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ABSTRACT 
Eklund, M. 2018. Att styra gymnasieskolan mot ett kommunalt mål. Kulturgeografiska 
institutionen, Uppsala Universitet. 
 
Denna studie undersöker ett av Uppsala kommuns etappmål inom klimat- och miljöarbete 
och hur den kommunala målstyrningen påverkar gymnasieskola och anställdas interna arbete. 
För att analysera det organisatoriska arbetet och implementeringar av målet används teorier 
kring neoliberalism och new public management (NPM). Till studien har textanalys och 
semistrukturerade intervjuer genomförts. Resultatet indikerar att målträngsel är ett faktum för 
skolans verksamheter vilket även påverkar implementeringen och hanteringen av ekomålet. 
Hur det påverkar de anställda beror mycket på individens kunskap och ansvarsområde. 
Skolans storlek har stor betydelse på tillämpningen av målet och arbetsbelastningen på 
ansvarig personal. Vidare visar studien på att den kommunala styrningen både medför en 
hårdare intern styrning inom verksamheterna samtidigt som utrymmet för ledarskap kan 
tyckas öka. 
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Gymnasieskola 
 
Handledare: Sebastian Djup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. INLEDNING 4 
1.1 Syfte 5 
1.2 Avgränsningar 5 
 
2. BAKGRUND 5 
2.1 Uppsala Kommun 5 
2.1.1 Utbildningsförvaltningen 5 
2.12 Måltidservice 6 
2.2 Det ekologiska målet 6 
 
3. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISK ANSATS 6 
3.1 Forskningsläge  7 
3.2 Neoliberalism  8 
3.3 New Public Management 9 
3.3.1 Organisationsstrukturer 9 
3.3.2 Konsekvenser av NPM 10  
3.3.3 Målstyrning inom den kommunala gymnasieskolan 10 
3.4 Skala 12 
 
4. METOD 13 
4.1 Fallstudie 13 
4.2 Textanalys av styrdokument 14 
4.3 Semistrukturerade intervjuer 15 
4.4 Val av informanter 15 
4.5 Etik 16 
 
5. EMPIRI 16 
5.1 Mål inom organisationen 16 
5.1.1 Målträngsel och prioriteringar 16 
5.1.2 Verksamheternas individuella tillämpningar 18 
5.2 Strategisk planering och styrning 19 
5.3 Ansvar och uppföljning av målet 21 
5.3.1 Tolkning av mål och ansvar 23 
 
6. SLUTSATS  24 
6.1 Förslag till framtida arbete 24 
 
7. KÄLL-OCH LITTERATURFÖRTECKNING 25 
7.1 Elektroniska källor 25 
7.2 Tryckta källor 25 
7.3 Intervjuer 27 
 
BILAGA 1 28



 

 4 

1. INLEDNING 
 
Början av 90-talet influerades av 80-talets olika mangementidéer. Dessa började införas och 
rota sig fast i den offentliga sektorn samtidigt som klimatfrågan började beröras på riktigt 
utanför det naturvetenskapliga fältet. Målstyrning fick genomslag inom offentliga 
organisationer samtidigt som klimatforskning fick tydligare ramar och blev viktigare. Idag är 
frågor som klimatet och vår miljö något som i högsta grad är aktuellt inom 
samhällsvetenskaplig forskning utifrån ett flertal olika discipliner. Klimatpolitiken är ett 
tydligt exempel på den stora förändring som sker i politik och styrningsstrukturen för 
tillfället. Även målstyrning är idag ett faktum där många av dagens offentliga verksamheter 
bedrivs mer likt privata verksamheter. Numera måste politiken arbeta med ett nytt sätt att 
organisera de befintliga resurserna samtidigt som det krävs utveckling inom samarbetet 
mellan samhället och dess aktörer (Montin 2007; Almqvist 2006).  

Fenomenet klimatförändringar är ett intressant område att studera inom 
kulturgeografin då ett förändrande klimat skapar en oplacerad geografisk risk och är både ny 
och global. Det innebär att vi måste omvärdera hur samhället ska hantera det globala 
fenomenet samtidigt som de geografiska gränserna blir flytande och objektet som ska 
studeras inte går att specificera (Bulkeley 2005). Anknytningen till samhällsplanering och hur 
kommunerna hanterar dessa frågor med målstyrning är därför högst aktuella inom både 
kulturgeografi och denna uppsats. Uppsala kommun är en av Sveriges många kommuner som 
har arbetat aktivt med hållbarhet och miljömål inom den kommunala skolan. I februari 2014 
togs beslutet om att kommunen ska nå 100 procent ekologiska livsmedelsinköp till år 2023. 
Målet är ett av flera etappmål i Uppsala kommuns miljö- och klimatsmart program (Uppsala 
Kommun 2017). Eftersom kommunen består av flera verksamheter kopplad till 
gymnasieskolan sker därför tillämpningen av målet på olika sätt. Målet tillämpas inte heller 
direkt av kommunala politiker som utformat strategier eller målbeskrivningen, utan av 
rektorer, biträdande rektorer, matansvarig för varje skola, samt andra inom den kommunala 
skolan (Uppsala Kommun 2018c). Detta kan bidra till lokala skillnader inom skolans egna 
verksamheter kopplad till den nutida kommunala styrningen och är därför intressant att 
undersöka vidare. 
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1.1 Syfte 
Studien syftar till att försöka förstå hur ett av Uppsala kommuns etappmål inom miljöarbete 
påverkar kommunen, skolan och de anställda gällande arbetet kring ekomålet. Vidare syftar 
arbetet till att studera hur målet implementeras, realiseras, manifesteras på olika skalor inom 
organisationen tillsammans med teorier kopplade till New Public Management.  
 
Frågeställningar 
•  Hur ser den kommunala organisationens implementering ut av ekomålet;  

År 2023 ska 100 procent av alla livsmedlen i Uppsala kommuns matservering vara 
ekologiska? 

• Hur påverkar kommunens styrning skolan och målet? 
     
1.2 Avgränsningar 
Uppsatsen fokuserar endast på ekomålet; År 2023 ska 100 procent av alla livsmedlen i 
Uppsala kommuns matservering vara ekologiska, och hur neoliberalismen påverkar 
målstyrningen i Uppsala kommuns verksamheter kopplad till den kommunala 
gymnasieskolan. Även om det skulle vara intressant att inkludera friskolor med anledning till 
NPM, är studien tidsbegränsad vilket medför mindre omfång. Vidare fokuserar och utgår 
studien ifrån hur kommunen arbetar idag vilket medför att historiska perspektiv inte räknas 
med, även om informanter ibland tar med det i sina berättelser. 
 
2. BAKGRUND 
 
Detta avsnitt presenterar information om Uppsala kommuns organisatoriska uppbyggnad med 
fokus på gymnasieskola och gemensam service, samt deras specifika ekologiska klimatmål 
som uppsatsen ämnar att undersöka (Uppsala Kommun 2018c). 
 
2.1 Uppsala Kommun 
Uppsala kommun har totalt 26 gymnasieskolor varav 11 av dessa är kommunala skolor 
(Uppsala Kommun 2018b). I denna studie har tre kommunala gymnasieskolor valts ut och 
kommer från och med nu benämnas som skola A, B och C kontinuerligt genom rapporten 
med anledning att underlätta analys och diskussionsavsnitten. Alla tre skolor har olika 
storlekar, olika lösningar för skolluncher, verkar på olika platser inom samma kommun och 
har olika rektorer. Det finns även likheter mellan skolorna, men dessa kommer att tas upp 
senare i empirin då det är främst olikheterna som är av intresse och anledningen till att dem 
togs med i rapporten. 
 
2.1.1 Utbildningsförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen stödjer utbildningsnämnden och har en ledningsgrupp på sex 
anställda. Förvaltningen stödjer utbildningsnämnden genom att ta fram underlag, följa upp 
och verkställa dessa beslut. Deras uppdrag är att erbjuda skolverksamhet för barn och 
ungdomar i åldrarna 0–19 år (Uppsala kommun 2018d). Utbildningsnämndens arbete är att 
garantera en trygg och kunskapsorienterad skolmiljö samtidigt som de arbetar för att 
utbildningsresultaten skall förbättras. De vill även öka barns och ungdomars delaktighet med 
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anledning till att de kan vara med och bidra till att anpassa verksamheten utifrån deras behov 
(Uppsala Kommun 2018e).  
 
2.1.2 Måltidservice 
Gemensam service tillhör Kommunledningskontoret och har idag verksamheter som 
transportservice, kundservice, städservice och Måltidservice. Måltidservice är Uppsalas 
kommuns interna leverantör av måltider. De tillagar och serverar mat på kommunala 
gymnasieskolor, grundskolor, förskolor och seniorrestauranger på boenden för äldre. 
Sammanlagt står verksamheten för tillagningen av cirka 34 000 måltider varje dag. 
Måltidservice är certifierade enligt standarden för IIP, Investors In People. Certifikatet ska 
visa på hög kvalitet i organisationens hela sätt att arbeta samtidigt som det ska stärka 
medarbetare, varumärke och kundnytta. Av Måltidservices alla restauranger så är åtta av dem 
utspridda på olika kommunala gymnasieskolorna i Uppsala (Uppsala Kommun 2018a). 
 
2.2 Det ekologiska målet 
Uppsala kommun har ett miljö- och klimatprogram med syftet att bli ledande inom både 
klimat och miljö. Kommunen vill ta ansvar i miljö- och klimatfrågan och har därför valt att 
fokusera på två stora utmaningar: klimatpåverkan och en giftfri miljö. Ett av åtta etappmål är 
ekomålet, År 2023 ska 100 procent av alla livsmedlen i Uppsala kommuns matservering vara 
ekologiska. Det gäller all verksamhet som är finansierad av kommunen, inte bara 
kommunala skolor och förskolor utan även privat och kommunal äldreomsorg (Uppsala 
Kommun 2018c).  
 
