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Abstract 
DEN KOMMUNALA FÖRVALTNINGEN SOM RATIONALISTISKT IDEAL - en fall-
studie om styrning och handlingsutrymme inom skola, barnomsorg och miljö- och hälso-
skydd. (The municipal authority as a rationalist ideal - a case-study on steering and scope 
for initiative within child-care, education and environmental departments.) 
 
A municipal authority is a considerable producer of services in the local community and is 
commonly perceived as an important sector of the Swedish welfare system. One aspect of a 
well-functioning municipal organisation is that its administrative organs function efficiently. 
This study examines how activities in municipal administration are steered. The focus is on 
how different methods are used within a vertical hierarchical perspective to influence the ac-
tions of the participants and how the latter try to create space for action. To analyse the pro-
blem an ideal-type steering model is used.  

The study consists of three sections. In the first the research problem and the aims of the 
study are introduced as well as the methodological and theoretical approach. The result of 
the study is presented in the second section and in the third conclusions are drawn and dis-
cussed. 

The study shows that the perceptions of the participants involved regarding the possibili-
ties of steering the everyday activities with the support of the methods studied differ on a 
number of points depending on the sector studied. When control of the various steering 
methods is distributed in different organisational units in the municipality a number of steer-
ing mechanisms operate side-by-side, sometimes in harmony and sometimes independently 
or in pure conflict with their goals. Steering leads to clear restrictions but there is clearly 
room for initiative, a ‘free-zone’ where the individual has room to act independently. 

Is it possible based on this study to state whether the ideal-type model functions in the 
way intended? On many accounts it would seem doubtful whether the effects of steering 
lead to beneficial effects for the activity. Rather it would seem that the effects of steering 
sometimes function more or less randomly because the administration exists in a complex 
context in which the staff can be expected to have its own expectations and act in accor-
dance with them. 
 
Mats Lundgren, Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet 
ISBN 91-506-1327-8 
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Förord 
 
Ett förord är väl närmast att betraktas som ett efterord, när man efter många om och 
men sätter sig ner och funderar över vad det är för process man har varit involverad 
i. Vad är det för händelser, litteratur, teorier, personer osv som har varit viktiga? 
Vad är det man vill säga läsaren och som inte ”platsar” i själva avhandlingen, men 
som ändå känns viktigt att förmedla. Ett av problemen med att skriva en avhandling 
är att den i en betydelse inte går att slutföra, därför att problemets komplexitet tycks 
öka med nedlagda ansträngningar. Detta inte som en ”bortförklaring” till vad mina 
ansträngningar lett fram till och alla de brister som kan finnas i denna avhandling, 
utan snarast som en insikt som avhandlingsskrivandet leder fram till. Ibland tvingas 
man emellertid av omständigheterna, tillfälligt eller för gott, avsluta en uppgift man 
tagit sig an. Jag har, till det akademiska systemets förfäran, varit en "långliggare". 
Den främsta orsaken till det är att jag hela tiden arbetat i den kommunala verksam-
heten och endast under två kortare perioder haft möjlighet att enbart arbeta med 
denna avhandling. Med både en viss lättnad och ett visst vemod gör jag nu ett avslut 
av den uppgift som under många år sysselsatt mig, huvudsakligen på min fritid, och 
som nu visar sig i form av denna avhandling. Min förhoppning är att det kan finnas 
någon annan än jag själv som kan ha nytta av resultatet av mina ansträngningar. Det 
har självklart varit förenat med mycket arbete att slutföra denna avhandling, det har 
periodvis varit arbetsamt, men samtidigt mycket inspirerande. Jag är tacksam för att 
jag fått vara med om den process som det innebär att genomföra ett sådant här arbe-
te, från en naiv föreställning, genom faser av tvivel, förtvivlan, hopp, för att så 
småningom se slutet, eller kanske början på fortsättningen. 

Jag har under hela mitt 25-åriga yrkesliv på ett eller annat sätt arbetat med 
kommunal verksamhet. Jag drar mig till minnes ett vänortsbesök i Jyväskylä i Fin-
land någon gång i slutet av 1970-talet. När vi inför våra värdar skulle redogöra för 
vår komplicerade organisation som vi hade vid en Park-Fritid-Kulturförvaltning, 
där jag då arbetade, med 8 politiska nämnder och tre sammanslagna förvaltningar, 
kunde jag se deras något förvånade ansikten. Kanske var det där mitt intresse för 
hur kommunal verksamhet styrs väcktes på allvar.  

Vid samma tid kom jag också för första gången i kontakt med sociologiäm-
net. Det var Jürgen Hartman, vilken senare under en period kom att bli min handle-
dare, som fick mitt intresse för ämnet att ta fart. Jürgens förmåga, att se ett problem 
från många olika håll har onekligen gjort att avhandlingsskrivandet kom att ta läng-
re tid än det annars skulle ha gjort. Jag är honom tacksam för det, eftersom det beri-
kat mina kunskaper och fått mig att inse att världen är komplicerad och intressant 
att utforska.  

Det är många personer som blivit ”inblandade” i mitt avhandlingsskrivande. 
De har gett mig mängder av synpunkter som bidragit till, att förbättra slutresultatet. 
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Jag vill därför passa på att tacka ER alla!! Personalen vid Dalarnas Kommun-
förbund, som jag kontinuerligt kunnat diskutera med för att testa och pröva mina 
idéer. Jag tänker särskilt på Kerstin Stafås som tålmodigt läst och gett kloka och 
uppmuntrande synpunkter, Stig Persson som påpassligt upptäckt saker som jag själv 
inte hittat och inte minst min chef Ingvar Frodell som hela tiden uppmuntrat mig. 
Jag vill också tacka personalen vid Dalarnas forskningsråd som varit vänliga att ge 
kloka synpunkter på avhandlings uppläggning och innehåll, framför allt till fil. dr 
Erik Westholm och professor Ulla Pettersson. Jag vill också tacka mina nuvarande 
kolleger vid Högskolan Dalarna och Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna för 
många och värdefulla synpunkter. Inte minst Gunnar Olsson för hans eminenta 
förmåga att få till stånd, för min del, två betydelsefulla seminarier. Värdefulla syn-
punkter har jag också fått av Yohannan Stryjan, Handelshögskolan i Stockholm och 
Johan Edman, Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Ett särskilt tack 
vill jag rikta till Ingrid Nyström, Markus Arvidsson och Solveig Perjos som tålmo-
digt velat diskutera, läsa och ge synpunkter på mitt manus i olika skeden. Inte minst 
vill jag tacka de personer i ”fallkommunen” som så välvilligt lät sig intervjuas och 
svara på mina närgångna frågor om deras yrkesverksamhet. Den engelska översätt-
ningen av avhandlingens sammanfattning har gjorts av Michael Williams, vilken 
jag samtidigt vill tacka. 

Utan en förstående, tålmodig och stödjande inställning från min fru, Ylva, 
hade det inte varit möjligt att lägga ner den tid på det sätt som jag gjort. TACK! Jag 
vill också tacka min dotter Helen för att hon då och då ”släppt till” ”datortid”.  

Slutligen vill jag tacka professor Tom Burns vid Sociologiska institutionen 
vid Uppsala universitet som fungerat som dubbelläsare och och framför allt min 
handledare bitr. professor Berth Danermark vid Högskolan i Örebro, som var den 
som genom uppmuntrande, handfasta råd och synpunkter gjorde det möjligt att jag 
kunnat slutföra denna avhandling. 
 
 
Borlänge i november 1998 
 
 
Mats Lundgren 
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1. DEN KOMMUNALA FÖRVALTNINGENS UPPGIFTER 
 
1.1 Inledning 
En kommun är en betydande serviceproducent i lokalsamhället och den uppfattas 
vanligen som en viktig del av det svenska välfärdssystemet. Verksamheten påmin-
ner om en "diversehandel" och organisationen är en av de mest komplexa som 
finns i det svenska samhället. Här hanteras allehanda frågor av social, teknisk och 
administrativ karaktär. Områden som vart och ett uppvisar en betydande spänn-
vidd. Den kommunala förvaltningsapparaten kan betraktas som ett konglomerat 
som producerar ett brett utbud av tjänsteri. Kommunen spelar dessutom en viktig 
roll som organ för folkligt inflytande i lokalsamhället och fyller därmed en demo-
kratisk funktion. Jag skulle med Wallenberg vilja påstå att den kommunala organi-
sationen befinner sig: 
 

”/.../ i skärningspunkten mellan flera olika sfärer. Det gäller att effek-
tivt producera välfärdstjänster av stor vikt för medborgarnas trygghet 
och vardagsliv, det gäller den lokala demokratin, det gäller rättssä-
kerheten inom lagreglerade områden. Villkoren och förutsättningarna 
för det kommunala arbetslivet bestäms till stor del av sådana struktu-
rella faktorer”. (Wallenberg 1997:11) 
 

En avhandling om den kommunala förvaltningen kan, kanske tvärtemot vad man 
kan förvänta sig, ha en ganska personlig utgångspunkt. När jag tidigare var verk-
sam i förvaltningen fann jag arbetet som chef inte alltid särskilt meningsfullt och 
som underställd ville jag inte gärna bli styrd i mitt sätt att utföra mitt arbete. Är jag 
ensam i min ståndpunkt borde det vara lätt att styra förvaltningen på det sätt led-
ningen vill. Skulle däremot så inte vara fallet kommer situationen i ett annat läge. 
Kommunens förehavanden är nu inte bara en personlig fråga, eller ens en fråga av 
betydelse bara för de ca 700 000 personer som har kommunen som arbetsgivare. 
Vad kommunen gör har betydelse för varje svensk. När Svensson kliver upp på 
morgonen och går på toaletten, går spolningen till det kommunala reningsverket 
och tevatten kommer i regel från det kommunala vattenverket. När det yngre barnet 
finns i barnomsorgen och det äldre i skolan, är kommunen inblandad. Vägen är 
plogad och gatlyktorna uppsatta av kommunen. När det ena barnet går på bibliote-
ket och sedan till fritidsgården och det andra till sporthallen är det som kommunen 
som vanligen svarar för verksamheten. Till familjen Svensson betalar Socialför-
valtningen ut socialbidrag om de skulle komma i ekonomiskt trångomål. När far-
mor besöks på ålderdomshemmet är det kommunen som ansvarar. Skulle vi skär-
skåda Svenssons dag skulle exemplen kunna mångfaldigas. Det går knappast att 
undvika att komma i kontakt med de verksamheter som en kommun bedriver. 
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Många av oss bör därför kunna antas vara intresserade av att den kommunala för-
valtningen fungerar väl. Kort sagt: Vad är det som sker i ”Kommunalhuset”? 

En aspekt av en väl fungerande kommunal organisation är att dess förvalt-
ningsapparat fungerar effektivt och att den utför de uppgifter som den politiska or-
ganisationen beslutat om. I ljuset av Lipskys (1980) numera klassiska forskning om 
”gräsrotsbyråkrater” (street - level - bureaucrats) är vi väl medvetna om att de an-
ställda i den offentliga sektorns front i hög grad agerar just självständigt. Lipsky 
hävdar att det är där som verksamhetens innehåll bestäms och inte i lagar, riks-
dagsbeslut, eller i kommunala beslutsorgan. Hur långt är det då möjligt att styra 
den kommunala förvaltningen, vilket handlingsutrymme har dess aktörer och på 
vilket sätt utnyttjar de detta? Kunskaperna om dessa frågor är i motsats till vad man 
skulle kunna förvänta sig inte särskilt uttömmande. Avsikten är här att ta reda på 
mera om hur det förhåller sig på dessa punkter. 

Hur den kommunala förvaltningen styrs är ett problem med många dimen-
sioner. Ytterst är det en fråga om den verksamhet som bedrivs svarar mot kommun-
invånarnas behov. Ett av problemen är då vem eller vilka som gör sig till uttolkare 
av dessa behov, vilket är en förutsättning för att det skall vara meningsfullt att för-
söka ge verksamheten ett visst innehåll.  

Den kommunala organisationen framställs vanligen som en rationalistisk 
modell för den representativa demokratins princip, tillämpad på den lokala nivån. 
Modellen är närmast att betrakta som en prototyp för hur organisationen bör vara 
beskaffad. I praktiken är det en fråga om ett ytterst komplicerat samspel mellan en 
stor mängd faktorer. Här kommer problemet att avgränsas genom att undersök-
ningen fokuserar hur styrningen i förvaltningsapparaten sker med utgångspunkt 
från en konstruerad rationalistisk idealtypisk modell. 
 
 
Avhandlingens disposition 
Jag väljer att redan i inledningen presentera hur studien disponeras för att ge läsa-
ren en möjlighet att få en översikt över hur denna genomförs. I det första kapitlet 
introduceras läsaren i de uppgifter som den kommunala förvaltningen utför. I en 
bakgrundsteckning placeras kommunen som företeelse in i ett sammanhang. Den 
snabba utveckling som verksamheten haft under de senaste decennierna beskrivs. 
Där ges även en översikt av den forskning som rör styr- och ledningsproblem inom 
den kommunala förvaltningen. När den kommunala förvaltningen och dess funk-
tion introducerats preciseras i det andra kapitlet studiens syfte. Avhandlingens fo-
kus är inriktat på de styrprocesser som leder till att verksamheten kan få det inne-
håll och den omfattning som den politiska nivån beslutar om, alltså hur den kom-
munala förvaltningen styrs. Utgångspunkten är att styrningen av den kommunala 
förvaltningen antas ske med utgångspunkt från ett rationalistiskt ideal. Det fäster i 
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sin tur uppmärksamheten på hur de inblandade aktörerna agerar inom den ram som 
detta ideal föreskriver. Varför agerar aktörerna som de gör och var går gränserna 
för deras agerande? Eftersom den kommunala organisationen är komplex och exi-
sterar i ett samhälleligt sammanhang är det nödvändigt att göra omfattande av-
gränsningar. Dessa motiveras och diskuteras i fråga om vilka begränsningar de för 
med sig. I det tredje kapitlet diskuteras metodologiska frågeställningar. Studien 
genomförs som en kvalitativ fallstudie. Följaktligen behandlas för- och nackdelar 
med ett sådant angreppssätt. Här diskuteras några centrala frågeställningar som har 
med tolkningen att göra, inte minst från min position som tidigare "insider" i den 
kommunala förvaltningen. Jag presenterar därefter hur valet av fall sker och hur 
studien genomförs, i fråga om vilka personer som intervjuas, vilken typ av doku-
ment som analyseras etc. För att ge läsaren en ”bild” av det studerade fallet ges en 
kortfattad presentation av fallkommunens struktur, befolkning och typiska känne-
tecken. I det fjärde kapitlet behandlas avhandlingens teoretiska utgångspunkter. 
Analysen och tolkningen av materialet är naturligtvis nära anknutet till de teoretis-
ka utgångspunkter en undersökning har. Organisationers styrprocesser diskuteras 
med utgångspunkt från ett rationalistiskt perspektiv. Från denna ”byggs” en ratio-
nalistisk idealtypisk styrmodell för den kommunala förvaltningen upp, grundad på 
litteraturstudier. I resultatkapitlet presenteras, analyseras och diskuteras aktörernas 
syn på hur styrningen sker sett i relation till den idealtypiska styrmodellen. Redo-
visningen är strukturerad så att de identifierade styrmetoderna presenteras var och 
en för sig och för respektive verksamhetssektor. För var och en av de studerade 
styrmetoderna görs en sammanfattning. I ett avslutande kapitel sammanfattats re-
sultatet utifrån vilka effekter de olika styrmetoderna upplevs ha av aktörerna, vilket 
sätts i relation till de som förväntas i teorin. Detta ger en möjlighet att diskutera 
vilka problem som är förknippade med att styra den kommunala förvaltningen med 
utgångspunkt från att betrakta denna som en rationalistisk idealtyp. 
 
 
1.2 Bakgrund 
 
Förvaltningen och det kommunala sammanhanget 
För att belysa vikten av att intressera sig för den kommunala förvaltningen genom-
förs en kort beskrivning av den expansion som skett av den verksamhet som kom-
munerna svarar för. Expansionen har i många avseenden ställt kommunerna inför 
svåra problem, som ständigt ökade behov av personella resurser och beroende bl a 
på ökade krav och önskemål från kommuninvånarna. Samtidigt har den kommuna-
la verksamheten utsatts för kritik. Under den period när tillväxten skedde snabbt, 
under ”de gyllene åren”, kunde många av dessa problem hanteras genom att skatte-
intäkterna ständigt ökade. Det var först när så inte var fallet, som styrningen av 
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förvaltningsapparaten kom att bli en av de faktorer som skulle ”rädda” den kom-
munala verksamheten. Styrproblemet i sig är emellertid tillräckligt komplext för att 
skapa ständigt nya problem. Detta ställer stora krav på hur den kommunala led-
ningen agerar, men det gör det också till en komplicerad fråga att förstå hur styr-
ningen sker. 

Lundqvist (1994) anser att man knappast kan förstå någonting väsentligt om 
politik i välfärdsstaten utan att förvaltningsapparaten beaktas. Föreställningar om 
vad som rör styrning av och i förvaltningen gäller i hög grad sättet att producera 
(Berg, 1995). Det löpande bandet gör detta på ett uppenbart sätt, men hur är det 
med produktionen av tjänster i den kommunala förvaltningen? De starkt rationalis-
tiskt inriktade styrsystemen, som också används i kommunerna, kan ses som ett 
övertagande av industrisamhällets sätt att producera. Man skulle kunna anta att det 
behövs helt andra sätt att styra en så diversifierad och komplex organisation som 
den kommunala förvaltningen. Det är av vital betydelse att detta sker ändamålsen-
ligt inom en begränsad ekonomisk ram för att kommunerna skall kunna spela rollen 
som en av det svenska välfärdssamhällets viktigaste intressenter.  

För att förstå vad som sker inne i den kommunala förvaltningsapparaten är 
det nödvändigt, att i vart fall översiktligt, sätta in denna i ett tids och rumsligt 
sammanhang. Den följande genomgången syftar därför till att visa att de ekono-
miska förutsättningarna har ändrats under den senaste 10-15 årsperioden, vilket 
medfört en ökad betoning av styrproblemen. Kommunerna har haft en svår om-
ställningstid under en följd av år. 1980-talet kännetecknades av begynnande eko-
nomiska svårigheter. Min uppfattning är att orsakerna framför allt var en kombina-
tion av ständigt stigande kostnader för en kontinuerlig expansion, minskande stats-
bidrag genom statens försämrade finanser och lägre skatteunderlag för så väl stat 
som kommun. Det kan i sin tur antas hänga samman med samhällsutvecklingen i 
stort. Kommunerna lyckades inledningsvis tämligen väl med att övervinna motsätt-
ningen mellan växande verksamhetskrav och snävare finansiella ramar. Detta 
skedde bl a till priset av att de resurser och den förmögenhetstillväxt som byggts 
upp under de tidigare “goda” åren började förbrukas. Resultatet har blivit att kom-
munernas likviditet sjunkit, förmögenheten minskat (vilket inte tilläts i den tidigare 
Kommunallagenii) och att den löpande driften finansierats till allt större del med 
skatteintäkter. Medel som i annat fall kunnat användas för investeringsändamål. 
Kommunerna har i ökad utsträckning tvingats att låna till sina investeringar och i 
några fall även för den löpande driften. Ett antal kommuner har därmed hamnat i 
ett ekonomiskt bekymmersamt läge.  

 
“Dagens problem i kommunerna kan ses som kollisioner mellan olika 
trender, dvs mellan olika samhälleliga och teknologiska skeenden som 
vart och ett utvecklas någorlunda linjärt och överraskningsfritt, men 
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som inte i längden kan existera tillsammans. Kursen måste ändras i 
vissa avseenden, annars blir motsägelserna för stora”. (Gidlund, m fl, 
1984:10) 

 
En ny kommunallag har införts, liksom generellt fördelade statsbidrag, minskad re-
gelstyrning och ökad konkurrensutsättning, vilket tillsammans har förändrat villko-
ren för den kommunala verksamheten (Svenska Kommunförbundet, 1996). Detta 
har t ex betydelse för möjligheten att uppnå ekonomisk balans, men också för att 
verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet på de producerade tjänsterna 
upprätthålls. 

I de följande avsnitten ges en kortfattad översikt av den utveckling som skett 
inom den kommunala verksamheten. 
 
Den kommunala expansionen 
Begreppet kommun har flera betydelser, det kan betyda både geografiskt territori-
um och organ för lokalt självstyreiii. Den kommunala organisationen kan uppfattas 
både som myndighet och som producent av kommunala tjänster (Svenska Kom-
munförbundet, 1991a). Enligt min uppfattning har det bakom uppbyggnaden av 
den kommunala “apparaten” funnits en föreställning om att det med “social ingen-
jörskonst”iv är möjligt att skapa en organisation, som på rationella grunder kan 
svara upp mot de behov och önskemål kommuninvånarna har. Därmed uppkommer 
också en föreställning om den ideala kommunala organisationen. Det förefaller 
även ha funnits en enighet hos breda grupper i befolkningen om värdet av att bygga 
ut den kommunala verksamheten, vilket inneburit att med växande skatteunderlag 
har kommunerna tagit på sig allt mera omfattande uppgifter och antalet anställda 
har ökat kraftigtv. Den stora kommunala expansionsperioden kan i huvudsak sägas 
ha skett under 1960- och 1970-talen. År 1960 fanns det t ex ca 55 000 barn i någon 
form av kommunal barnomsorg, mot ca 575 000 i början av 1990-talet. En mer än 
tiofaldig ökning. Gymnasieskolans elevantal hade under samma tid ökat från 125 
000 till 255 000 elever. I början av 1960-talet fick 80 000 pensionärer hemhjälp, 
vilket skall jämföras med 320 000 pensionärer 30 år senare. 1960 fanns det 15 
kommunala simhallar, 1990 fanns över 400. Det s k "miljonprogrammet" inom bo-
stadssektorn medförde en omfattande expansion inom områden som rör planfrågor, 
gator, vägar, VA-anläggningar osv (Svensson & Hjalmarson, 1991). De svenska 
kommunernas verksamheter omfattar i dag många delar av samhällslivet,  t ex:  

 
”El-distribution, vattenförsörjning, avloppsrening, gatuunderhåll, 
byggnadslov, snöröjning, renhållning, grundskola, kommunal vuxenut-
bildning, gymnasieskola, musikskola, skolskjutsar, skolmåltider, dag-
hem, deltidsförskolor, fritidshem, servicehus, gruppbostäder, ålder-
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domshem, hemhjälp, färdtjänst, matservice, dagcentraler, övrig barn- 
och äldreomsorg, sjukvård, socialbidrag, barn-, ungdoms- och miss-
bruksvård, övrig individ och familjeomsorg, bibliotek, museer, teater 
och övrig kulturverksamhet, stöd till studieförbund, fritidsgårdar, sim-
hallar och övriga idrottsanläggningar, stöd till idrottsföreningar och 
övrig fritidsverksamhet, brandförsvar och övrigt samhällsskydd, civil-
försvar, parker, hamnar, lokaltrafik, stadsplanering och bostadsför-
sörjning, transfereringar inom bostadssektorn till pensionärer och 
barnfamiljer, arbetsbefrämjande åtgärder, konsumentvägledning, in-
formation, stöd till näringslivet, bostadsförmedling etc, etc”. (Svens-
son & Hjalmarson, 1991:7) 

 
Antalet kommunalt anställda har fyrdubblats från början av 1950-talet, från ca 180 
000 till ca 750 000 år 1990, därefter har antalet anställda legat relativt konstant. 
Antalet yrkesgrupper inom den kommunala sektorn har likaledes ökat kraftigt. Före 
1952 fanns i många av de mindre landsortskommunerna bara ett fåtal anställda, det 
var fjärdingsmannen (polis), barnmorskan, föreståndarinnan för fattighuset, kom-
mandoran, några lärare och så småningom en kommunalkamrer, men även i stä-
derna var den kommunala verksamheten av blygsam omfattning. Antalet nytill-
komna befattningar är också många och visar samtidigt på den breddning som skett 
av verksamhetsfältet. Sammanlagt fanns 1990, 5 035 olika kommunala befattningar 
listade (Svensson & Hjalmarson, 1991). Samtidigt har antalet politiker reducerats 
kraftigt, från ca 190 000 år 1965, till ca 75 000 år 1975, framför allt som en följd 
av kommunsammanläggningsreformen i början av 1970-talet. Därefter har antalet 
legat ganska konstant (Peterson, 1992). Det reducerade antalet förtroendevalda är 
en fråga som nu åter börjat diskuteras i form av vilka konsekvenser detta ger upp-
hov till i fråga om medborgarnas delaktighet, demokrati osv (t ex Jönsson, m fl, 
1995; Rothstein, red., 1995).  

De kommunala utgifterna (inklusive investeringar och transfereringar) upp-
gick 1990 till nära 25 % av BNP och svarade för 28 % av det totala antalet syssel-
satta. Under 1980-talet svarade kommuner och landsting för nästan 60 % av den to-
tala sysselsättningsökningen (Svenska Kommunförbundet, 1990). I många kom-
muner (i betydelsen geografiskt område) är kommunen den största enskilda arbets-
givaren. Av de kommunala tjänsterna fördelades nettokostnaden 1993 enligt föl-
jande: 33 % på utbildning, 24 % på äldre- och handikappomsorg och 15 % på 
barnomsorg. Övrig verksamhet tog 28 % i anspråk (Svenska Kommunförbundet, 
1995). Kommunerna spelar i dag en väsentlig roll i ett välfärdssamhälle. En för-
bättrad funktion hos förvaltningsapparaten har av många ansetts vara nödvändig för 
att kommunerna skall kunna spela denna roll även i framtiden. 
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I början av 1990-talet framförde Svenska Kommunförbundet inom ramen för 
det s k "Effektivitetsprojektet" följande dystra profetia:  

 
"Kommunernas kassakistor är tomma, skattehöjningar är förbjudna 
och några nya finansieringskällor finns inte i sikte. Samtidigt finns 
fortfarande stora behov av utökningar inom bland annat vård och om-
sorg. Till detta kommer att kvaliteten i många verksamheter har börjat 
ifrågasättas. Medborgarna vill ha en god kvalitet på den kommunala 
servicen och de vill själva i större utsträckning avgöra vad som är god 
kvalitet. Kan inte kommunerna svara upp till detta kommer kommu-
nernas legitimitet att ifrågasättas". (Svenska Kommunförbundet, 
1991b: förordet)  

 
Kommunerna utsätts för ett dubbelt omvandlingstryck, orsakat av förändrade vär-
deringar hos medborgarna, där kommunernas tidigare självklara roll ifrågasätts 
(Svenska Kommunförbundet/SIFO, 1992) och av den försämrade ekonomin. Tjäns-
teproduktionen har samtidigt kritiserats från flera håll, bl a för bristande produktivi-
tet och effektivitet (t ex Produktivitetsdelegationen, 1991a & 1991b; Ds 1991:25; 
Svenska Kommunförbundet, 1991b), vilket i sin tur utvecklats till något av en legi-
timitetskris (Peterson, m fl, 1996). 

