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Agenda
§ Grundläggande om kvalitet
§ Bör ni mäta kvalitet? Lärdomar av 40 års forskning om mål- och

resultatstyrning
§ Förslag och diskussion

Grundläggande om kvalitet
• Kvalitet i singularis eller kvaliteter i pluralis? OPa många olika

värden i verksamheten.

• Upplevd kvalitet eller ”kvalitetsskaTning” på distans?
• Hur åstadkomma högre upplevd kvalitet? vs

Hur åstadkomma högre ”kvalitetsskaTning” (endast proxy)?

DrivkraPer?

likformighet
ISOMORFISM

Bör ni mäta kvalitet?
- Lärdomar av 40 års forskning om mål- och resultatstyrning i

prak?ken

1. Är det möjligt aT formulera klara mål?
• Passar mål- och resultatstyrning organisaKonens idenKtet? Oﬀentliga och

ideella organisa]oner har oPa oklara och oförenliga mål och måste oPa
hiTa kompromisser vilket tar mycket ]d och andra resurser i anspråk. I en
sådan situa]on kan det vara lockande aT försöka prioritera och förenkla
bort underliggande värdekonﬂikter (t ex mellan sociala och ekonomiska
uppdrag och målsäTningar)

• Men, mål- och resultatstyrning är från början företagsverktyg. När oﬀentliga

och ideella organisa]oner inför mål- och resultatstyrning är det eT exempel
på företagisering - organisa]onen lånar drag från företaget. Resultatet kan
bli ins?tu?onell förvirring som kan medföra både möjligheter och risker för
organisa]onen.

3.
2. Finns intresse och kunskap aT ta sig an ]ll
den omfaTande administra]onen?
• Finns lust och beredskap aT arbeta fram resultatanalyser, aT

omsäTa dessa i framåtsyPande och detaljerade presenta]onsoch eﬀektmål, åaöljda av återrapporteringskrav?

• Finns tankar om hur den oPa omfaTande och detaljerade

informa]onen ska behandlas och användas?

3. Uppmärksammas metoderna
(för aT nå målen)?
• ”Poli]ska kontroverser kretsar oPa just kring konkreta

metoder. Det (par])poli]skt intressanta ligger ju inte i aT säga
aT polisens mål är aT minska broTsligheten utan i aT ha idéer
om hur broTsligheten ska minskas”

(Sundström & Premfors, 2010 s. 3)

5.
4. Är medlen ]llräckliga för aT förverkliga
målen?
”Ra]onalis]ska styrmodeller kan ge eT kärkommer ]llfälle aT
skriva ut en detaljerad faktura för de kommande årens
verksamheter och få en signatur på notan”
(Tarschys, 1974 s. 21)
• AT formulera detaljerade mål och resultatkrav kan ses som eT

slags kontrakt där ledningen förbinder sig aT förse
organisa]onen med de resurser som den anser krävs.

5. Detaljeringsparadoxen
• Ju ﬂer mål och uppdrag en enhet har aT hantera desto större

reell frihet har den aT på egen hand fastställa prioriteringarna
för sin verksamhet.

6. Tydliga eller otydliga mål? En avvägning
• Studier pekar på aT oklara, vaga mål kan innebära en fördel för

ledningen ePersom den då får uaorma sina preferenser sedan
den seT vad organisa]onen åstadkommit.

• Men, övergripande mål blir läT abstrakta, okontroversiella och

ointressanta.

7. Subop]meringsrisker
• ”Det mätbara, det vägbara och det beräkningsbara tar

överhanden över andra aspekter. Kvan]tet tränger undan
kvalitet, ytan döljer djupet, det fysiskt påtagliga skymmer det
andliga och ogripbara.”
(Tarschys, 2002 s. 62)

• En risk kan vara s k ”uppdragsglidning”, aT eT komplext

uppdrag reduceras, t ex genom aT ”ekonomiseras”.

8. Fragmenteringsrisker

• Om enskilda delar av verksamheten (t ex avdelningar) får fokus

på egna mål, resultatkrav och presta]oner kan samverkan och
samarbete mellan avdelningarna bli lidande.

9. Vad antar målstyrning om människor?
• Resultatstyrning bygger nämligen på s k public choice-teorier

som utgår från aT den som inte styrs löpande och i detalj
kommer aT ta varje chans aT agera egennymgt och inte för
organisa]onens bästa. I eN sådant system frodas inte
förtroende utan misstroende.

• Hur värna kreaKvitet/nytänkande och integritet? Hur ge

medarbetare handlingsutrymme i en förlitan på aT de handlar
inom givna ramar?

10. Vad händer över ]d?
Lärande och utveckling eller ”tvångsmässigt mätande”?

(Vähämäki, Schmidt, Molander, 2011)

Tvångsmässigt mätande påverkar sällan den
underliggande kvaliteten, men väl den
uppskaAade kvaliteten.

SammanfaTning
Är det möjligt aT formulera klara mål?
2. Finns intresse och kunskap aT ta sig an den omfaTande
administra]onen?
3. Uppmärksammas metoderna (för aT nå målen)?
4. Är medlen ]llräckliga för aT nå målen?
5. Detaljeringsparadoxen – många mål eller färre, med bäTre kontroll?
6. Tydliga eller otydliga mål? En avvägning
7. Subop]meringsrisker – t ex kvan]tet före kvalitet
8. Fragmenteringsrisker – delar före helhet, egenintresse före samverkan
9. Vad antar målstyrning om människor? – hur värna nytänkande och
integritet?
10. Vad händer över ]d? Lärande eller ”tvångsmässigt mätande”?
1.

Generella råd vid implementering av
mål- och resultatstyrning:
1. Tillse breT deltagande i framtagandet av målen –

minskar motstånd och ökar möjligheter ]ll feedback

2. Implementera långsamt, stegvis – möjliggör

justeringar och organisa]onen hinner anpassa sig

3. Låt målen vara vaga så aT organisa]onen får

tolkningsutrymme. Glöm inte kon]nuerliga justeringar
ePer feedback.
(Sharp & Brock, 2011)

Förslag 1 VERKSAMHETSNÄRA OCH KREATIVT OM KVALITET
• LyP fram professionsstyre/ kulturledarskap som alterna]v/

komplement ]ll mål och resultatstyrning av ideella organisa]oner.
AT styra via socialisering och påtagliga kulturella artefakter,
värderingar och grundläggande antaganden (t ex Schein,1987)

• Uppmuntra personer i kärnverksamheten (t ex pedagoger och

elever/brukare) aT under krea]va former dela med sig av något de
upplever redan fungerar eller har utvecklats ]ll högre kvalitet i
verksamheten. Det kan t ex handla om bloggar, ”miniﬁlmer” eller
andra gestaltningar. Sådant kan aldrig tvingas fram men centralt är
aT uppmärksamma god kvalitet och förbäTringsförsök på eT säT
som upplevs passa den egna verksamheten.

Förslag 2 UTVECKLA EN EGEN STANDARD
• Se det som redan fungerar!
• ”Paketera” centrala aspekter av det redan fungerande i en ”standard”, d v s

en formell men frivillig regel.

• Låt standarden ta form ePer hand och med tydligt inﬂytande från

”användarna” på skolorna genom aT endast ]ll en början föreslå eT fåtal
oproblema]ska rubriker, den minsta gemensamma närmaren i det de ﬂesta
tycker kännetecknar folkbildning av hög kvalitet.

Tack för uppmärksamheten,
Lycka ]ll!
Susanna Alexius (susanna.alexius@score.su.se)
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