Information kring målet och relevanta styrdokument finns direkt via Uppsala kommuns egna 
hemsida. I dessa dokument framgår det tydligt att dokumentet som det ekologiska målet ingår 
i, är ett av flera i det ekologiska ramverket. Det ekologiska ramverket som kommunen har 
skapat håller samman de program och planer som har syftet att styra det långsiktiga arbetet 
med att skapa en ekologisk och hållbar utveckling. Enligt dokumentet framgår det att öka 
andelen ekologiskt producerade livsmedel till barn har en särskild hög prioritet. Detta med 
anledning till att barn är särskilt känsliga för exponering av kemikalier.  Ekomålet är även det 
mål som inkluderar alla kommunala gymnasieskolor i Uppsala kommun (Uppsala Kommun 
2018c). 
 

3. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISK ANSATS 
 
I detta avsnitt presenteras uppsatsens teoretiska ansats tillsammans med tidigare forskning 
relaterad till studiens syfte. Teorin som presenteras kommer att vara uppbyggd i två delar. 
Den första delen tar upp Neoliberalism med inriktning mot skola. För att försöka förstå hur 
skolor arbetar kring det specifika ekomålet, med direktiv från kommunala politiker, är 
Neoliberalism en tolkningsram som kan användas för att analysera komplexiteten i arbetet för 
att nå ekomålet. För att ytterligare förstå skolorna och kommunens arbete med målet, används 
tidigare forskning kring New Public Management (NPM) och målstyrning, som ofta är den 
praktiska tillämpningen av neoliberalism (Hood 2004). Avsnittet om NPM och målstyrning 
är främst för att underlätta förståelse av organisationens interna arbete samt för att tydligt visa 
på ett konkret exempel av neoliberalism. Del 2 tar upp begreppet skala. Begreppet är relevant 
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i denna studie för att förstå hur de anställda inom både kommun och skola arbetar inom 
internt och över organisations- och verksamhetsgränser.   
 
3.1 Forskningsläge 
Målstyrning och dess påverkan på den offentliga sektorn har tidigare undersökts i ett flertal 
studier, där man bland annat tittar närmare på just den svenska skolan. Tidigare forskning har 
ofta undersökt hur detta har påverkar rektorer, lärare och elever på olika sätt. Ninni 
Wahlström är en forskare som studerat styrning relaterat till skolan där ansvarsfördelningen 
mellan stat och kommun är den centrala delen av undersökningen.   
Wahlström menar att under 80-talet var skolan mer eller mindre styrd av dess uppsatta mål 
inom verksamheten. I början av 90-talet, när managementreformerna introducerades så 
innebar det en styrning mer kopplad till att producera resultat vilket förvaltades av mål 
(Wahlström, 2002). Anna Henningsson-Yousif (2003), har undersökt skolperspektivet med 
fokus på politikers, lärares och elevers resonemang kring målstyrning och skolan idag. 
Henningsson visar på att införandet av målstyrning på det kommunala planet innebar stora 
förändring för skolstyrelsens sätt att arbeta. För de som arbetar mellan politiker och 
verksamheter har kommunikationen identifierats som den största svårigheten. Henningsson 
kommer även fram till att intresset för byråkratiska processer är begränsade när man arbetar i 
en kärnpedagogisk verksamhet. Möjligheten att vara insatt i allt kring verksamheten är 
mycket begränsad och kanske inte är nödvändigt (Henningsson 2003). En studie som istället 
fokuserar på endast rektorer i ljuset av skolans managementreformer är Maria Jarls 
undersökning. Jarl (2013), visar på att managementreformerna ställt krav på annat typ av 
ledarskap, där handlingsutrymmet för den offentliga sektorns chefer ökat. Förväntningarna på 
dessa chefer är exempelvis att ledarskapet skall likna ledarskapet inom det privata 
näringslivet. Jarls studie visar att rektorer inte tar sitt helhetsansvar för den egna skolan och 
dess utveckling, vilket sågs som en förutsättning för att 1990-talets decentraliseringsreformer 
skulle lyckas. Jarl för även en diskussion om rektorns stärkta roll som chef över kollegorna 
kan medfört att rektor har distanserats från verksamheten (Jarl 2013). 

Tidigare forskning visar på att managementreformerna som introduceras i början på 
1990-talet medförde större utrymme för rektorer och lärare, samtidigt vissa delar av deras 
arbete begränsades. Eftersom syftet med denna studie vill bidra till att förstå hur ekomålet 
påverkat olika skalor inom organisationen med hjälp av new public management, medför det 
en annan typ av inriktning jämfört med tidigare forskning. Studien bidrar därför med en 
annan vinkel, där den offentliga sektorn som inkluderar skola har ett bredare ansvar som inte 
lyfts fram tidigare, samtidigt som miljöfrågor och dess arbete inom verksamheten ingår. 
Denna studie kommer därför att fokusera på denna inriktning av skolans påverkan av 
managementreformer och målstyrning, utanför kunskapsuppdraget. För att bidra till ett djup 
och underlätta förståelsen gällande denna inriktning är det avgörande att utreda hur tidigare 
offentlig utbildning blivit introducerad till marknadskonkurrens. Detta leder oss in på 
neoliberalism och new public management som behandlas närmare i stycket nedan.  

 
3.2 Neoliberalism 
Neoliberalism är en filosofi inom politik och ekonomi, som har sina rötter i den tidigare 
liberalismen. Under 1970-talet tog fenomenet sin nuvarande form som grundas på synen att 
marknaden är en förebild för styrning och kontroll av all förvaltning. Neoliberalism existerar 



 

 8 

som en uppsättning reformer som gemensamt är inriktade att introducera 
marknadskonkurrens i tidigare institutionella utrymmen som exempelvis offentlig utbildning. 
Den liberala diskursen har en mycket svag syn på staten vilket bidrar till fokuset på 
marknadsstyrd ekonomisk och social utveckling utan statens ingripande. En neoliberal policy 
kännetecknas av skiftet från government till governance (Peck och Tickell 2006). Skiftet till 
governance innebär mer än skiftet till privata strategier. Governance är processerna för 
målorienterad samordning och förvaltning som involverat både statliga och icke statliga 
aktörer, vilket är en uppsättning förändringar som pågått sedan 1980-talet. Inom forskning 
beskrivs det som ett skifte på både nationell och internationell nivå från statscentrerad 
regering till praxis för att samordna, leverera och formulera organisatoriska mål genom större 
inblandning av marknaden (Castree et al. 2013). Detta skifte brukar också beskrivas som; 
från centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning. Den interaktiva styrningen innebär 
flernivåstyrning vilket betyder styrning från flera olika håll. Något som också kännetecknar 
neoliberalismen och ofta betonas, är individens frihet samtidigt som det ofta påpekas att 
friheten är styrd av ekonomin och därför även organiserad utifrån detta (Montin och Hedlund 
2009). 

Patrik Hall beskriver neoliberalismen i boken; Managementbyråkrati : 
organisationspolitisk makt i svensk offentlig förvaltning, och menar att medborgare 
definieras som kunder och klienter istället för individer eller medborgare. Detta medför att 
den enskilde medborgaren i samhället blir ett objekt för styrning. Inom neoliberalism 
framställs även den privata marknaden som det naturliga tillståndet och den offentliga 
sektorn tillsammans med staten utgör ett hinder (Hall 2012). I den ekonomiska praktiken 
karaktäriseras neoliberalism av starkt privat ägande och fria marknader. För organisationer 
betyder det att förespråka effektivitet, entreprenörskap och ekonomisk frihet än en politisk 
styrning. Uppfattningen är att marknaden skall styra politiken och inte tvärtom. Detta med 
anledning till visionen att marknaden kan lösa alla problem vilket även skapar bättre 
lösningar. I praktiken medför det att minska byråkratin för att öka marknadens fördelar 
(Harvey 2005). Sedan 1980-talet har den neoliberala politiken/agendan införs av samhället 
genom New Public Management (NPM) (Hood, 2004). Detta har medfört två huvudsakliga 
konsekvenser. En är att staten inte längre har monopol på de offentliga angelägenheter och 
den andra är att gränsen mellan statlig och privat suddas ut, vilket resulterar i flexiblare och 
decentraliserade system gällande politisk utformning (Castree et al. 2013).  
För att förstå neoliberalism och dessa konsekvenser i den offentliga sektorn, är det relevant 
att förstå den praktiska tillämningen, NPM.  
 
 
3.3 New Public Management  
New Public Management (NPM) representerar den offentliga sektorns organisatoriska och 
styrningsrelaterade reformer, ofta inspirerade av det privata näringslivet.  Grundidén med 
NPM är att göra offentliga organisationer och människorna som arbetar i dem, mer 
affärsliknande och marknadsorienterade. Det kan också beskrivas som mer prestations, 
kostnadseffektivitets och revisionsorienterad (Diefenbach 2009). Begreppet NPM formades 
under 90-talet och brukar delas in i administrativa och ideologiska reformer. En generell 
kritik mot NPM är att det medför en ökad administrativ belastning parallellt med att 
yrkesgrupper inom exempelvis skolan förlorat makt över sitt yrkesutövande (NE 2018).  
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Förespråkare av NPM brukar argumentera att modellen medför att organisationer 
inom den offentliga sektorn möter ökad press och konkurrens, på grund av en mycket mer 
utmanande och förändrad arbetsmiljö. Det primära målet för NPM är därför att ge den 
offentliga sektorns organisationer en ny inriktning och förändra hur de fungerar. Enligt 
Diefenbach existerar det tre strategiska yttre orienteringar som nämns i stor utsträckning när 
det kommer till NPM; 
 

• Markandsorientering - kommersialisering av tjänster ofta med slagordet "valuta för 
pengarna". 