Att de offentliga resurserna i framtiden kommer att minska i förhållande till 
behoven anses av flera debattörer vara oundvikligt, liksom att tjänsteproduktionen 
därför måste effektiviseras (t ex Svenska Kommunförbundet, 1992; 1995). Om ar-
betslösheten och ökningen av de sociala kostnaderna inte kan minskas kommer de 
flesta kommuner realt sett att ha mindre ekonomiska resurser att röra sig med i 
framtiden. Det innebär, att kostnaderna måste begränsas. Alternativ och möjlighe-
ter som diskuterats är: 
- Produktivitetsökningar 
- Kommunalt finansierad tjänsteproduktion med lägre kvalitet 
- Nedläggningar av verksamheter 
- Privatiseringar (delar av de tjänster som finns tillgängliga inom den kommunala 
sektorn utförs som privata tjänster. En alternativ marknad antas komma att utveck-
las för tjänster med högre kvalitet än de offentligt finansierade tjänsterna) 
- Kommunalt finansierad produktion ersätts med en växande informell sektor 
(Svenska Kommunförbundet, 1995). 

I kommunallagen regleras kompetensområdet när det gäller möjligheterna att 
bedriva näringsverksamhet.  

 
”Kommuner och landsting får driva näringsverksamhet, om den drivs 
utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anlägg-
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ningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller Landstinget”. 
(Kommunallagen 2:7, SFS 1991:90)  

 
För första gången i den kommunala historien börjar nu dessa generella principer att 
ifrågasättas. Jag menar emellertid att det är för tidigt att ha någon bestämd uppfatt-
ning om utfallet av detta, men om det skulle ske förändringar kan konsekvenserna 
komma att bli omfattande. Det har i rättspraxis kommit att utformas ett antal prin-
ciper för kompetensbestämningarna i kommunallagen. Lokaliseringsprincipen läg-
ger fast ett krav på att det skall finnas ett samband mellan den kommunala verk-
samheten och den agerande kommunen. Likställighetsprincipen betyder att kom-
munmedlemmarna ska behandlas lika av kommunen. Självkostnadsprincipen regle-
rar den avgiftsfinansierade servicen. Ytterligare principer slår fast förbudet mot att 
driva spekulativ verksamhet. En princip som fanns med redan till förarbetena i 
1862 års kommunalförfattningar. Innebörden är, att en kommunal förvaltning ses 
som något principiellt åtskilt från den verksamhet som drivs av näringslivet i vinst-
syfte. (Svenska Kommunförbundet, 1989).   
 

”Huvudprincipen är alltså att en kommun inte utan speciella, tungt 
vägande skäl får gå in på verksamhetsområden som traditionellt häv-
dats av det privata näringslivet”. (Svenska Kommunförbundet, 
1989:49)  

 
Farhågor för negativa effekter av en minskad kommunal tjänsteproduktion som ett 
resultat av en ökad privatisering har framförts. Den s k Ekonomikommissionen 
(SOU 1993:16) konstaterade att en rationalisering och nedskärning av kommuner-
nas tjänsteproduktion skulle kunna komma att skapa infasningsproblem. Det allvar-
ligaste problemet sågs vara att vissa tjänster tillfälligt kan försvinna och att det tar 
tid innan privata och kooperativa producenter kan ersätta den kommunala verk-
samhet som försvinner. 

Förvaltningen producerar tjänster av skiftande karaktär för att svara upp mot 
kommuninvånarnas behov och önskemål som de formuleras i första hand av de po-
litiska organen, men också av ”kunderna” inom den handlingsram som personalen 
förfogar över. Tjänsterna riktas dels till speciella grupper och dels till befolkningen 
i dess helhet (Svenska Kommunförbundet, 1995). De svenska kommunerna funge-
rar både som myndighet och som producenter av “välfärd”. I de fall de fungerar 
som myndighet är detta strikt reglerat i lag och i de fall de fungerar som service-
producent regleras detta i Kommunallagen:  

 
“Kommuner och landsting får själva ta hand om sådana angelägenhe-
ter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller lands-
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tingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas av 
enbart staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon an-
nan.” (Kommunallagen 2:1, SFS 1991:90)  

 
Därmed ges en begränsning, kommunen får endast bedriva verksamhet inom ett 
geografiskt definierat område och med sådant som är av direkt intresse för den en-
skilde kommuninvånaren, men med stor frihet att själva avgöra hur verksamheten 
skall organiseras och bedrivas. Trots detta förefaller likheterna mellan olika kom-
muner vara väsentligt mer framträdande, än de skillnader som finns. En kommun 
producerar tjänster med stor variationsvidd. För att förenkla problemet ses i det här 
sammanhanget tjänster som liktydiga med den verksamhet som bedrivs. Detta före-
faller möjligt, eftersom intresset är inriktat på hur aktörernas agerande styrs och 
inte på resultatet eller om man så vill de faktiska effekterna, uttryckt som på vilket 
sätt ”kunderna” upplever verksamheten. Det finns trots detta skäl att kortfattat be-
skriva några av de olika typer av tjänster som kommuner producerar för att därvid 
visa på att kommunens olika förvaltningar i några avseenden har skilda förutsätt-
ningar för att verka. Inom barnomsorg, utbildning och äldre- och handikappomsorg 
är tjänsterna individuellt inriktade, vilket betyder att de konsumeras av specifika 
individer vars behov och önskemål skall beaktas. Tjänsterna kan avse myndighets-
utövning eller service inom olika områden. Med myndighetsutövning avses i för-
valtningsrätten beslut om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedan-
de eller liknande då kommunen uppträder som representant för den offentliga mak-
ten (Peterson, 1992). Myndighetsutövning omfattas av specifika regler. Merparten 
av de verksamheter som kommuner producerar är emellertid sådana som skall till-
godose behov och önskemål som inte omfattas av myndighetsutövningen. Dessa 
regleras antingen av lag eller kan erbjudas frivilligt. Kommunen är t ex skyldig att 
tillhandahålla skolundervisning och barnomsorg. (Det finns emellertid ingen skyl-
dighet för medborgarna att delta i den av kommunen organiserade verksamheten. 
Detta kan lösas på annat sätt om medborgaren så önskar, dock gäller skolplikten). 
Verksamheten på fritidsgården eller i simhallen är exempel på frivilliga åtaganden. 
En del av den kommunala verksamheten riktar sig till kollektivet (kommuninvå-
narna), t ex parkskötsel och snöröjning av gator. Kollektivt riktad verksamhet pro-
duceras för kommuninvånarnas gemensamma behov och önskemål. Det är inte helt 
enkelt att veta exakt vem som kommer att uppskatta att kommunens grönområden 
sköts eller att gator plogas och sandas. Likafullt finns behovet och önskemålen att 
även denna typ av tjänster produceras. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den kommunala förvaltningen svarar 
för ett brett spektrum av verksamheter. Detta antyder också att det är en komplex 
organisation med en kraftigt diversifierad verksamhet. Omfattningen av verksam-
heten har ökat kraftigt från 1960-talet och fram till idag, där vi under senare år sna-
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rast sett en liten, men ändock för enskilda individer betydelsefull minskning av 
verksamheten 

Genomgången visar att kraven på den kommunala förvaltningen påtagligt 
skärpts. Problemet är att producera så effektivt att resurserna räcker till för att till-
godose vitala behov för så många som möjligt, vilket i sin tur kräver väl anpassade 
styrsystem. Detta leder över till att beröra frågan om vad vi genom den forskning 
som bedrivits redan känner till om hur styrningen inne i den kommunala förvalt-
ningen sker. 
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1.3 Den organisationsteoretiska forskningen 
I det följande avsnittet görs en generellt inriktad översikt över den organisationste-
oretiska forskningen, därefter behandlas den forskning som rör den kommunala 
förvaltningen i Sverige och i synnerhet den som behandlar verksamhetens styrning. 
Problemet är snarast att förhållandevis litet intresse har ägnats åt hur den kommu-
nala förvaltningen och dess verksamhet styrs. Det har i stället varit andra fråge-
ställningar som fokuserats. 

 
 
Utvecklingstendenser inom organisationsläran 
Inledningsvis görs en översiktlig genomgång av hur olika organisationsteoretiska 
perspektiv avlöst varandra och därmed bidragit till att öka kunskapen om organisa-
toriska fenomen. Det är naturligtvis samtidigt förenat med betydande svårigheter 
att kortfattat redogöra för hur organisationsläran utvecklats. Inte minst beroende på 
att det är ett område med teorier som har vitt skilda utgångspunkter, fördelade på 
flera olika akademiska discipliner. Trots detta förefaller det nödvändigt att göra ett 
sådant försök, om än mycket anspråkslöst, i syfte att visa att det ingalunda är up-
penbart att det finns en given teoretisk utgångspunkt för en undersökning av den 
typ som den här undersökningen utgör ett exempel på. Snarast är det en fråga, som 
alltid, att fokusera ett fenomen och att avgränsa perspektivet för att göra uppgiften 
möjlig att hantera. 

Organisationsteorin har kommit att omfatta ett brett tvärvetenskapligt forsk-
ningsfält. Inom detta finns flera olika riktningar, där många olika aspekter av orga-
nisationer som fenomen studerats. Burell och Morgan (1979) har t ex använt para-
digmbegreppetvi för att placera olika organisationsteorier, som ett av forskningsfäl-
ten inom ramen för teorier om sociala fenomen, i ett sammanhang. De utgår från 
motsatsparen objective - subjective och the sociology of radical change - the socio-
logy of regulation för att skapa en matris med fyra organisationsteoretiska "grund-
paradigm". Det är ett problem att flera av de existerande organisationsteoretiska 
skolorna inte alltid är ”rena” idealtyper och de kan därför inte utan vidare entydigt 
placeras in i någon av de fyra fält som deras kategorisering ger upphov till. Jag väl-
jer därför att i stället ge en kronologisk indelad översikt. Detta skall i sig förhopp-
ningsvis i någon mån kunna klargöra olika infallsvinklar av den komplexa teori-
bildning som organisationsläran innehåller. 

Organisationslärans framväxt kan ses som intimt sammankopplad med in-
dustrialismens utveckling, även om frågeställningar som berör organisering funnits 
långt tidigare, vanligen kopplade till politiska, militära och religiösa organisationer. 
Redan i slutet av 1700-talet presenterade Adam Smith och Charles Babbage teorier 
om hur arbetet kunde organiseras för att uppnå bästa möjliga effektivitet. I och med 
detta kom en sammankoppling av styrproblem och effektivitetsproblem att ske på 
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ett sätt som inte hade gjorts tidigare (Produktivitetsdelegationen, 1991a). Under 
1800-talet sista och 1900-talet första decennier utvecklades den klassiska organisa-
tionsläran genom namn som Taylor, Fayol, Weber och Mayo (Bruzelius & Skär-
vad, 1995). När de moderna organisationerna började växa fram i samband med in-
dustrialiseringens genombrott fanns stora förhoppningar på att de problem som 
uppstod i samband med att få dessa organisationer att fungera optimalt snart skulle 
kunna få sin lösning, kanske lika relativt enkelt som man hade varit i stånd att kon-
struera den nya tidens maskiner (Morgan, 1986). Detta kan samtidigt vara en del av 
förklaringen till att de tidiga teoretiska modellerna för att analysera och förklara 
hur organisationer fungerar har slående likheter med en maskin. En konsekvens av 
detta är att vi förväntar oss att organisationer fungerar som sådana, rutinartat, effek-
tivt och på ett förutsägbart sätt. Det är det typiska förhållningssättet för de klassiska 
organisationsteoretikerna. Problemet är att det inte mer än delvis förefaller vara fal-
let. 

Weber presenterade vid sekelskiftet sitt bidrag till att den rationalistiska och 
instrumentalistiska ansatsen utvecklades (Weber, 1983). Ett bidrag i vilket det kal-
kylerande och planmässiga i organisationens handlande betonades samtidigt som 
organisationen betraktades som ett instrument för att uppnå specifika mål för en 
viss grupp vanligen benämnd som huvudmannen (den byråkratiska ansatsen) (Ab-
rahamsson, 1978). Den ökade konkurrensen och den ständigt pågående rationaliser-
ingsprocessen som Weber påtalade, innebär att allt mer avancerade och komplice-
rade organisations- och verksamhetsformer växer fram. Detta gäller för så väl varu-
producerande som tjänsteproducerande organisationer. Det tvingar i sin tur fram allt 
högre krav på kvalitet hos varor och tjänster. Webers påverkan på senare tiders or-
ganisationslära kanske tydligast kan ses hos de teorier som just betonar organisatio-
nens rationella element och på det metodiska planet. 

Weber betraktade inte den byråkratiska formen som att denna skulle utgöra 
lösningen på några grundläggande samhälleliga problem, däremot att den var ratio-
nellt effektiv, men även att rättssäkerhet kunde uppnås (Mommsen, 1974). Byrå-
kratibegreppet har med tiden fått en negativ innebörd, som i dagligt tal och bruk 
närmast brukar avse stelbenta administrativa åtgärder inom den offentliga sektorn. 
Weber är också för många känd som att just vara ”byråkratins upphovsman” och 
att han skulle anse byråkrati vara den ”ideala” och eftersträvansvärda organisa-
tionsformen. Nu är ju detta inte fallet. Snarare är det så att den byråkratiska organi-
sationen är en ”idealtyp”, sett utifrån Webers definition av begreppet och att denna 
är metodologiskt användbar för att beskriva och analysera organisationer. 

Webers betoning av individualismen innebär också att idéerna ges en själv-
ständig social kraft. Idéerna blir därmed en kraft att räkna med i rationaliserings-
processen, eller som t ex Burns m fl uttrycker saken: 
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”/.../, Weber’s view of ’ideas as forces’ is a valid one. Ones they 
enter into human decision-making and action, they become ”real”, 
that is social facts”. (Burns, Baumgarten & Deville, 1985:11) 

 
För Weber innebar den ständigt pågående rationaliseringsprocessen att samhället 
avpersonaliserades, att kulturlivet intellektualiserades, att ekonomiskt och administ-
rativt handlande byråkratiserades. 

På 1930-talet växte den s k Human Relation rörelsen fram och kom därmed 
att förebåda Human Resource rörelsen. Elton Mayo och hans observationer vid 
Western Electrics fabriker, som kommit att ge namn åt det fenomen som kallas 
"Hawthorneffekten", efter den ort där den undersökta fabriken var belägen, kan be-
traktas som inledningen på att nya aspekter kom att betonas i de organisationsteore-
tiska modeller som därefter växer fram (Clutterback & Crainer, 1990). Fenomenet 
innebär att själva uppmärksamheten på vad en människa håller på med leder till ett 
förändrat beteende. Kunskaper om psykologiska och socialpsykologiska faktorer 
blev därmed av stort intresse och detta blev startpunkten för de idéer som därefter 
kommit att påverka föreställningen om hur företagens produktion av varor och 
tjänster sker på det mest effektiva sättet. För Mayo och de som följt efter honom, 
har det blivit en fråga om att både erkänna och att använda sig av den kraft, som 
psykologiska och sociala faktorer spelar för en organisations funktion (Bruzelius & 
Skärvad, 1989). Human Relationskolans bärande idéer kan sammanfattas i fyra hu-
vudpunkter: 
- Produktionen bestäms både av tekniska och fysiska förutsättningar och sociala 
normer 
- Icke-ekonomiska belöningar och bestraffningar påverkar påtagligt arbetstagarens 
beteende och begränsar arbetstagarens beteende och även i hög grad effekten av en 
planering som enbart baseras på ekonomiska incitament 
- Det är gruppens normer som avgör den enskildes ställningstagande i olika frågor 
som rör arbetet 
- Ledarskapet är väsentligt för att fastställa och upprätthålla gruppnormer  

Mayos bidrag var att han kunde visa de icke-ekonomiska faktorernas bety-
delse för organisationens produktivitet (Clutterback & Crainer, ibid.). 

De problem och teorier som de klassiska organisationsteoretikerna formule-
rade har sedan vidareutvecklats av de som kommit därefter. Organisationssociolo-
gin uppstod först på 1940-talet i USA. Under 1950-talet utvecklades arbetslivsso-
ciologin expansivt, beroende på samhällets snabba ekonomiska utveckling, indust-
rialisering, urbanisering och teknologisk utveckling (Kulpinska & Maurice, 1982). 
Efter andra världskriget uppstod som ett resultat av försöken att rekonstruera den 
Brittiska industrin den s k socio-tekniska skolan vid Tavistock Institutet i London. 
De inledande studierna behandlade, som en av två huvuddelar, hur organisatoriska 
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arrangemang utan att några större investeringar gjordes kunde öka produktiviteten. 
Denna forskning kom med tiden att inriktas mot att på ett optimalt sätt försöka 
kombinera sociala och tekniska system. Den socio-tekniskaskolan kan ses som ett 
försök att förena ett rationalistiskt perspektiv med ett humanistiskt. Ansträngning-
arna utgick bl a från följande principer: 
- Basenheten är arbetsorganisationen, i stället för varje enskild arbetsuppgift 
- Arbetsgruppen är central i stället för de individuella arbetsuppgifterna 
- Arbetsgruppens interna relationer betonas framför relationen till överordnade 
- Den underliggande organisationsfilosofin är att öka gruppens handlingsrepertoar 
- Individen behandlas som ett komplement till maskinen, i stället för som en för-
längning av denna (Trist, 1981). 

Det socio-tekniska området omfattar flera olika teorier vars gemensamma 
syfte är att undersöka betingelserna för människa/produktionssystem. De konkreta 
manifestationerna för detta var t ex självstyrande grupper, arbetsutvidgning och 
"job rotation" (Abrahamsson, 1978). Senare utvecklade Tavistock institutet även 
teorier om samspelet mellan företag och omgivning (Hassard, 1993). 

Det var i USA som managementproblematiken först kom att särskiljas från 
arbetslivssociologin. Uppdelningen blev tydlig under 1960-talet. Organisationsso-
ciologin kom att identifieras med ledningens intressen och arbetslivssociologin 
med arbetarnas, t ex i form av kritik mot arbetsplatsens utformning och arbetets in-
nehåll etc. (Kulpinska & Maurice, ibid.). Scott (1993) gör följande sammanfattning 
av vad som skett inom det organisationsteoretiska området under den senaste dryga 
30-års perioden: Utvecklingen har enligt Scott kännetecknats av flera paradigm-
skiften, vilka samtidigt kan ses som perioder av utveckling. Det har varit en tid när 
företrädare för olika organisationsteoretiska paradigm utmanat existerande kun-
skapssyner och där de sedan själva kommit att ifrågasättas. Den första nya huvud-
strömmen utgick från att organisationens struktur uppstår som en anpassning till 
förändringar i omvärlden - the contingency approach - introducerad av Thompson 
(1967) och Lawrence och Lorsch (1967). Hassard (ibid.) framhåller att Lawrence 
och Lorsch teori bygger på att organisationer kan ses som öppna system där orga-
nisationens omgivning spelar en central roll för att utforma organisationens struk-
tur. Förändringar i organisationsstrukturen ses som ett sätt att reagera på hot mot 
jämviktstillståndet (Abrahamsson, 1989). Parsons betraktar organisationer som 
funktionella system, på olika nivåer, både i betydelsen som en egen enhet och för 
att konstituera större system (Hassard, ibid.). Parsons identifierar i sin berömda 
AGIL-modell fyra funktionella krav som är tvingande om ett system skall kunna 
uppnå socialt ekvilibrium: Adaption: handlingar som etablerar relationer mellan 
systemet och omgivningen. (Goal attainment) Måluppfyllelse: handlingar som de-
finierar systemets mål och som mobiliserar resurser att uppnå dessa. Integration: 
handlingar som etablerar kontroll och upprätthåller koordination mellan systemets 
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olika delar. "Latency": handlingar som förser aktörerna med nödvändig informa-
tion. För att operationalisera AGIL-modellen anser Parsons att det är möjligt att in-
tegrera personella system i kulturella system, vilka i sin tur kan integreras i det so-
ciala systemet. Därmed uppstår ett problem med att kunna förklara när ett system 
råkar i obalans, där frågan om systemens ekvilibrium även upptar Parsons intresse. 
Merton och Selznick tillhör de som har varit inriktade på att försöka förklara "dise-
qulibrium". Merton fokuserar därvid intresset på dysfunktionella effekter av regler 
och byråkratisk kontroll och Selznick på de dysfunktionella effekterna av delega-
tion och specialisering (Hassard, ibid.). Företrädarna förespråkar studier inom om-
råden som ledarskapsstil, arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse samt tekniska 
och organisatoriska strukturer. De argumenterar för att komplexa organisationer 
betraktade som system är internt differentierade och att de måste uppnå en tillfreds-
ställande nivå om integrationen skall kunna anpassas till de krav som ställs av om-
givningen. Scott (ibid.) framhåller att de teoretiska framstegen därefter inte har för-
ändrat betydelsen av det öppna systemperspektivet, däremot har omvärldsparamet-
rarna i hög grad omdefinierats. Betoningen av organisationens resursberoende (re-
source dependency) förändrade fokus för vilka faktorer som tas i beaktande. Där-
med kom i hög grad organisationens utbytesprocesser att sättas i centrum, med be-
toning på att utforma strategier för att reducera ekonomiska problem och osäker-
hetsfaktorer (t ex Pfeffer, 1972; Pfeffer & Salancik, 1978). De ekonomer som fo-
kuserar intresset på transaktionskostnader argumenterar för att organisationer strä-
var efter att skapa strukturer för att reducera utbyteskostnaden och samtidigt stärka 
banden med de viktigaste intresseorganisationerna (t ex Williamson, 1975; 1985). 
Företrädarna för kritisk teori (t ex Braverman, 1974) utgår i stället från antagandet 
att organisatoriska system inte i första hand formas för att förstärka effektiviteten. 
Arbetets uppdelning reflekterar i stället kampen mellan de som leder arbetet och de 
som utför arbetet. Syftet med detta är mera att bevara rådande ojämlikhet och 
maktförhållanden än att betraktas som en mekanism för rationell ledning av organi-
sationen.  

En breddning av perspektivet sker genom att institutionellt inriktade teoreti-
ker börjar undersöka hur yttre institutionella faktorer skapar homogena organisa-
tioner. Flera organisationsteoretiker har därvid haft som sin utgångspunkt att orga-
nisationer måste ses i sitt vidare sammanhang. Huvudintresset är därför hur olika 
omgivningar leder till att organisationer uppvisar olika strukturer och strategier. De 
institutionella perspektivets företrädare hävdar att en organisations funktion inte 
går att förstå med mindre än att omgivningen tas i beaktande (se t ex Powell & 
DiMaggio, 1991). Med tiden har institutionalistiskt inriktade teoretiker ändrat fo-
kus från organisationens ”out-put” till dess beroende av institutionaliserade normer, 
eller om man så vill från institutionell till neo-institutionell teori. Powell & Di-
Maggio (1991) daterar t ex neo-institutionalismens födelse till 1977 när John Mey-
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er och Brian Rowan publicerade ”Institutionalized Organizations: Formal Structu-
re as Myth and Ceremony”. De framhåller att den neo-institutionella organisations-
teorin fokuserar intresset på organisationens struktur i relation till ett brett om-
världsperspektiv. Sociologiska institutionalister frågar sig om individuella val och 
preferenser kan förstås utanför de kulturella och historiska ramar inom vilka de 
sker. Neo-institutionalismen betonar det sätt på vilket aktörernas handlingar struk-
tureras och gör ordning möjlig. Den baseras på mikronivå av vad som skulle kunna 
kallas en teori om praktisk handling, med vilket avses en uppsättning orienterande 
principer, som handlingens kognitiva dimensioner och förförståelse. Beteenden och 
strukturer som är institutionaliserade förändras vanligen långsammare än de som 
inte är det.  

Scott (ibid.) framför att under de senaste åren har flera organisationsteoreti-
ker börjat jämföra och kombinera olika perspektiv. Flera försök har gjorts att kom-
binera och förena motstridande paradigm. Bland de mera intressanta försöken kan 
framhållas Hannan och Freemans (1989) sätt att kombinera ett ekologiskt perspek-
tiv med ett institutionellt. Fliegstein (1990) använder organisationers resursberoen-
de, kombinerat med institutionell teori, för att utmana den mera konventionellt ef-
fektivitetsorienterade organisationsteorin. En del nya initiativ har tagits i form av 
en vidareutveckling av nätverksteorin. Trots att denna har funnits i decennier har 
den enligt Scott (ibid.) först nyligen kommit att fruktbart användas för att studera 
organisationsteoretiska system. Nätverksteorin ses inte bara som ett nytt analysin-
strument, utan också som att denna kan bidra med nya teoretiska argument. Mor-
gan (ibid.) har i ”förlängningen” av sin och Burells kategorisering försökt visa att 
det kan vara fruktbart att använda olika metaforer, inte bara de traditionella ma-
skin- och systemmetaforerna, för att närma sig organisationsteoretiska problem. 
Metaforer som kan upptäcka och utveckla, "the art of reading and understanding      
organizations". Många konventionella idéer om organisering och management 
bygger på några få "taken-for-granted images". Morgan presenterar "alternative 
images" för att visa att användning av metaforer (images) kan vara en metod för att 
analysera och ett praktiskt instrument för att diagnosticera organisatoriska problem 
avseende, "the management and design of organizations more generally".  

En slutsats som kan dras av detta är att beroende på valet av metafor eller 
organisationsteoretiskt perspektiv kommer olika aspekter att fokuseras, vilket leder 
till olika tolkningar, vilka i sig kan vara mer eller mindre ändamålsenliga. 
 
