inte fångade, blev inte föremål för någon 

analys. Det verkar inte heller som att utvärderingsmetoderna ställdes i relation till 

utvärderingarnas syfte. Detta kan vara värt att notera eftersom fler av de intervjuade på 

avdelningsnivå påpekade att deras möjligheter att kontinuerligt dokumentera verksamheten 

minskade på grund av den ständigt ökade arbetsbördan, till följd av allt större barngrupper. 

Samtidigt var det just dokumentation av verksamheten personalen önskade få mer tid för, 

vilket de menade skulle bidra till en bättre och mer tillförlitlig utvärdering. Enligt min 

tolkning av resultatet innebär detta dock ingen garanti för en bättre utvärdering. Enligt 

Ekholm och Lander118 kännetecknas utvärdering av att den tillför något utöver 

uppföljningen. Det mest tydliga som avdelningspersonalen upplevde att utvärderingarna 

tillförde utöver uppföljningen, var den medvetenhet och ökade status som personalen tyckte  

att utvärderingskravet fört med sig.  

     RE-cheferna tog del av och kommenterade det utvärderingsresultat som togs fram på 

avdelningsnivå, men resultaten sammanställdes inte på något sätt av RE-cheferna.  

RE-chefernas uppfattningar om avdelningarnas utvärderingsmetoder stämde mycket  

väl överens med personalens egna utsagor om desamma. Det fanns dock ingen samlad, 

dokumenterad utvärdering från de undersökta RE att ta del av och återkopplingen uppåt i 

                                                           
117 Ekholm/Lander, 1993 
118 Ekholm/Lander, 1993 



 64 

organisationen var obefintlig. Utvärderingsresultaten från avdelningsnivå följdes inte heller  

upp av RE-cheferna och avdelningspersonalen tillsammans. Ansvaret för avdelningarnas 

utvärderingsresultat vilade således på personalen, vilket kan tolkas som att RE-cheferna  

inte hade lyckats skapa tid tillsammans med avdelningspersonalen för att diskutera 

utvärderingsresultaten. På så sätt kunde det vara svårt för dem att få en uppfattning om RE- 

och avdelningsmålen hade någon styrande effekt och om huruvida de uppnåddes. Detta 

innebär att det kunde vara svårt att använda utvärderingsresultatet som grund för eventuella 

åtgärder inför kommande verksamhetsår.  

     På politiker- och förvaltningsnivå användes samma utvärderingsmetod över tid, nämligen 

enkäter. De intervjuade på politiker- och förvaltningsnivå ansåg att detta var den främsta 

metoden för utvärdering av barnomsorgsverksamheten. Svårigheten som jag ser det, var  

att enkäterna utformats för att mäta de svarandes uppfattningar om vad som är bra-dåligt, 

viktigt-mindre viktigt och så vidare. Eftersom politikerna inte sa sig ha någon uppfattning 

om enkätfrågorna var relaterade till målen för barnomsorgsverksamheten, så var det inte 

självklart att det var dessa mål som var föremål för utvärdering. Granskningsresultatet i 

form av enkätsvaren, kunde i så fall vara svårt att värdera mot de politiskt uppsatta målen 

för verksamheten och således kunde det vara svårt för politikerna att bilda sig en 

uppfattning om i vilken utsträckning organisationens mål uppnåtts. 

     Enligt politikerna förutsätter enkätmetoden att målen är utvärderingsbara, vilket de 

menade var svårt att åstadkomma inom barnomsorgsverksamheten. De intervjuade på denna 

nivå efterlyste därför mer utvecklade enkätmetoder för att bli bättre på att fånga föräldrarnas 

uppfattningar om verksamheten. De intervjuade politikernas uppfattning om svårigheterna 

att utvärdera målen, stämde överens med Rombach´s119 beskrivning av svårigheterna att 

inom offentliga organisationer formulera klara och tydliga mål på alla nivåer. Mål som 

sedan genom utvärdering är möjliga att relatera tillbaka till de övergripande målen.     

     Systemet inom barn- och ungdomsnämnden med kontaktpolitiker som någon gång om 

året besökte kommunens barnstugor, kan enligt Ekholm och Lander120 inte benämnas 

utvärdering. Det händer att politikerna i förväg bestämde ett gemensamt tema som de ville 

ta upp med personal och ledning på de RE som de besökte. Men politikerna kunde inte vid 

dessa besök sägas genomföra en systematisk granskning av verksamheten med en 

efterföljande värdering mot de uppsatta målen för den samma. Politikernas gemensamma 

resultatsammanfattning i form av dialog ledde ibland till små förändringar eller justeringar i 

verksamheten, men jag anser att dessa besök mer hade karaktär av uppföljningssamtal med 

verksamhetens berörda på RE- och avdelningsnivå. Detta gällde även i samband med 

politikernas deltagande på olika studiedagar för RE-chefer. Den kontakt som politiker i sin 

egenskap av kommuninvånare hade med människor som på olika sätt berördes av 
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kommunens barnomsorgsverksamhet kan inte heller, enligt Ekholm och Lander121 

benämnas utvärdering. De erfarenheter som de kommunala politikerna skaffade sig från 

olika typer av kontakter kunde dock vara viktiga och utgöra ett av flera underlag för 

politikerna i deras beslutsfattande.   