• Intresseorientering - att möta de mål och den politik av särskilda starka och 
inflytelserika intressenter.  

• Kundorenering - tjänstelevernas från kundens perspektiv. 
 

När det kommer till inre orienteringar nämns i synnerhet två strategiska mål inom NPM; 
ökad effekt, effektivitet och produktivitet, samt kostnadseffektivitet. Det förstnämnda målet 
definieras och mäts i funktionella och tekniska termer, medan det andra målet vanligtvis 
innebär kostnadsminskning, konkurrensutsättning, outsourcing och privatisering av tjänster. 
Skillnaden från många andra teorier kring NPM är att Diefenbach menar att dessa olika 
orienteringar och mål inte behöver vara oundvikliga. Själva tillämpningen av NPM medför 
inte automatiskt att resultat kommer att nås i enlighet med den ideologin eller modellen 
(Diefenbach 2009).  
 
3.3.1 Organisationsstrukturer 
NMP innebär mer än bara nya strategiska inriktningar och mål för organisationer inom den 
offentliga sektorn. Förändringar av de interna strukturer och processer är en viktig del inom 
begreppet. Enligt dess förespråkare är ett av de primära organisatoriska målen 
decentralisering, med anledning att uppnå mer flexibla och platta strukturer, vilket i sin tur 
bidrar till mindre hierarki. Detta åtföljs av en koncentration kring processer och särskilt 
intensifiering av interna gränsöverskridande samarbeten, samt snabbare beslutsprocesser som 
skall leda till realisering av projekt. Slutligen ska dessa försök stödjas genom standardisering 
och formalisering av strategiska och operativa förvaltningar. Den initiala agendan kan enligt 
Diefenbach fungera och medföra en förbättring för organisationer med äldre byråkratiska och 
ineffektiva metoder. Dock som många andra begrepp med stora planer, ser verkligheten 
väldigt annorlunda ut än den officiella dagordningen. Att förändra organisationsstruktur och 
dess interna arbete med anledning av NMP kan leda till konsekvenser som är motsatt till det 
initialt eftersökta resultatet. Diefenbach menar att NMP ofta resulterar i decentralisering inom 
ett fåtal områden och inte inom alla. Samtidigt försöker NMP att centralisera kontroll över 
strategi och politik, vilket leder till hårdare strukturer och mer hierarki, vilket framgår 
tydligare under avsnitt 3.3.2. Det handlar om koncentration och centralisering av makt. Ett 
direkt resultat blir att det lämnar mindre tid för den personal som behöver göra de uppgifter 
som tjänar medborgare och samhället direkt (Diefenbach 2009).  
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3.3.2 Konsekvenser av NPM 
En blandad bild framträder också gällande NPMs inriktade strategiska mål, för att öka 
effektiviteten. Det existerar bevis där effektiviteten inom organisationer har förbättrats med 
NMP och där det möjliggjort att tillhandahålla tjänster och produkter så effektivt och 
produktivt som möjligt. Trots detta menar Diefenbach att dessa positiva effekter gällande 
effektivitet, oftast är koncentrerade på några få områden. Vidare förklarar han det faktum att 
hela idén om effektivitet och mätning avskaffar eventuella värderingar som är kvalitativa och 
dessa relaterade aspekter. På grund av detta utbredda sätt att använda effektivitet och 
mätning, blir många tjänster faktiskt värre vilket medför att den offentliga sektorns 
övergripande resultat inte ökar. Vidare kan NPM ha svårt att leverera vad som lovas redan 
när det kommer till strategiska mål. NPMs strategiska inriktningar och mål kan därför 
försvåra visioner inom organisationer och därför även försvåra för verksamheten att nå 
förväntade resultat. Det medför även att NPM kan förända företagskulturen och 
arbetsförhållandena mot en mer negativ riktning för organisationer inom den offentliga 
sektorn, än vad dess förespråkare menar. Enligt Diefenbech inverkar NPM negativt på 
arbetstagare och företagskultur av offentliga organisationer. Effekter som låg moral, 
minskning av arbetsnöjdhet och motivation, stress, konkurrens, osynligt nät av ledarskap och 
dominans samt misstro mellan människor kan alla kopplas till NMP (Diefenbach 2009). 

För att nå ett specifikt mål ska allt som anses relevant mätas enligt NPM. När det 
gäller resultatmätning, existerar det ett flertal olika parametrar där; bestämma målet och 
forma hur människor ''måste'' tänka och agera i enlighet med målet, är en viktig del. Denna 
överdrift att mäta allt ger enligt Diefenbech långvariga negativa konsekvenser för både 
offentliga organisationer och människorna som arbetar i dem. Personalen förväntas att 
utveckla ''affärsliknande'' och proaktiva attityder. Tanken på ledarskap och en ny 
företagskultur sätter den sista touchen av den nya typen av offentlig sektor som framgår av 
NMP-konceptet (Diefenbach 2009). Detta är även en del av något som kallas målstyrning, 
vilket används inom alla kommunala verksamheter idag (Rönnberg 2010). 
 
3.3.3 Målstyrning inom den kommunala gymnasieskolan 
Ansvarsprincipen fastställdes 1990 och medförde att grunderna för en målstyrning inom 
skolan bestämdes. Avsikten med ansvarsprincipen är att klargöra och förtydliga 
ansvarsfördelningen inom skolan samt att specificera hur målstyrning ska tillämpas. 
Grundidén är att genom kontinuerlig utvärdering och uppföljning på alla olika nivåer kunna 
ge underlag med anledning att utveckla skolan. Med nationella riktlinjer och mål ska staten se 
till att alla utbildningar i landet är likvärdiga och av hög kvalitet. Inom de lagar och riktlinjer 
som fastställts av regering och riksdag har dock kommunerna själva frihet att utveckla 
skolverksamheten. Respektive skolenhet ska sedan forma innehållet och strukturerna för det 
faktiska skolarbetet utifrån de existerande nationella riktlinjerna och målen och därtill även 
de förutsättningar som råder inom den gällande kommunen. Rektorer och lärare har sedan 
ansvaret att bryta ner de övergripande målen och detaljera de till sin egna verksamhet. Detta 
medför att kraven som ställs på rektorer och lärares egna kompetens och vetskap har en 
tendens att bli allt högre. Sammanfattningsvis medför det att de centrala styrdokumenten från 
riksdag och regering som tidigare varit detaljerade, blivit mer övergripande 
målformuleringar. Idag har kommunen och skolan relativ stor handlingsfrihet för att uppnå de 
satta målen. Något som också har påverkat mycket är att finansieringen av skola har gått från 
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att tidigare vara statlig till att idag vara lokal (SOU 2002). Idag ingår alltså resurserna som 
skall gå till skolan i det allmänna statsbidraget till kommunerna. Det betyder att det är upp till 
kommunerna själva att sedan prioritera mellan de existerande verksamheterna och besluta om 
vilken budget skolverksamheten skall få (Rönnberg 2010).  

Inom skolan brukar det förenklat sägas att det existerar ett kunskapsuppdrag och ett 
demokratiuppdrag. Det första kan generaliseras till att utveckla elevernas kunskaper samt 
färdigheter och det andra innebär att skolan ska fostra sina elever till goda demokrater och 
medborgare. Förutom dessa två mål har skolan även de övergripande målen från staten att 
följa samt de kommunspecifika målen som kommunen själva vill uppfylla och som har med 
skolan att göra. Som många andra offentliga branscher och verksamheter är skolan präglad av 
en stark profession som påverkar den egna verksamheten och dess arbetsvillkor. Det existerar 
exempelvis studier som visar på att exempelvis läroplaner medför tidskrävande 
implementering och begränsad styrkraft. Detta kan bero på olika anledningar och kan leda till 
att det uppstår ett glapp mellan vad politiken och samhället gett skolan i uppdrag och vad 
som faktiskt utförs och görs i den aktuella skolan, vilket påverkar arbetsvillkoren som 
tidigare nämnt (Rönnberg 2010). 

Målstyrning inom skola medför att styrdokumenten tolkas av rektorer och lärare, 
vilket även betyder att det först i ett möte mellan lärare och elev i ett klassrum som utfallet av 
styrdokument går att analysera och utvärdera. Diffusa och otydliga mål är därför en fara för 
varje verksamhet. Individen som tolkar målen har ansvaret att tolka målet rätt, då den 
politiska styrningen skall förverkligats lokalt. Det kan därför skapas utrymme för egna 
tolkningar av mål som inte stämmer överens med den grundtanken (Rönnberg 2010).  