 
Forskning om den kommunala förvaltningen - en översikt 
Även om en stor del av den organisationsteoretiska forskningen har ambitioner att 
producera generellt giltig kunskap, har en stor del av den forskning som utförts va-
rit fallstudier. Därmed är det inte möjligt att omedelbart utgå i från att vad som 
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gäller för en typ av organisation i en given kontext också i sin helhet gäller för 
andra typer av organisationer i en annan kontext. Tanken med översikten är att visa 
att forskning om hur verksamheten i den kommunala förvaltningen styrs är ett för-
hållandevis försummat problemområde, men också att den forskning som genom-
förts berör flera olika discipliner. Det är därmed en tämligen besvärlig uppgift att 
göra en heltäckande översikt. 

I det här fallet har inte beaktats några internationella jämförelser om hur den 
kommunala förvaltningen producerar sina tjänster i andra länder. Skälet är att de 
svenska kommunerna är unika till sin konstruktion, trots att det finns motsvarighe-
ter i andra länder. De största likheterna torde finnas framför allt i de nordiska län-
derna och i Storbritannien. Förhållanden har dock bedömts vara så pass speciella 
att den kommunala förvaltningsorganisationen måste förstås mot bakgrund av den 
kontext den fungerar i. I det här sammanhanget kan nämnas att denna frågeställ-
ning inte är ny. Redan i början av seklet studerade Larsson (1909) kommunalför-
valtningens organisation och arbetssätt i svenska, engelska, franska, preussiska, ös-
terrikiska, danska och norska städer. 

I Sverige har det under lång tid funnits ett intresse för styrningsproblem sett 
från den representativa demokratins utgångspunkter (t ex Amnå, 1985; Brorström, 
1987; Czarniawska-Joerges, 1992 b; Gidlund, 1983; Montin, 1990; Norell, 1989), 
eller som Berg (t ex 1995) uttrycker det, ”styrning av organisationer”. Intresset för 
hur ”styrningen i” den kommunala förvaltningen sker har inte varit lika uttalat. Det 
kan förefalla märkligt att så är fallet. En förklaring kan vara den långa period av 
tillväxt som kommunerna upplevt och som inneburit att dessa frågor setts som oin-
tressanta, därför att de nya resurser som tillförts kunnat kompensera de brister som 
funnits. Möjligen kan det ses som symptomatiskt att när resurserna blir knappa 
hamnar frågan om hur existerande styrsystem fungerar i fokus för intresset. För-
valtningsforskningen, eller om man så vill, den förvaltningspolitiska forskningen, 
har varit eller kanske snarare är, ett område som i huvudsak sysselsatt statsvetare, 
trots områdets tvärvetenskapliga karaktär. Jag vill emellertid mena, att detta områ-
de också innehåller sociologiska frågeställningar som kan komplettera eller tjäna 
som alternativ till ett statsvetenskapligt, och andra discipliner för den delen, per-
spektiv för att ge en fördjupad kunskap och förståelse för hur den kommunala för-
valtningen fungerar. Ett sociologiskt synsätt ger t ex en möjlighet att studera den 
kommunala förvaltningen från de inblandade aktörernas perspektiv. 
 
 
- Kommunernas hållning i FoU-frågor 
Kommunerna har traditionellt ställt sig avvisande till att medverka i mer renodlat 
forskningsarbete. Det är en hållning som har haft stöd av Svenska Kommunförbun-
dets styrelse och ledning. Förhållningssättet kan förklaras av att kommunerna an-
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sett att forskningen är en statlig angelägenhet, men också av att behovet av forsk-
ningsstöd inom stora delar av verksamheten bedömts som ringa (Arvidsson m fl., 
1995). När de ekonomiska förutsättningarna förändrades och behoven av rationali-
seringar och förnyelse blev allt tydligare har det skett en omsvängning av denna in-
ställning. 

Svenska Kommunförbundet initierade 1991 ett FoU-programvii (FoU = 
Forskning och Utveckling). En satsning som kan förstås mot bakgrund av de för-
ändringar som samhället i sin helhet och inte minst den kommunala sektorn ge-
nomgått och alltjämt genomgår (Arvidsson m fl, ibid.). Hittills har följande sju 
program initierats (Svenska Kommunförbundet, 1998): 
- Den kommunala självstyrelsen, politikens och politikernas roll 
- Kommunala insatsers betydelse för människors situation, med särskild inriktning 
på konsekvenser av pågående förändringsprocesser 
- Kommunala insatsers betydelse för miljö och naturresurser 
- Kommunerna som FoU-miljö och deras förutsättningar att driva utvecklingsarbe-
te och nyttiggöra forskningsresultat 
- Medborgerligt deltagande och lokala initiativ 
- Att prioritera - om behov av att tänka nytt, välja bort och effektivisera kommunal 
verksamhet 
- Kommunerna och IT, - Aspekter på Demokrati och kompetens 
Den kommunala sektorn har under den senaste 10 årsperioden satsat ca 350 miljo-
ner kronor årligen på forskning, vilket motsvarar ca 0,1 procent av den totala bud-
getomslutningen. De forskningsinsatser som har skett har framför allt funnits inom 
det tekniska området. En utveckling som startade i början av 1970-talet, med Sta-
tens Råd för Byggnadsforskning som samordnande punkt. Den samhällsvetenskap-
liga forskningen har haft en inriktning mot samhällsplanering. Inom forskarvärlden 
kom områden som bostadsförsörjning, fysisk planering och regionalpolitik att spela 
en stor roll för vilka problemområden som definierades som intressanta (Arvidsson 
m fl, ibid.).  
 
 
- Sektorsforskningen 
Under senare tid har flera regionala organ för forskning inom den offentliga sek-
torn startats. I Göteborg finns Centrum för forskning om offentlig sektor. Inrikt-
ningen är att initiera, befrämja och stödja mångvetenskaplig grundforskning om 
den offentliga sektorns ledning, styrning, organisation, finansiering och utvärde-
ring, särskilt på lokal och regional nivå. I Göteborg finns även Kommunforskning i 
Västsverige (KFI). Huvudsyftet är att bedriva tillämpningsorienterad forskning 
inom området kommunal ekonomi och organisation. I Stockholm finns Stockholm 
Center for Organisational Research (SCORE), ett organ som är resultatet av ett 
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samarbete mellan Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet. 
Uppgiften är att bedriva mångvetenskaplig grundforskning om den offentliga sek-
torns ledning, styrning, organisation och utvärdering. I Örebro finns Novemusviii 
vars inriktning är att genom tillämpad forskning stödja kunskapsutvecklingen i stat, 
kommuner och landsting. I Lund finns Kommunal Ekonomisk Forskning och Ut-
bildning (KEFU). Syftet är att initiera och stödja forskning och utbildning som kan 
tillämpas i kommunerna och landstingens arbete på det ekonomiska området. (Ar-
vidsson m fl, ibid.; Tydén, 1995). Vid Högskolan i Karlstad finns Centrum för 
tjänsteforskning (CTF). Verksamheten, som funnits i ca 10 år, omfattar i första 
hand forskning runt tjänsteproduktion och kvalitetsutveckling (Internet, 
http://www. hks.se/inst/ctf/ publicerat/ publicerat.htm#Böcker). Runt om i landet 
finns nu flera regionala organix som aktivt satsar på FoU inom den offentliga sek-
torn. Det är således som redan framhållits relativt svårt att överblicka vad som re-
dan är beforskat inom den kommunala förvaltningsorganisationenx. 
 
 
- Den ämnesspecifika förvaltningsforskningen 
Forskning som rört sociologiska frågeställningar i den kommunala förvaltningen 
har, som jag uppfattar det, varit tämligen begränsad, med undantag av frågeställ-
ningar som rör socialt arbete (t ex Johansson, 1992; Larsson & Morén, 1988; Su-
nesson, 1981), och i någon utsträckning barnomsorg (t ex Johansson, 1993; Pers-
son, 1991). Forskningen om den kommunala sektorn som utförts av företagseko-
nomer har i huvudsak penetrerat ekonomi, organisation och ledning (t ex Bror-
ström, 1986; Brunsson & Rombach, 1982; Jönsson, 1988; Leijon & Lundin & Pers-
son, 1984; Strömberg & Westerståhl (red.), 1983). Statsvetare har i huvudsak arbe-
tat med olika aspekter av perspektiven politiker - medborgare och politiker - för-
valtning (t ex Jönsson & Rubenowitz & Westerståhl, 1995; Peterson, 1992; Roths-
tein, 1986; Rothstein (red.), 1993). Statsvetarna har även riktat intresset mot s k im-
plementeringsforskning, där effekter av olika slag, ofta långsiktigt, av statliga ”väl-
färdsprogram” har studerats (t ex Rothstein, 1994). Exempel på forskning som ut-
förts med den kommunala organisationen som utgångspunkt är t ex Blom (1992 & 
1994) som undersökt den kommunala chefsrollen. Söderholm (1991) har studerat 
kommunal näringslivspolitik och Wiberg (1987) har studerat hur stadsplanering 
sker i en kommun från ett förvaltningsperspektiv. Edvardsson Stiwne (1997) har 
undersökt hur förändringsprocesser sker i den kommunala organisationen, liksom 
Sköldberg (1991) som studerat både kommuner och landsting. Gustavsson och Ny-
ren (1993) har undersökt organisationskultur och sammanslagningseffekter vid en 
kulturförvaltning. Samtliga dessa är kvalitativa fallstudier. Några försök att behand-
la styrproblematiken har också gjorts av t ex Sanderberg och Sturesson (1996) där 
de behandlar ekonomistyrprocessen och dess styreffekter och av Staffansson och 
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Westrup (1995) som belyser hur styrning av kvalitet kan ske i en kommun. Bror-
ström och Edlund (1993) har behandlat kommunal effektivitet sett ur ett kommun-
ledningsperspektiv. Pedagogerna har i huvudsak arbetat med läroplansteori och 
klassrumsforskning (t ex Lundgren, 1986; Odin & Åhs, 1985; Wennås, 1989). 
Forskningen har haft skoladministrativa utgångspunkter eller en föreskrivande an-
sats, vilket ofta gynnat ett snävt beteendevetenskapligt forskningsperspektiv. Det 
finns relativt få studier som direkt fokuserar skolan som organisation, hur skolan 
styrs, hur arbetet fördelas, hur samordning sker och hur effektivitet mäts (Jacobsson 
& Sahlin-Andersson, 1995)xi.  

Den pedagogiska forskning som bedrivits har i det här fallet som det förefal-
ler som sin huvudslutsats kommit fram till att ledningen ägnar sig åt administrativa 
uppgifter och att lärarna bestämmer undervisningsformer och innehåll (Berg & 
Wallin, 1986; Stålhammar, 1984). Berg (1988) uttrycker detta genom att säga att 
det finns ett "osynligt kontrakt", där skolledningen och lärarna ömsesidigt inte läg-
ger sig i varandras uppgifter. Detta förefaller peka på att det finns ett tydligt styr-
problem inom skolans område, i vart fall sett från ledningens utgångspunkt. Skolan 
är inte bara dess pedagogiska innehåll, den är också en organisation som skall sty-
ras från vissa definierade utgångspunkter. Det är slående hur pass litet intresse som 
man inom den pedagogiska forskningen ägnat denna aspekt, trots att detta fält inom 
organisationsteorin i övrigt är mycket omfattande. I Sverige förefaller det i första 
hand vara Berg (t ex 1990, 1993a, b) och Wallin (t ex Berg & Wallin, 1982) som 
ägnat dessa frågor något större intresse. Framför allt har Berg genom de s k SLAV-
projekten (I och II) fokuserat frågor som rör skolans styrning, ledningspersonalens 
uppgifter och funktion samt skolans faktiska verksamhet (Berg & Nytell, 1998). 
Berg (1993b) menar att svenska pedagogiska forskare på olika sätt under hela ef-
terkrigsperioden varit sysselsatta med frågor som rör skolans styrning. Detta har i 
hög grad gällt läroplansforskning och kan i huvudsak sägas röra frågan om statens 
styrning av skolan, inte minst hur olika statliga reformer implementerats. Vad som 
skett inne i skolan, har enligt min mening, i hög grad rört studier på klassrumsni-
vån.   

De arbeten som här uppmärksammats kommer där de har relevans för den 
här studien att relateras närmare när olika aspekter av hur den kommunala förvalt-
ningen styrs behandlas. 

 
 

- Utvecklingsarbete inom förvaltningen 
Under de senaste åren har ett flertal utvecklingsprojekt genomförts inom hela det 
kommunala verksamhetsfältet. Projekten berör vanligen en eller flera aspekter av 
produktionsprocessen och har ofta pågått under relativt kort tid, varför det inte 
finns erfarenheter av mer generellt intresse för den kommunala förvaltningen som 



  32 

helhet och som kan utgöra en del av ett teoretiskt underlag för en sådan här studie. 
Ett försök att ge en "ordentlig inblick" i vad som håller på att hända inom den of-
fentliga sektorn görs emellertid i en antologi med titeln; ”Organisationsexperiment 
i kommuner och landsting” (Jacobsson, red., 1994). Slutsatsen är att kommunerna 
prövar nya sätt att organisera och att styra. Lösningar som i hög grad bygger på 
marknadsidéer med företagsvärlden som förebild. Förändringarna har enligt förfat-
tarna, så här långt, mestadels stannat på "pratnivån". Betoningen på den formella 
organisationen, den som kan avgränsas med styrbara enheter, där resultaten kan 
mätas, vinner gehör.  
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1.4 Verksamhetssektorerna och fallkommunen 
 
 
De studerade verksamhetssektorerna - några generella kännetecken 
Skolan som institution har under hela 1900-talet varit starkt regelstyrd med ett stort 
statligt inflytande. Det statliga huvudmannaskapet övergick 1991 till ett kommunalt 
sådant. År 1989 beslutade Riksdagen om en övergång från regelstyrning till mål-
styrning. I samband med detta ålades kommunerna att upprätta lokala skolplaner. 
Från och med den 1 juli 1995 infördes en ny läroplan (se t ex Johansson & Johans-
son, 1994). Skolan är en verksamhet som kan antas vara svår att styra. Statsmakten 
har under olika perioder prövat nya former för att stärka sitt inflytande över hur 
undervisningen bedrivs. Problemen att lyckas med detta har varit så stora att det fö-
refaller som att man släppt tanken om att från centralt håll klara denna uppgift, 
därmed har den lokala nivån fått ett "friare spelrum" (se t ex Johansson & Johans-
son, ibid.). Det nya formella styrsystemet kan sägas vara mera inriktat på att utvär-
dera och kontrollera, än att ge direkta anvisningar om hur den dagliga skolverk-
samheten bör vara utformad (Skolverket, 1997:134). Hur skolan som organisation 
styrs blir därmed ett problem för de olika nivåerna i den kommunala "skolhierar-
kin". Hur skolans verksamhet genomförs är en fråga som rimligen intresserar 
många olika parter. Först och främst de som finns där dagligen. Elevernas framtid 
vilar på att verksamheten i skolan sköts ändamålsenligt. Skolans personal är också 
intresserade, det är ju deras arbetsplats, där de skall tillbringa en stor del av sitt yr-
kesverksamma liv. De som sitter i ledningen för skolan, skolchefer och rektorer, är 
ansvariga och måste så att säga på tjänstens vägnar vara intresserade av att verk-
samheten kan genomföras på ett sådant sätt att den står i överensstämmelse med lä-
roplaner och lokala skolplaner. Lärarna som i vart fall fram till nu i hög grad har 
haft ett ensamarbete kommer att vara beroende av hur skolan styrs, då det i allra 
högsta grad rör deras vardagsliv. Föräldrarna är i allmänhet angelägna om att verk-
samheten i skolan fungerar så bra som möjligt, dels för att deras barn skall ges en 
god start i livet, dels för att de vill att deras skattepengar ska användas effektivt. 
Det ligger också i statens, näringslivets och för att inte säga det allmännas intresse 
att skolans verksamhet kan styras enligt de intentioner riksdagen lagt fast. Eftersom 
skolan förefaller intressera så många olika grupper är det heller inte konstigt att det 
finns många motstridande intressen, en mötesplats i "korsdrag". 

Barnomsorgen är en relativt sett ny verksamhet i den kommunala organisa-
tionen. Den är framvuxen ur de senaste dryga fyrtio årens förändringar på arbets-
marknaden och i familjelivet. Statens engagemang kan på allvar sägas härröra från 
tiden när den s k Barnstugeutredningen presenterade sitt betänkande i början av 
1970-talet (SOU 1972:26; SOU 1974:42). Utbyggnaden av barnomsorgen kom inte 
på allvar igång förrän i början av 1970-talet. Kommunerna blev skyldiga att driva 
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förskole- och fritidshemsverksamhet i och med lagen om allmän förskola 1975. 
Den utvidgades 1977 med lagen om barnomsorg och har nu fått en egen ”läro-
plan”xii. Den massiva utbyggnaden som skedde styrdes genom centrala regler och 
anvisningar om t ex gruppstorlek, personaltäthet, lokalytor, innehåll mm. Några 
tvingande regler fanns inte, men då olika typer av statliga bidrag knöts till det cen-
trala regelverket blev resultatet att de i praktiken blev tvingande. Detta har i sin tur 
resulterat i att förskole- och fritidsverksamheten i stort sett kom att se likadan ut i 
hela landet. Verksamheten blev i praktiken regelstyrd. (Svenska Kommunförbun-
det, 1996). Efter uppbyggnadsperioden på 1970-talet kom 1980-talet att bli det år-
tionde när det inre arbetet utvecklades. Inte minst tack var de nationella pedagogis-
ka programmen för både förskola och fritidshem.  

 
"De hjälpte naturligtvis till att lyfta fram den pedagogiska kärnan i 
barnomsorgen, men hade på långt när inte alls samma status som t ex 
läroplanerna för skolan". (Svenska Kommunförbundet, 1996:22) 
 

Enligt min uppfattning är de problem som är förknippade med att styra barnomsor-
gen delvis annorlunda än skolans. Verksamheten är organiserad på ett sätt som gör 
att samverkan mellan personalen är det naturliga och inte den strikta klassrumsin-
delning som har karaktäriserat skolans värld. Ända sedan barnomsorgen började 
byggas ut har de anställda hela tiden arbetat i arbetslag. Personalen har därför hela 
tiden haft ett gemensamt ansvar för verksamheten och det har varit nödvändigt att 
samtala med varandra för att lösa uppkomna svårigheter. Att arbeta i lag är emel-
lertid inte problemfritt.  
 

"Det fanns en tid när man ganska allmänt talade om arbetslagets 
'minsta gemensamma nämnare' som den utvecklingspotential som var 
möjlig. Det var inte den ambitiösa professionella pedagogen som fick 
hålla i taktpinnen, utan tvärtom den mest förändringsobenägna". 
(Svenska Kommunförbundet, 1996:24) 

 
Vad som sker inom barnomsorgen får i första hand anses mera direkt beröra de för-
äldrar som har sina barn placerade där. Det är de som vill att deras barn skall få en 
god omvårdnad, några vill också att deras barn skall möta en utvecklande verk-
samhet som bygger på en genomtänkt pedagogik. Här kan det antas, att det faktiskt 
är personalen som har större ambitioner på den senare punkten än vad flertalet för-
äldrar kräver. Inte minst för att ge barnomsorgens personal en ”professionell” sta-
tus. Det finns också ett intresse från många arbetsgivare att det finns en fungerande 
barnomsorg, sannolikt är dessa mindre intresserade av innehållet. Därför förefaller 
det som att barnomsorgen i hög grad är en affär mellan föräldrarna och personalen. 
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Miljöområdet präglas av relativt stora värderingsförskjutningar i befolkning-
en om miljöproblemens betydelse (t ex Bennulf, 1994), vilket samtidigt inneburit 
att myndighetsutövandet också kommit att ersättas av insatser i form av informa-
tion om dessa problem. Diskussionen har präglats av efterdyningar till den stora 
miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992 och det allmänt mest kända dokumentet 
därifrån, Agenda 21 (t ex Björk & Wiklund (red.), 1993). Miljöförvaltningen har 
varit myndighetsutövande (t ex Naturvårdsverket, 1994:3), där hälsoskyddsfrågor i 
traditionell mening stått i centrum och regelverket har varit den givna utgångs-
punkten. När verksamheten i allt högre utsträckning kommit att bli allt mera inrik-
tade på yttre miljöfrågor och av allt mer informativ och upplysande karaktär, har 
verksamheten samtidigt blivit svårare att styra. Miljöförvaltningarna är vanligen 
små enheter. På det sättet representeras stora och små förvaltningar, både i fråga 
om omsättning av pengar och personalstyrka i studien. Antalet intressenter inom 
miljöområdet har ökat kraftigt det senaste årtiondet. Den kommunala miljöverk-
samhetens kärna är dess myndighetsutövning och den blir därför i främsta rummet 
en fråga mellan personalen samt de privatpersoner och företag som berörs av till-
syn eller en anmälan. I några fall kan perspektivet vara bredare, då företrädesvis i 
form av olika typer av informationsinsatser. 

Det kan vara på sin plats att något mera specifikt beskriva den kommun som 
är föremål för den här studien. Inte minst för att tydliggöra det sammanhang i vil-
ket de studerade kommunala förvaltningarna verkar. 
 
 
Fallkommunen - en kort beskrivning 
I det följande presenteras fallkommunen med utgångspunkt från några ”bas-fakta”, 
liksom min egen upplevda bild av denna. 
 
 
- Några data 
Den undersökta kommunen har drygt 12 000 invånare och består av en centralort 
med ca 8 000 invånare, som är administrativt och kommersiellt centrum, samt av 
flera mindre omgivande orter. Den kommunala organisationen hade 1997 ca 1 200 
anställda och kan karaktäriseras som en traditionell typ (den sektorsindelade). 
Verksamheten hade 1997 en omsättning runt 300 miljoner kronor. Den traditionella 
förvaltningsorganisationen som används i fallkommunen är uppbyggd efter en lin-
je-/stabsprincip.  

Näringslivet domineras av tung industri och kommunen klassificeras som en 
industrikommun (Svenska Kommunförbundet, 1994b), vilket innebär att det är en 
kommun med mer än 40 procent sysselsatta inom industri och som ej är glesbygds-
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kommun. Näringslivsstrukturen (Ståhlberg, 1994) har följande fördelning inom 
olika sektorer (tabell 3.1). 
 
Tabell 1.1 Fallkommunens näringslivsstruktur 
 
Område     Andel 
Jord- och skogsbruk      7 % 
Industri     33 % 
Bygg       8 % 
Privata tjänster     25 % 
Offentliga tjänster    27 % 
Totalt     100 % 
 
Av tabellen framgår att industri och privata tjänster står för mer än hälften av sys-
selsättningen och den offentliga sektorn för ca en fjärdedel, vilken i huvudsak ut-
görs av den kommunala organisationens verksamhet. Kommunen spelar således 
som enskild arbetsgivare en viktig roll för sysselsättningen på orten, i synnerhet för 
kvinnorna, vid sidan av att svara för den kommunala tjänsteproduktionen. Kom-
munen har profilerat sig som en s k EKO-kommun, vilket innebär ett förpliktigan-
de att agera så att man verkar för att uppnå ett ekologiskt uthålligt samhälle. 
 
 
- En kort betraktelse över fallkommunen 
En annan bild, författarens subjektiva, kan möjligen bidra till att komplettera be-
skrivningen av det sammanhang inom vilket den kommunala verksamheten som 
studeras utövas. 

Rakt genom centralorten går länsvägen. När man närmar sig från norr möts 
man av ett vackert och omväxlande landskap, små byar, skog, uppbruten av odlad 
mark. När centralorten börjar skymta, syns på vänster hand sjön, där många ur be-
folkningen tillbringar en stor del av sin tid i den egna fritidsbåten. Väl framme mö-
ter VA-verket, bandy- och fotbollsplanen på vänster hand, på höger sida en ganska 
stor livsmedelsbutik, insprängd i villabebyggelse. Lite längre fram till vänster finns 
de äldre delarna av samhället. Kyrkan, äldre träfastigheter, båthamnen och brand-
stationen. Stora industribyggnader avslöjar hjärtat i bygden. Hela orten är upp-
byggd kring och beroende av vad som händer där. Kommer det att ske rationaliser-
ingar? Tänker man lägga ner? Flera ledande kommunalpolitiker har fackliga erfa-
renheter därifrån. Där har de fått sin politiska skolning, men också sett exempel på 
administrativa och organisatoriska lösningar som de bär med sig in i den kommu-
nala organisationen. Det är en socialdemokratiskt styrd kommun sedan lång tid till-
baka och så lär det nog förbli. Hela bygden är beroende av vad som sker på "bru-
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ket", det dominerar människors tänkande och agerande. En nedläggning skulle vara 
slutet. "Bruksandan" påverkar hela samhället och människornas sätt att tänka och 
förhålla sig till omvärlden:  

 
"Det finns en bruksanda. Det är mycket mycket svårt, att göra attityd-
förändringar, att få folket som bor i en bruksmiljö, att känna stolthet 
för sin bygd och ändra på gamla attityder, att det inte var någonting 
att skryta med, att det inte var någonting speciellt. Det är oerhört svårt 
att få folk att tänka i en mera positiv anda och med stolthet berätta om 
sin bygd". (Informationschef, Kommunkansliet) 

 
Väl inne i centralorten finns på bägge sidor av vägen hyreshus, några hundra meter 
längre fram pekar en skylt ut högstadieskolan. Framme vid torget ligger kommu-
nens förvaltningshus. Den kommunala förvaltningen är koncentrerad hit. Verksam-
heten bedrivs som i alla kommuner på en mängd olika platser, i skolor, barnstugor, 
äldrebostäder, idrottsplatser, bibliotek osv. För den som är ”hemtam” i den kom-
munala miljön är det lätt att känna igen sig när man träder in i förvaltningshuset. 
Liksom i andra kommuner brottas man med att få den kommunala ekonomin att 
‘gå runt’. De ständiga driftsunderskotten gör att låneskulden börjar bli oroväckande 
stor. Flera försök att effektivisera verksamheten pågår. På torget är det handel någ-
ra dagar i veckan, flera pizzerior, några små butiker och i en angränsande byggnad 
den kommunala bostadsstiftelsen, ytterligare några kommunala förvaltningar och 
bakom denna byggnad Systembolaget. Här finns samhällets kommersiella centrum, 
Konsum, banker, affärer och sist men inte minst det nyrenoverade Folkets Hus. Till 
vänster längs vägen ligger "bruket" och till höger "tvillingsamhället", som är betyd-
ligt mindre, men med sitt eget "bruk", viktigt för ortens näringsliv. Färden fortsätter 
över ån, på den nybyggda och EU-anpassade bron, över järnvägsviadukten, den 
gamla stationsbyggnaden syns till höger. Ut på riksvägen, på väg mot "grannen" i 
söder. 
 