     De intervjuade på politiker- eller förvaltningsnivå sa sig inte ha tagit del av några 

utvärderingsresultat som tagits fram på RE- eller avdelningsnivå. En tolkning av detta kan 

vara att politiker- och förvaltningstjänstemän inte tillmätte dessa resultat någon större 

betydelse som underlag för politiska beslut. Men det kunde också vara ett utryck för 

bristande kunskap om de utvärderingar som gjordes på avdelnings-/RE-nivå. 

Enkätresultaten och den information som politikerna i sin roll som kontaktpolitiker skaffade 

sig, verkade vara det som de intervjuade ansåg utgjorde daghemsverksamhetens utfall och 

som de intervjuade på politiker- och förvaltningsnivån benämnde utvärdering.   

     Min tolkning av undersökningens resultat är att de samlade utvärderingsresultat som 

fanns på avdelningsnivå inte värderades mot målen för verksamheten på någon annan nivå. 

Detta tolkar jag som att det förekom brott i den målkedja jag här antog att jag hade att göra 

med. Brott fanns mellan avdelnings- och RE-mål, men framför allt mellan RE- och 

eventuella kommunala mål. I undersökningen framgår det inte heller om 

utvärderingsresultaten från politiker- och förvaltningsnivå relaterades till mål på nationell 

nivå. Mellan främst kommunal nivå samt RE- och avdelningsnivå tyder undersökningens 

resultat på att såväl målformulerings- som utvärderingsprocessen genomfördes som 

isolerade företeelser.  

 
 

7.4.  Uppfattningar om utvärderingens styreffekter och relationen 
  till verksamhetens mål 
På politiker- och förvaltningsnivå menade de intervjuade att de politiskt uppsatta målen, 

tillsammans med budgeten, utgjorde tydliga ramar för deras eget arbete och för personalen  

på daghemmen. Således antog de att de politiskt uppsatta målen styrde verksamheten. De 

intervjuade RE-cheferna och avdelningspersonalen kände dock inte till några kommunala 

mål för barnomsorgen i Karlstad kommun, vilket innebär att dessa mål inte heller kunde ha 

påverkat, eller styrt den verksamhet de bedrev på RE- och avdelningsnivå. De mål som 

styrde arbetet på RE- och avdelningsnivå hade formulerats utifrån personalens upplevda 

behov hos barnen. RE-cheferna och avdelningspersonalen ansåg att det var dessa mål som 

styrde deras arbete.  

     RE-chefer och avdelningspersonal var överens om att de mål som de själva formulerat 

gav struktur i verksamheten och gjorde verksamheten tydligare och lättare att kommunicera 

med andra. Detta bidrog till att öka personalens medvetenhet och status. Det blir härmed 
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tydligt att de olika typer av mål som fanns på respektive RE och avdelning fyllde en viktig 

funktion för personalens arbete. Utöver mål, styrdes personalen av rutinsituationerna och 

brist på tid. Bristen på tid uppstod genom att antalet barn i grupperna ansågs vara för stort 

och att personalen således kände sig otillräcklig. 

     Gemensamt för både politiker, förvaltningschef och RE-chefer, var att knappa 

ekonomiska resurser också påverkade och styrde deras arbete. Ekonomiska prioriteringar 

ansågs nödvändiga och upplevdes av de intervjuade, minska möjligheterna att uppnå målen. 

I konkurrens med krympande ekonomiska resurser, fanns det risk för att målen fick stå 

tillbaka. Bland de intervjuade politikerna framställdes detta mest som ett möjligt framtida 

hot, som de ändå inte riktigt ville tro skulle bli verklighet. Detta kan tolkas som ett exempel 

på möjliga konsekvenser av bristande överensstämmelse mellan organisationens mål och 

ekonomiska resurser - nämligen att målstyrning i en ansträngd ekonomisk situation, kan 

komma att underordnas den ekonomiska styrningen.   
     Jag har tidigare tagit upp att det i målstyrda organisationer är mest naturligt att 

granskningsresultatet värderas mot verksamhetens mål. Detta för att man ska kunna få  

en uppfattning om relationen mellan mål och resultat, vilket i sin tur kan utgöra en 

värderingsgrund för i vilken utsträckning målen fungerar som styrande för verksamheten. 

Av undersökningen framgår att de intervjuade på politiker- och förvaltningsnivå inte 

upplevde att utvärderingsresultat på olika nivåer värderades mot mål på samma nivå, eller 

mot mål på högre nivåer. Det kan innebära att det på denna nivå kunde vara svårt att skaffa 

sig en uppfattning om i vilken utsträckning målen styrde verksamheten. Pihlgren och 

Svensson122 menar att målstyrningstekniken bygger på att det finns en kontinuerlig 

återkoppling mellan organisationens mål på olika nivåer och de uppnådda resultaten - en 

kontinuerlig återkoppling mellan olika nivåer som jag har svårt att hitta i mina 

undersökningsresultat.       