Mål som är otydligt utformade kan medföra individuella tolkningar som i sin tur kan 
skapa en betydelsefull innebörd. Konstruktionen av det som benämns som mått innefattar 
teknisk kompetens i jämförelse med de politiska beslut som behandlar målformuleringar. Av 
den orsaken delegeras tolkningen ofta till tjänstemän som förmodas innehar den önskade 
kompetensen inom området.  Om det existerar en ovisshet eller osäkerhet angående hur 
måtten kommer att användas, är det sannolikt att måtten som definieras också är de som 
medför en positiv uppfattning. Mått kan därför ses som politiska konstruktioner där 
slutprodukten kan innehålla flera mått som själva representerar en komplex verksamhet 
betraktad utifrån ett specifikt perspektiv. Mer förtydligat betyder det att mått är kopplade till 
en komplexitet som beror av personer som bestämt måttet, händelser som bidragit till 
utformningen av måttet och den organisationsstruktur som existerar. Det innebär i sin tur att 
mått därför snarare beskriver en socialt konstruerad realitet än det som anses som en objektiv 
realitet. Vilket medför att mått inte alltid förenklar organisationens arbete att försöka mäta 
och nå specifika mål, utan faktiskt kan försvåra arbetet i vissa fall (Lindgren 2008).  
Mått bör av största betydelse konstrueras med relevans till de uppsatta målen. Det innebär 
dock inte att det alltid är möjligt, på grund av att det aldrig går att eliminera skiftande 
tolkningar av målen trots att måtten beskrivs noggrant och utförligt. Problematik inom 
tolkningar är något som också kan uppstå vid de allra enklaste mål samt termer. Det är även 
viktigt att förstå att när mål utformas är de ofta ett slutresultat av ett flertal politiska 
kompromisser, vilket medför att målen är generaliseringar som tillfredsställer många 
intressen eller perspektiv. Det innebär att olika situationer och omständigheter kan dölja 
skillnader i grundavsikten eller syften. Mål måste även avgränsas innan de fastställs för att 
sedan kunna vara mätbara i praktiken. Ofta innebär det att vissa aspekter som är lättare att 
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mäta väljs ut, oberoende av relevans, och några andra väljs bort. Offentliga verksamheter, 
som skolan, med många aktörer och intressenter verkar även inom en komplex miljö, vilket 
medför att avgränsningar som nämns ovan aldrig kan bli neutrala för detta sammanhang 
(Lindgren 2008). Att mål förstås olika och har olika förutsättningar att realiseras beror även 
på hur stor organisationen i fråga är. Den kommunala organisationen är en komplex miljö 
som kan analyseras utifrån olika skalor. För att förstå hur olika nivåer inom samma 
organisation arbetar över verksamhetsgränser, samt med fokus på hierarki och hur det 
påverkar utfallen, är skala något som även kan tillämpas i denna studie. 

 
3.4 Skala 
Inom kulturgeografin har konceptet skala omvandlats under de senaste tjugo åren. Trots att 
både empirisk och teoretisk forskning skapat insikter kring ämnet, existerar det idag inget 
konsensus om hur termen skall operationaliseras eller vad den egentligen innebär (Marston 
och Woodward 2005). Något som dock är självklart är att skala är både socialt och politiskt 
konstruerad. Skala är ett nyckelbegrepp inom kulturgeografi, där intresse ligger i att förstå 
hur olika processer och aktiviteter utförs och översätts över olika temporära och rumsliga 
skalor. Analyser som genomförs med olika skalor kan även bidra till olika detaljnivåer och 
inblick i fenomenet (Castree et al. 2013). 

Inom kulturgeografi ses skala som en form av hierarki som inte är separat eller 
diskret, men sammankopplad. Som ett exempel kan hierarkin ses när vi diskuterar den lokala, 
nationella eller globala ekonomin. De kan tyckas vara diskreta eftersom vi kan binda dem 
politiskt mellan varandra beroende på olika händelser. Kommuner har politiska gränser, ett 
land har sina gränser och till synes ingår jordklotet/världen överallt. Medan vi kan se 
avgränsade områden på en karta är verkligheten mindre rumslig splittrad (Bulkeley 2005). 
Skalor kan även delas in i analytiska och hierarkiska. Hierarkiska skalor är inneslutna 
uppsättningar av kategorier som passar inuti varandra som exemplet ovan gällande 
individuell till global skala. Det föreslås även att skala produceras och förvandlas av olika 
aktörer och processer vilket menas att de varierar i form och mening över tiden ur ett rumsligt 
perspektiv (PennState 2018). 

Det är ibland flytande rörelse över skalor. En nationell kampanj som syftar till att 
påverka en nationell lagstiftning (nationell skala) kan motivera lokala handlingar av 
personligt motstånd eller protest (individuell skala). Andra gånger går det att istället 
observera att vi hoppar över nivåer i skalan. Exempelvis lokal direkt till global utan att 
kringgå den nationella nivån i skalan. Det är därför viktigt att förstå att skalor är 
sammankopplade och flera skalor kan vara inblandande i en viss händelse eller handling 
(PennState 2018). I denna studie kommer endast den lokala skalan av ''The politics of scale'' 
att användas för att titta på hur individer uppfattar och tänker kring målstyrning och 
verksamhetsarbetet kopplat till ekomålet. Politics of scale är grundläggande för de sätt vi 
utformar, organiserar och producerar utrymmen. Denna skala kan omformas av strukturella 
krafter som exempelvis neoliberalism (Bulkeley 2005). 
Organisation (lokal skala) hänvisar i denna studie till de konkreta utrymmena (skolans 
praktik) inom vilka neoliberalismens bredare dynamik faktiskt utgörs. Organisation kan 
brytas ner i mindre delorganisationer och beroende på sammanhanget kan organisationen 
referera till kommunen, skolan eller lokala aktörer. Detta betyder alltså att en delorganisation 
som skolan ligger längre ner på den lokala skalan jämfört med kommunen som är toppen för 
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just denna skala. I denna undersökning ligger fokus på kommunen som analytisk 
utgångspunkt där neoliberala omvandlingar blir tillämpade genom NPM. Organisationens 
anställda och alla elever återfinns inom den individuella skalan vilket också representeras 
som den lägsta nivån inom den lokala skalan. En tydligare representation av detta och hur 
skala tolkas och används till denna studie ses nedan i figur 1. 
 

 
Figur 1. Visar den lokala skalan som inkluderar kommunen, skolan, samt den individuella skalan som 
delas upp i ytterligare nivåer vilka representeras av elever och anställda.  

 
4. METOD 
 
Undersökningen är en fallstudie med Uppsala kommun som organisation där ett av deras 
klimatmål analyseras och undersöks utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Eftersom syftet 
menar till att undersöka gymnasieskolors påverkan av kommunens ekomål, samt olika nivåer 
inom samma organisation, har en kvalitativ metod lämpat sig. Kvalitativ datainsamling i form 
av textanalys och semistrukturerade intervjuer har utgjort grunden för metodarbetet. I detta 
avsnitt framgår en beskrivning av metodvalet. 
 
4.1 Fallstudie 
Med anledning att få en tydlig bild av hur kommunen och gymnasieskolor arbetar med det 
specifika ekomålet har en fallstudie genomförts. Med hjälp av en fallstudie behandlas ett 
specifikt fall av ett fenomens tillämpning i verkligheten. Denna metod möjliggör en 
djupdykning inom det aktuella området och en undersökning som annars inte hade varit 
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möjlig. Eftersom en fallstudie inte utgör ett stickprov, är det inte heller möjligt att 
generalisera resultaten. Istället ligger intresset i att förklara varför en händelse inträffar eller i 
att förstå vad som försiggår i den studerade miljön (Denscombe 2014).  

Fallstudien för denna uppsats genomfördes för att förstå hur gymnasieskolor påverkas 
av kommunens målstyrning och sin tur av styrning kopplat till NPM. Uppsala kommun 
valdes som fallstudie med anledning till deras ambitiösa ekomål och deras arbete mot det 
specifika målet. Eftersom olika skolor har kommit olika långt i processen att nå målet, samt 
att de arbetar på olika sätt, ansågs detta fall som intressant att undersöka djupare. Fallstudien 
består av textanalys av styrdokument och intervjuer med rektorer, måltidsansvarig personal 
och politiker inom kommunen. 
 
4.2 Textanalys av styrdokument 
Kvalitativ innehållsanalys har används som ett komplement för att analyser och tolka 
dokument relaterade till Uppsala kommun och ett av deras klimatmål; 100 procent ekologiska 
inköp år 2023. Innehållsanalys analyserar innehållet i olika typer av texter, debatter, 
protokoll, böcker etc. I denna studie används metoden främst för att tolka budskap och för att 
få en uppfattning om styrdokumenten medför utrymme för personliga tolkningar. Metoden 
möjliggör jämförelser mellan textdokument, samt att skapa ett gemensamt sammanhang som 
intervjuerna grundar sig på. En innehållsanalys ger även möjligheten att belysa vad 
dokumenten innehåller, samt tolka innebörden och budskap i det som både är uttryckligen 
skrivet och det som är textens ''dolda'' sidor. Detta med anledning att textanalys lämpar sig 
vid situationer där det är väsentligt att förstå hur en person uppfattat texten som analyseras 
(Jacobsen 2002). Det skapar dels transparens i uppsatsen men även en bakgrund och 
förståelse till intervjuerna och intervjuguiden. Detta medför alltså att innehållsanalysen även 
bidrar till möjligheter att exempelvis hitta och identifiera svårigheter i dokumenten där 
tydliga missförstånd kan uppstå för användarna av dokumenten. Nackdelen med en 
innehållsanalys är att analysen är baserad på en text som har lyfts ur dess ursprungliga 
kontext. Texten analyseras alltså på egen hand utan dess bakgrund eller relaterande 
dokument. Det kan medföra att resultatet kan bli missvisande (Denscombe 2009). 

Dokumenten som analyserats är Uppsala kommuns olika styrdokument och 
kommunövergripande arbete som direkt påverkar eller inkluderar gymnasieskolan. Men på 
grund av studiens begränsande omfång och syfte har endast dokument innehållande 
kommunens specifika ekomålet och deras strategiska arbete valts ut. De dokument som valts 
ut ger insyn till organisationens arbete kring det ekologiska ekomålet, i relation till 
gymnasieskola, samt vilka verksamheter inom organisationen som ansvarar för de olika 
målen och vilka verksamheter som ingår. 
 