 
Sammanfattning 
Det första kapitlet har inledningsvis visat att vad som sker i den kommunala för-
valtningen är av stor betydelse för praktiskt taget varje svensk. Eftersom verksam-
heten finansieras i huvudsak med skattemedel och samtidigt har stor betydelse för 
”välfärden”, är det en viktig uppgift som den kommunal förvaltningen har att utfö-
ra. Det inledande kapitlet har också visat på att det är en omfattande verksamhet 
som bedrivs, både när det gäller de ekonomiska resurserna, antalet personer som är 
involverade och verksamhetsfältets bredd. Den kommunala verksamhetens bety-
delse har från början av 1960-talet och fram till i dag kontinuerligt ökat, men den 
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har samtidigt, som det förefaller, närmat sig en gräns när dess tillväxt avstannat. I 
detta läge fästs uppmärksamheten allt mera på hur verksamheten styrs, till omfatt-
ning, inriktning och innehåll. Då verksamheten är heterogen och komplex utgör 
styrproblemet en betydande utmaning för ledningen, men samtidigt ett besvärligt 
fenomen att studera. 

En kort översikt av den organisationsteoretiska litteraturen visar att det finns 
forskning om organisationer från en mängs olika infallsvinklar och att valet av pro-
blem samtidigt styr valet av teoretiska utgångspunkter. En motsvarande genom-
gång av den forskning som rör den kommunala förvaltningen visar, att det är ett 
område som så här långt varit föremål för ett förhållandevis blygsamt intresse. För 
att tydliggöra det sammanhang i vilket de studerade styrprocesserna sker ges en 
översiktlig beskrivning av de studerade verksamhetssektorerna och av fallkommu-
nen som sådan. 

När problemområdet beskrivits och undersökningsobjektet satts in i ett 
sammanhang preciseras i det följande avsnittet avhandlingens syfte och nödvändi-
ga avgränsningar genomförs.  
 
 
2. STUDIENS SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR 

 
Syfte 
Att den kommunala organisationen har så tydligt rationalistiska lösningar kan ”till 
stor del tillskrivas den övergripande byråkratiseringsprocess som kommunsam-
manslagningen och den expanderande tjänsteproduktionen innebar” (Wallenberg, 
1997:26). Detta kan i sin tur ses som ett uttryck för det moderna samhällets rationa-
listiska ideal. Det förefaller inte heller troligt att det skulle vara möjligt att formule-
ra realistiska och fungerande alternativ till detta. Nu kan det diskuteras, om den 
kommunala organisationen verkligen är att betrakta som en rationalistisk konstruk-
tion. För att kunna avgöra detta måste i så fall de kriterier som utmärker dessa klar-
göras. En mer avgränsad frågeställning är då om styrningen av den kommunala 
förvaltningen sker med utgångspunkt från en rationalistisk ansats, med den by-
råkratiska organisationen som förebild (Weber, 1983). Det huvudantagande som 
ligger till grund för den här studien är att så är fallet. Styrningen kan från en sådan 
utgångspunkt ses vara vad som sker i skärningspunkten mellan att påverka aktörer-
nas handlingar och aktörernas strävan efter eget handlingsutrymme. De formella 
dokument som upprättats ger uttryck för en föreställning om en uppdelning av an-
svar och befogenheter som att dessa är logiskt och rationellt fördelade. Det finns 
därmed en inbyggd motsättning, organisationen tycks behöva vara logiskt och ra-
tionellt uppbyggd, men den verklighet i vilken organisationen verkar består av ett 
stort antal aktörer, vilka verkar utifrån sina egna föreställningar om vad det innebär 
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att agera rationellt och logiskt. I själva verket är risken stor att dessa från organisa-
tionens utgångspunkter sett agerar irrationellt. Ett förhållande som ligger utanför 
huvudmannens kontroll. Inte minst torde det gälla organisationens egna aktörer, där 
t ex olika professioner har sina föreställningar knutna till vad som är logiskt och ra-
tionellt. Detta komplicerar också i hög grad bilden och gör det svårt att frilägga 
vilka krafter som verkar när ledningen försöker styra organisationen. 

Förvaltningens uppgift är att verkställa vad politikerna beslutat, vilket ingår 
som ett led i en parlamentarisk process, eller förvaltningspolitik om man så vill (t 
ex Lundquist, 1976). Enligt den "ideala" modellen är det politikerna som har att be-
stämma om verksamhetens omfattning, innehåll och kvalitet. Förvaltningen har ett 
i princip självständigt ansvar för att genomföra verksamheten enligt de intentioner 
och inom de ramar som den politiska ledningen beslutar om. 

Studien har som syfte att studera verksamhetsstyrning i den kommunala för-
valtningen. Intresset är inriktat på hur olika metoder används från ett vertikalt hie-
rarkiskt perspektiv för att påverka aktörernas agerande och hur aktörerna försöker 
skapa sig utrymme för att agera. Hur den laterala samordningen sker lämnas här 
utanför, trots att denna aspekt kan antas vara av betydelse för hur styrningen sker, 
vilket samtidigt innebär att studiens förmåga att förstå och förklara i detta avseende 
inskränks. Utgångspunkten är ett inomorganisatoriskt perspektiv, betraktat både 
med ledningens och med personalens ögon. Det blir på det sättet möjligt att bilda 
sig en uppfattning om vilka för- och nackdelar det finns med att styra den kommu-
nala förvaltningen på det sätt som det sker idag. Fyra frågeställningar formuleras: 
 
* Hur uppfattar chefer och personal generellt sett att de metoder som används för 
att styra verksamheten i den kommunala förvaltningen fungerar? 
 
* Upplever chefer att de har möjlighet att styra verksamheten i förvaltningen med 
hjälp av sin chefsroll och tillgängliga styrmetoder och hur definierar de i så fall 
detta? 
 
* Upplever personalen att de har ett handlingsutrymme att agera inom och hur de-
finierar de i så fall detta? 
 
* Sker styrningen, som den uppfattas av aktörerna i den kommunala förvaltningen, 
på det sätt som avses i den idealtypiska modellen? 

 
Enligt min uppfattning är det en poäng med att undersöka vilka effekter olika styr-
instrument uppfattas ha, hur de inblandade aktörerna upplever att de kan styra re-
spektive styrs och om styrningen sker på det sätt som avses. På ett teoretiskt plan 
blir det därmed möjligt att kritisera den rationalistiska teorins grundantaganden av 
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hur organisationer fungerar och därmed även hur de kan styras. På ett praktiskt 
plan blir det möjligt att om så inte är fallet antingen vidta justeringar av hur styr-
ningen sker, eller att utveckla nya alternativa styrmetoder. 
 
 
Avgränsningar 
För att kunna genomföra studien är det nödvändigt att göra ganska omfattande av-
gränsningar. I det följande beskrivs och motiveras dessa.  

Hur en kommunal förvaltning fungerar och styrs är beroende av ett stort an-
tal faktorer, både externa och interna. Det sammanhang i vilket kommunen funge-
rar är beroende av samhälleliga villkor i bred bemärkelse, vilka i sin tur konstitue-
rar de specifika villkoren. Här är det inte möjligt att ta dessa omständigheter i beak-
tande. Vad som händer i förvaltningarna, vilka i praktiken är löst sammanhållna 
enheter, utgör ett komplicerat och svårhanterat problemkomplex. Berg (t ex 1993a) 
har, som redan framgått, för att hantera detta problem använt begreppen ”styrning 
i” en organisation och ”styrning av” en organisation. ”Styrning i” förvaltningen kan 
då ses vara den process som sker för att genomföra det uppdrag förvaltningen till-
delas. ”Styrning av” blir då den styrning som sker genom att en organisation tillde-
las ett ”uppdrag”. ”Styrning av” och ”styrning i” förvaltningen kan därmed ses som 
olika delar av ett försök att styra den kommunala tjänsteverksamheten. Problemet 
är att det uppstår en mängd komplikationer när denna styrning skall genomföras i 
praktiken (detta resonemang vidareutvecklas i avsnitt 4.2).  

En samhällsvetenskaplig studie ställs alltid inför vägval när det gäller att väl-
ja ett teoretiskt perspektiv. Flera av dessa vägval är av fundamental art, eftersom 
olika perspektiv ofta inte låter sig förenas med varandra. Giddens (1994) har visat 
på några av problemen och han menar att när vi studerar samhälleliga företeelser 
har vi åtminstone fyra teoretiska dilemman (handlingen kontra den sociala struktu-
ren, konsensus kontra konflikt, förändringens orsaker och könets betydelse) att för-
hålla oss till, och ytterligare fler dilemman kan enligt min mening inte uteslutas. 
Det första dilemmat gäller handlingen kontra den sociala strukturen. En fråga som 
under lång tid delat sociologer i två läger, mellan de som betonar de aktiva och 
kreativa komponenterna i människors handlingar och de som betonar den starka 
påverkan som yttre sociala betingelser har. Jag vill framhålla att min egen stånd-
punkt är att en organisation i hög utsträckning kan antas påverkas av yttre struktu-
rella och institutionella faktorer. Jag har här ändå valt att koncentrera studien till 
aktörernas agerande, i medvetande om att detta sker inom en ram och på en arena 
som i hög grad har definierats av yttre faktorer. Ett andra dilemma rör konsensus 
kontra konflikt. I det här sammanhanget är intresset primärt inte inriktat på ett kon-
fliktperspektiv därför att en av styrningens funktioner är att lösa eller balansera 
konflikter, även om det självfallet alltid finns förhållanden som är permanent eller 
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tillfälligt konfliktladdade. Jag kommer emellertid inte helt att bortse från grund-
läggande konflikter, t ex den mellan den rationalistiska organisationens huvudman 
och de professionella yrkeskategorierna. Ett tredje dilemma rör hur samhället ut-
vecklas och förändras. Frågeställningar om förändring i ett organisationsteoretiskt 
sammanhang kan formuleras som ett val mellan frågorna: "Hur fungerar organisa-
tioner när förutsättningarna för deras verksamhet endast långsamt förändras?" och 
"Vilka är de huvudsakliga betingelserna som ger upphov till att organisationer för-
ändras?". Här inskränker sig studien till den förstnämnda frågan. Brorström & 
Rombach (1996) argumenterar t ex för att kommunerna under de senaste åren har 
slutat med att genomföra större administrativa reformer. De menar att det visserli-
gen förekommer förändringar, men att dessa antingen är marginella, eller bygger 
på gamla idéer som genomförs på nytt.  

 
”Ointresset för stora reformer vad gäller kommunala strukturer och 
styrsystem är tydlig och framstår som lika entydigt som det tidigare ru-
tinmässiga reformerandet”. (Brorström & Rombach, 1996:12) 
 

Min utgångspunkt är således att de förändringar som skett vid tiden för studiens 
genomförande inte har varit så omfattande, att de grundläggande förutsättningarna 
för att styra förvaltningens arbete radikalt har förändrats. Snarast måste styrmeto-
dernas funktion bl a antas vara att fungera under ständigt nya förutsättningar. Ett 
fjärde dilemma är könets roll, som dock i det här sammanhanget inte kommer att 
beröras närmare. Visserligen finns det skäl att anta att männen är överrepresentera-
de på t ex chefsbefattningar, liksom att kvinnorna definitivt är det inom barnom-
sorgen och som det förefaller även håller på att bli det i skolan. Det skulle också 
kunna tänkas att kvinnor och män kan uppfatta olika styrmetoder på olika sätt. Det 
förefaller inte helt ologiskt att anta att männen skulle kunna påverkas starkare av 
den ekonomiska styrningen än kvinnorna och vice versa att kvinnor är mera ”ly-
hörda” än män för den rådande organisationskulturen. Jag väljer ändå, med tanke 
på studiens syfte, att koncentrera mig på relationen styrmetod och aktörernas age-
rande, sett från deras position och roll i den hierarkiska organisationen. Könets be-
tydelse kommer därmed inte att kunna klargöras, vilket självfallet är en begräns-
ning. 

Dessa "vägval" innebär som framgått att en mängd frågeställningar inte kan 
behandlas. (Detta känns lite vemodigt, eftersom det i detta finns en visshet om att 
gå miste om intressanta "upptäckter"). 

Mera specifika avgränsningar är att relationen mellan politiker - förvaltning, 
liksom relationen mellan den kommunala förvaltningsapparaten och kommuninvå-
narna/"kunden" lämnas åt sidan. Att utelämna relationen politiker - förvaltning in-
nebär begränsningar. Att inte beakta hur politikerna inverkar på den interna styr-
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ningen betyder i första hand att det är föreställningen om att det är förvaltningsled-
ningen som styr den löpande verksamheten som granskas. Här betraktas de politis-
ka besluten och politikernas personliga agerande som det sätt på vilket de kommu-
nicerar de beslut som förvaltningen skall verkställa. Det dynamiska samspel, som 
kan antas finnas mellan framför allt de olika nämndernas ordföranden och förvalt-
ningscheferna påverkar förvaltningschefernas möjligheter att agera. I praktiken är 
det troligt att nämndsordförandena och i synnerhet de heltidsarvoderade politiker-
na, kommunalråden, ofta anser sig ha anledning att ingripa i förvaltningens arbete. 
Orsakerna till detta kan vara flera, de kan t ex anse att de politiska besluten behöver 
klargöras, att dessa av olika skäl inte verkställs, att förvaltningsledningen på andra 
sätt inte fullgör sina uppgifter, att kommuninvånarna tar kontakt i särskilda ärenden 
etc. Det gör att politikerna kan utöva ett inflytande över förvaltningens löpande ar-
bete. Samspelet mellan politiker och förvaltningstjänstemän utgör därför en del av 
problemkomplexet. För att kunna avgränsa problemet betraktas här politikerna som 
de som ger de uppdrag som förvaltningen skall utföra.  

 
”Diskrepansen mellan den politiska genomslagskraftens ideala bild 
och den reala är således ett faktum, vilket förvaltningscheferna förut-
sätts kunna hantera”. (Cregård, 1996:20) 
 

Att utelämna relationen förvaltning - kommuninvånare ger andra begränsningar. 
Medborgarna spelar i huvudsak två roller, som väljare och som konsumenter av 
kommunala tjänster. Medborgarna spelar därmed både direkt och indirekt en viktig 
roll för hur den kommunala förvaltningen styrs. Vad som sker i mötet med kom-
muninvånarna har naturligtvis betydelse för hur de kommunala aktörerna agerar i 
olika situationer. I de fall där kommuninvånarnas krav och önskemål starkt avviker 
från vad som förväntas av de kommunala aktörerna förefaller det troligt att de i 
många fall kan “värja sig“. Det kan även finnas ett antal situationer där de kommu-
nala aktörerna inte kan eller kanske inte heller vill undvika att tillgodose “kundens“ 
önskemål, trots att dessa ligger utanför vad som ligger i den kommunala aktörens 
uppgifter. I de fallen kommer självfallet kommuninvånarna att ha en direkt styran-
de inverkan på förvaltningens arbete. En näraliggande frågeställning är att också 
organiserade intressen, t ex i form av olika påtryckningsgrupper, företag och före-
ningar utövar påverkan av olika slag. En stor del av dessa kontakter kan förmodas 
ske via informella möten, där organiserade intressen kan antas ofta ha ett betydan-
de inflytande. Problemet som sådant är mera av karaktären att den representativa 
demokratin hotas och i detta kan t ex finnas vissa korruptionsrisker. 

Resultatet av tjänsteproduktionens utfall i termer av kvantitativa mått på 
produktivitet och effektivitetxiii ligger också utanför syftet. Varje typ av organisa-
tion måste i någon mening bedömas i fråga om sin produktivitet och effektivitet. 



  43 

Det ger en koppling till vilka ekonomiska resurser som kan göras tillgängliga och 
hur dessa används för att utföra organisationens uppgifter till det centrala perspek-
tivet. Detta är ett område som av naturliga skäl framför allt sysselsätter ekonomer. 
Den politiska och den förvaltningsmässiga ledningen måste förhålla sig till att av-
göra vad som är att göra "rätt saker". Vad som är "rätt sak" grundas i ideologiska 
föreställningar och inte som t ex i kommersiella företag, av vad som är "intressant" 
för kunden, vilket i princip innebär vad som är möjligt att sälja. Det är i den poli-
tiska processen som det avgörs vad som är "rätt sak". Att producera "saker på rätt 
sätt" är knappast mindre problematiskt. I den praktiska vardagen måste den kom-
munala ledningen på något sätt hantera alla dessa problem. Sannolikt är det bara i 
undantagsfall som resultatet närmar sig sitt optimum. Att kunna koppla effekterna 
av att olika tekniker används för att styra förvaltningen med dess påverkan på pro-
duktivitet och effektivitet ses i det här sammanhanget som en alltför komplicerad 
uppgift. Ett av skälen till detta är att effekterna av styrningen vanligen bara indirekt 
är av monetär karaktär. Det finns t ex ofta inget omedelbart tidsmässigt samband 
mellan enskilda händelser och dess ekonomiska konsekvenser. Det är t ex svårt att 
veta de ekonomiska konsekvenserna av att personal ges utbildning. Att det ger 
upphov till en omedelbar kostnad som kan beräknas är klart, men att beräkna dess 
"nyttoeffekt" i ekonomiska termer är ofta ett vanskligt företag. 

Aktörernas påverkan på varandra, från ett socialpsykologiskt perspektiv, om-
fattas inte. Styrprocessen studeras som tidigare nämnts vertikalt, hierarkiskt. Där-
emot kommer den horisontella påverkan som aktörerna utövar på varandra, t ex när 
människor samverkar i grupper och arbetslag, inte vara möjlig att i det här sam-
manhanget skilja ut och inte heller vilken betydelse denna har. Aktörerna skapar 
där sina roller genom en ständigt pågående interaktion med andra aktörer. Att på-
verka deras agerande och därmed påverka handlingsutrymmet är en ständigt pågå-
ende kamp om inflytande. Hewitt (1981) menar med utgångspunkt från Meads 
(1934) klassiska teori, att spela en roll innebär att en person "går in i" en annans 
perspektiv i en bestämd situation och att denne samtidigt iakttar sitt eget uppträ-
dande utifrån den andres perspektiv. Detta benämner han rolltagande. Rolltagande 
och rollskapande är näraliggande processer, där rolltagandets förändring ger upp-
hov till ett kontinuerligt rollskapande. Att styra en organisation innefattar bägge 
dessa aspekter, både att få aktörerna att anta de roller som etablerats, men även att 
förändra sina roller när nya situationer uppstår. Det är inte givet att rolltagandet 
sker utan komplikationer. Situationer där den ömsesidiga anpassningen saknas le-
der till konflikter. För att kunna förstå hur rolltagandet sker måste situationens ka-
raktär samt de förväntningar och definitioner aktörerna bär med sig blottläggas. I 
de flesta fall innehåller situationen välbekanta personer, objekt och innebörder. En 
av ledningens uppgifter i en organisation är just att medverka till att skapa sådana 
rutinsituationer. Hewitt menar vidare att aktörerna vanligen möter dessa utifrån tre 
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grundläggande antaganden. 1) Att deras föreställningar om situationen stämmer, 2) 
att andra deltagare delar deras föreställningar och 3) att de sällan kontrollerar att så 
är fallet. Rolltagandet och rollskapandet sker på grundval av dessa antaganden. I 
rutinsituationer sker således rolltagande genom att det mesta tas för givet. I en or-
ganisation finns det skäl att anta att det är sådana rutinrelaterade roller som gör att 
den i normalfallet fungerar någorlunda problemfritt. Emellertid är ingen situation 
allt igenom rutin. Ju mer problematisk situationen upplevs, desto ivrigare och mera 
medvetet kommer aktörerna att söka efter meningsfulla mönster. Det innebär att 
aktörerna ständigt konstruerar sina egna bilder av verkligheten.  

 
"Att definiera situationen är en aktiv 'konstruktion av verkligheten', 
varvid människorna är upphov till sina egna upplevelser och till de 
verkligheter de rör sig i". (Hewitt, 1981:140)  

 
Att jag avgränsat denna infallsvinkel här innebär att en viktig ”motkraft” till försö-
ken att styra inte kommer att kunna beaktas. 

Omvärlden, i betydelsen kontext, tas inte heller i beaktande. Kommuninvå-
narna som "omvärldsfaktor" har redan exkluderats. En organisation och dess före-
havanden kan självfallet ses från olika perspektiv. Ett sätt är att bara betrakta vad 
som sker inne i organisationen, vilket den här studien gör. Ett annat alternativ är att 
se ut mot omvärlden, från ett inifrån och ut perspektiv och ett tredje att se utifrån 
och in, vilket förespråkas av institutionellt inriktade organisationsteoretiker, t ex 
Powell & Di Maggio (1991) och Meyer & Scott (1992). Dessa menar bl a att orga-
nisationen bäst kan förstås genom att i första hand institutionaliserade faktorer i or-
ganisationens omgivning beaktas och att det är dessa som ger förutsättningarna för 
organisationens fortbestånd och de bestämmer också vad som sker inne i organisa-
tionen. Jag är benägen att instämma i denna inställning, samtidigt som jag menar, 
att det är möjligt att använda ett begränsat inomorganisatoriskt perspektiv under 
vissa förutsättningar, nämligen att det är väl avgränsade fenomen som studeras och 
att det samtidigt sker under ett tydligt medvetande om vilka begränsningar som det-
ta förorsakar. 

Trots att studiens uttalade syfte är att gå på "djupet", finns det därvidlag flera 
begränsningar. Eftersom det är flera olika styrmetoder som studeras är det självfal-
let inte möjligt att bli lika detaljerad som om bara en av dessa metoder studerats. 
Om det t ex enbart hade varit organisationens kultur som studerats, skulle detta 
också ha inneburit att det varit möjligt att mera djupgående och detaljerat kartlägga 
vilka värderingar som finns, vilken betydelse de har osv. Trots dessa svårigheter är 
det av värde att välja den uppläggning som studien har, därför att olika styrmetoder 
existerar och används sida vid sida. Det kan t ex vara så att de olika metodernas ef-
fekter tar ut varandra, eller verkar i motsatta riktningar, eller förstärker varandras 
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effekter. Det blir på detta sätt möjligt att belysa den komplexa process som det in-
nebär att styra den kommunala förvaltningen. I stället för att studera enskilda fakto-
rer hamnar undersökningen på "systemnivå", i det här fallet det kommunala styrsy-
stemet. Några ytterligare avgränsningar kommer emellertid att göras senare när de 
styrmetoder som studeras preciseras. 

De tekniker för att styra som studeras är i sig generella och används i de fles-
ta organisationer, men deras funktion kan förväntas variera beroende på förutsätt-
ningarna i det enskilda fallet. Perspektivet i denna studie fjärmar sig därmed från 
de delar av organisationsläran som söker finna allmängiltiga lagbundenheter hos 
organisationer som generellt fenomen. 
 
 
Sammanfattning 
I det andra kapitlet har studiens syfte formulerats, som att ge en ökad kunskap om 
den styrning som sker inne i den kommunala förvaltningen. Problemets komplexi-
tet har medfört att ganska omfattande avgränsningar har varit nödvändiga att 
genomföra. Den styrning som sker genom politikernas inflytande, liksom av kom-
muninvånarna i deras roll som konsument av kommunala tjänster har valts bort, 
men också frågan om att undersöka förvaltningens produktivitet och effektivitet. 
Även en rad andra begränsningar har varit nödvändiga att göra. När syftet precise-
rats och nödvändiga avgränsningar genomförts kommer i det följande avsnitten 
några metodologiska problem att diskuteras, liksom hur studien genomförs. 
 
 
 
3. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 
 
 
Inledning 
Utifrån syftet att studera hur styrningen sker i den kommunala förvaltningen, är ett 
tänkbart angreppssätt att försöka klargöra hur väl aktörernas agerande svarar mot de 
intentioner som ledningen har. Detta är emellertid inte helt problemfritt av flera 
skäl, inte minst metodiskt. En av svårigheterna är t ex att till alla delar veta vilka in-
tentioner ledningen har. Framgår de av skrivna dokument, eller finns det aspekter 
som inte direkt kan utläsas? Vi kan t ex inte veta vad ledningen diskuterar internt, 
eller vilka implicita överväganden de agerar utifrån. En annan svårighet är att det 
ofta inte är fråga om att aktörerna omedelbart reagerar på beslut, instruktioner eller 
andra viljeyttringar från ledningen, utan i stället kan resultatet visa sig veckor eller 
månader senare. Ibland finns kanske ingen synbar reaktion alls och hur skall i så 
fall detta tolkas? Det är således problematiskt att utröna hur aktörernas agerande 
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skall avläsas. Till detta skulle kunna läggas ytterligare en rad metodiska svårigheter 
med att närma sig frågan om hur styrningen sker. En av de möjligheter som finns, 
visserligen med en rad begränsningar är att utgå från aktörernas egna berättelser om 
hur de upplever att deras agerande styrs. Den grundläggande utgångspunkten är att 
på deduktiv väg bygga upp en idealtypisk styrmodell, vilket sker i ett följande teori-
avsnitt. Aktörernas uppfattningar av hur styrningen faktiskt sker tolkas utifrån att 
deras berättelser som på induktiv väg tolkas och sammanfogas till en helhet, om än 
en i vissa avseenden motstridande sådan. Det ger en möjlighet att ställa den idealty-
piska styrmodellens funktion mot aktörernas tolkningar av hur styrningen sker. Jag 
kommer i de följande avsnitten att diskutera den kvalitativa fallstudiemetoden för 
att både visa på dess möjligheter, men också de problem som är förknippade med 
metoden. 
 