     För att målen ska kunna utvärderas och styra verksamheten måste dessa, enligt Hansson 

och Martinsson,123 vara enkla och lätta att förstå och det ska tydligt framgå hur de ska 

utvärderas. De ska vidare vara mätbara för att möjliggöra en bedömning av graden av 

måluppfyllelse. De ska också vara realistiska, påverkbara för de anställda, accepterade i 

organisationen, kända hos de anställda och de ska ange en tidshorisont inom vilka de ska 

vara uppfyllda. Jag har tidigare beskrivit att jag anser att de mål som fanns på olika nivåer i 

Karlstad kommuns barnomsorgsverksamhet, var abstrakta och saknade en tydlig inbördes 

relation. Jag kan heller inte finna att det i någon av de intervjuades beskrivningar tydligt 

framgick hur målen skulle utvärderades. Huruvida mål på olika kommunala nivåer var 

mätbara för att möjliggöra graden av måluppfyllelse, är tveksamt. Målen var enligt de 

intervjuade, inte heller det självklara föremålet för utvärderingen. Eftersom målen i 
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huvudsak kunde sägas vara abstrakta och ha karaktären av visioner blir det svårt att 

samtidigt hävda att de var mätbara i någon större utsträckning. 

     Den intervjuade avdelningspersonalen ansåg att de mål som fanns på avdelningsnivå var 

realistiska, eftersom de utgick från upplevda behov hos barnen. De mål som fanns på 

kommunnivå var okända, därmed var det svårt att avgöra om de var realistiska. Målen 

skulle ha varit accepterade i organisationen för att de inte skulle förlora sin funktion, utan 

bli en naturlig del av verksamheten. För att de anställda skulle kunna acceptera och påverka 

målen, förutsätter jag att dessa först borde ha varit kända hos alla som arbetade i 

verksamheten, vilket de i denna undersökning inte visade sig vara. De mål som den 

intervjuade avdelningspersonalen uppgav hade en tydlig tidshorisont, var de mål som fanns 

för olika barngrupper och för olika teman under ett verksamhetsår. Mitt resultat tyder på att 

de krav som Hansson och Martinsson124 anser bör ställas på målen för att de ska kunna 

utvärderas och styra verksamheten, inte var uppfyllda. Vidare innebär detta att 

Socialstyrelsens nationella krav på att de kommunala målen skulle vara tydliga och 

formulerade så att såväl kvantitativ som kvalitativ uppföljning blir möjlig, inte heller var 

uppfyllda. 

 

 

7.5.  Uppfattningar om begreppet målstyrning 
Enligt de intervjuade politikerna, infördes målstyrning för Karlstad kommuns barnomsorg i 

samband med omorganisationen första januari 1994. Tydligen hade dock målstyrnings-

diskussioner förts tidigare, men i och med detta datum verkade målstyrning vara det 

formella styrsystemet. På politiker- och förvaltningsnivå var målstyrning ett känt begrepp. 

De intervjuade på denna nivå förklarade dess innebörd och relaterade begreppet till Karlstad 

kommuns styrsystem för verksamheten i barnomsorgen. De intervjuade beskrev målstyrning 

som ett sätt att styra verksamheten genom att politiker beslutar om mål för verksamheten, 

mål som talar om vilken inriktning verksamheten ska ha. Ingen av dem nämnde dock något 

om att även utvärdering ingår som en viktig del i målstyrningsbegreppet. Utifrån den 

beskrivning jag tidigare gjort av målstyrningsidealet, tolkar jag de intervjuades beskrivning 

av begreppet målstyrning som ofullständig.       

     RE-chefernas definitioner av målstyrningsbegreppet var inte lika tydliga som 

politikernas. RE-cheferna poängterade dock svårigheterna att utvärdera 

daghemsverksamheten och på så sätt gav de uttryck för att även utvärderingen ingick i 

målstyrningsbegreppet. För den intervjuade avdelningspersonalen var det oklart när 

målstyrning infördes som styrteknik för kommunens barnomsorgsverksamhet. De kände 

inte till begreppet målstyrning. Orsaken till detta kan ha varit att de inte fått information om 

att målstyrning var det sätt på vilket barnomsorgen styrdes. De intervjuade på RE- och 
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avdelningsnivå hade mindre information och kunskap om formella styrsystem än de 

intervjuade på politiker- och förvaltningsnivå. För de intervjuade på RE- och avdelningsnivå 

var det främst upplevda behov av olika slag som upptog personalens tankar och som 

omedelbart krävde deras uppmärksamhet och engagemang. 

     Beslut om att till exempel målstyra verksamheten, behöver följas av information och 

kontinuerlig dialog på olika nivåer i en organisation. Målstyrning är en process som tar tid 

att genomföra om målen ska kunna genomsyra verksamheten. I annat fall kan målstyrning 

bli just det som en av de intervjuade på avdelningsnivå uppfattade - något som bara politiker 

sysslar med. Rombach menar att "målstyrning är precis det som man vill att det ska vara."125 

Denna undersökning visar att målstyrningstekniken kan vara ett okänt fenomen i den egna 

organisationen samt att beskrivningar av och uppfattningar om målstyrning kan ha delvis 

olika innebörd. Men vad den framför allt visar, är att målstyrning är ett mångtydigt begrepp.  
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8.  Avslutande reflektion  
 

Undersökningens syfte har varit att beskriva vilka metoder som används för att utvärdera 

utfallet av daghemsverksamheten inom två kommunala resultatenheter i Karlstad kommun 

och belysa hur utvärderingsresultaten från denna verksamhet relateras till de mål som 

politikerna beslutat ska gälla för den samma. Mina kunskaper, min förförståelse och min 

metod, har styrt datainsamlingen. Tillsammans med mitt sätt att tolka datamaterialet har 

detta påverkat undersökningsresultatet.  