4.3 Semistrukturerade intervjuer 
I denna studie har fem semistrukturerade intervjuer genomförts under mitten av januari 2018. 
Fyra av intervjuerna hölls på informantens egna kontor, varav den femte intervjun via telefon. 
Intervjuerna har skapat underlaget till uppsatsens empiri. Att använda intervjumetodik för att 
samla in material är lämpligt när personliga erfarenheter, åsikter och upplevelser skall 
undersökas. Vid en semistrukturerad intervju finns det utrymme för följdfrågor för att få en 
bättre förståelse eller för att fånga upp gömda aspekter om ämnet i fråga (Dilley 2000) 
(Alvesson 2000). Intervjuguiden i denna studie är uppbyggd efter teman med fasta frågor och 
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utrymme för följdfrågor. Den semistrukturerade ansatsen har medfört flexibilitet och 
utrymme för informanterna att diskutera och prata om vad de finner mest intressant och 
relevant till deras egna delorganisation eller verksamhet (Alversson 2000). Valet är även att 
föredra med anledning till kommunens interna kunskap och åsikter kan variera gällande 
gymnasieskolornas arbete med det specifika klimatmålet som uppsatsen undersöker.  

Som tidigare nämnt är intervjuernas främsta syfte att samla material från olika 
representanter som arbetar inom kommunen med gymnasieskola. Att använda en 
semistrukturerad intervjuguide medför varierande frågor och svar vid varje intervju, vilket i 
sin tur kan medföra jämförelsesvårigheter (Dilley 2000). Trots detta anser jag att de olika 
informanterna kan bidrar med olika erfarenheter inom gymnasieskolor och delorganisationer, 
vilket är kritiskt för studiens syfte. Att informanterna har olika bakgrunder, befattningar och 
roller inom kommunen eller gymnasieskola skapar djup i jämförelsen och diskussionen, 
istället för ett hinder. Undersökningen är även en fallstudie med en kvalitativ metod och 
ämnar därför inte att skapa ett generaliserat slutresultat. Vidare har intervjuerna samma tema 
och berör ett specifikt klimatmål från kommunen, vilket underlättar analysarbetet. 

Materialet som erhållits från intervjuerna har transkriberats efter intervjuguidens tre 
teman; målstyrning, egen verksamhet och ansvar. Detta har underlättat arbetet att analysera 
delar av intervjuer för sig och därmed jämförelse mellan olika informanter och 
delorganisationer. Vid transkriberingen har både rubriker och sammanfattning av texten 
tillämpats för att underlätta analysarbetet. Eftersom ljudinspelning har använts vid alla 
intervjuer, har tidspunkten för relevant information till varje rubrik skrivits ner. Detta har 
medför möjligheten att gå tillbaka och lyssna på informantens egna ord. Detta är dock något 
som skett endast ett fåtal gånger vid komplexa svar.  
 
 
4.5 Val av informanter 
Informanterna som intervjuades i denna studie bestod av kommunalt anställd personal med 
olika befattningar som alla direkt arbetar med eller mot gymnasieskola, eller med 
gymnasieskolornas skolluncher. I tabell 1 presenteras övergripande information om 
informanterna.  
 

Informant Titel Delorganisation Intervjutid  
1 Biträdande rektor Gymnasieskola A 39 minuter  
2 Restaurangansvarig på gymnasieskola B Måltidservice 31 minuter   

3 Inköp och skolmatsansvarig Gymnasieskola C 41 minuter  
4 Kvalitetsansvarig Måltidservice 30 minuter  
5 Chef över gymnasieskola Utbildningsförvaltningen 27 minuter  

 
Tabell 1. Visar information om studiens fem informanter; ett nummer som representerar informanten 
istället för hens namn, ansvarsområde som visas under kolumnen titel, delorganisationen personen 
arbetar inom och längden på varje enskild intervju. 
 
Varför informanternas bakgrund och befattning inom Uppsala kommun är så pass spridda är 
för att möjliggöra en undersökning om hur olika delar av organisationen, Uppsala kommun, 
jobbar mot samma mål. Bredden innefattar även olika hierarkiska och kunskapsmässiga 
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nivåer inom gymnasieskolan och den kommunala verksamheten. Mer utförligt kan det även 
förklaras genom att det medför en bredare undersökning av implementeringen av målet på 
olika nivåer och de olika syftena som kan existera inom delverksamheter och kommunen i 
helhet. Valet var en följd av studiens syfte att undersöka hur skolorna arbetar internet med 
detta och därför är förståelse för hur individer inom skolan prioriterar och tolkar mål inom 
verksamheten viktigt för att förstå helheten och utfallet.  

Av informanterna i denna studie, arbetar tre vid olika gymnasieskolor varav informant 
2 är anställd vid Måltidservice. De tre gymnasieskolorna har alla olika lösningar för deras 
skolluncher och storlek på den enskilda verksamheten. Eftersom Uppsala kommun har ett 
flertal kommunala gymnasieskolor med varierande storlek och inriktningar medförde det 
även ett brett urval att välja från. Det möjliggjorde det att specifikt välja ut gymnasieskolor 
som inte arbetade på samma sätt.  
 
4.6 Etik 
För denna studie är persondata inte något som är västenligt. Men eftersom metoden 
inkluderat intervjuer med människor har det medför konsekvensen att sådana data hanterats. 
Dessa personuppgifter kan vara av känslig art då informanterna representerat delar av samma 
organisation (Codex 2018). För att inte kränka informanternas integritet har därför 
anonymisering av denna persondata genomförts. Studien har heller inget syfte i att specifikt 
veta vem som sagt vad. Valet att fortfarande benämna olika delorganisationer inom Uppsala 
kommun är med anledning till att tydligt visa på de olika nivåerna inom kommunen och deras 
arbete, samtidigt som jag anser att delorganisationerna är relativt stora, vilket försvårar att 
identifiera individen i fråga.  
 

5. EMPIRI  
 
I detta avsnitt presenteras det material som erhållits från studiens intervjuer och textanalys. 
Materialet sammanställs och analyseras genomgående under avsnittet med hjälp av den 
teoretiska ansatsen med fokus på NPM som referensram. 
 
5.1 Mål inom organisationen 
Inom NPM används mål och delmål för att styra organisationer i rätt riktning. Allt som anses 
relevant ska mätas för att nå det specifika målet (Diefenbach 2009). I enlighet med NPM har 
Uppsala kommun åtta etappmål inom klimat och miljö, vilka ska fungera som en drivkraft för 
att nå de långsiktiga miljö- och klimatmålen och där ett av dessa är ekomålet. Enligt 
kommunens egna Miljö- och klimatprogram 2014-2023 har specifika möjligheter identifierats 
för att kunna nå det ekomålet. Utöver att kartläggning, kommunikation och utbildning är 
viktiga delar i insatsen, krävs en gemensam kraftsamling för att nå målet (Uppsala Kommun 
2018c). 
 
5.1.1 Målträngsel och prioriteringar 
En generell kritik gällande NPM och dess implementering är ökad administrativ belastning. 
Det nämns även att yrkesgrupper inom den kommunala skolan förlorar makt över sitt 
yrkesutövande. Centraliserad kontroll över strategier och mål medför mindre tid för berörd 
personal som behöver den tid för att arbeta på uppgifter som direkt påverkar samhället och 
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medborgarna (Diefenbach 2009). Denna kritik och påverkan av NPM existerar som 
exempelvis målträngsel, vilket enligt alla informanter medför problem för den kommunala 
verksamheten. Hur denna målträngsel ser ut och individuellt påverkar dem enskilda 
verksamheterna ser dock olika ut. Informant 3 beskriver det som, Vi har alltid mål på skolan, 
det är ju 1000 mål. Det är ju inte bara matmålen utan det är ju allt allt. Man har många att 
ta hänsyn till, alla skollagar och allt vad det är. Informant 1 berättar också om att hens 
skolan har sett en ökad målträngsel och att personalen måste prioritera vilka mål som 
verksamheten ska arbeta efter för att ha tid till sitt yrkesutövande och beskriver det såhär: 
 

De kommunala målen som exempelvis ekonomi, att man ska spara pengar, alla elever ska utbildas 
inom miljö och hälsa kan komma, så där har man sett en ökad målträngsel. Alla mål passerar skolan så 
då är det elevhälsan som får ha koll på vissa saker. Ibland så får man prioritera för att kunna överleva 
ju. 

 
Målstyrning visar i dessa fall på en målträngsel som inte alltid effektiviserar skolans arbete 
eller resultat. Att de anställda får prioritera sitt arbete utifrån olika mål, visar endast på 
effektivitet inom några områden inom verksamheten vilket Diefenbach också menar att NPM 
oftast medför (Diefenbach 2009). Detta kan påverka skolans eventuella värderingar då tid för 
arbete med egna mål kanske inte existerar på grund av den målträngsel som kommer från 
kommunen. Hur arbetet påverkar verksamheten beror också mycket på verksamhetens 
storlek. För Informant 1 och hens kollegor vilka arbetar på gymnasieskola A som är en 
mindre verksamhet, medför det mer arbete för personalen kring just det ekologiska målet. 
Även om Informant 1 som arbetar vid skolan berättar att hen inte anser att målet är skolans 
ansvar att nå, arbetar skolan aktivt för att komma dit. På grund av skolans storlek så finns det 
inte möjlighet för att ha egen bespisning och därmed kan inte Måltidservice erbjuda sina 
tjänster. Det innebär dock inte att skolan inte innefattas av ekomålet, utan måste därför också 
arbeta med det på egen hand. Det har enligt Informant 1 medfört att hen fått ordna med 
upphandlingar och med andra privata leverantörer på eget håll. Enligt Informant 1, Det är 
skolan själv som får sätta sig ner och följa upp och kolla om allt stämmer överens med våra 
leverantörer och att det verkligen är rätt procent ekologiskt varor osv. Detta kan ses som en 
ökad administrativ belastning för Informant 1, vilket också är en generell kritiken mot NPM. 
Det kan även innebära att Informant 1 förlorar en del av makten för sitt yrkesutövande och 
tiden spenderas på administrativt arbete kring ekomålet. 