 
3.1 Den kvalitativa fallstudiemetoden 
 
En tolkande och förståelseskapande ansats 
I det följande diskuteras några centrala metodologiska problem inom den ansats 
som inom vetenskapsteorin kommit att benämnas den tolkande eller förståelseska-
pande. Burell & Morgan (1979) framhåller, att den tolkande och förståelseskapan-
de ansatsen har en lång tradition inom sociologin. Ursprunget och den intellektuella 
traditionen innefattar en bred skala av filosofiskt och sociologiskt tänkande. Dess 
historia är förankrad i den tyska idealistiska traditionen genom bl a Kant, Dilthey, 
Weber och Husserl. Weber har på ett avgörande sätt bidragit till att utveckla den 
tolkande ansatsen inom sociologin. I Webers metodologi är handlingsbegreppet 
centralt. Det är inte i första hand den enskildes handlingar som är studieobjektet, 
utan i stället den sociala handlingen. Med handling avses ett mänskligt förhåll-
ningssätt som ger mening, med social handling avses hur individernas förhållnings-
sätt till varandra ger mening (Weber, 1983). Huvuduppgiften blir att tolka och för-
stå de sociala handlingarnas innebörd, t ex i en organisation, som resultat av led-
ningens försök att styra aktörernas sociala handlingar i denna. 

Den undersökningsmetod som nära anknyter till en sådan teoribildning är den 
kvalitativa fallstudien. Fallstudiemetoden ger som regel inte utrymme för att studera 
mer än en enskild enhet, beroende på komplexiteten hos det problem som studeras 
och en önskan att kunna komma "djupare" än att bara behandla ytliga och lätt iakt-
tagbara skeenden. Detta leder till problem när de erhållna resultatens generalitet 
skall bedömas. Det går naturligtvis inte att göra omedelbara generaliseringar. Där-
emot är det möjligt att göra modeller och teoretiska konstruktioner av hur de under-
sökta styrmekanismerna verkar och att pröva dessa i förnyade fallstudier. Självfallet 
kan flera fall studeras samtidigt, men det kräver tillgång till nödvändiga undersök-
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ningsresurser. Det skulle i ett sådant fall underlätta att pröva olika teoretiska kon-
struktioners generella giltighet. 

En grundläggande utgångspunkt i den här studien är att utgå från hur aktö-
rerna säger sig uppfatta att styrningen sker. Skälet till detta är att det framstår som 
en fruktbar möjlighet att kunna fånga in den ytterst komplexa process som styr-
ningen av en organisation utgör. Att kunna följa de kedjor av orsak - verkan rela-
tioner som funktionalistiskt inriktade teoretiker arbetar med framstår inte som 
genomförbart med tanke på problemets komplexitet och det faktum, att det kan 
vara långa tidsförlopp mellan olika händelser som påverkar varandra. Alvesson och 
Sköldberg (1994) menar t ex att det finns flera skäl för att inte betrakta empirin 
som hela sanningen. Ett av dessa är att ett fenomen bör belysas i en kombination av 
totalitet och subjektivitet. Det gör att endast begränsade aspekter av fenomenet lå-
ter sig fångas in i en empirisk studie. För att kunna tolka materialet krävs mycket 
mer än ett avgränsat empiriskt material. Ett annat skäl är att aktörerna, när de låter 
sig intervjuas, inte bara kan förmedla intryck av vad som ingår i deras medvetna 
föreställningsvärld, de går samtidigt och bär på omedvetna och bakomliggande fö-
reställningar.  

Tolkande organisationsteoretiker utgår från att vad som sker i organisationer 
måste förstås utifrån aktörernas agerande, vilket bara delvis är beroende av hur or-
ganisationen har konstruerats för att fungera och att rådande strukturer visserligen 
skapar begränsningar, men ändå ger dessa ett handlingsutrymme. Aktörerna antas 
att i någon mening agera rationellt inom de subjektivt uppfattade ramar som orga-
niseringen ger upphov till. Inom sociologin har detta förhållande betecknats som 
Thomasteoremetxiv: "Om något definieras som verkligt så blir det verkligt till sina 
konsekvenser" (Brante, 1993:23). Det kan även uttryckas som att människor har 
sina subjektiva definitioner av verkligheten (Berger & Luckmann, 1979). I mötet 
med andra bekräftas eller negligeras individens verklighetsföreställningar. För att 
kunna hålla kvar en verklighetsföreställning måste individen få bekräftelse och 
uppmuntran från andra. En begränsning som ligger inbyggd i den tolkande ansatsen 
är i stället att aktörernas och deras tolkningar tenderar att överbetonas och att man 
därvid riskerar att bortse från strukturella faktorers betydelse. I det här fallet är ut-
gångspunkten att organisationen har en struktur, till vilken aktörerna är bundna i 
sitt agerade. Det betyder att deras handlingsutrymme har strukturellt uppställda 
gränser.  

I den här studien sammanställs och tolkas data genom att ett "mosaikper-
spektiv" används. Tolkningen av aktörernas bilder fogas samman med syftet att så 
långt möjligt ge en mera sammansatt bild av de fenomen som studeras. Samtidigt 
sorteras de delar som inte bedöms direkt avse de berörda faktorerna bort, vilket 
samtidigt innehåller en risk för att tolkningen begränsas. De bilder som då framträ-
der är inte entydiga, utan innehåller olika infallsvinklar och motsägelser. Det åter-
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speglar i sin tur individernas uppfattningar om hur de styrs och agerar som kom-
plexa och motsägelsefulla. Resultatet syftar till att ge en mer sammansatt bild än 
den som den enskilde aktören ger uttryck för, som samtidigt kan utgöra ett mönster 
där olika faktorers påverkan kan tydliggöras. Messing och Westlund (1997) menar 
t ex att den kvalitativa analysen är en balansgång mellan återberättande och tolk-
ning. De framhåller att den kvalitativa analysen sällan är ett återgivande av vad nå-
gon eller några har sagt och gjort, därför att data inte talar för sig själva, utan måste 
tolkas. De menar vidare att tolkningen är ett sätt att beteckna och kategorisera för 
att skapa mer innehållsrika begrepp. Tolkningen sker i det här fallet inte från den 
enskildes utgångspunkt, utan från de bilder som konstruerats med utgångspunkt 
från aktörernas berättelser. Detta innebär ändå att det i princip finns ett antal olika 
sätt att tolka resultatet, t ex beroende på hur dessa bilder byggs upp, men antalet 
tolkningsmöjligheter kan begränsas genom valet av teoretiska utgångspunkter. Al-
vesson och Sköldberg (ibid.) framhåller i det fallet att forskning är en tolkande ak-
tivitet, där utövaren i vart fall i högre grad än inom andra verksamheter är medve-
ten om detta. Forskningsarbetet inkluderar och drivs av en uttolkare, som ofta 
dessutom interagerar med andra uttolkare, t ex de aktörer som studerasxv. 
 
 
Något om kvalitativa metoders möjligheter och begränsningar 
I det här sammanhanget kommer metoder som använder kvalitativa data endast att 
berörs ytterst översiktligt. Att så sker är framför allt för att det inte här i första hand 
är en fråga om att diskutera kvalitativa metoder som sådana och de för- och nack-
delar som är förknippade med dessa. I litteraturen finns för övrigt en imponerande 
mängd arbeten som behandlar detta tema. Då denna studie är kvalitativ kan det 
ändå vara på sin plats att nämna något om de kvalitativa metodernas utgångspunk-
ter. Deras förespråkare har gjort sitt ställningstagande:  

 
”/.../ qualitative methodology advocates an approach to examine the 
empirical social world which requires the researcher to          interpret 
the real world from the perspective of the subjects of his investiga-
tion”. (Filstead, 1970:7)  

 
Vill man kortfattat sammanfatta vad kvalitativa undersökningar syftar till, kan man 
säga att det är att ”finna de kvaliteter som tillsammans karaktäriserar företeelsen i 
fråga, dvs som gör att man kan skilja den undersökta företeelsen från andra förete-
elser” (Eneroth, 1992:47). Begreppet kvalitet kan då närmast betraktas som en fö-
reteelses samlade egenskaper. Kvalitativa metoder ger av förklarliga skäl upphov 
till en mängd metodologiska problem som forskaren måste förhålla sig till och 
samtidigt hantera. Trots den mängd av arbeten som behandlat detta råder det inte 
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konsensus om hur den kvalitativa studien skall genomföras och hur resultaten skall 
tolkas. Kvalitativa metoder utmärks dessutom av att det är forskaren själv som är 
det primära instrumentet för att samla och att analysera data. Hur detta skall gå till 
finns det endast i begränsad omfattning fastlagda regler och procedurer för. På den 
punkten skiljer sig kvalitativa metoder drastiskt från kvantitativa metoder. Detta 
har i sin tur gett upphov till en tämligen omfattande diskussion om vad som utmär-
ker den ideale fallstudieforskaren, vilket samtidigt gett upphov till en rad olika 
uppfattningar bland forskare på den punkten. Silverman (1993) ställer t ex upp sex 
”grundregler” för den kvalitativa studien (anm. min bearbetning och översättning), 
nämligen: 
- Kritik behöver inte vara ett övervägt alternativ till andra förklaringar 
- En aktörs ståndpunkt är inte liktydigt med en förklaring 
- Ett fenomen försvinner alltid 
- Undvik att välja mellan motstridande förklaringar 
- Låt inte ett enstaka element utgöra en förklaring 
- Förstå de kulturella formerna genom de ”sanningar” som uttrycks 

I det följande diskuteras några grundläggande metodologiska problem sam-
tidigt som fallstudiemetoden behandlas. 
 
 
Fallstudien som metod 
Fallet som studieobjekt i sig är viktigt, eftersom det åskådliggör något väsentligt 
om den studerade företeelsen i fråga. Det innebär i sin tur att kausala förhållanden 
kan upptäckas och förstås både på empirisk och på teoretisk nivå. För den här fall-
studien är detta betydelsefullt, då det inte mer än i begränsad utsträckning kommer 
att vara möjligt att empiriskt klarlägga orsak-verkan relationer. Därtill är, som jag 
redan framhållit, det studerade fenomenet alltför komplext. Det finns t ex skäl att 
anta att relationen mellan aktörernas kompetens och deras handlande har ett sam-
band, men att det bara är i vissa specifika situationer som dessa samband empiriskt 
framträder. Lägger man till detta en påverkan från ytterligare flera faktorer försvå-
ras i än högre grad möjligheterna att empiriskt påvisa samband. För att kunna han-
tera denna typ av problem kan i stället teoretiska förklaringar vara en fruktbar väg 
för att öka förståelsen av det fenomen som studeras. Fallstudier kan i det här fallet 
bidra till att öka insikten om hur olika styrmekanismer verkar i en kommunal för-
valtning.  

En viktig fråga är vad det går att lära av just det här fallet. Stake (1994) skil-
jer på tre typer av fallstudier. 1) Intrinsika, där syftet är att lära så mycket som möj-
ligt om ett visst unikt och speciellt fall. I det här fallet skulle detta innebära att 
kommunen X av något skäl i sig är så intressant, att dess unika egenskaper står i 
fokus. 2) I den instrumentella fallstudien är i stället syftet, att förstå så mycket som 
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möjligt om ett visst fenomen som fallet belyser. Det avser t ex den styrning som 
sker inne i kommunala förvaltningar, inte bara i det studerade fallet, utan i kom-
munala förvaltningar generellt för, att uppnå en bättre förståelsekunskap om det 
studerade fenomenet. Tolkningen syftar till att leda fram till antaganden om de 
styrmekanismer som finns i kommunala förvaltningar, antaganden som kan prövas 
i andra fallstudier. 3) I den multipla fallstudien görs jämförelser mellan flera fall i 
fråga om likheter och skillnader. I det fallet genomförs inte bara en instrumentell 
fallstudie i en enhet, i stället genomförs denna samtidigt för flera fall som också 
jämförs med varandra. De tre typerna av fallstudier utvecklas ytterligare något i 
nästa avsnitt, när frågan om hur urvalet av fall går till diskuteras.  

Yin (1988) definierar en fallstudie som en empirisk undersökning som syftar 
till att undersöka ett fenomen i sitt sammanhang där flera olika typer av datakällor 
kan användas. För att genomföra en fallstudie anför Yin sex möjliga datainsam-
lingsmetoder (källor): dokument, arkiv, intervjuer, direkta observationer, deltagan-
de observationer samt "fysiska konstprodukter" (Physical Artifacts). Yin menar att 
fallstudiens undersökningsdesign omfattar fem delaspekter, nämligen studiens: 
- frågeställningar 
- påståenden 
- analysenheter 
- samband mellan analysdata och påståenden 
- kriterier för tolkning  

Merriam (1994) anser att den kvalitativa fallstudien är en helhetsinriktad be-
skrivning och analys av en enda enhet eller en viss företeelse. Fallstudien som 
forskningsmetod framstår därför som ändamålsenlig när forskaren vill skaffa sig 
djupgående insikter om en viss given situation och om hur de inblandande tolkar 
denna. Det kan noteras att i fallstudien föreskrivs inte någon speciell datainsam-
lingsmetod. Fallstudien är användbar när man vill studera ett samtida fenomen med 
utgångspunkt från frågor av typen varför något sker och hur det sker, när man sam-
tidigt saknar möjlighet att "ha kontroll" över studieobjektet. Kvantitativa metoder 
förutsätter vanligen i stället att forskaren har kontroll över studieobjektet. Merriam 
(ibid.) anför vidare att den kvalitativa fallstudien är partikularistisk, vilket betyder 
att den fokuserar på en viss situation, händelse, företeelse eller person. Detta talar 
enligt min mening ytterligare för fallstudiemetoden i detta sammanhang. Fallstudi-
er är deskriptiva, där resultatet skall leda fram till en "tät" beskrivning av så många 
som möjligt av de faktorer som är inblandade, men även beskriva samspelet dem 
emellan. Detta kan som framgått förbättra förståelsen av den företeelse som stude-
ras, samtidigt som den är induktiv genom att resultatet byggs upp från de data man 
har tillgång till, vilka har sitt ursprung i det konkreta sammanhang där det studera-
de fenomenet finns. Det är viktigare att upptäcka nya relationer, begrepp och ny 
förståelse snarare än att verifiera och falsifiera hypoteser. Starrin (i Starrin och 
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Svensson (red.), 1994) menar att kvalitativa metoder kan identifiera och bestämma 
karaktären hos den studerade företeelsen, att upptäcka, att få insikt och förståelse. 
Frågorna handlar om vad som kännetecknar och utmärker en företeelse. För att 
kunna fånga detta krävs en analys som växlar mellan observationer och idéer samt 
mellan del och en framväxande helhet, på ett sätt som kännetecknar den s k ”her-
meneutiska cirkeln”. 

Merriam (ibid.) framför att i en fallundersökning är teorins plats i stor ut-
sträckning beroende av vad man redan känner till om det område man är intresse-
rad av. Inom vissa samhällsvetenskapliga forskningsområden finns det information 
som teorin så att säga redan tolkat. Andra områden är mera outforskade och därför 
finns det färre teorier. Det finns t ex en omfattande mängd organisationsteoretisk 
litteratur, som samtidigt täcker ett brett spektrum av företeelser, men där t ex den 
kommunala förvaltningen visats ett begränsat intresse. Organisationsteorin har ofta 
avsett näringslivets organisationer och förhållandevis få undersökningar har, som 
redan framgått, berört den kommunala förvaltningen. Merparten av de undersök-
ningar som genomförs inom det organisationsteoretiska området är dock kvalitativa 
fallstudier. 

Ett argument som anförts mot fallstudien är, att den inte möjliggör statistiska 
generaliseringar till en större population. Dock kan fallstudiens resultat generalise-
ras mot bakomliggande teoretiska utgångspunkter och möjliggör därmed analytiska 
generaliseringar (Yin, ibid.), vilket innebär att förståelsen av fenomenet kan, som 
tidigare behandlats, förstås genom teoretiska antaganden. Kritiken mot oförmågan 
till statistiska generaliseringar framstår i flera situationer som tämligen poänglös. 
Ett viktigt skäl till detta är att många av de fenomen som studeras är så komplexa, 
att de inte låter sig fångas i kategorier som kan behandlas statistiskt på ett menings-
fullt sätt. 

I det följande diskuteras de problem som uppstår när forskaren själv är en del 
av den miljö som studeras, nämligen vad som möter ”insidern” när denna skall fri-
göra sig från sina förutfattade meningar, men också för att utnyttja den förförståel-
se som finns. 
 
 
Att vara "insider" 
Är det en för- eller nackdel att ha kunskaper och erfarenheter från det område som 
skall studeras? Man kan anta att det är lätt, att bli "fånge" i sina egna föreställning-
ar, men också att det ger möjligheter till en djupare förståelse av de fenomen som 
skall studeras på ett sätt som inte låter sig göras av den "oinvigde". 

Det faktum jag har att ta hänsyn till är att jag verkat praktiskt taget hela mitt 
yrkesverksamma liv, i mer än 20 år, arbetat i kommunal verksamhet. Av dessa har 
jag drygt 15 år arbetat i en och samma kommun i olika befattningar allt från fritids-
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assistent till park-fritid-kulturchef och senare personalchef. Jag har haft möjlighet 
att befinna mig på olika positioner, vilket ger insikter som kan vara svåra att in-
hämta på något annat sätt än genom att vara "närvarande". Risken är samtidigt att 
perspektiven skyms av inskränkthet och förutfattade meningar. De senaste drygt 
sju åren har jag tillbringat som anställd av ett kommunalt länsförbund, som är en 
samverkans- och intressorganisation för samtliga kommuner i ett län. Erfarenheter-
na blir då av ett annat slag, nämligen kommunernas situation betraktad från ett bre-
dare perspektiv än det som regel finns i en enskild kommun. Jag har också under 
några perioder arbetat som lärare på en folkhögskola och senare även på en hög-
skola, framför allt med olika uppdragsutbildningar riktade till skol- och barnom-
sorgspersonal. Jag har således mött den kommunala verksamheten från olika ut-
gångspunkter, vilket kan underlätta att se vad som sker från flera perspektiv. De 
senaste årens arbetsuppgifter gör att jag inte längre upplever att jag direkt tillhör 
den "kommunala gemenskapen", vilket säkert påverkat mitt sätt att betrakta vad 
som försiggår. Kanske har det en "frigörande" betydelse, men det kan också inne-
bära en "färgad" kritisk inställning. De senaste två åren har jag arbetat med vad 
som kommit att kallas högskolans ”tredje uppgift”, nämligen att öka kontaktytan 
mellan den akademiska världen och arbetslivet, genom att vara med att bygga upp 
ett s k regionalt pedagogiskt resurscentrum. Detta har av naturliga skäl inneburit att 
skolan och dess verksamhet kommit i fokus under denna period. 

Jag har själv inte haft någon egentlig anställning i fallkommunen, däremot 
har jag under drygt ett år på halvtid arbetat med ett miljöprojekt i denna kommun. 
Projektet hade ingen koppling till t ex miljöavdelningen utan bedrevs fristående 
från den kommunala förvaltningsorganisationen. Det gav samtidigt en del möjlig-
heter att under denna period få viss tillgång till "det inre livet", som en slags delta-
gande observatör. Att jag vid tiden för intervjuerna periodvis fanns i kommunen 
bidrog till att jag aldrig möttes som en främmande utan, att de som intervjuades såg 
det som självklart att jag fanns där. Samtidigt kan jag själv ha varit "offret" genom 
att inte vara tillräckligt uppmärksam på att jag i vissa lägen kan ha "förts bakom 
ljuset". Emellertid bygger inte undersökningen till någon del på deltagande obser-
vation i dess vedertagna mening. Någon datainsamling har således inte skett den 
vägen, men självklart har dessa erfarenheter spelat en roll när resultatet av studien 
tolkas. 

En viktig fråga är om dessa omständigheter påverkat mina möjligheter att 
genomföra studien. Vilka sätt finns det att upptäcka systematiska och slumpmässi-
ga fel och avvikelser? Ett är naturligtvis, om intervjupersonernas utsagor återges på 
det sätt de framfördes att ta reda på om de berörda "känner igen sig" i beskrivning-
en. Det går däremot inte att veta om de varit ärliga, de kan ha haft motiv för att ge 
en bild som inte stämmer överens med de verkliga förhållandena. De kan t ex vilja 
framstå som mer styrda eller mera självständiga än vad de egentligen är.  



  53 

Ett problem att tolka respondenternas utsagor ligger i att min egen tolkning 
sker dels i relation till mina erfarenheter som tidigare ”insider” och dels i relation 
till den idealtypiska styrmodell som utgör studiens tolkningsbas. Det förfaller dock 
inte särskilt troligt att respondenterna i någon större utsträckning funderar över hur 
olika faktorer styr deras agerande. Deras utsagor riskerar därmed att vara oreflekte-
rade. Det finns därmed en risk att jag ”övertolkar” deras berättelser och därmed 
också över- eller underskattar en viss faktors styrande inverkan. Jag antar samtidigt 
att vi ibland styrs utan att vara medvetna om den styrning som vi blir utsatta för. 
Min tolkning måste därför innefatta frågan om hur styrda aktörerna blir, medvetet 
respektive omedvetet, eller om det är jag som tolkar att de styrs, när de egentligen 
agerar från sina egna utgångspunkter. Tolkningen av det insamlade materialet är 
därför på ett konkret och praktiskt plan besvärligt. Ett sätt att försöka att hantera 
detta problem är att jag använt flera kolleger som i omgångar läst hela eller delar 
av manuset och jag har därvid försökt att vara uppmärksam på deras reaktioner av-
seende de tolkningar jag gjort. Problemet att tolka kan med Giddens (1976) sägas 
utgöras av en dubbel hermeneutik. Uttolkaren måste dels förhålla sig till aktörernas 
tolkningar och dels rekonstruera aktörernas tolkningar med hjälp av teoretiska be-
grepp, därför att det finns skäl att anta att aktörernas tolkningar inte beskriver fe-
nomenet i dess hela vidd. 

Utgångspunkten för diskussionen kring att frigöra sig från sina förutfattade 
meningar skulle också kunna vara den rakt motsatta. När vi konstaterat ett antal 
svårigheter och lever med medvetenheten om de begränsningar som “insidern“ har 
att beakta, kan vi samtidigt ställa frågan vilka fördelar det har att vara “insider“. 
Det kan vara så att denne lättare förmår se vad som är det självklara i det som sker, 
men att det också kan vara just där “insidern“ kan ha svårast att upptäcka sina bris-
ter. En viktig aspekt är att han/hon lever med och därmed kan göra sina egna tolk-
ningar av det som sker. Det finns naturligtvis en fara även med detta. När ens egen 
tolkning inte stämmer med andras finns det skäl till eftertanke. Det kan både vara 
en fråga om att ha förmåga att upptäcka vad andra inte ser, men det kan lika gärna 
vara en uppenbar feltolkning. Den utanförstående måste helt förlita sig på andras 
tolkningar, medan "insidern" kan göra sina egna tolkningar med utgångspunkt från 
en bred erfarenhetskunskap. En fördel är också att det är möjligt att direkt hitta 
“nyckelaktörerna“, de som av något skäl spelar betydelsefulla roller i det samman-
hang som studeras. 

Den tolkning “insidern“ gör skiljer sig från de tolkningar de studerade aktö-
rerna kan göra t ex därför att de inte haft anledning att speciellt tänka på eller ob-
servera en viss företeelse eller, att de inte har ändamålsenliga begrepp för att be-
skriva och analysera, eller för att de inte på ett medvetet sätt kopplar sin egen tolk-
ning till någon typ av teori. Ändå är det deras tolkningar vi har att förlita oss på, 
även om vi själva kan göra tolkningar som går bortom detta. “Insidern“ bör således 
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i normalfallet kunna ha förutsättningar att studera ett fenomen i dessa samman-
hang. Ett problem är att denne måste förhålla sig till både det vederbörande råkar 
gilla likväl till det som han/hon ogillar. "Insidern" kommer alltid att vara beroende 
av sina tidigare föreställningar, vilket t ex kan vara till nackdel när det gäller att 
upptäcka nya samband. Men, det innebär också fördelar med att ha en sådan posi-
tion. ”Insidern” har en förförståelse och en förståelse av sammanhanget som den 
utanförstående aldrig kan ha. Det kan även innebära en klar vinst för att förstå in-
tervjupersonernas utgångspunkter och deras sätt att se på verkligheten. 

Genomgången har visat att det förefaller svårt för “insidern“ att helt kunna 
distansera sig från det studerade fenomenet, men att det också ligger en möjlighet i 
att kunna utnyttja närhetens fördelar (Repstad, 1993). Dessa kan inte drivas hur 
långt som helst. De ståndpunkter som framkommer måste ställas mot andras tolk-
ningar och mot någon form av teoretisk ram. Om man från sådana utgångspunkter 
med begreppet objektivitet avser intersubjektivitet bör tolkningen av resultatet bli 
likartad oberoende av vem som genomför undersökningen. Om en kvalitativ under-
sökning har en god intersubjektiv giltighet kan knappast enbart avgöras från teore-
tiska utgångspunkter utan genom att undersökningen upprepas av oberoende fors-
kare, från likartade utgångspunkter. Med andra teoretiska angreppssätt kan självfal-
let ett fenomen framstå i ett annat ljus. Det betyder att det undersökta fenomenet 
ständigt innehåller möjligheter till nya upptäckter. Att tolkning av insamlade och 
kategoriserade data passar in i en teoretisk ram är i sig ingen garanti för att det inte 
är förutfattade meningar och ett omedvetet selektivt urval som fått företräde och 
som gör att tolkningen passar in i den teoretiska ramen. Resultatet måste därför 
bära tvivlets signum, i avvaktan på att andra belägger eller förkastar de slutsatser 
som läggs fram.  