     Efter att ha arbetat med fenomenet målstyrning både på B- och C-nivå, har jag fått en hel 

del kunskaper inom området, vilket jag upplever har varit till hjälp i denna undersökning. 

Men ju mer jag har arbetat med målstyrning, ju mer har jag lärt mig hur komplicerat det är. 

Det var inte speciellt lätt att strukturera frågorna i frågemanualen så att de som arbetar 

praktiskt inom verksamheten skulle kunna relatera dem till sitt dagliga arbete. Kanske var 

min struktur i frågemanualen för teoretisk när jag gav mig ut i verkligheten. Under 

intervjuerna försökte jag dock ställa frågorna på ett sådant sätt att intervjupersonerna på 

olika hierarkiska nivåer skulle ha så stor chans som möjligt att relatera frågorna till just sin 

verksamhet. Av denna orsak var det bra att arbeta med en frågemanual istället för att ställa 

samma detaljerade frågor till alla intervjupersonerna. På samma sätt upplevde jag att mina 

erfarenheter som förskollärare hjälpte mig när jag under tolkningsarbetet försökte forma 

"den brygga som förbinder data och teori"126 när det gäller begrepp som har med 

målstyrning att göra. Min kunskap om och erfarenhet av barnomsorg hjälpte mig att förstå 

innehållet i intervjupersonernas arbetsuppgifter, de tankar som de uttrycktes kring sitt arbete 

och i tolkningen av deras svar. I en kvalitativ undersökning, är det svårt att bedöma 

undersökningens validitet - hur väl min metod lyckats fånga det jag avsåg att fånga. Jag 

anser att jag hade god hjälp av mina tidigare kunskaper och erfarenheter av både 

målstyrning och arbetet i barnomsorgen. Jag anser att detta varit till god hjälp och att jag 

lyckats få fram ett relativt tillförlitligt datamaterial. Däremot känner jag mig mycket osäker 

på hur relevanta mina frågor var för de som arbetar inom barnomsorgen. Förhoppningsvis 

bidrog jag till att de intervjuade ökade sin medvetenhet om de delar av sitt arbete som 

frågemanualen omfattade.  

     Frågemanualen utarbetades för att hjälpa mig uppnå mitt syfte med undersökningen.  

Jag anser att frågemanualen utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv täckte in området 

målstyrning, men att den fungerade bättre på förvaltnings- och politikernivå, än på  

RE- och avdelningsnivå. Detta innebär inte att förvaltningschef och politiker gav "bättre" 

svar. Men i begreppet målstyrning finns en osäkerhet inbyggd. Denna osäkerhet kommer till 

uttryck genom att teorin är mer eller mindre skild från den empiriska verklighet som 
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undersöks.127 Jag upplevde att frågemanualen ur ett verksamhetsperspektiv avseende  

RE- och avdelnings-nivå, var lite för teoretisk och strukturerad. Den praktiska 

daghemsverksamheten är aldrig så strukturerad och styrd som frågemanualen kanske 

förutsätter. Under intervjuerna med RE-cheferna och avdelningspersonalen tror jag att 

förskolläraren i mig hjälpte till att rätta till några av bristerna i frågemanualen.  

     Jag anser att de kategorier och mönster som framträder i mitt resultat, ger en intressant 

bild av uppfattningar kring en organisations styrsystem. Undersökningens resultat bygger 

dock på tio människors uppfattningar och kan inte på något sätt generaliseras till någon 

annan daghemsverksamhet, inte ens i Karlstad kommun. 

  

I mitt undersökningsresultat har jag funnit att de utvärderingsmetoder som användes på 

politiker- och förvaltningsnivå skiljde sig från de metoder som användes på resultatenhets- 

och avdelningsnivå. Det framträder i denna undersökning en skillnad mellan de 

intervjuade på olika nivåer i organisationen när det gäller kunskapen om mål på kommunal 

nivå. Utvärderingsresultatet på denna nivå verkade inte relateras till övergripande mål för 

avdelningen, till eventuella mål för hela resultatenheten eller till politiskt uppsatta mål på 

kommunal eller nationell nivå. Detta innebär att det torde ha varit svårt för de kommunala 

politikerna att bilda sig någon uppfattning om i vilken utsträckning nationella såväl som 

eventuellt kommunala mål, verkligen styrde den praktiska verksamheten samt graden av 

måluppfyllelse. Jag finner i denna undersökning att det var skillnad mellan målstyrningen 

som ideal och den målstyrning som i praktiken styrde valda delar av daghems-

verksamheten i Karlstad kommun. Arbetet med denna uppsats har dock gett mig några 

indikationer när det gäller målstyrning samtidigt som det också har väckt en del frågor som 

det vid tillfälle kanske skulle vara intressant att undersöka närmare.   

     Det blev uppenbart, att ju längre ned i organisationshierarkin jag kom, desto mindre 

kunskap om övergripande mål och styrsystem hade de intervjuade. Detta har föranlett mig 

att fundera över vilken funktion målstyrning som styrsystem egentligen har om målen inte 

förmår genomsyra den verksamhet som organisationen bedriver? På vilket sätt skulle 

daghemsverksamheten och dess utvärderingsresultat förändras om avdelningspersonalens 

bättre kände till de övergripande målen för verksamheten? 