Förutom att det tar tid för personalen att själva arbeta med privata leverantörer visar 
det också på att arbetet läggs på anställda som egentligen inte har något kunskap eller 
utbildning inom dessa områden. Det kan ses som att handlingsutrymmet för den anställda har 
ökat om man ser på den lokala skalan och det gränsöverskridande arbetet med andra aktörer. 
Samtidigt kan det istället tolkas som att personalen får mindre tid till skolans 
kunskapsuppdrag och till de ordinarie arbetsuppgifterna, om vi analyserar detta från den 
individuella skalan (PennState 2018). Ansvaret och arbetet kan också tolkas som något som 
till viss del överförs till den privata leverantören och en del förblir på den ansvariga 
personalen i frågan. Detta med anledning till att leverantören kan få större inflytande och 
därmed också större ansvar över frågan än personalen på skolan som annars hade tagit det 
ansvaret.  

Informant 2 och 4 som båda arbetar vid Måltidservice har en annan erfarenhet med de 
mål som inkluderar deras verksamhet och påverkar deras dagliga arbete. Informant 2 menar 
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att de interna målen inom Måltidservice oftast kommer ifrån deras interna huvudkontor. Så 
även om många idéer eller arbetssätt kommer från specifika restauranger på andra 
gymnasieskolor så går de upp till huvudkontoret och sedan ut till hela organisationen. Det 
betyder alltså att organisationen har enkelt för att kommunicera ut mål och idéer till alla olika 
nivåer. Dock menar Informant 2 att det ändå finns specifika restauranger som gör som dem 
vill trots kunskap och information, men att det generellt fungerar bra. Enligt informant 4 har 
Måltidservice endast haft ett politiskt mål för deras verksamhet. Det ekologiska målet är även 
det som utgör deras framtida mål. Hen menar att om politiska viljor svänger, så svänger även 
deras interna mål, men just nu finns det bara ett mål från kommunen att jobbat mot. 

Citaten och berättelserna från Informant 1 och 3 lyfter fram problematiken med det 
kommunala målet som deras verksamheter ingår i. Den lokala och individuella skalan är 
inneslutna i varandra där de kontinuerligt påverkar varandra. Eftersom båda skalorna är 
sammankopplade genom den kommunala organisationens uppbyggnad, medför det i detta fall 
även att båda skalorna är inblandande i målträngseln som utspelar sig tydligast inom 
skolverksamheterna enligt intervjuerna ovan (Bulkeley 2005) (PennState 2018). Det medför 
även att de anställda upptar olika utrymmen vid olika tillfällen. Exemplevis innebär 
målträngseln att de anställda vid skolan arbetar i olika kapaciterer och olika lokaler vid olika 
tidpunkter. Informant 2 och 4 som båda delar en annan erfarenhet har också andra 
ansvarsområden och arbetssätt än Informant 1 och 3. De båda är anställd av Måltidservice 
och ingår därför i en verksamhet med fler anställda som kan arbeta med de byråkratiska 
frågorna, vilket kan bidra till lägre arbetsbelastning på grund av existerande kompetens och 
personalstyrka. Detta kan medföra att den lokala skalan inte påverkar den individuella skala 
lika tydligt, då byråkratiska frågor inte behöver flyttas på personal som redan har andra 
arbetsuppgifter (Bulkeley 2005).  
 
5.1.2 Verksamheternas individuella tillämpningar 
Enligt kommunens egna styrdokument och Informant 5 sker mycket av tillämpningen av 
målet på skolnivå. Mer specifikt sker en diskussion med Måltidservice och 
Utbildningsförvaltningen en gång per år. Då diskuteras avtalet som reglerar hur många rätter 
som ska erbjudas generellt sätt på varje skola. Det diskuteras även hur organisationen ska 
påverka utbudet, hur dem måste gå in och höja andelen ekologiska matvaror och hur dem kan 
påverka priserna utan att ändra utbudet. Denna diskussion försöker organisationen att sy ihop 
varje år. Informant 5 menar även att kommunen skulle kunna öka budgeten, men då måste de 
exempelvis göra av sig med anställda. Det kommer inga separata pengar utan det är en 
prioritering kring alla andra utgifter som de har i skolan och i slutändan handlar det hur 
mycket kommunen är villiga att lägga på maten. Även om kommunen har andra mål att 
prioritera och fokusera på, så säger Informant 5 att maten är en viktig del. 

På frågan, vad är viktigast för den enskilda verksamheten och hur påverkar det arbetet 
mot det ekologiska målet, svarar alla informanter olika. Det är naturlig med tanke på att de 
enskilda verksamheterna ser olika ut och har olika typer av elever. Personalen närmast 
ansvarig för målet kan ofta bestå av individer med olika befattningar inom verksamheten, 
vilket kan leda till olika arbetssätt. Detta kan även medföra längre psykisk eller fysisk 
kontaktväg till den politiker som skall granska målet, samtidigt som personalen istället kan 
vara närmare eleverna, vilka enligt NMP skulle ses som kunder. De olika avstånden kan 
därför påverka vad som prioriteras i den enskilda verksamheten. En annan svårighet med 
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skillnader inom de kommunala skolorna är att skolor som inte använder sig av Måltidservice 
inte kan köpa stora förpackningar med matprodukter på grund av färre antal elever. Detta 
medför även att de skolor som får sköta skolluncherna själva får ibland lägga ner tid och 
energi på att ändra matmenyn så att den är inom budgetramarna eller komma på andra 
lösningar. Detta medför att kostnaden för ekologiska produkter blir högre per person för de 
skolor med färre antal elever. Informant 3 beskriver det som, Vi får pilla en hel del med 
menyn i och med det ekologiska utbudet och priset, och då kan inte allt vara ekologiskt 
tyvärr. Men vi kämpar på, får vi mer utbud att handla från får vi större möjligheter. Detta 
visar återigen att de anställda som inte använder sig av Måltidservice får ökad 
arbetsbelastning gällande arbetet med ekomålet. De anställdas tid läggs återigen på planering 
som är relaterad till den kommunala styrningen. Mindre tid åt de ordinarie uppgifterna bidrar 
därför att effektiviteten och produktiviteten hämmas av den hårda regleringen för de mindre 
skolverksamheterna.  
 
5.2 Strategisk planering och styrning 
NPM innebär mer än nya mål för organisationen och förespråkare menar att 
styrningsmodellen ska uppnå mer flexibilitet och platta strukturer. Detta ska ske genom en 
intensifiering av interna gränsöverskridande samarbeten inom organisationen och snabbare 
beslutsprocesser. Detta är dock något som kanske inte fungerar för de organisationer som inte 
använder sig av äldre byråkrati. Istället kan det leda till konsekvenser som är motsatta till det 
önskade resultatet (Diefenbach 2009). Intervjun med Informant 1 som arbetar på en av de 
mindre gymnasieskolorna i Uppsala kommun menar att de nya skolreformerna medfört 
mindre flexibilitet. Flexibiliteten har enligt hen påverkat hela verksamheten och deras 
arbetssätt. Från början skapades skolan men grunderna efter det eleverna ville ha - 
flexibilitet.' Vi kunde arbeta mer flexibelt och erbjuda mer flexibilitet för eleverna innan den 
nya skolreformen. Informant 1 belyser även ett stort problem som ofta är kopplat till NPM 
och neoliberalism. I detta fall kan det tolkas som att organisationen har ändrat en stor del av 
dess grundidé som baseras på eleverna, vilket enligt NPM kan ses som ''kunder'' till 
verksamheten. Att flexibilitet är något som skolan grundades på kan i sig även relatera till 
skolans värderingar. Om verksamheten inte har möjlighet att arbeta mot egna mål som i detta 
fall benämns som värdering, krockar det med NPMs grundläggande idé, om att verksamheten 
ska erbjuda tjänster utifrån kundens perspektiv vilket i sin tur kan leda till att skolan inte når 
de resultat de initialt arbetar mot (Diefenbach 2009).  

I kommunens egna Miljö- och klimatprogram 2014-2023, framkommer det att en 
förutsättning för att nå ekomålet, är att formerna för upphandlingen av livsmedel stödjer 
utvecklingen av marknaden och samhället. Detta genom att separera upphandlingen av 
transporter och livsmedel. Det ska medföra att mindre leverantörer kan lägga anbud (Uppsala 
Kommun 2018c), vilket kan tyckas ligga i enlighet med den interaktiva samhällsstyrningen 
och dess påverkan på organisationen och marknaden. Att det ska finnas tillräckligt stort utbud 
av ekologiska livsmedel på marknaden är något som både identifieras i styrdokumentet och 
från alla informanter. Det är en utmaning som alla håller med om. Enligt kommunen ökar 
utbudet kontinuerligt men är fortfarande förhållandevis litet jämfört med konventionellt 
odlade livsmedel. Kommunen anser att med tydliga mål och stark efterfrågan så påverkas 
även utbudet. Erfarenhet från andra kommuner har även visat att när stora aktörer efterfrågar 
ekologiskt ökar omställningstakten (Uppsala Kommun 2018c).  Detta visar på en tro och 



 

 20 

pålitlighet för marknaden och dess initiala förmåga att lösa problemen som kommunen har 
för att nå ekomålet. Det tyder även på en interaktiv samhällsstyrning som ska medföra 
marknadskonkurrens och därmed skapa ett större utbud av ekologiska varor. Men i enlighet 
med Diefenbach är detta ingen garanti och NPMs reformer som dessa påminner om, medför 
inte per automatik att marknaden kan hjälpa kommunen att nå ekomålet (Diefenbach 2009). 