Det finns skäl för att något närmare gå in på frågan om hur fallet väljs ut, när 
det finns ett relativt stort antal fall som skulle kunna vara möjliga och därför kom-
ma i fråga. I det följande avsnittet beskrivs hur valet av fall sker. 
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3.2 Det studerade fallet 
 
 
Val av fall 
Valet av analysenhet är i sig problematiskt, om man inte i första hand är intresserad 
av det specifika fallet. Här är intresset, som redan framgått, inriktat på hur styr-
ningen i förvaltningen sker och vilket handlingsutrymme dess aktörer har, vilket 
gäller för alla svenska kommuner, där en av dessa här väljs ut för att studeras när-
mare. Det går inte att helt gardera sig mot att det fall som studeras inte är unikt i 
fråga om det fenomen som fokuseras. En möjlighet kan vara att på förhand försöka 
att ta reda på hur olika aktörer uppfattar valet av i fall i detta avseende. Yin 
(1988:31) anser att analysenheten (fallet) generellt är relaterad till hur undersök-
ningens ursprungliga frågeställningar formuleras. Den här studien är i en mening 
instrumentell därför att den syftar till att så mycket som möjligt förstå mekanis-
merna bakom hur den kommunala förvaltningen styrs. I en annan mening kan stu-
dien som framgår nedan sägas vara en multipel fallstudie genom att två olika för-
valtningar med tre olika verksamhetssektorer jämförs med varandra. Däremot är 
det inte en multipel fallstudie i betydelsen att flera olika kommuner jämförs med 
varandra. Då det knappast går att finna något "idealfall" är det inte självklart vilket 
fall som skall väljas. Valet av fall har därför skett av en rad praktiska undersök-
ningsskäl, t ex att fallkommunen finns på ett rimligt geografiskt avstånd från min 
bostadsort, att det inte får vara en alltför stor enhet etc. Analysenheten kom från en 
sådan utgångspunkt redan i ett tidigt stadium att bli en befolkningsmässigt liten 
kommun. Det underlättar undersökningens genomförande i och med att styrsyste-
men antas uppvisa en lägre grad av komplexitet än i stora kommuner. Den kom-
munala förvaltningsorganisationen kan generellt sett delas upp i tre huvudtyper: 
kommundelsbaserad, beställar-/utförarorganisation och den traditionella. För studi-
en väljs en kommun med den väletablerade traditionella organisationsformen. 
Denna är den vanligast förekommande och samtidigt mest beprövade. Analysenhe-
ten bedöms behöva avgränsas ytterligare för att inte riskera att studien blir alltför 
"ytlig". I nästa steg väljs två förvaltningar, en barn- och utbildningsförvaltning och 
en miljöavdelning. Då en kommun som regel kan omfatta någonstans mellan 10 - 
15 olika förvaltningar har urvalet skett genom att jag valt verksamhetsområden 
som jag haft en viss kännedom om sedan tidigare (se mera om för- och nackdelar 
med ett sådant angreppssätt under avsnittet - att vara ”insider”). Det finns på det 
sättet ingen möjlighet att "täcka in" hela det verksamhetsområde som kommunerna 
svarar för. Valet av andra sektorer skulle sannolikt uppvisa skillnader, möjligen 
inte helt avgörande, men ändå tillräckligt stora för att kunna urskiljas.  

Skola och barnomsorg är verksamheter med starka sociala inslag. Miljö- och 
hälsoskydd är en naturvetenskapligt och legalt inriktad verksamhet. En annan 
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aspekt är graden av lagreglering. De verksamhetssektorer som studeras varierar 
från barnomsorgen som är relativt svagt reglerad, över skolan med en starkare re-
glering genom skollag och läroplaner, till miljö- och hälsoskyddsverksamheten 
med en hög grad av lagreglering, med omfattande inslag av myndighetsutövning. 
En ytterligare aspekt är de olika verksamhetssektorernas omfattning, uttryckt både i 
form av resursförbrukning och personalantal. Skola och barnomsorg omsätter stor 
andel av de ekonomiska resurserna och de har stor personalstyrka i förhållande till 
de flesta andra kommunala förvaltningar. Miljökontoren är som regel mycket små 
och omsätter lite pengar. Jag har här antagit, att detta kan vara faktorer som har be-
tydelse för hur verksamheten styrs. Genom att välja verksamheter som skiljer sig 
på detta sätt blir det möjligt att täcka in en viss variation. 

Jag har valt att så långt möjligt inte avslöja vilken kommun som är fallkom-
mun. Det viktigaste skälet är att de personer som intervjuas skall kunna få behålla 
sin anonymitet. Det finns bara en miljöchef, en barn- och utbildningsförvaltnings-
chef etc och dessa skulle lätt kunna identifieras om fallkommunen namnges. Ett 
annat skäl är, att det inte är fallkommunen i sig som är intressant, utan på det sätt 
vilket styrningen sker. Fallkommunen hade i princip kunnat vara vilken som helst 
av landets drygt 280 kommuner. Skulle någon ändå kunna identifiera fallkommu-
nen, har jag så långt som möjligt försökt att undvika att rikta kritik som är riktad 
mot en enskild person. I den mån sådan kritik finns, vill jag påpeka att denna i så 
fall gäller en viss position i organisationen som sådan och positionens möjligheter 
att ge innehavaren ett handlingsutrymme, inte det sätt på vilket en viss person spe-
cifikt agerar. 
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3.3 Studiens genomförande 
I de avsnitt som följer beskrivs hur undersökningen genomförs och det förs även en 
diskussion om vilka problem som är förknippade med detta. Studien genomförs, 
som redan framgått, som en kvalitativ fallstudie. Data samlas in genom en inter-
vjuundersökning, kompletterad med insamling och analys av officiella dokument. 
 
 
Intervjuer 
I de följande avsnitten beskrivs och diskuteras de bägge datainsamlingstekniker 
som används, vilka personer som intervjuas, varför just dessa väljs ut, hur intervju-
erna går till och hur dokument samlas in.  

Innan studien påbörjades genomfördes flera enkätundersökningar på prov för 
att försöka undersöka hur olika aktörer ser på sin egen och ledningens roll. Fråge-
formuläret kom med tiden att bli så komplext att det blev svårt att besvara utan om-
fattande instruktioner och begreppsförklaringar. I samband med detta förkastades 
enkäten som datainsamlingsmetod. I stället används intervjuer som ger en möjlig-
het att få mer innehållsrika och detaljerade svar på frågor om hur aktörerna upple-
ver att de styrs av de metoder som används och vilken handlingsfrihet de har i sitt 
arbete. 

Intervjuer sker med totalt 28 personer (bilaga 1), vilka väljs ut genom ett 
strategiskt urval. Intervjupersonerna väljs så att de skall representera olika yrkeska-
tegorier och olika organisatoriska nivåer i de undersökta förvaltningarna. I teorin 
förutsätts att de olika nivåerna är väl integrerade, i praktiken finns det skäl att anta 
att aktörer på olika nivåer agerar förhållandevis självständigt i förhållande till var-
andra. Från den centrala kommunledningen intervjuas tre personer, där ekonomi-
chefen och personalchefen bedöms vara de som har det största inflytandet. Infor-
mationschefen bedöms var den som har en "bred" överblick över vad som sker 
inom hela kommunen. Av miljöavdelningens totalt fyra personer intervjuas samtli-
ga. Inom barn- och utbildningsförvaltningens ledningsfunktion intervjuas förvalt-
ningschefen, utvecklingsledaren, den ekonomiansvarige och en assistent. På nästa 
nivå i organisationen intervjuas tre rektorer och två biträdande rektorer. Av perso-
nalen intervjuas fem lärare och fem barnskötarexvi (figur 3.1).  
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den kommuncentrala förvaltningsledningen (3) 
 
 

     
 samtlig personal vid förvaltningslednings- och 
 miljöavdelningen (4) administrativ personal vid  
   Barn- och utbildningsförvaltningen (4) 
 
 
          rektorer/ bitr. rektorer(5)  
 
 
    

lärare (5)       barnomsorgs- 
          personal (5) 
 
Figur 3.1 Intervjupersonernas organisatoriska placering 
 
Ytterligare två intervjuer genomfördes, en med en kommunstyrelseledamot och en 
med ett ekonomibiträde, men dessa kom av olika skäl endast, att användas i be-
gränsad omfattning. Intervjuerna genomförs i samtalsform, med stöd av en "inter-
vjuguide" (bilaga 2). Intervjuerna inleds med att den intervjuade får berätta var de 
arbetar, vilka deras huvudsakliga arbetsuppgifter är och varför de utför sina arbets-
uppgifter på det sätt som de gör. Den första fasen av intervjun är avsedd att ske så 
"öppet" som möjligt för att ge intervjupersonerna möjlighet, att uttrycka sina spon-
tana tankar. De ombads genom följdfrågor att vidareutveckla sina synpunkter. På 
det viset kommer, allt eftersom samtalet fortgår, intervjuerna in på de områden som 
omfattas av intervjuguidens "frågeområden". När så inte är fallet behandlas dessa 
frågeområden i samtalets slutfas. ”Intervjuguidens” funktion är snarare att vara ett 
stöd för att inga ”frågeområden” lämnas obehandlade än att precisera frågor till de 
personer som intervjuas. Intervjuerna spelas in på band och skrivs ut. De delar som 
uppenbart inte har med det fenomen som studeras att göra sorteras bort redan i det-
ta skede. Häri ligger naturligtvis en viss fara att relevanta data kan "falla bort". 

Datainsamlingen genomfördes under 1995 och första halvåret 1996. Fem 
kompletterande intervjuer gjordes under vintern 1997. Intervjuernas längd variera-
de mellan 45 minuter och upp till 1,5 timme. 

Intervjuerna ger tillsammans en ”täckning” av de viktigaste och mest före-
kommande ”rollerna” eller positionerna i den kommunala förvaltningsorganisatio-
nen. Tanken är att dessa tillsammans kan ge olika perspektiv på hur styrningen i 
förvaltningen upplevs ske. Utgångspunkten är den som uttrycks i det tidigare be-
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handlade s k Thomasteoremet, nämligen att aktörerna definierar sin egen verklighet 
och också agerar utifrån denna utgångspunkt. Därigenom blir skillnaden mellan 
den idealtypiska styrmodellen och aktörerna upplevelser av hur styrningen faktiskt 
sker uppenbar. 

En fråga som måste ställas, men som knappast mer än till en del kan besva-
ras, är hur många intervjuer som behöver genomföras för att säkerställa att ett op-
timalt kvantum relevanta data kommer att samlas in. Ett begrepp som kan hjälpa 
till att bringa viss klarhet är vad som kan kallas "teoretisk mättnad" (Glaser & Stra-
uss, 1967: 61-62, 111-113). Begreppet används här i en betydelse som innebär att 
allt eftersom nya intervjuer genomförs kommer allt mindre ny information att till-
föras. Fortsatt datainsamling efter en punkt när "teoretisk mättnad" inträtt kommer 
att ge allt mer av "samma sak". En allmän bedömning är att resultatet av de inter-
vjuer som genomförts närmat sig en så kallad "teoretisk mättnad", trots att från 
några yrkeskategorier endast ett fåtal personer intervjuats. Karaktären på proble-
men gör att olika yrkeskategorier faktiskt mera liknar varandra än att de skiljer sig 
åt. I stället finns en större skillnad mellan vilken position i hierarkin man innehar. 
Det går självklart inte att utesluta att ytterligare värdefull information skulle kunna 
ha tillkommit om ytterligare intervjuer genomförts. 

Det kan finnas skäl att avslutningsvis något beröra frågan om de intervjuade 
personernas trovärdighet som källor. En journalist eller en historiker skulle säga att 
det skulle behövas minst två oberoende källor för att de data som samlas in kan be-
traktas som tillförlitliga. Studiens tillförlitlighet kan därför ökas genom att de per-
soner som berörs intervjuas var för sig och oberoende av varandra. Naturligtvis kan 
det i något fall funnits kontakter mellan dessa personer för att diskutera vad de 
skulle kunna svara i en intervju, men eftersom ingen annan än jag själv känt till 
vilka personer som skulle komma att intervjuas måste denna risk betraktas som 
marginell. Intervjupersoner kan inte heller antas ha haft några egentliga motiv för 
att ”förbereda” varandra på hur de borde svara i en eventuell intervjusituation. 
 
Dokument 
Dokumentation med avseende på hur förvaltningens styrs analyseras i första hand 
de diarieförda handlingar som finns tillgängliga under den period som studien 
genomförs. Dokumenten analyseras i syfte att verifiera intervjupersonernas utsagor 
om hur verksamhetens styrs som officiella "bekräftelser" eller "avståndstaganden" 
och för att bekräfta eller förkasta innehållet i den idealtypiska modellen som an-
vänds som teoretisk tolkningsbas. När studien genomfördes visade det sig att 
mängden dokument som specifikt rör hur förvaltningen skall styras inte var särskilt 
omfattande. De som fanns att tillgå, var av den typ som i stort finns i alla kommu-
ner: statliga föreskrifter, reglementen och liknande. Lokala dokument som berörde 
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styrningen i förvaltningen kan därutöver sägas var den skolplan som finns inom 
Barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
 
Litteraturstudier 
För att bygga upp den teoretiska referensramen och därmed skapa en idealtypisk 
styrningsmodell för den kommunala förvaltningen har det varit lika självklart som 
nödvändigt att genomföra litteraturstudier. Ett problem i sammanhanget är att den 
organisationsteoretiska litteraturen är mycket omfattande. För att kunna avgränsa 
detta breda fält har jag i huvudsak sökt organisationsteoretisk litteratur från två ut-
gångspunkterxvii. I den första fasen litteratur som tar upp problem kring hur orga-
nisationer styrs. Svårigheten i det fallet är att den organisationsteoretiska litteratu-
ren inte bara hänför sig till olika discipliner, utan också till flera olika ”skolbild-
ningar”. När undersökningens fokus och uppläggning så småningom allt mer kom 
att koncentreras på att utgå från en rationalistiskt konstruerad idealtyp för hur styr-
ningen förväntades kunna ske kom litteraturstudierna att allt mer inriktas åt detta 
håll. Samtidigt blev det allt mera uppenbart att de professionella inte utan vidare 
kunde inordnas i denna tradition, varför det blev nödvändigt att utvidga litteratur-
studierna till professionaliseringsforskningens område. Den andra utgångspunkten 
var att studera litteratur som mera specifikt tar upp styrproblem i den kommunala 
förvaltningen generellt, vilket visade sig vara ett område som i liten utsträckning 
behandlats. I förlängningen av detta studerades litteratur som mera specifikt avsåg 
de studerade verksamhetssektorerna. 
 
 
Sammanfattning 
I detta kapitel har den kvalitativa fallstudiens möjligheter och begränsningar som 
metod för att studera hur styrningen sker i den kommunala förvaltningen behand-
lats, liksom hur valet av fall sker och hur studien genomförs. Genomgången har vi-
sat på, att den kvalitativa fallstudien kan "fånga in" komplexa sammanhang på ett 
sätt som gör att förståelsen för hur olika faktorer samverkar ökar. Även om det inte 
alltid går att påvisa direkta orsakssamband beroende på att det inte är möjligt att 
studera alla orsaksfaktorer kanske inte ens att identifiera vilka de är, eller att det 
finns en tidsförskjutning genom en kedja av orsakssamband kan teoretiska anta-
ganden genereras och studeras. En ökad förståelse för det komplexa sammanhanget 
kan utgöra underlag för att formulera nya och mera precisa forskningsuppgifter. 
Därmed framstår fallstudien som ett ändamålsenligt sätt att genomföra en studie av 
den här typen. Problemet med att vara ”insider” har därvid getts särskild uppmärk-
samhet. 
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Studien genomförs som en intervjuundersökning, kompletterad med att offi-
ciella dokument studeras. Intervjuer sker med totalt 28 personer, vilka väljs så att 
de skall representera olika yrkeskategorier och olika organisatoriska nivåer i de un-
dersökta förvaltningarna. Intervjuerna genomförs i samtalsform, med stöd av en 
"intervjuguide". Datainsamlingen genomfördes under 1995 och första halvåret 
1996. Fem kompletterande intervjuer gjordes under vintern 1997. Intervjuernas 
längd varierade mellan 45 minuter och upp till 1,5 timme. För att bygga upp den 
teoretiska referensramen genomförs litteraturstudier från två utgångspunkter, hur 
organisationer styrs i en generell mening samt mera specifikt litteratur som tar upp 
styrproblem i den kommunala förvaltningen. 

Det är då hög tid att behandla några centrala organisationsteoretiska fråge-
ställningar, frågor som riktar in intresset mot vilka faktorer som är av betydelse för 
studiens genomförande och för att skapa en tolkningsbas. 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER FÖR ATT STUDERA STYRNING 
I DEN KOMMUNALA FÖRVALTNINGEN 
Teoriavsnittets syfte är att konstruera en idealtypisk modell för styrningen i den 
kommunala förvaltningen. I princip är det möjligt att bygga upp flera olika varian-
ter av en sådan modell, beroende på var utgångspunkterna tas. Min tanke är här att 
med hjälp av min egen förförståelse av hur den kommunala förvaltningen fungerar 
(eller kanske min förutfattade mening), men framför allt med hjälp av den organisa-
tionsteoretiska litteraturen identifiera, beskriva och analysera faktorer som ledning-
en kan kontrollera och därmed använda i sina försök att styra den kommunala för-
valtningen. Dessa faktorer utgör sedan utgångspunkt för att konstruera modellen.  

För att bygga upp en idealtypisk styrmodell för den kommunala organisatio-
nen genomförs inledningsvis en kort genomgång av den rationalistiska organisa-
tionsteorins grundläggande antaganden. Begreppen styrning och handlingsutrymme 
preciseras och förekommande styrmodeller och styrmetoder identifieras. I ett sär-
skilt avsnitt görs en relativt noggrann genomgång av de olika styrmetoder som inne-
fattas i den idealtypiska styrmodellen som jag definierar i avsnittets inledning.  
 
 
4.1 Den rationalistiska organisationsteorins utgångspunkter 
En organisation kan i det här sammanhanget ses som en metafor för när människor 
gemensamt producerar tjänster inom en given ram. Människor är då inte bara en 
speciell form av resurs; "They not only work for the organization - they are the or-
ganization" (Pugh & Hickson, 1989:151). Det finns uppenbart många olika infalls-
vinklar på hur organisationer kan undersökas, beroende på vad det är man vill för-
stå eller förklara. I det här fallet är utgångspunkten att den kommunala förvaltning-
en kan beskrivas som en idealtyp utifrån de dokument som beskriver hur styrning-
en av förvaltningen är avsedd att ske, vilka i sin tur kan kopplas till den rationalis-
tiska organisationsteorins bärande principer. Rationalistisk används här i den all-
männa betydelsen förståndsmässig och förnuftstroendexviii. Detta gör samtidigt 
begreppet kontextberoende. Den rationalistiska ansatsen grundar sig på antagandet 
att människor är rationella aktörer. Att en aktör handlar rationellt betyder att denne 
väljer det bästa av föreliggande alternativ (Gilje & Grimen, 1995). Detta blir också 
den rationalistiska organisationsteorins problem att det bästa alternativet för den 
enskilde aktören eller grupper av aktörer inte behöver vara det för organisationen.  
 
 
Tillämpningsområden 
Hösten 1989 tillsatte den sittande regeringen i Sverige den s k Produktivitetsdele-
gation (Produktivitetsdelegationen, expertrapport nr 5, 1991). Utredarnas uppgift 
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var att analysera produktivitetsutvecklingen i Sverige. Resultatet presenterades i 10 
rapporter. En av dessa avsåg arbetsorganisationens betydelse för produktiviteten. 
När man studerade vilka hinder som fanns för att utveckla produktiviteten konsta-
terade man:  
 

”Det sannolikt främsta hindret för en utveckling av organisationer, 
privata som offentliga, idag är den tayloristiska traditionen som 
svenskt arbetsliv vilar på”. (Produktivitetsdelegationen, expertrapport 
nr 5, 1991:23) 

 
Utredarna konstaterade att kunskaperna och förmågan att organisera arbetsproces-
sen är hårt knuten till det tayloristiska synsättet med dess snäva produktivitetsbe-
grepp. Även om den rationalistiska organisationsteorins ställning successivt för-
svagats som teoretisk bas bland många organisationsteoretiker är dess ställning 
fortfarande mer eller mindre orubbad som prototyp för att organisera företag, såväl 
inom näringsliv som offentlig sektor. Detta gäller inte minst för den kommunala 
sektorn i Sverige (Wallenberg, 1997). Den förnyelse som skett av organisatoriska 
former, tycks i allt väsentligt ha skett inom denna ram. Jag menar att detta inte kan 
uppfattas på annat sätt än, att det i praktiken inte existerar några egentliga realistis-
ka alternativa till rationalistiskt uppbyggda organisationer när det finns ett behov 
av att uppnå hög ändamålsenlighet och effektivitet. 

Wallenberg (ibid.) menar också att den dominerande ideologin i efterkrigsti-
dens Sverige inom styrningens område har haft en stark byråkratisk inriktning. 
Inom detta ”byråkratiparadigm” har kommunerna försökt bygga upp sin organisa-
tion genom storskaliga hierarkiska förvaltningar i en strikt nämndsstruktur, med 
formaliserade planerings- och styrsystem. Resultatet blir en centralstyrd detaljre-
glering. Analogt blir de anställdas roller i hög grad toppstyrda, detaljreglerade och 
osjälvständiga, därmed kommer följaktligen verksamheten att bli ”standardiserade 
välfärdspolitiska tjänster i en storskalig produktionsapparat av byråkratisk karak-
tär” (Wallenberg 1997:21). 

När Taylor 1911 publicerade sin Scientific Management ville han:  
 
"/.../ prove that the best management is a true science, resting upon 
clearly defined laws, rules, and principles, as a foundation. And fur-
ther to show that the fundamental principles of scientific management 
are applicable to all kind of human activities /.../". (Taylor, 
1985:7/1911)  

 
Winander & Zetterberg (1982) anser att resultatet av taylorismens praktiska till-
lämpning blev en viktig rationell social innovation som gjordes av Henry Ford. In-
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satsen bestod i att kombinera två viktiga delar. Det var de sönderstyckade arbets-
momenten, som gjorde det möjligt för outbildad arbetskraft att kunna göra något så 
komplicerat som att producera en bil. Detta i kombination med att dessa erbjöds 
hög lön för ett enformigt arbete. De som inte kopierade denna innovation slogs ut 
därför att detta sätt att organisera verksamheten ledde till enorma produktivitets-
vinster. Det innebar också att det tidigare självklara sambandet mellan låga löner 
och lönsam produktion inte längre visade sig gälla. Det är väl dokumenterat att den 
rationella organisationen även använts som modell även inom den offentliga sek-
torn i Sverige (se t ex Wallenberg 1997). 
 
 
Den rationalistiska ansatsens huvudprinciper 
Den rationalistiska ansatsen har dömts ut av många organisationsforskare. Vid mit-
ten av 1970-talet uppstod något av en renässans, framför allt inom den sociologiskt 
orienterade organisationsteorin. Den nya strömningen kan benämnas neo-
rationalistisk, inom vilken det omgivande samhället i t ex ekonomiskt, politiskt och 
teknologiskt hänseende beaktas (Berg, 1990). Den neo-rationalistiska ansatsen för-
utsätter inte som den rationalistiska teorin, koncensus utan utgår från att en organi-
sations verksamhet finns i skärningspunkten mellan många olika intressen. Den 
neo-rationalistiska ansatsen kan sägas omfatta tre områden eller nivåer. Byråkrati-
teori, som berör relationen mellan huvudman och exekutiv, administrationsteori 
som berör styrningen av organisationers produktion samt den socio-tekniska an-
passningsteorin som berör de anställdas engagemang i organisationens verksamhet 
(Berg & Wallin, 1986). Rationalistiskt inriktade organisationsteoretiker hävdar att 
organisationer bäst kan förstås som objektiva fenomen. Perspektivet är i första 
hand inomorganisatoriskt. Organisationen antas skapa funktioner som garanterar 
att den förmår att verka och att överleva. Det som inte går att förklara på detta sätt 
blir i stället dysfunktioner, eller uttryckt som irrationella fenomen. För funktiona-
lister kan organisationen förändras kontinuerligt genom logiska och rationella val, 
vilket i sin tur leder fram till att förändring sker under ”ordnade” former. Strukturer 
kan däremot förändras utanför aktörernas kontroll och därmed uppkommer organi-
satoriska ”paradigmskiften”. En viktig begränsning med det funktionalistiska per-
spektivet är dess avgränsning till ett inomorganisatoriskt perspektiv. Det blir på så 
sätt inte möjligt att beakta vilka faktorer i omgivningen som bidrar till att styra or-
ganisationens verksamhet. Det funktionalistiska perspektivet öppnar upp för en ra-
tionalistiskt dominerad organisationsteori, vilket i den här studien bildar utgångs-
punkten för att konstruera en rationalistisk idealtypisk styrmodell för den kommu-
nala förvaltningen. Självklart har detta perspektivet begränsningar. I det här fallet 
vill jag särskilt betona den begränsning som ligger i att aktörerna kan förväntas 
agera från sin egen föreställningsvärld. Därmed kommer möjligheterna att begrän-
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sas till vilka uppfattningar aktörerna själva har och det förklaringsvärde som kan 
ligga inbyggt i detta. 

Morgan (1986) anför att en organisation uppbyggd utifrån den rationalistiska 
organisationsteorins antaganden är välfungerande: a) när det finns en tydlig uppgift 
att utföra; b) när omgivningens efterfrågan är stabil; c) om man vill producera 
samma produkt om och om igen; d) när precision premieras och e) när personalen 
uppträder på ett förutsägbart sätt. Den rationalistiskt uppbyggda organisationen har 
flera begränsningar som att a) den skapar organisatoriska former som har stora svå-
righeter, att anpassa sig till en förändrad omgivning; b) organisationen riskerar, att 
bli en "mindless and unquestioning" byråkrati, c) personalens egna intressen kan ta 
över organisationens intresse och d) den fungerar avhumaniserande. 

Den rationalistiska organisationsteorin är, som jag uppfattar det, sprungen ur 
och bunden i industrisamhällets föreställning om en storskalig massproduktion av 
varor. Organisationen ses som att vara till för att få ett arbete utfört och som tjänar 
huvudmannens syften. Detta leder i sin tur fram till stora organisationer med omfat-
tande planerings-, reglerings- och kontrollstaber. Den önskade rationaliteten riske-
rar att bli mera skenbar än verklig och den avsedda effektiviteten riskerar att förby-
tas i sin motsats (Wallenberg, 1997). Organisationer byggs upp, betraktat från en ra-
tionalistisk utgångspunkt, av enheter som i förhållande till varandra har en över- 
och underordnad ställning. Rationalistiska organisationer förutsätter både en hori-
sontell anpassning och vertikal underordning i förhållande till överordnade nivåer i 
organisationen. Problemet är att kollegers accepterande ofta förefaller vara viktigare 
än chefens gillande. De kanske viktigaste principerna är att arbetsprocessen separe-
ras från arbetarnas yrkesskicklighet, liksom att ledningens planering skiljs från 
verkställigheten (Brulin & Nilsson, 1995). 