     Jag fann brott i målstyrningskedjan både när det gäller målformuleringsprocessen och 

när det gäller det sätt utvärderingsresultaten relaterades till de politiskt uppsatta målen för 

verksamheten. Dessa brott, anser jag, innebär att kommunens övergripande mål - såvida det 

fanns några - inte på något medvetet sätt styrde barnomsorgsverksamheten i den undersökta 

delen av Karlstad kommun. Innebär detta att det i huvudsak är brukarnas attityder och 

tillfälligheter som styrde politiska beslut om den framtida verksamheten? På vilket sätt 

kunde egentligen politiska beslut, i form av mål, styra daghemsverksamheten och hur 
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mycket påverkade verksamhetens ekonomiska mål och ramar? Är det målstyrningstekniken 

i sig som ledde till att de politiskt uppsatta målen inte verkade styra den undersökta 

verksamheten, eller berodde det på att organisationen inte hade utvecklat 

målstyrningstekniken tillräckligt mycket? Går det över huvudtaget att styra denna typ av 

verksamhet med mål? 
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9. Efterord 
 
Under den tid som gått sedan jag påbörjade arbetet med denna D-uppsats, har mycket hänt 

inom barnomsorgsområdet. Jag tänker här göra en kort beskrivning av dessa händelser, för 

att ge läsaren en möjlighet att relatera mina utgångspunkter, resultat och slutsatser till 

nuvarande förutsättningar. 

 I mars 1996 tog Göran Persson över ansvaret som landets statsminister. Han gav 

dåvarande skolministern, Ylva Johansson, ett utökat ansvarsområde genom att göra henne 

till ansvarig minister för både barnomsorg och skola. Ansvaret för all utbildning upp till 

högskolenivå låg sedan tidigare på utbildningsdepartementet och Skolverket var ansvarig 

myndighet. Ansvaret för barnomsorgen låg tidigare på socialdepartementet med 

Socialstyrelsen som ansvarig myndighet. Första juli 1996 flyttades ansvaret för 

barnomsorgen över till utbildningsdepartementet, men låg kvar på Socialstyrelsen. Under de 

kommande ett och ett halvt åren fick Socialstyrelsen och Skolverket ett gemensamt ansvar 

för att förbereda Skolverket på övertagandet av ansvaret för barnomsorgen, vilket skedde 

från och med första januari 1998.  

 Parallellt med socialstyrelsens och Skolverkets förberedelser, tillsattes en arbetsgrupp 

på utbildningsdepartementet, som under 1997 la fram ett förslag, Samverkan för utveckling - 

om förskolan, skolan och skolbarnsomsorgen, som handlade om hur tillämpliga delar av 

socialtjänstlagen skulle föras över till skollagen. Förslaget utgjorde grunden för Regeringens 

proposition 1997/98:6 Förskoleklass och andra skollagsfrågor som togs i december 1997 

och som trädde i kraft första januari 1998, samtidigt som Skolverket blev ansvarig 

myndighet för barnomsorgen. Förändringarna innebar i korthet att förskoleverksamhet och 

skolbarnsomsorg numera regleras i skolagens kapitel 2 a. Det tidigare begreppet allmän 

förskola (deltidsgrupp) ersattes med begreppet förskoleklass, som blev en skolform inom  

det obligatoriska skolväsendet och som numera regleras i skollagens kapitel 2 b. 

Förskoleklassen är obligatorisk skolform för kommunerna att anordna avgiftsfritt, men inte 

obligatorisk för barn att delta i. Vidare ersattes begreppet daghem med begreppet förskola 

och begreppet integrerad skolbarnsomsorg togs bort från lagstiftningen.  

 

Öppen
förskola

Familje-
daghem

Fritidshem

Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg

Barnomsorg

Förskola
Öppen

fritidsverksamhet
 

Fig.5. De verksamheter som numera omfattas av begreppet barnomsorg. Observera att 

förskoleklassen är en skolform och därför inte ingår i begreppet barnomsorg.  
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 Med anledning av förändringarna gällande ansvarsfördelningen för förskoleklassen och 

fritidshemmet, tillsatte Ylva Johansson en barnomsorgs- och skolkommitté som gick under 

namnet BOSK 1. Kommittén fick direktiv att utarbeta ett förslag till ett gemensamt 

måldokument (läroplan) för den obligatoriska skolan, förskoleklassen och fritidshemmet, i 

praktiken en revidering av den då gällande läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 

Lpo 94.  I mars 1997 lämnade kommittén sitt förslag Växa i lärande – förslag till läroplan 

för barn och unga 6-16 år (SOU 1997:21) och som innebar en anpassning av läroplanen till 

att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet. Barnomsorgs- och skolkommittén fick 

kort efter att den lämnat detta förslag ett tilläggsdirektiv som bestod i att utarbeta ett förslag 

till måldokument för förskolan i form av en läroplan. Kommittén utökades med flera 

ledamöter och tog sig namnet BOSK 2. I slutet av 1997 lämnade kommittén sitt förslag Att 

erövra omvärlden – förslag till läroplan för förskolan (SOU 1997:157). Dessa två förslag 

låg till grund för regeringens proposition 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklasen och fritidshemmet m.m. och senare för regeringens proposition 

1997/98:93 Läroplan för förskolan. Första januari 1998 började den reviderade läroplanen 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 samt Läroplan 

för förskolan Lpfö 98 att gälla.  