Trotsa att kommunen tror på att marknaden kan lösa utbudsfrågan gällande 
ekologiska livsmedel, har de identifierat att det krävs mycket arbete ifrån hela organisationen 
för att nå målet (Uppsala Kommun 2018c). Detta är även något Informant 3 också identifierat 
som viktigt. Hen menar att politiska beslut har hänt i alla år och att verksamheten byter 
organisationsmodeller är inget undantag. Informant 3 menar därför att det är viktigt att de 
stora mål som kommunen lagt fram även ska vara uppsatta i den mindre verksamheten. Det 
måste ske med enhetsrektorer, rektorer, biträdande rektorer och hela vägen ner i resterande 
delar av organisationen. Vidare berättar Informant 3 att: 
 

Ja menar alla måste vara med på tåget. Vi ska ha med jättemånga, vi ska ha med hela Måltidservice, 
hela den personalen. Jag har ju det lindrigt jag har inte så många, de ska ha med massor. Sen måste 
man byta tänk från ledningshåll. Det måste gå hela ledet ner. Sen kan man tycka vad man vill, men 
man måste gå med på tåget. 

 
Att alla elever och anställda inom skola och kommun måste agera i enlighet med målet 
betyder också att målet i sig formar hur individerna skall tänka och agera. Det kan i sin tur 
medföra en hårdare styrning som uppfattas mer hierarkis, eftersom politiker som utformar 
målen kommer att forma resten av organisationens tänk och agerande. Den centraliserade 
kontrollen över de anställda leder även till centralisering av makten för det organisatoriska 
arbetet (Diefenbach 2009). Informanterna menar också att trots en kommunalstyrning som 
visar på en viss typ av centralisering, finns det inga garantier att alla verksamheter arbetar på 
det sätt som styrdokumenten eller politikerna har bestämt. De neoliberala reformerna har 
även visat sig bidra till ett ökat handlingsutrymme för den offentliga sektorns chefer. De 
anställda som ansvarar över skolluncherna inom de olika skolorna har i praktiken möjligheten 
att själva ändra den enskilda verksamhetens arbetssätt mot målet då allt inte dokumenteras 
eller följs upp. Detta är något Informant 2 tydligt beskriver:  
 

Vi följer inte matsedeln helt ut till punkt och pricka, vi försöker följa den ganska bra, men vissa saker 
som vi vet inte går nå bra eller när vissa saker som upprepas lite för ofta, ändrar vi och byter ut...Vissa 
tycker att det är fel att göra så eftersom det inte direkt behöver redovisas att bi ändrat och fått tag på 
detta istället. Vissa tycker dock att det är bra, det är för att få lite mer individuellt på varje restaurang 
fast att vi är centralt styrda.  

 
Problematiken med detta är att målstyrningen och NPM i teorin indikerar att allt ska 
dokumenteras, mätas och följas upp. Men anställda som egentligen är ''experter'' inom det 
specifika området, som i detta fall är resturangansvarig, kan ha större kunskap och förståelse 
kring hur verksamheten egentligen skall styras för att nå målet. Det visar både på att NPM 
bidrar till det jag tidigare tagit upp, handlingsutrymmet minskar. Samtidigt skapar detta 
motsägelser kring hur verksamheten skall styras (Diefenbach 2009). Men handlingsutrymmet 
ser inte lika ut för skolorna. Informant 4 menar att det är svårare för de mindre 
verksamheterna att vara flexibla. Hen uttrycker att menyn de arbetar med grundar sig på de 
synpunkter och förslag som de fått från skolor och elever. Men de måste även arbeta för att 
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ha en varierad meny som passar stora grupper elever, samtidigt som eleverna har varierade 
smaklökar. Vi brinner för det här och vi är en stor verksamhet som kan göra mycket, det kan 
vara svårare för de mindre verksamheter som inte har samma typ av resurser.  

Något som kännetecknar neoliberalismen och ofta betonas är just individens frihet. 
Men för de skolor som har mindre verksamheter verkar friheten vara hårdare styrd och 
påverkad av ekonomin, vilket också medför att deras arbete blir tydligare organiserat utifrån 
detta. Vad som sker i den lokala skalan påverkar återigen utfallet i den individuella skalan 
samtidigt som det kan ses som flytande över de båda skalorna (PennState 2018) (Montin och 
Hedlund 2009). Detta eftersom skolor med egen bespisning eller eget ansvar över 
matsituationen får ökat ansvar som läggs på berörd personal. Därför blir båda skalorna 
påverkade. 
 
5.3 Ansvar och uppföljning av målet 
För att ytterligare förstå hur ekomålet påverkar skolorna är det även intressant att förstå hur 
ansvaret, tolkningarna och förståelsen kring målet ser ut. Även om ansvaret att nå ekomålet 
enligt Uppsala kommun ligger på gemensamt över verksamheterna så implementerar 
verksamheterna målet på olika sätt. Det som kommer fram tydligt under intervjuerna är hur 
insatt de anställda är i frågan kring ekomålet och de andra verksamheterna relaterad till sin 
egen. Alla informanter uppfattades som väl insatta i vad ekomålet innefattar, men ansvaret 
verkar även påverka de enskilda verksamheterna på olika sätt. Det medför att skolorna kan ha 
egna delmål som de arbetar mot, samt egna hinder för att nå ekomålet, trots att en stor del av 
dessa är gemensamma för hela organisationen. Vissa verksamheter delar delmål med 
varandra och vissa har helt egna delmål som de följer. Ett gemensamt delmål som inte är 
specificerat är att höja andelen vegetariskt på matsedeln. Alla informanter isolerar detta till 
den största betydande faktorn för att nå slutmålet. Informant 1 beskriver arbetet med 
ekomålet och dess delmål såhär, Men det målet blir som en bieffekt så att säga, det är inte 
uttalat att vi ska äta mindre kött på grund av klimatet. Men på grund av det ekologiska blir 
det så att säga. Informant 5 beskriver också hur medborgarna måste förstå att ekologisk mat 
och vegetarisk mat är något som krävs för att nå ekomålet: 
 

Egentligen är det dels att vi förstår någonstans att om vi ska lyckas med 100 procent ekologiskt innan 
2023, så kommer det krävas att vi inom några år har en stor andel mer vegetariska rätter. Och där måste 
vi, har vi jobbat med någon förbindningssats med skolledarna att de måste få en förståelse för det här. 
För om det blir klagomål eller om folk börjar ifrågasätta på skolorna så måste vi kunna förklara det här, 
varför det blir och varför det är så bra med ekologiskt och alltihop det här. För där finns det en 
strömning ute bland medborgarna som inte tror på ekologiskt, att 100 procent ekologiskt inte är 
lösningen. Där måste vi, även om det är Måltidservice så måste vi även som skola som möter elever 
och föräldrar måste vi vara insatta i frågan så att säga och även kunna stå bakom det här beslutet.  

 
De båda informanterna uttrycker att det på något sätt är underförstått att verksamheterna 
måste implementera en större andel vegetariskt för att slutligen nå ekomålet. Informant 5 
visar även på det som i neoliberalismen och NPM beskrivs som att medborgaren blir ett 
objekt för styrning. Att kommunen försöker påverka medborgarna för att deras målstyrning 
ska tillslut leda till att de når ekomålet, betyder också att friheten för individen styrs och 
organiseras utifrån detta. Detta tyder på att den politiska styrningen av målet skapar hårdare 
strukturer kring skolan och de individer som påverkas av skolan (Diefenbach 2009) (Harvey 
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2005). De hårdare strukturerna innebär också att ansvaret över de mindre verksamheterna 
som inte använder Måltidservice ökar i och med administrativt arbete för att följa upp 
ekomålet och Informant 1 säger, Sen är det tillsist jag som får sätta mig ner och se hur gör vi 
med leverantören hur ska jag följa upp att det är 60 procent, är det 60 volymprocent är det 
60 viktprocent av maten.  
 