 
Organisationens aktörer 
Det kan finnas skäl att något behandla de krafter som verkar inne i organisationen 
och som under vissa betingelser fungerar som motkrafter till ledningens försök att 
styra. En kraft som kan identifieras är de professionella och deras krav på autonomi. 
Till detta kan samtidigt sägas att alla yrkeskategorier inte är professionella. Det 
gäller t ex för flera av de yrkeskategorier som studeras i det här sammanhanget, 
några av dessa kan dock kategoriseras som semi-pro-fessionella. 

I den politiska debatten och i den samhällsvetenskapliga litteraturen betonas 
allt mer den moderna expertisens, de professionellas, roll.  
 

”The modern world is the world of the professional expert. Just as pre-
industrial society was dominated by landlords and industrial society by 
capitalists, so post-industrial society is dominated by professionals. 
Their power, prestige, influence, and incomes stem from their posses-
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sion of specialized knowledge, based on education, competitive merit, 
and experience on the job - in a word, on their human capital”. (Per-
kin, 1996:1) 

 
Forskningen om de professionella yrkesgrupperna har gått ut på att skilja ut dessa 
från andra yrkesgrupper och forskare har därför ställt upp ett antal kriterier på vad 
som kännetecknar en profession liksom att fokusera de processer och strategier som 
leder fram till att de avgränsar ett yrkes- och kunskapsområde samt till att uppmärk-
samma professionernas ställning i samhället (Selander, 1989). Castro (1992) har t 
ex försökt att analysera moderna professionella yrkesgrupper från ett Durkheimskt 
perspektiv. Ursprungligen stod begreppet professionell för att offentligen bekänna 
sig till en viss religiös lära, men kom senare att mera allmänt betyda att stå för en 
viss uppfattning. I vardagsspråket torde professionell närmast betyda ungefär skick-
lig eller yrkesmässig. Selander (1989) pekar på begreppens latinska ursprung, där 
profession betyder uppgift eller yrke och professionell har betydelsen yrkesmässig. 
Beckman (1989) anser t ex att det inte finns någon egentlig gemensamt omfattad 
definition om vad som utgör en profession, vare sig i allmänt språkbruk, eller i 
forskningslitteraturen. Företagsekonomerna Bruzelius & Skärvad (1995) menar i 
sin tur att de professionella yrkesgrupperna kännetecknas av att: 
- de kontrollerar ett visst kunskapsområde 
- de har en lång grundutbildning och de behöver kontinuerlig fortbildning 
- de har ett internt normsystem och en egen yrkesetik 
- de är beroende av närhet till forskningsresultat 
- de har ett personligt ansvar för sitt arbete 

Torstendahl (i Selander, red., 1989) framför att i varje definition av profes-
sionalism måste kunskapssystemen spela en central roll. Detta för att teorier om 
professionalismen så intimt är kopplade till hur kunskaper nyttjas av den som besit-
ter dessa. Abbott (1988) framhåller för sin del att professionaliseringsbegreppet kan 
ses från fyra olika perspektiv. Det funktionella, det strukturella, det monopolistiska 
och det kulturella. Den funktionalistiska ansatsen, företrädd av t ex Carr-Saunders 
och Wilson, Marshall och Parsonsxix, såg professionerna huvudsakligen som ett 
sätt att kontrollera den asymmetriska relationen mellan expert - klient. Från den 
strukturella ansatsen, med företrädare som Millerson, Wilensky och Caplowxx, blir 
professionen ett sätt enbart för att kontrollera yrkesutövningen. Arbetets innehåll 
och expert - klientrelationen ses som mindre viktiga. Den monopolistiska ansatsen 
betonar fortfarande de strukturella elementen, men framhåller professionen som ett 
sätt att uppnå dominans och auktoritet. Inflytelserika företrädare för detta synsätt är 
t ex Larson och Johnsonxxi. Abbott (ibid.) framför slutligen en ansats som han be-
nämner den kulturella. Här fokuseras den kulturella legitimeringen av en profession 
(se t ex Bledstein; Haskellxxii). Abbott (ibid.) argumenterar för att dessa olika per-
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spektiv kan sammanföras till en mera generell beskrivning av den professionalise-
ringsprocess som sker:  

 
”Expert, white-collar occupations evolve towards a particular struc-
tural and cultural form of occupational control. The         structural 
form is called profession and consist of a series of        organizations 
for association, for control, and for work. /.../. Culturally, professions 
legitimate their control by attaching their expertise to values with gen-
eral cultural legitimacy, increasingly the values of rationality, effi-
ciency, and science”. (Abbott, 1988:16) 

 
Abbott (ibid.) framför vidare att de flesta forskare har studerat en profession i taget 
och därvid antagit att professioner gradvis växer fram, steg för steg. De flesta av 
dessa talar mindre om vad de professionella gör, utan i stället om hur de är organi-
serade för att utföra sina uppgifter. Brante (1989) menar att det inte är fruktbart att 
enbart utgå från professionella yrken, utan framför allt att detta behöver komplette-
ras med en teori om professionstyper: 
- ”fria professioner” 
- klassiska akademiska professioner 
- (välfärds)statens professioner 
- kapitalets professioner 

Den viktigaste skiljelinjen går mellan de som företräder näringslivet och den 
offentliga sektorn, eller kapitalet och staten som Brante uttrycker saken. Enligt ho-
nom är denna utveckling nära förbundet med utvecklingen och konsolideringen av 
den moderna välfärdsstaten under 1900-talet. ”Detta skapar i sin tur en ny form av 
rationalitet, inte minst för de professionella yrken som är beroende av den offentli-
ga sektorn” (Brante, 1989:43). Till detta skulle det i dagens Sverige vara möjligt att 
urskilja en femte professionstyp, den politiska (Brante, 1989.). Beckman (ibid.) an-
ser att man inte bör definiera professionsbegreppet med hjälp av tidsberoende krite-
rier som t ex begreppet rationalistisk trots att många samtida professioner skulle 
kunna betecknas på detta sätt. Hur man ställer sig till Beckmans ståndpunkt i det 
fallet har självfallet att göra med utifrån vilket syfte en undersökning genomförs. 
Om syftet är att åstadkomma ett verktyg genom att definiera ett begrepp, som gör 
att professioner kan studeras oberoende av tid och rum har naturligtvis Beckman 
helt rätt. Är syftet i stället att analysera en profession i en specifik kontext förefaller 
det som ändamålsenligt att använda begreppet rationell när detta är ett utmärkande 
kännetecken. 

Den moderna professionaliseringsforskningen har ofta kommit att studera 
samma sociala grupper som de nya klassteoretikerna, men från ett annat perspektiv 
(Brante, 1989). När klassteoretikerna försöker placera in sociala grupper i ett sam-
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hälleligt sammanhang, har professionaliseringsforskarna undersökt dessa som mer 
eller mindre fristående från deras samhälleliga funktion i övrigt. Både Marx och 
Weber beaktade olika gruppers intressen från ett samhällsperspektiv, antingen från 
en analys av klasser eller av olika gruppers sociala status (Selander, ibid.). Från 
Weber härrör begreppet social stängning (”closure”) vilket kommit att för en del av 
professionaliseringsforskningen bli ett centralt begrepp. Oavsett vilket perspektiv 
man anlägger, förefaller det generellt vara så att en profession fungerar socialt 
stängande för andra grupper. Parkin (1979) ser professionerna som framgångsrika 
grupper som lyckats monopolisera vissa kunskaper och färdigheter (Selander, ibid.). 
De professionella kan genom detta utesluta andra grupper eller enskilda individer 
och därmed behålla sin makt. Selander (ibid.) framhåller samtidigt att detta feno-
men också har betraktats från andra utgångspunkter. Ett exempel på detta är Collins 
(1979) som menar att professionen inte i första hand avgränsar ett faktiskt yrkes-
kunnande utan att det i stället är ett symboliskt värde som de professionella bevakar 
och utnyttjar. Den moderna ideologin som kännetecknar de professionellas roll kan 
sägas vara grundad på föreställningar om kollegialitet, lojalitet, intern jämlikhet, 
demokrati och altruism (Brante, 1989).  

Ett avgörande problem för den rationalistiska organisationsteorin är som 
framgått att aktörerna förväntas uppfatta och utföra sina egna handlingar som ratio-
nella i förhållande till organisationens mål. Om aktörerna istället uppfattar vad som 
är viktigt från sina egna utgångspunkter, t ex från den egna professionens inre logik, 
och agerar utifrån detta, faller samtidigt en del av föreställningen om den rationella 
organisationen som konstruktion. Problemet kan förtydligas med hänvisning till vad 
Abbott (ibid.) anför som viktiga kännetecken på den roll som de professionella spe-
lar och som får konsekvenser för deras position i den rationalistiskt uppbyggda or-
ganisationen:  

 
”(1) that the essence of a profession is its work not its organization; 
(2) that many variables affect the content and control of that work; and 
(3) that professions exist in an interrelated system”. (Abbott, 
1988:112) 
 

När organisationer ses som ett uttryck för föreställningen att det är möjligt att på ra-
tionell väg bygga upp en väl fungerande verksamhet liksom att de professionella 
använder rationellt baserad kunskap för att utöva sina roller, kan det vara logiskt att 
anta att dessa bägge är element av samma teoretiska underbyggnad. Detta framstår 
samtidigt som två delvis oförenliga ståndpunkter, som de facto existerar sida vid 
sida, och som på olika sätt har att göra med hur väl organisationen fungerar. Ratio-
naliteten är direkt kopplad till möjligheterna att styra organisationen just för att hu-
vudmannens syften såväl kort- som långsiktigt skall kunna uppnås. Därmed är ock-
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så den rationalistiska organisationsteorins fokus en gång för alla givet. Från ett pro-
fessionaliseringsperspektiv blir motiven delvis annorlunda. Här blir i stället existe-
rande behov i samhället och möjligheterna att exploatera dessa utgångspunkten. 
Detta kan ske genom att de professionella existerar som fria yrkesutövare, men kan-
ske ändå vanligare, att de inordnats i en större organisatorisk överbyggnad. En vik-
tig orsak till det senare är att det är det enda sättet att överleva, eftersom de själva 
inte förmår klara sin överlevnad på annat sätt. Det finns en omfattande skillnad mel-
lan anglosaxiska och kontinentala professioner. I USA har t ex de fria professioner-
na fortfarande en stark ställning. I Sverige och på kontinenten har professionerna 
varit starkt bundna till staten. Ett tydligt exempel på detta är de professioner som 
existerar inom den offentliga sektorn i Sverige, där användningen av skattemedel i 
allmänhet är den enda möjligheten som finns i denna specifika kontext. Inom andra 
områden kan det vara tillgången till dyr utrustning som utgör den nödvändiga förut-
sättningen. Man kan därmed säga att professionen är ett både historiskt och geogra-
fiskt relativt begrepp (Brante, 1989).  

Det förefaller som att de professionella och de semi-professionella inte enty-
digt passar in i den rationalistiska organisationens positioner, där den enskilde ak-
törens roll definieras av en arbetsbeskrivning, med de uppgifter som skall utföras 
preciserade så långt möjligt. Här finns en uppenbar konfliktpunkt. Aktörernas roller 
definieras från huvudmannens utgångspunkter för att passa in i ett tänkt rationellt 
tillskapat mönster av positioner, vilka ömsesidigt förutsätter varandra. De aktörer 
som vi vanligen benämner som de professionella har, i vart fall delvis, andra ut-
gångspunkter för vilken deras roll är. ”Professionerna utmärks av anspråk på le-
darskap, autonomi och status grundade på en speciella form av auktoritet - sank-
tionerad expertis (Beckman, 1989:57). Utifrån den problemställning som tidigare 
skisserats upp, menar jag att det finns goda skäl att anta att det kontinuerligt upp-
står en auktoritetskonflikt mellan de professionellas prestationsbaserade och den 
organisationsbundna rollauktoriteten. De konflikter som då uppstår framträder tyd-
ligast när de professionella strävar efter att ”motverka de byråkratiskt överordna-
des formellt långtgående kontroll över deras verksamhet, genom att hävda privile-
gierad sakkunskap” (Beckman, 1989:77). Aktörer i organisationer med professio-
nella yrkeskategorier strävar efter en självständighet i arbetet och ser med viss 
skepsis på chefers försök att få insyn och att styra verksamheten (t ex Söderström, 
1990; Thylefors, 1993). Från ledningens utgångspunkter finns det flera strategier 
för att styra. De kan påverka aktörerna genom direkta kontakter genom att utöva 
ledarskap, genom att utnyttja olika tekniker som påverkar aktörernas agerande samt 
genom att kontrollera resultatet. Det kan också vara en strategi att inte medvetet 
styra. Detta skulle t ex kunna vara fallet i en organisation med hög grad av profes-
sionalitet. 
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Genomgången har därmed gett förutsättningar för att något närmare diskute-
ra föreställningar som finns om hur den kommunala förvaltningen kan styras. 
 
 
4.2 Föreställningar om hur den kommunala förvaltningen kan styras 
En kommun arbetar under särskilda förutsättningar som måste beaktas. Stewart 
(1988) menar t ex att kommuner inrättats som organ för det lokala självstyret och 
att de därmed inte fungerar på samma sätt som andra typer av organisationer. 
Många av de teorier som utvecklats om styrning och ledarskap för företag och or-
ganisationer som har andra förutsättningar och mål är därför inte mer än delvis till-
lämpbara på den kommunala förvaltningen. En viktig utgångspunkt är därför att 
kommuner inte okritiskt kan analyseras och bedömas på samma sätt som ett kom-
mersiellt företag, där t ex valet av styrmetoder i första hand relateras till verksam-
hetens ekonomiska utfall. Den kommunala förvaltningen måste även ta hänsyn till 
andra faktorer. Basala behov hos befolkningen skall tillfredsställas, oberoende av 
om de ekonomiska kostnaderna kan täckas av intäkter i form av avgifter eller inte. 
Kostnader och intäkter på kommunnivå måste ändå balanseras inom den totala 
ekonomiska ramen (skatter, statsbidrag och avgifter), vilket samtidigt blivit allt 
svårare att klara. Kommunerna har därför tvingats ta till sig nya styrmetoder, van-
ligtvis utvecklade i näringsdrivande organisationer. Det finns skäl att något närma-
re behandla inom vilka ramar dessa tekniker används och vilka möjligheter som 
anses förknippat med detta, men också vilka problem som måste hanteras. Inled-
ningsvis ges emellertid en något närmare precisering av begreppet styrning. 
 
 
Begreppen styrning och handlingsutrymme 
Styrning kan från en rationalistisk utgångspunkt ses som hur många tydliga uppgif-
ter en arbetsprocess kan delas upp i och därefter uppnå en koordination mellan des-
sa (Mintzberg, 1973). På det sätt detta sker, kan samtidigt sägas vara den process 
som leder fram till att organisationer ges en specifik struktur. En differentierad or-
ganisation fordrar starka integrationsmekanismer för att kunna lösa sina uppgifter 
effektivt (Jönsson, 1988). Dawson (1992) anför att så fort en organisation delar upp 
arbetet i mindre delar blir koordinationen en viktig utmaning för denna. Styrningen 
kan även ses som ett sätt att begränsa strömmen av beslutsmöjligheter, deltagare 
och problem (Bakka, m fl, 1991). Detta leder i sin tur fram till frågor om vilka rol-
ler olika aktörer spelar. Chefer förutsätts t ex ha en legitimerad auktoritet och att ha 
möjlighet att leda verksamheten mot de mål som ställts upp (se t ex Weber, 1983) 
liksom att aktörerna kan antas sträva efter att skapa ett handlingsutrymme. Att styra 
en organisation kan då ses som ett kontinuerligt försök att bemästra detta "kraft-
fält". Problemet att styra har emellertid visat sig vara komplext och mångfacetterat.  
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"The early theorists believed that they had discovered the principles of 
organization, which, if followed, would more or less solve managerial 
problems forever. Now, we only have to look at the contemporary or-
ganizational scene to find that they were completely wrong on this 
score". (Morgan 1986:33) 

 
Organisationsanalyser bygger från en rationalistisk utgångspunkt på en föreställning 
att det som sker i organisationer är resultat av att aktörernas medvetna och logiska 
handlande (jämför t ex med begreppet economic manxxiii) står i överensstämmelse 
med det för organisationen rationella. Aktörernas handlande betraktas som en funk-
tion av de mål som huvudmannen ställt upp. Rationaliteten i handlandet kan relatera 
sig till ett värde (värderationalitet) eller i förhållande till ett mål (målrationalitet) 
(Weber, 1983). De roller aktörerna spelar innehåller i olika grad utrymme att hand-
la. Jag menar dock att det är rimligt att anta att ökad grad av ett yrkes professionali-
tet leder till ett utökat handlingsutrymmet. Styrningen skulle av en del aktörer kun-
na antas upplevas vara så stark att den begränsar handlingsutrymmet så långt att den 
förtar deras kreativitet och därmed möjligheterna att agera på ett ändamålsenligt 
sätt. En motsvarande grad av styrning skulle av andra yrkesgrupper i stället kunna 
upplevas som relativt svag. Styrning måste därför, som jag uppfattar det, i detta av-
seende betraktas som ett relativt begrepp, även om detta vanligen används som att 
styrningen är absolut till sin karaktär därför att detta väsentligt underlättar möjlighe-
terna att hantera begreppet. Detta begränsar självfallet möjligheterna att förstå hur 
styrningen faktiskt sker. En annan infallsvinkel är att en ökad styrning kan få oöns-
kade effekter för ledningen. Tannenbaum (1966) menar t ex att hierarkier är splitt-
rande och skapar förbittring, fientlighet och opposition, medan delaktighet reduce-
rar missnöjet och ökar personalens identifikation med organisationen. Ledningen 
kan därigenom öka sin kontroll genom att ge upp en del av sin auktoritet. 

Ouchi & Maguire (1975) skiljer mellan två typer av styrning, beteende- och 
resultatstyrning. Vid beteendestyrning kan den enskilde själv inte avgöra tillväga-
gångssättet och behöver inte heller avgöra vilka resultat som skall uppnås. Beteen-
destyrning kan i allt väsentligt sägas vara ett förlegat sätt att styra och att detta bara 
undantagsvis används i den kommunala förvaltningen. Det viktigaste skälet till det-
ta är att arbetsprocessen bara marginellt låter sig kontrolleras direkt. En annan or-
sak är, som tidigare framgått, den roll som de professionella eller semi-
professionella spelar. Intentionerna för styrningen i förvaltningen får därför i allt 
väsentligt ses som mål- och resultatorienterade. Chefers agerande blir därmed inte i 
första hand inriktat på att fungera som ledare för att utöva påverkan på aktörernas 
handlingar, utan i stället mot att ange vilka resultat som skall uppnås. En förutsätt-
ning för att styrningen skall kunna vara effektiv blir därmed att resultatet kan defi-
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nieras tydligt och därmed också lätt kontrolleras. Problemet är emellertid att de po-
litiska beslut som ligger till grund för vilka resultat som skall uppnås ofta är avväg-
ningar och kompromisser mellan olika intressen och därmed kan det förväntade re-
sultatet ofta inte anges tillräckligt precist. Detta kan även gälla från den andra ut-
gångspunkten nämligen att kommuninvånarnas behov inte är homogena, i stället 
finns sannolikt många olika uppfattningar om önskvärda resultat av förvaltningens 
arbete. Ledningens problem är således att med utgångspunkt från den parlamenta-
riska styrprocessens uppbyggnad, trots de externa och interna krafter som utövar 
påverkan, ha sådan kontroll över verksamheten att de genom sin egen närvaro och 
genom att använda olika metoder kan klara denna uppgift. Att det ofta inte är möj-
ligt att styra aktörernas agerande direkt utan att i stället fokusera målen och/eller 
resultatet gör inte styrprocessen mindre problematisk. I de verksamheter som stu-
deras är vad som är det uppkomna resultatet ingalunda självklart. I takt med att 
samhället förändras, förändras också föreställningarna om vad som är ett ända-
målsenligt resultat. Att resultatet, om det kan definieras, är komplext till sitt inne-
håll innebär i sin tur att det är förenat med avsevärda svårigheter att t ex kunna 
formulera mål som tillsammans ger uttryck för det önskvärda resultatet i hela dess 
vidd. Resultatstyrningen kräver därför en väl utvecklad ”arsenal” av olika styrme-
toder. Metoder som skall kunna fungera utan att de avsedda effekterna inte alltid är 
klarlagda. Detta bidrar ytterligare till att komplicera styrprocessen. Det kan ses som 
den grundläggande utgångspunkten i försöken att styra den kommunala förvalt-
ningen. 

Begreppet styra används inte heller alltid helt entydigt i litteraturen. Inom den 
offentliga sektorn är det t ex vanligt att begreppet styra avser vad som sker i den po-
litiska organisationen och för förvaltningen används begreppet leda. I det här sam-
manhanget används emellertid begreppet styra när ledningen använder olika styr-
metoder för att ge organisationen dess förutsättningar och begränsningar. Leda an-
vänds i en socialpsykologiska betydelse närmast att utöva ledarskap i direkta öga - 
mot - öga kontakter. Det innebär att begreppen inte är kopplade till en viss organi-
satorisk nivå eller funktion, utan i stället till det sätt på vilket någon vill utöva på-
verkan. Begreppen används ibland som mer eller mindre synonyma. Här görs som 
framgått en viss betydelseskillnad dem emellan. Leda används således när utgångs-
punkten är en chefs personliga agerande. Styra används när chefer använder någon 
typ av styrinstrument som utgångspunkt för sitt agerande.  

Sannerstedt (1992) skiljer mellan styrningens reliabilitet och dess rationalitet. 
Styrningens reliabilitet avser i vilken mån verkställaren handlar i linje med besluts-
fattarens intentioner. Styrningens rationalitet avser i vilken mån effekterna av styr-
ningen ligger i linje med beslutsfattarnas intentioner. I den här studien ligger, som 
tidigare framgått, fokus på styrningens rationalitet, som denna uppfattas av aktörer-
na. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att styrningen faktiskt är effektiv. I det 
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här fallet ägnas emellertid litet intresse åt styrningens reliabilitet, även om det i den 
representativa demokratiska modellen förutsättes att det råder en hög grad av relia-
bilitet. Intresset är som också tidigare framgått, inriktat på om de olika styrmetoder-
na har avsedda effekter i form av att de påverkar aktörernas agerande, oberoende av 
de bakomliggande intentionerna. Jag utgår här från att chefer kan, förstår och följer 
de intentioner som den politiska ledningen har (t ex Lundqvist, 1976, 1987). Det är 
naturligtvis inte på något sätt givet att så verkligen alltid är fallet, men det framstår 
inte som möjligt att undersöka detta inom ramen för det här arbetet. 

Sannerstedt (ibid.) framhåller att inom statsvetenskapen skiljer man traditio-
nellt på två olika funktioner, besluts- och verkställighetsfunktion. I stället för en 
verkställande funktion kan man också tala om tillämpning, genomförande eller im-
plementering. Sannerstedt menar vidare att relationen mellan beslutsfattare och 
verkställare brukar beskrivas i termer av styrning och kontroll. Denna relation är 
den som jag här kallat ”styrning av”. På motsvarande sätt använder jag relationen 
mellan chefer och personal som styrning och kontroll, men på en annan nivå, här 
benämnd som ”styrning i” förvaltningen (Berg, 1993a) (figur 4.1). 

 
 
 

 
nationella/lokala beslutsorgan    

     
”styrning av” 

     
förvaltning 
”styrning i” 

 
 
Figur 4.1 ”Styrningen i” en förvaltning 
 
”Styrning av” en organisation kan i en kommun sägas vara den styrning som den 
politiska organisationen utövar, från kommunal eller statlig nivå. ”Styrning i” or-
ganisationen blir då den styrning som sker inne i den kommunala förvaltningen. På 
det sättet kan styrningen i förvaltningen ses som ett sätt att synkronisera produktio-
nen av tjänster med det uppdrag denna fått (anm. jag skiljer mig här mot det sätt 
som t ex Berg, 1993a använder dessa begrepp). ”Styrning av” och ”styrning i” en 
organisation blir således olika aspekter av samma styrprocess, där ”av-
perspektivet” kan sägas vara ett förvaltningsexternt perspektiv och ”i-perspektivet” 
ett förvaltningsinternt perspektiv. I teorin är det inte särskilt problematiskt att upp-
rätthålla en sådan distinktion. I praktiken ”flyter” dessa fält ofta ihop och innebär 
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därmed komplikationer när styrningen inom förvaltningen studeras. Att styra verk-
samheten i förvaltningen sker som redan framgått på flera hierarkiska  nivåer. Där 
varje nivå svarar för styrningen inom sin egen nivå, men är samtidigt utsatta för en 
styrning och påverkan från andra nivåer, varför det finns anledning att anta att det 
regelmässigt uppstår störningar. För att finna ett sätt att förstå vad som sker sett 
från ett ”inne-i” perspektiv behöver de faktorer som påverkar styrprocessen urskil-
jas och preciseras.  

”Motkraften” till styrning kan ses vara aktörernas krav på ett handlingsut-
rymme. Med handlingsutrymme avses här att en aktör fritt kan agera inom ett verk-
samhetsområde utan att inkräkta på någon annan aktörs område, eller att någon an-
nan konkurrerar om inflytande över samma område. 

I det följande genomförs en genomgång av de styrmodeller och styrmetoder 
som används i den kommunala förvaltningen. 