 Läroplan för förskolan Lpfö 98 består av två huvudkapitel. Kapitel 1 kallas Förskolans 

värdegrund och kapitel 2 Mål och riktlinjer. I kapitel 1 finns det olika avsnitt som handlar 

om grundläggande värden, förståelse och medmänsklighet, saklighet och allsidighet samt 

förskolans uppdrag. Kapitel 2 är indelat i fem underrubriker; normer och värden, utveckling 

och lärande, barns inflytande, förskola och hem och slutligen samverkan med 

förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. I den inledande texten till Lpfö 98 står det att 

”förskolans verksamhet skall planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas i förhållande 

till de uppställda målen i läroplanen. Det är angeläget att metoder för utvärdering utvecklas 

som är tydligt relaterade till de uppställda målen för verksamheten och som bidrar till en 

utveckling av det pedagogiska arbetet.”128 Vidare står det att det är kommunen som 

huvudman för verksamheten som ansvarar för att skapa förutsättningar för att läroplanens 

mål skall kunna uppfyllas. 2005 reviderades den förordning om kvalitetsredovisning inom 

skolväsendet (1997:702) som sedan 1997 gällt för det obligatoriska skolväsendet, 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Revideringen av förordningen innebar att 

skyldigheten att upprätta årliga, skriftliga kvalitetsredovisningar av verksamhetens 

måluppfyllelse numera även omfattar förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.   

Nytt, enligt den nya förordningen (SFS 2005:609) var också ett förtydligande av vad 

kommunernas kvalitetsredovisningar skulle innehålla, nämligen verksamhetens 

förutsättningar, arbetet i verksamheten och utbildningens måluppfyllelse. Som ett resultat av 
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att förordningen även omfattade förskolan, utkom samma år Skolverkets allmänna råd och 

kommentarer Kvalitet i förskolan.129 Syftet med dessa allmänna råd och kommentarer var 

att ”förtydliga verksamheten utifrån nationella krav och mål samt för att ge stöd vid 

bedömning och utveckling av verksamhetens kvalitet ur likvärdighetssynpunkt”.130 

Förskolan är således idag en verksamhet med en tydligare målstyrning genom mer 

preciserade mål och i de allmänna råden Kvalitet i förskolan131 slås fast att det är viktigt att 

personalen i förskolan utvecklar och använder ”verktyg och metoder för dokumentation och 

utvärdering som är relaterade till läroplanens mål och intentioner” 132 samtidigt som det 

påpekas att det idag ”finns metoder av varierande kvalitet men få som fångar verksamhetens 

komplexitet och pedagogiska processer.133  

 Jag fann i min undersökning om målstyrningen inom daghemsverksamheten i Karlstad 

kommun att målen för verksamheten var otydliga och att de intervjuade, framförallt 

avdelningspersonalen, hade vaga kunskaper om målen för förskolans verksamhet. I sin 

planering av verksamheten fanns jag att personalen först och främst formulerade målen 

utifrån sina gemensamma uppfattningar om barnens behov. I och med att förskolan sedan 

några år har en egen läroplan så tror jag att såväl förskolans personal som förvaltnings-

ledningen i dag har en tydligare uppfattning om vilka mål som gäller för förskolans 

verksamhet och att de på ett tydligare sätt utgör utgångspunkten för verksamhetens 

genomförande. Om mitt antagande stämmer blir det därmed intressant att fundera över 

vilken betydelse detta har för målens förmåga att idag genomsyra och styra verksamheten. 

En fråga som skulle vara intressant att söka svar på.  

 I min uppsats konstaterade jag att resultatet av att ansvar och befogenheter hade 

decentraliserats i allt större utsträckning blivit att uppföljning och utvärdering ansågs 

viktigare. I och med revideringen av Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet 

(SFS 2005:609) har det blivit tydligt att denna trend har hållit i sig. Staten har i och med 

införandet av Lpfö 98 och kravet på kvalitetsredovisning av verksamheten försökt 

säkerställa att kommuner och förskolor skaffar sig system för att följa upp och utvärdera hur 

verksamheten uppfyller de nationella målen. Måluppfyllelsen enligt Lpfö 98 verkar dock 

inte helt enkel att mäta. Läroplanens mål har nämligen karaktären av strävansmål – alltså 

inte mål som skall uppnås för varje enskilt barn eller för förskolans verksamhet. Enligt Lpfö 

98 anger läroplanens mål ”inriktningen på förskolans arbete och därmed också den önskade 

kvalitetsutvecklingen i förskolan.” 134 Detta innebär att det i förskolan inte är ”det enskilda 

barnets resultat som skall utvärderas.”135 Bedömningen av måluppfyllelsen i förskolan tar 

                                                           
129 Skolverkets allmänna råd 2005. Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i förskolan. 
130 Ibid 
131 Ibid 
132 Ibid. Sidan 41 
133 a.a. 
134 Läroplan för förskolan Lpfö 98. 1998. Sidan 11.  
135 Läroplan för förskolan Lpfö 98. 1998. Sidan 4. 



 75 

således mer sikte på process än resultat, vilket i sig inte är helt enkelt att utvärdera. 