Även om kommunen själva har det slutgiltiga ansvaret över målet enligt styrdokumenten, så 
kan vi även se att ansvaret ändå hamnar hos den anställda. Förutom att det innebär mindre tid 
för arbete med kunskapsuppdraget betyder det också att personalen som har ansvaret måste 
utveckla ''affärsliknande'' egenskaper för att arbetet ska fungera i enlighet med marknaden 
och den kommunala styrningen. Som tidigare nämnt leder det till att de andra delarna i 
arbetet blir begränsade (Diefenbach 2009). Dock behöver det inte endast medföra negativa 
aspekter . Informant 1 menar exempelvis att samarbete med Måltidservice kan försvåra den 
interna styrningen inom den enskilda verksamheten i skolan. Detta då fler chefer från andra 
verksamheter blir inblandande. Hen menar även att det kan innebära svårigheter att styra 
måltiderna då Måltidservice kan säga ifrån och skapa mindre flexibilitet för 
lunchverksamheten. Samtidigt kan hen tycka att det skulle vara smidigare att ha alla 
upphandlingar internt inom kommunen. Gränsöverskridande arbete för den enskilda 
verksamheten kan som Informant 1 medföra svårigheter. Det kan exempelvis orsaka en slags 
förändring i ansvar. För skolor som använder sig av Måltidservice kan det ses som 
''outsourcing'' då skolorna slipper en del av ansvaret när det kommer till skolluncherna. En 
stor del av ansvaret läggs på en annan verksamhet vilket också medför att det hela ansvaret 
fördelas över olika skalor. Det betyder också att en skolas ansvar över kunskapsuppdraget 
kan påverkas mer av den yttre delen av den lokala skalan då en annan typ av ansvar flyttar ut 
dit. Mer förtydligande betyder det att ansvaret över skolmaten flyttas ut till den större 
kommunala organisationen där Måltidservice finns. Det resulterar i att den enskilda 
verksamheten kan få svårare att styra sin verksamhet då en annan ”aktör” har möjlighet att 
påverka vissa delar av den dagliga verksamheten. Detta kan också resultera i att den 
individuella skalan påverkas, eleverna och de anställda kan få sämre arbetsvillkor då det 
existerar mindre utrymme att påverka den egna verksamheten utifrån dess egna önskan eller 
behov (Hood 2004) (Bulkeley 2005). Samtidigt är det viktigt att inse att intresset för 
byråkratiska processer kan vara begränsade när man arbetar i en kärnpedagogisk verksamhet. 
Därför är det kanske inte alltid nödvändigt för den anställda att vara insatt i allt kring 
verksamheten. Det visar istället på att det också kan vara positivt att ''outsourca'' en del av 
ansvaret till verksamheter som har mer erfarenhet eller kunskap inom dessa processer 
(Henningsson 2003). Mer konkret kan det analyseras som att Måltidservice kan ta en större 
del av ansvaret när det kommer till ekomålet då mycket av ansvaret kan flyttats över till den 
delverksamheten. 

En annan problematik är det ansvaret och cheferna över skolorna har. Informant 5 
berättar hur viktigt det är att de anställda som arbetar mot ekomålet förstår marknaden och 
samhällets förändringar. Hen säger, Svårare med cheferna på skolorna som är mer inbitna 
och inte lika nytänkande. När de har ansvaret är det svårare att få igenom en förändring. Att 
chefer över skolor får större frihet att arbeta med målen samtidigt som de är styrda från 
kommunen verkar ha en effekt som påverkar verksamheten på olika nivåer. Om marknaden 
och samhället ska driva förändring och lösa verksamheternas problem, måste de som leder 
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verksamheterna förstå marknaden. Vi ser dock att skolcheferna inte per automatik har ett 
managementlikanden ledarskap, vilket också motsätter att denna typ av styrning skall fungera 
felfritt. I praktiken innebär det att realisering av ekomålet hänger mycket på den enskilde 
ledaren vilket i sin tur visar på att organisationen inte blir mer platt, utan mer hierarkisk 
(Diefenbach 2009).   
 
 
5.3.1 Tolkning av mål och ansvar 
Som tidigare nämnt kan ansvaret kring ekomålet tolkas på olika sätt än det som står i 
styrdokumentet. Enligt Informant 5 måste kommunala gymnasieskolor förhålla sig till de 
kommunala målen som direkt påverkar dem. Detta betyder de skolor som inte kan nå 
ekomålet ska kontakta Informant 5, som i sin tur kontaktar sin närmaste chef. Detta är något 
som alla informanter håller med om, förutom Informant 1 som menar att det är många mål 
som riktar sig mot skolan, men att detta mål inte är skolans ansvar, även om dem aktivt 
jobbar mot det. Att informant 1 har en annan syn på ansvaret kring målet jämfört med 
resterande informanter kan bero på olika faktorer. Enligt styrdokumentet kring ekomålet 
specificeras ansvaret mot Uppsala kommun. Detta kan medföra diffusa tolkningar gällande 
om den enskilda verksamheten själva har ett huvudansvar att nå målet eller hur det egentligen 
skall tillämpas i praktiken. Målträngsel kan även vara en faktor som medför att vissa mål 
hamnar längre bak i prioriteringslistan och därmed kan den initiala informationen kring det 
specifika målet glömmas bort eller tolkas om. Stress och osynligt nät av ledarskap kopplad 
till NPM kan även orsaka att individer inom samma organisation har olika idéer kring samma 
mål och dess ansvar. Informant 1 menar på att detta skulle underlättas med en annan typ av 
målstyrning inom hela organisationen. Smidigare för Uppsala kommun internt att styra sina 
mål om man har en gemensam koncern som arbetar mot målet. Istället för att skolorna ska 
internt själva jobba mot målen.  

Men eftersom styrningen ser ut som den gör medför det att individuella tolkningar 
kan ske och faktiskt sker inom verksamheterna. Hur väl personalen som tolkar 
styrdokumentet och målen, samt vilken förståelse för marknaden som existerar kan också ha 
sin inverkan på själva tolkningen. Om personalen inte har tillräcklig kunskap inom området 
kan det medföra att personen i fråga väljer att tolka styrdokumenten utifrån sin egna 
organisation och kompetens. Hur kommunikationen mellan uppdragsgivare och 
verksamheterna kan också påverka hur personalen uppfattar ekomålet och dess innebörd. 
Kompetensen inom området som ekomålet ligger inom är också en aspekt som kan betyda att 
anställda inom verksamheterna förstår målet på olika sätt. I detta fall har dock alla 
verksamheter delat upp delmålet på liknade sätt vilket medför att måtten verkar ha 
konstruerats med relevans till det ekomålet (Lindgren, 2008). Även om alla informanter inte 
håller med om det slutgiltiga ansvaret, verkar arbetet mot målet ändå vara relativt förenat och 
flytande över de olika verksamhetsgränserna (Castree et al. 2013).  
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6. SLUTSATS 
 
Intervjuerna visar på att implementeringen av ekomålet ser olika ut beroende på skola. Både 
kommunen och skolorna arbetar med delmål för att lättare styra verksamheten mot det 
slutgiltiga ekomålet. Eftersom målstyrningen ser ut som den gör medför det att individuella 
tolkningar faktiskt sker inom verksamheterna. Det verkar dock inte leda till att arbetet mot 
ekomålet egentligen påverkas negativt, utan alla skolor arbetar ändå kontinuerligt mot samma 
resultat. De skillnader som uppstår i implementering handlar dock främst om 
verksamheternas storlek och de anställdas kunskap inom specifika områden. De skolor som 
har egen bespisning möter i största utsträckning svårigheter gällande målträngsel och därmed 
är tiden en faktor som också påverkar implementeringen av ekomålet. Gemensamt för 
skolorna är att de påverkas med ännu mera målträngsel, ansvar och tidsbrist gällande det 
initiala kunskapsuppdraget. Hur mycket de påverkas är dock oklart och verkar skilja sig åt 
beroende på den anställdas befattning. Dock fanns det tydliga skillnader mellan personal som 
arbetar direkt med matfrågor och personal som har kunskapsuppdraget som sitt huvudsakliga 
ansvar. De skolor som använde sig av Måltidservice kunde släppa en del av ansvaret kring 
ekomålet och därmed låta Måltidservice ta över, som också har större kunskap gällande hur 
marknaden ser ut. Samtidigt visar empirin på att inkluderande av fler verksamheter och 
därmed fler chefer kan leda till att det blir svårare att styra skolan i sin helhet.  

Vidare är det svårt att svara på om implementeringen av målet och kommunens sätt 
att styra skolorna lett till en mer hierarkisk organisation. Studien visar på att målstyrningen 
formar de anställda och elevernas åsikter, alltså en form av governance, samtidigt som det 
ibland har medfört större handlingsutrymme för cheferna inom de olika verksamheterna.  
 
6.1 Förslag till framtida arbete  
Eftersom denna studie endast undersöker kommunala gymnasieskolor i relation till 
kommunens styrning, samt ett specifikt ekomål, existerar det utrymme för fler studier med 
andra infallsvinklar. Det hade därför varit intressant för framtida arbeten att inkludera 
friskolor där NPM kan analyseras i förhållande till målstyrning. Detta eftersom friskolor inte 
alltid behöver anpassa sig efter kommunala mål eller kan ha annan organisatorisk 
uppbyggnad jämfört med den kommunala skolan. Det kan även vara intressant att studera 
kommuners- och skolors målstyrning utifrån olika kommuner men inom samma län. Detta 
hade skapat en annan typ av analys då skala skulle kunna användas på ett annat sätt.  
 Ett ytterligare förslag kan vara att studera Uppsala kommuns målstyrning gällande 
ekomålet mer kritiskt. Hur det påverkar hela kommunen i ett större perspektiv och inte endast 
begränsat till den kommunala gymnasieskolan. 
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8. BILAGA 1  
 
INTERVJUGUIDE 
 

 
Egen verksamhet  

• Vad innefattar din tjänst och ditt ansvarsområde inom verksamheten?  

• Hur fungerar det när ni utformar luncherna för dem kommunala gymnasieskolorna i 

Uppsala?  

• Vad är viktigt för verksamheten när det kommer till utformningen och utbudet av 

luncher?  

• Hur arbetar verksamheten med skolluncherna kopplat till ekomålet?  

 

Ansvar 

• Hur tolkar ni verksamhetens egna ansvar att bidra till ekomålet?  

• Hur upplever ni kommunens styrning och stöd för att nå ekomålet?  

 

Målstyrning 

• Hur ser arbetet ut inom organisationen (mellan de enskilda verksamheterna)?  

• Hur bra koll har personalen på ekomålet?  

• Hur anser ni att resurserna räcker till?  

• Hur ser det ut att få ihop ett rimligt alternativ som också ska passa in i ekomålet? 