 I min undersökning fann jag att avdelningspersonalens i sin utvärdering utgick ifrån 

den dokumentation som de samlat under det senaste verksamhetsåret, vad de i övrigt kom 

ihåg samt föräldrars och barns synpunkter. Det konkreta utfallet av verksamheten beskrevs 

av personalen som de aktiviteter som ägt rum och hur utfallet av dessa blivit samt hur 

mycket barnen utvecklats ur olika aspekter. Utvärderingsresultaten relaterades till målen 

genom att personalen funderade över vilka delar av planeringen som hunnits med, vilka som 

inte hunnits med och hur de olika aktiviteterna gått att genomföra. De utvärderingsmetoder 

som användes på avdelningsnivå upplevdes som självklara och hade inte varit föremål för 

några djupare diskussioner. Personalen hade inte reflekterat över hur de skulle kunna 

utvärdera verksamheten på något annat sätt. Mot bakgrund av att både personalen och deras 

ledare ansåg att det var svårt att utvärdera verksamheten mot de mål som fanns för den 

samma, så funderar jag över om och i så fall på vilket sätt införandet av Lpfö 98 samt kravet 

på kvalitetsredovisningar påverkat förskolans metoder för uppföljning och utvärdering.  

 De ovan beskrivna förändringar har ägt rum under relativt kort tid och har ändrat 

förutsättningarna för barnomsorgen och framförallt för förskolan som en målstyrd 

verksamhet. Förskolan utgör sedan drygt åtta år tillbaka det första steget i samhällets 

samlade utbildningssystem för barn och ungdom”.136  Men även om förutsättningarna för 

förskolans verksamhet har förändrats sedan jag genomförde min undersökning, så anser jag 

att samma resonemang som jag för i detta arbete fortfarande är aktuella att föra utifrån de 

förändrade förutsättningarna.  

 De fackliga parterna Svenska Kommunförbundet, Lärarförbundet samt Lärarnas 

riksförbund har slutit ett löneavtal för perioden 2000-2005, ÖLA 00.  I samband med detta 

avtal tillsatte också parterna Rådet för skolans måluppfyllelse och fortsatta utveckling som 

ett sätt att bidra till att öka måluppfyllelsen i svensk skola. Under åren 2000-2004 hade 

Rådet till uppgift att följa, stödja och bedöma måluppfyllelsen i både svensk skola och 

förskola. När Rådet 2005 lämnade sin slutrapport konstaterades att införandet av en läroplan 

för förskolan har ”medfört en ökad pedagogisk medvetenhet och ett positivt pedagogiskt 

utvecklingsarbete.”137 Men Rådet skriver också att förskolan behöver ”utveckla metoder och 

modeller för att kunna bedöma måluppfyllelsen.”138 För att fullgöra sitt uppdrag etablerade 

Rådet bland annat direktkontakt med en grupp skolor och förskolor där de arbetade med 

olika grupper av människor. Grupperna kallades paneler och mellan Rådet och panelerna 

fördes kontinuerliga diskussioner i olika sammanhang. Avslutningsvis vill jag ge en liten 

bild av hur panelförskolornas representanter ser på de senaste årens förändringar för 

förskolan.  
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Panelförskolornas bild av förändringen av förskolans uppdrag 

Personalen i Rådets panelförskolor menar att läroplanens införande har inneburit en 

förändring i förskolans uppdrag på så sätt att det förtydligats. Det har inneburit att 

medvetenhet om det pedagogiska uppdraget har ökat. Innehållet, arbetssättet och det egna 

förhållningssättet har förändrats och personalen arbetar medvetet och fokuserat mot 

bestämda mål. Läroplanens införande har medfört att man dokumenterar och på så sätt 

tydliggör arbetet. Detta har satt igång pedagogiska diskussioner och reflektioner över vad 

man gör och varför. Nu när målen är tydliga utvärderar man mer vilket också leder till ökad 

pedagogisk medvetenhet. Personalen talar också om att de har fått mer yrkesstolthet, men 

fortfarande saknar ett pedagogiskt språk. De kallar sitt kunnande för ”den tysta kunskapen” 

och menar att det i förskolan är svårt att sätta ord på vad man kan, vad man gör och varför. 

Läroplanens införande och forskningen har dock bidragit till att den professionalism och 

kunskap som finns börjar kunna formuleras. Läroplanen har gett förskolan högre status och 

ett nytt sätt att se på barn och barns lärande. Fokus på förskolans uppdrag har förflyttats från 

föräldrarnas behov av barntillsyn till att vara en verksamhet utifrån barnens egna behov och 

rättigheter.139 

 

     Trots att läroplanen för förskolan har gett verksamheten en högre status, så uttrycker 

personalen alltså att de fortfarande saknar ett pedagogiskt språk samt att de har svårt att 

beskriva vad de gör och varför. Tidigare har jag beskrivit att Pihlgren/Svensson hävdar att 

målstyrningstekniken bygger på att det finns en kontinuerlig återkoppling mellan 

organisationens mål på olika nivåer och de uppnådda resultaten. Denna återkoppling kan, 

menar Pihlgren/Svensson, betecknas som utvärdering och det är utvärderingsresultaten som 

utgör det konkreta uttrycket för styrningen.140 Under de senaste 11 åren har jag arbetat med 

skolutvecklingsfrågor och som statligt anställd på Skolverket och senare på Myndigheten för 

skolutveckling, har jag ofta mött problematiken kring utvärdering i både förskole- och 

skolverksamhet. Personalen i förskolan uttrycker ofta att de fortfarande saknar verktyg för 

att kunna utvärdera verksamhetens resultat i form av hur barnen utvecklats i förskolan. 

Jag har tidigare hänvisat till Vedung som benämner utvärdering i målstyrda organisationer 

som måluppfyllelseutvärdering, det vill säga att värderingen innebär en bedömning av 

graden av måluppfyllelse.141 I förskolan har detta visat sig vara svårt på grund av 

läroplanens konstruktion med endast mål att sträva mot, som beskriver önskvärda processer i 

verksamheten och inte tydliga resultat för de barn som vistas där.  
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     Både på kommunal politiker- och förvaltningsnivå och på lednings- och verksamhetsnivå 

formuleras det kommunala- och lokala mål för verksamheten utifrån de övergripande 

nationella målen i läroplanerna. Men utvärderingar som grundar sig på systematiskt 

framtagna resultat och analyser av dessa, lyser oftast med sin frånvaro. Under de senare åren 

har därför politikerna på nationell nivå således fått indikationer på att verksamheten inte 

förmår utvärdera sina mål på ett sådant sätt att måluppfyllelsen kan bedömas. Detta anser jag 

är orsaken till att politikerna de senare åren antagit en allt hårdare hållning när det gäller att 

besluta om nya och tydligare riktlinjer kring utvärdering av verksamheten. Den tydligaste 

markeringen menar jag är Förordning om kvalitetsredovisning (SFS 2005:609) som jag 

beskrivit i mitt efterord.  

     Jag har tidigare i detta arbete hänvisat till Henning som skriver att utvärdering är ett sätt 

för politikerna att utöva kontroll över verksamhetens resultat samt att få en uppfattning om i 

vilken utsträckning målen förmår styra verksamheten.142 Det som hänt under de senare åren 

är således att politikerna satt upp mål för verksamheten, men att de på grund av bristande 

utvärderingar, inte känt att de haft kontroll över verksamheten, vilket så klart är 

otillfredsställande när man har ett politiskt ansvar. Politikerna har då, med hjälp av nya och 

tydligare riktlinjer kring vad det är som ska följas upp och hur detta ska göras, försökt återta 

en del av det utrymme som tidigare fanns inom ramen för decentraliseringen. Den nationella 

politiska nivån har därmed ökat centraliseringen av det kommunala friutrymmet. En åtgärd 

som jag anser bekräftar Hennings slutsats om att målstyrning förutsätter att centralisering 

och decentralisering går hand i hand.143  
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Bilaga 
Frågemanual 
 
 

 

Kunskap om övergripande mål 
- Vilka övergripande mål finns för barnomsorgen i Karlstad kommun? 

- Konkreta exempel på övergripande mål? 

   
   

Uppfattningar om målformuleringsprocessen 
- Hur har du fått kunskap om de övergripande målen? 

- Vilka mål finns för just din verksamhet? 

- Vem formulerar dessa mål? 

-  Hur går detta arbete till? 

- Varför har ni just dessa mål för verksamheten? 

- Hänger dessa mål ihop med mål på någon annan nivå i organisationen? 

- Hur förs målen nedåt i organisationen? 

- Hur har du fått kännedom om övergripande mål? 

- Hur utformar ni verksamheten utifrån era mål för den samma? 

 
 
Uppfattningar om utvärdering och utvärderingsmetoder 

- Vem deltar i utvärderingen av verksamheten på din nivå? 

- Vilka utvärderingsmetoder används? 

- Varför används just dessa utvärderingsmetoder? 

- Hur ser du på dessa utvärderingsmetoder? 

- Finns det andra möjliga utvärderingsmetoder? 

- Hur påverkar målen de utvärderingsmetoder som används? 

- Hur ofta utvärderas verksamheten? 

- Finns det något som hänt de senaste åren som påverkat vikten av 

utvärderingar? 
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Uppfattningar om verksamhetens utfall 
- Vad ser ni som verksamhetens utfall? 

- Hur tas verksamhetens utfall fram? 

- Hur relateras utfallet till målen för den egna verksamheten? 

- Hur relateras utfallet till målen på övergripande nivå? 

-  På vilket sätt förs utvärderingsresultatet uppåt i organisationen? 

 

 

Uppfattningar om utvärderingens styreffekter och relationen till 
verksamhetens mål 

- Hur mäter utvärderingsmetoderna verksamhetens utfall? 

- Finns det några delar av verksamheten som inte fångas av utvärderingen? 

- På vilket sätt relateras utvärderingsresultatet till målen för verksamheten? 

- På vilket sätt ligger utvärderingsresultaten till grund för kommande beslut 

om verksamheten? 

- På vilket sätt förs utvärderingsresultatet vidare upp i organisationen? 

- På vilket sätt tar du del av utvärderingsresultat på andra nivåer i 

organisationen? 

- På vilket sätt ges respons på utvärderingsresultatet? 

- I vilken utsträckning anser du att målen styr verksamheten? 

- Vad anser du att det är som styr ditt arbete mest? 

  

 Uppfattningar om begreppet målstyrning? 
- Vad innebär begreppet målstyrning för dig? 

- Vad anser du skiljer målstyrning från andra sätt att styra organisationer? 

 

 
 