 
 
Förekommande styrmodeller och styrmetoder i den kommunala förvaltningen 
Den organisatoriska formen har trots olikheter i fråga om kommunernas geografis-
ka storlek och läge, näringslivsstruktur, invånarantal etc under lång tid utformats 
förvånansvärt likartat. Vid mitten på 1980-talet började nya organisatoriska former 
att uppträda, först i form av s k kommundelsnämnder (t ex Amnå, 1985; Eklund & 
Ekman, 1987; SOU 1988:26; SOU 1991:25; SOU 1991: 68-69; Ds 1989:16; Ståhl-
berg, red., 1990). En del av denna utveckling skedde inom ramen för det s k "fri-
kommunsförsöket", huvudsakligen som ett sätt att fördjupa de demokratiska insla-
gen. Försöket innebar att en kommun kunde begära dispens för att pröva nya orga-
nisatoriska formerxxiv. Försöket kom att mynna ut i 1991 års kommunallag (Peter-
son, 1992). Detta har bl a öppnat för s k beställar-/utförarorganisationer (t ex 
Lammertz, 1992; DS 1991:25) som nu prövas i en del kommunerxxv. Tanken är att 
produktionen av tjänster skall marknadsanpassas genom att de köps och säljs inom 
kommunen på en intern marknad. Försöken att utveckla allt mera avancerade styr-
system syftar bl a till att minska kostnaderna, att personalen skall bli allt mera kon-
forma i sitt agerande och att tjänsternas kvalitet kan ges en "garantistämpel". Det 
finns emellertid andra faktorer som inverkar på hur förvaltningspersonalen styrs. 
Den anställde påverkas t ex av mötet med "kunden", av personliga preferenser eller 
av rådande stämningar i det omgivande samhället. Det finns därför knappast skäl 
att anta att styrsystemen kan göras så effektiva att de tar ut effekterna av andra på-
verkansfaktorer. Tendensen har generellt sett under de senaste 10-15 åren varit att 
nya eller vidareutvecklade organisatoriska former och metoder för styrning har ut-
vecklats i en slags trendmässig ordning, "organisation som mode" (Borgert, 1993). 
Det kan möjligen förklaras av en osäkerhet om hur förvaltningen kan styras. Valet 
av organisatoriska modeller och styrmetoder i enlighet med rådande "modeuppfatt-
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ning" kan ses som ett sätt att reduceras beslutsfattarnas osäkerhet. Det kan innebära 
vissa fördelar att "haka på" den rådande trenden. Det är ett tydligt sätt att visa för 
andra att man är med i utvecklingen, samtidigt som man inte skiljer sig från mäng-
den inför ett eventuellt misslyckande.  

Ett vidare perspektiv på styrproblemet vore att undersöka vilka "styrkällor" 
som är de reellt avgörande för innehållet och formerna i den verksamhet som be-
drivs, t ex från ett systemteoretiskt, institutionellt eller neo-institutionellt perspek-
tiv. Här har interna "styrkällor" som i någon mening kan antas vara kontrollerbara 
av organisationens ledning i stället valts ut. 

"Fronten" för utvecklingen av nya styrsystem, inom ramen för den rationalis-
tiska organisationsteorin, kan så här långt sägas utgöras av olika typer av  s k kvali-
tetssäkringssystem. Begreppet kvalitet (latin: qualitas) definieras i ISO-9 000 serien 
som: ”Alla sammantagna egenskaper hos en produkt och som ger dess förmåga att 
tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov” (ISO 9004-2,1991) (anm. pro-
dukt jämställs i det här sammanhanget med tjänst). Kvalitetssäkringen är inriktad 
på att säkerställa en organisations produktivitet och effektivitet. Det finns en strä-
van att formalisera själva den process som styr verksamheten för att därmed indi-
rekt kunna ge en viss garanti för en varas eller tjänsts kvalitet. Kvalitetssäkringssy-
stemen tar dock ingen hänsyn till de informella faktorer som påverkar verksamhe-
ten. Kvalitetssäkringssystemen kan sägas vara vår tids ”taylorism” genom att de 
strävar mot optimal produktivitet och effektivitet och att utrymmet för mänskliga 
fel skall minimeras så långt möjligt. Kvalitetstänkandet har framför allt hittills 
vunnit genomslagskraft inom den varuproducerande sektorn och flera olika kvali-
tetssystem har utvecklats, t ex ISO 9 000, Utmärkelsen Svensk Kvalitet och det s k 
T 50-systemet som används av ASEA-Brown Boveri (ABB, 1994). År 1992 instif-
tades Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) Utmärkelsen Svensk Kvalitet. (SIQ - 
Institutet för Kvalitetsutveckling, 1994). Utmärkelsen, som bygger på en ameri-
kansk förlaga, är i första hand ett verktyg för att en organisation skall kunna utvär-
dera sin egen verksamhet. Den innehåller även ett tävlingsmoment där syftet är att 
lyfta fram goda exempel samt att skapa uppmärksamhet för kvalitetsfrågor. För att 
använda det system som Utmärkelsen Svensk Kvalitet innehåller, finns en omfat-
tande manual för vilka kriterier som skall beskrivas och bedömas. Verksamheten 
bedöms från tre olika utgångspunkter, angreppssättet, tillämpningen och resultatet. 
Detta tycks bygga på en tydlig föreställning om den rationalistiska organisationens 
förmåga att producera effektivt. 

Att använda s k kvalitetssystem är emellertid inte utan problem. Precis som 
man kan förvänta sig förefaller dessa fungera bäst i organisationer som producerar 
tämligen enkla produkter. Vad t ex professionella yrkesgrupper producerar kan 
som regel bara, som det kallas, kvalitetssäkras i fråga om rutinartade arbetsmo-
ment, eller snarast är förutsättningen att det som skall kvalitetssäkras är rutinartat 
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och enkelt. Detta talar emot att vad de professionella sysslar med kan kvalitetssäk-
ras annat än genom de normer dessa själva sätter upp. Kvalitetssäkring i en djupare 
mening kan därför sägas vara det som de professionella ger uttryck för genom sin 
profession. Förekomsten av en profession skulle kunna ses som en kvalitetssäkring 
i sig.  
 
 
4.3 På väg mot en styrmodell 
Jag kommer inledningsvis att ta min utgångspunkt i Webers idealtypiska byråkrati-
modell för att med stöd av denna konstruera en idealtypisk styrmodell för den 
kommunala förvaltningen. Därefter kommer innehållet i den idealtypiska styrmo-
dellen att preciseras. 
 
 
Ett weberianskt perspektiv 
Webers påverkan på senare tiders organisationslära kan tydligast ses hos de teorier 
som betonar de rationella elementen. 
 

"En poäng med Webers byråkratibegrepp är just att det utgör en mall 
för jämförelser, en idealiserad 'norm' mot vilken olika organisations-
former kunde läggas och deras eventuella avvikelser uppskattas. Den 
weberska idealtypen beredde därmed marken för en organisationsso-
ciologi på mikroplanet, en organisationsvetenskap som inte längre be-
hövde ta utgångspunkt i omfattande analyser av hela samhället, och 
inte för varje ny undersökning behövde gå tillbaka till överväganden 
som statens och samhällsordningens karaktär". (Abrahamsson, 
1978:51)  

 
Weber hävdade inte att en byråkratisk organisation i kraft av sin hierarki och ar-
betsfördelning nödvändigtvis är effektiv, men att en organisation med dessa känne-
tecken har förutsättningen att nå högsta möjliga effektivitet (Mommsen, 1974:99). 
Webers byråkratiska idealtypiska modell har kommit att stå som förebild för orga-
nisationers utformning. Abrahamsson (1989) anser t ex att den organisationssocio-
logi som vuxit fram under 1900-talet till stora delar varit utformad som kommenta-
rer till modifieringar av Webers byråkratiska idealtypxxvi. Webers begreppsbild-
ning har sin utgångspunkt i den nykantianska nominilismen, vilken gör en sträng 
distinktion mellan begrepp och existerande faktisk verklighet. Idealtypsbegreppet 
skall i ljuset av detta ses just som ett instrument för att frilägga generellt verksam-
ma processer (Nybom, 1985). Weber var upptagen av tanken att formulera exakta 
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och värdefria definitioner och som han själv uttrycker: ”Som en följd därav kan 
visserligen terminologin tyckas pedantisk” (Weber M, 1983:3) och han tillägger: 

 
”För att dessa termer skall få en entydig innebörd måste sociolo-
gin bilda ”rena” (”ideal”) typer av dessa slags fenomen, vilka var 
för sig uppvisar högsta möjliga grad av logisk konsistens i fråga 
om meningsadekvans”. (Weber, 1983:15) 

 
Webers idealtypiska modell sågs av honom själv vara så generellt utformad att den 
skulle i princip lika användbar i affärsföretag, välgörenhetsorganisationer och andra 
slags verksamheter med privata, ideella eller materiella syften (Weber, 1983:150). 
Modellen är på sitt sätt enkel, men samtidigt precis och framför allt har den haft be-
tydelse för sättet att angripa organisationsteoretiska problem, men också indirekt för 
att rent faktiskt organisera olika verksamheter, t ex inom den offentliga sektorn i 
Sverige. Bakka m fl (ibid.) menar att Webers byråkratimodell kan ses som en frukt-
bar teoretisk hållpunkt. Idealtypen bidrar till att skärpa uppmärksamhet gentemot 
fenomen som kan förstås inom ramen för hierarkier och specialisering, regler och 
lydnad. Den har också medverkat till att göra organisationsforskare lyhörda för de 
förhållanden i organisationen som står i kontrast till eller som faller utanför model-
lens ramar.  

Så vitt jag kan förstå var Webers avsikt att försöka konstruera en modell som 
kunde användas som en slags jämförande ’måttstock’ för att beskriva, analysera och 
förstå hur organisationer fungerar. Weber betonade i likhet med Taylor betydelsen 
av expertis och vetenskaplig kunskap och han motiverade också utförligt på vilket 
sätt de moderna organisationerna skulle komma att påverka samhället. Byråkratin 
var för Weber den mest rationella formen av organisation. Med utgångspunkt från 
ett weberianskt ”tänkande” formulerar jag i det följande avsnittet några principer för 
en idealtypisk styrmodell för den kommunala förvaltningen, med förhoppningen att 
denna skall kunna hjälpa mig att analysera hur verksamheten i förvaltningen styrs. 
 
 
En idealtypisk styrmodell för den kommunala förvaltningen 
Den här studien utgår från antagandet att den kommunala förvaltningen har byggts 
upp i avsikt att fungera i enlighet med de grundantaganden som görs i den rationa-
listiska organisationsteorin, vilket betyder att den kommunala förvaltningen kan ses 
som ett rationalistiskt ideal. Den kommunala förvaltningen studeras, som framgått, 
med utgångspunkt från en för ändamålet konstruerad idealtypisk styrmodell. Denna 
utgör således den ”mall” mot vilken aktörernas tolkningar av hur styrningen sker 
prövas. Aktörernas bilder av hur de styrs och vilket handlingsutrymme de har att 
agera inom byggs upp på induktiv väg genom att deras berättelser sammanställs en-
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ligt de kategorier som valts ut och preciserats i den teoretiska genomgången (fig. 
4.2): 
 

 
Den kommunala styrprocessen 

som idealtyp 
 
 

Aktörernas tolkningar av  
styrprocessen 

 
 
Figur 4.2 Aktörernas tolkningar av styrningen ställd mot en idealtypisk för-
klaringsmodell 
 
Jag har redan tidigare framhållit att det är tänkbart att göra skilda tolkningar, men 
att möjliga tolkningar reduceras med de avgränsningar som ställts upp. 

Det är inte problemfritt att konstruera en idealtypisk styrmodell för den 
kommunala förvaltningen. Ett av problemen är att de styrmekanismer som model-
len försöker fånga in är av så olikartad karaktär och av olika dimensioner att de 
därför inte gärna låter sig inordnas i en enkel modell. Den idealtyp som används 
bygger på samma typ av bakomliggande grundantaganden som de som Weber ar-
betade med, nämligen vad som kännetecknar en i teorin idealt rationellt fungerande 
organisation. Det kan visserligen diskuteras om den idealtyp som jag använder är 
”ideal” i denna betydelse. Därtill är den idealtyp som används i det här samman-
hanget inte tillräckligt precis och koncis. Jag har ändå valt att gå tillväga på detta 
sätt därför att det inte framstår som möjligt att göra nödvändiga preciseringar utan 
att synfältet begränsas. Då styrningen av den kommunala förvaltningen är en kom-
plex företeelse, måste den idealtyp som används ses som en preliminär sådan. Det 
implicerar ett nytt problem, nämligen att då idealtypen inte är helt koncis kan 
”skevheter” i tolkningen lätt uppstå. Det innebär med nödvändighet att de tolkning-
ar som görs också måste bli preliminära till sin natur. 

Den modell jag använder skiljer sig också av naturliga skäl från Webers in-
nehållsmässigt. Skillnaden ligger framför allt i på vilken förklaringsnivå som mo-
dellen är avsedd att användas. Webers idealtyp avser organisationer generellt, den 
här använda modellen avser den kommunala förvaltningen specifikt, även om mo-
dellen i princip avses uppvisa för organisationer generella kriterier. Det skulle såle-
des vara möjligt att med vissa justeringar vara använda modellen i andra samman-
hang.  
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Det kan vara värt att notera att en idealtyp trots allt inte äger sin motsvarighet 
i verkligheten. Sjöstrand ger t ex följande beskrivning av idealtypen som analytiskt 
instrument: 

 
”Att arbeta med idealtyper är relativt vanligt i samhällsvetenskaperna. 
Med idealtyp avses då ingen perfekt, empiriskt grundad beskrivning av 
en företeelse, utan idealtypen är mer ett instrument för renodling och 
tydliggörande. Idealtypen strukturerar och sammanfattar något av det 
väsentliga i ett fenomen. Den är således varken någon statistiskt ge-
nomsnitt eller någon syntes av egenskaper hos alla objekt i en klass. 
Idealtypen är teoretiskt härledda och frilagda tankebilder, som lyfter 
fram något som är fundamentalt”. (Sjöstrand, 1987:70) 
 

Den idealtypiska styrmodellen kännetecknas av nedanstående kriterier och att des-
sa fungerar som principer för hur förvaltningen styrs: 
 
a) Den organisatoriska formen avgränsar, strukturerar samt anger beslutsbefogen-
heter och fördelar ansvar. 
b) Chefsfunktionen används för att chefer genom sin närvaro förväntas utöva ledar-
skap för, att precisera, stödja och kontrollera resultatet. I detta innefattas sådant 
som att koordinera, överbrygga och ställa till rätta. Genom att chefer förfogar över 
olika typer av styrmetoder förmodas de kunna styra olika aspekter av verksamhe-
ten. Chefer förväntas således: 
 
- använda befintliga regler eller sådana de själva skapar för att tolka, definiera och 
begränsa aktörernas handlingsutrymme.  
 
- använda ekonomiska styrmedel för att fördela resurser och därigenom fokusera 
vissa aktiviteter, för att balansera utgifter och intäkter samt för att kontrollera hur 
resurserna används. 
 
- använda målstyrning för att ge verksamheten en viss inriktning och ett visst inne-
håll, som samtidigt klargör för organisationen centrala värden. 
 
- ge uttryck för och betona centrala värden och genom att utföra symboliska hand-
lingar (som en del av organisationens kultur) kunna påverka aktörernas agerande. 
 
- rekrytera personal med viss kompetens samt fort- och vidareutbilda dessa, vilket 
förmodas påverka deras agerande. 
 



  80 

- använda utvärdering och uppföljning för att kontrollera resultatet och ge feed-
back för att vidareutveckla styrsystemet och verksamhetens innehåll. 
 
Sannerstedt (ibid.) gör i princip samma indelning av olika interna styrfaktorer som 
jag själv gör. Han använder målstyrning, hur verkställandet skall organiseras, till-
delning av resurser, regler och rekrytering av personal. Han talar också om infor-
mell styrning, t ex när beslutsfattare i icke bindande former tillkännager hur ett be-
slut bör tolkas eller genomföras. Även om innebörden av den informella styrningen 
inte är helt identisk, närmar sig denna vad jag kallar organisationskultur som styr-
form. Slutligen pratar Sannerstedt (ibid.) om kontroll av hur beslut genomförs, vil-
ket han benämner som återstyrning. I det här fallet använder jag emellertid begrep-
pen uppföljning och utvärdering.  

Till de styrmekanismer som behandlats skulle det vara möjligt att lägga ytter-
ligare fler som t ex administrativ styrning (byråkrati). Administrativ styrning är 
emellertid ett vagt begrepp som t ex kan betyda hela styrsystem och då innehålla 
samtliga eller flera av de faktorer som ingår i den här studien. 

I de följande avsnitten genomförs en genomgång av användning och förvän-
tade effekter av de styrmetoder som tillsammans bygger upp den idealtypiska 
styrmodellen. Genom att utgå från den organisationsteoretiska litteraturen, hur 
verksamheten är organiserad och vilka tekniker som används kan den inomorgani-
satoriska styrprocessen preciseras och avgränsas. Det finns skäl att först något 
närmare beskriva de principiella utgångspunkterna för hur den traditionella kom-
munala organisationen byggs upp. 
 
 
Den kommunala organisationen 
En kommun är i teorin en sammanhållen organisatorisk enhet, med en principiellt 
uppdelad specialisering i olika förvaltningssektorer. Det finns som tidigare fram-
hållits en tydlig betoning på att den politiska ledningen avgör vad som skall göras 
och att förvaltningen svarar för utförandet. Detta kan sägas vara den kommunala 
organisationens generella idealtypiska ram. I verkligheten existerar knappast den 
tydliga rollfördelning som finns i teorin. Det politiska fältet går in i det förvalt-
ningsmässiga och tvärtom. Det innebär att politikerna styr en del av det som enligt 
teorin skall styras i förvaltningen. I praktiken är de frågor den politiska delen av 
organisationen har att hantera inte alls så homogena och problemfria att de låter sig 
kategoriseras efter några tydliga linjer. Dessutom uppfattar olika intressegrupper 
sällan behov på ett sådant sätt att de enkelt låter sig vägas samman. I den praktiska 
vardagen står således den kommunala beslutsapparaten inför avsevärda problem. I 
teorin är de beslut som fattas logiska, konsekventa och rationella svar på problem 
som innefattas inom det kommunala kompetensområdet. I praktiken är de beslut 
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som förvaltningsapparaten skall verkställa ibland ologiska, inkonsekventa och irra-
tionella i förhållande till de problem som skall lösas. Det innebär konkret att det 
uppstår styrproblem alldeles oavsett vilka styrsystem som byggs upp. Problemen 
med att bygga upp väl fungerande styrsystem är således betydande, såväl från prak-
tiska som teoretiska utgångspunkter. Trots att den politiska organisationen valts 
bort är det ändå här nödvändigt att kortfattat beröra dess uppgifter och befogenhe-
ter att ge förvaltningen dess ”uppdrag”. 
 
 
- Den politiska organisationen 
Formerna för den kommunala organisationen och dess beslutsformer regleras i 
Kommunallagen (KL) (SFS 1991:90). Formellt sett är det bara den politiska orga-
nisationen som behandlas. Den förvaltningsmässiga organisationen brukar generellt 
vara en pendang till den politiska, även om det händer att en nämnd är huvudman 
för flera separata förvaltningar. Detta gäller företrädesvis för kommunstyrelsen. 
Prioriteringar, avvägningar och inriktning av verksamheten ankommer på de poli-
tiska partierna. I varje kommun skall finnas en beslutande församling, kommun-
fullmäktige (KL 3:1), vilken har att utse en kommunstyrelse (KL 3:2). Det åligger 
fullmäktige att tillsätta de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgif-
ter (KL 3:3). Förvaltningarna utgör nämndernas operativa organ. Den tidigare 
kommunallagen (gällande före 1992-01-01) hade strängare krav än den nuvarande 
lagen på hur nämndindelningen skulle ske, bl a fanns föreskrifter om s k obligato-
riska nämnder, t ex socialnämnd, skolstyrelse, byggnadsnämnd. I den nuvarande 
lagstiftningen finns ett krav på att det finns någon form av ”myndighetsnämnd”, en 
nämnd som kan fatta beslut med stöd av gällande speciallagstiftning, kan samtidigt 
inte vara företrädare för kommunen som part (KL 3:5). Av nämnderna är det nume-
ra bara kommunstyrelsen, valnämnden samt överförmyndarnämnden som är obli-
gatoriska. Därmed upphörde den tidigare uppdelningen mellan frivilliga (fakultati-
va) på kommunallagsgrund tillsatta nämnder och obligatoriska nämnder för speci-
alreglerade uppgifter. För det specialreglerade området måste det finnas minst en 
nämnd, som fullgör de uppgifter som enligt lag vilar på kommunen. Fullmäktige 
bestämmer i övrigt respektive nämnds verksamhetsområde och deras inbördes för-
hållande (KL 3:4). Verksamheten skall granskas av särskilt utsedda revisorer (KL 
3:8). 

Fullmäktige har i lagen tilldelats ett speciellt ansvar för att besluta om den 
kommunala verksamheten vad gäller alla frågor av principiell vikt (KL 3:9). 
Främst gäller detta, a) mål och inriktning för verksamheten, b) ekonomiska frågor 
(särskilt skatteuttag och budget) och c) nämndernas organisation och verksamhets-
former.  
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Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna förvaltningen av kom-
munens verksamhet, men också att utöva uppsikt över övriga nämnders verksamhet 
(KL 6:1). Styrelsen skall vidare bereda och yttra sig över ärenden som skall hand-
läggas av fullmäktige samt ha hand om den ekonomiska förvaltningen, liksom att 
verkställa fullmäktiges beslut (KL 6:4). De kommunala nämnderna beslutar i frå-
gor som de tilldelats enligt lag eller annan författning, i frågor som fullmäktige de-
legerat samt i frågor som rör förvaltningen av detta område (KL 3:13). Nämnderna 
skall inom sitt område se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt (KL 6:7). I det här sammanhanget är det inte möjligt 
att vidareutveckla frågeställningar som rör hur den politiska nivån organiseras och 
vilka deras ansvars- och befogenhetsområden är. 
 
 
- Förvaltningsorganisationen 
Lundquist (1994) menar att det inte är självklart hur förvaltningen skall definieras 
och ger tre alternativa definitioner. I den "snävaste" av dessa omfattas endast stats-, 
landstings- och kommunförvaltningens administrativa personal i förvaltningen. De 
andra två har ett "vidare" innehåll. Den definition som används i det här samman-
hanget är den där organisationen har till uppgift att bereda och implementera de po-
litiska församlingarnas (på alla nivåer) beslut. Lundquist (ibid.) redovisar två mo-
deller för vad som ingår i förvaltningsanalysen, disciplinmodellen och subdisci-
plinmodellen. I disciplinmodellen sammanförs förvaltningsanlyser från olika disci-
pliner till en egen disciplin, som kan kallas "public administration". Discipliner 
som kan ingå är juridik, företagsekonomi, management, psykologi, antropologi, so-
ciologi och statsvetenskap. I subdiciplinmodellen relateras förvaltningsanalysen till 
någon av de olika disciplinerna, där t ex sociologin för vissa problemområden, som 
jag ser det, utgör en självklar utgångspunkt. 

Den kommunala förvaltningen har formellt byggts upp efter en linje-
stabsprincip, med den rationalistiska organisationsteorins idealtyp som förebild. I 
toppen finns en förvaltningschef, med en administrativ stab till sitt förfogande. 
Förvaltningsorganisationen delas in i avdelningar. Dessa har i sin tur delats upp i 
en eller flera sektioner. Organisationen får därmed en starkt hierarkisk karaktär, 
som i sin tur haft betydelse för vilka styrmetoder som används. De olika förvalt-
ningarna, som tillsammans bygger upp den kommunala förvaltningsorganisationen, 
kan ses som mer eller mindre fristående enheter, och som tidigare framgått, utövas 
verksamheten i ett komplicerat samspel mellan den politiska ledningen och den 
"kommuncentrala" ledningen. 

Den kommunala organisationen kan ses som just en löst sammanhållen 
paraplyorganisation. Det torde knappast finnas någon typ av organisation i det 
svenska samhället som uppvisar en sådan komplexitet som en kommun. Detta 
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hänger i sin tur samman med att det finns en komplicerad politiskt uppbyggd del av 
organisationen, liksom en än mera komplex förvaltningsorganisation som är kopp-
lad till ett heterogent verksamhetsfält. För att förenkla bilden och mera se till de 
principiella utgångspunkterna sammanfattas den kommunala organisationens struk-
tur, aktörernas roller och styrinstrument i figur 4.3. 
 
Organisatorisk nivå Roll  Sätt att styra 
Den politiska organisationen 
Kommunfullmäktige prioritering av behov,  principiella beslut 
  resursfördelning  
Styrelser/nämnder innehållsmässig  verkställighets 
  prioritering  beslut 
Förvaltningsorganisationen   
"Kommuncentral ledning" planering, samordning,  management 
  kontroll, verksamhetsansvar   
Förvaltningsledning planering, samordning,  management 

kontroll, verksamhetsansvar   
Verksamhetsledning planering, samordning,  management 
  kontroll, verkställighetsansvar 
Personal  utföra specifika arbetsutövar  

yrkesuppgifter, verkställighets-  specifika roller 
  ansvar 
Medborgarna 
Individer och grupper konsumtion av tjänster väljare, behov/ 
  efterfrågan 
 
Figur 4.3 Den kommunala organisationens struktur, aktörer och styrinstru-
ment 
 
Komplexiteten kan, som framgått, sägas bero på att en kommun är en organisation 
som verkar inom ett brett och heterogent verksamhetsfält. Stora organisationer in-
nehåller vanligen så många enheter att de är kopplade till varandra i ett mer kom-
plicerat mönster än vad som kan åstadkommas i en enkel hierarki (Czarniawska - 
Joerges, 1992a & b). Detta gäller otvivelaktigt för den kommunala organisationen. 

Figur 4.3 beskriver olika nivåer i organisationen och förvaltningens relation 
till den politiska nivån och till "kunderna", dvs kommuninvånarna. Den visar också 
vilka huvudsakliga roller de olika aktörerna spelar och det sätt på vilket styrningen 
av förvaltningen sker. Figuren illustrerar också hur organisationen är konstruerad 
som en rationalistisk skapelse som skall kunna hantera alla de problem och uppgif-
ter som den har att hantera. Organisationen består emellertid av människor som ut-
ifrån de roller de tilldelats och/eller skapar agerar i något uttalat eller outtalat syfte. 
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Vänder vi perspektivet och betraktar organisationen från den enskilde aktörens, el-
ler olika professionella yrkesgruppers utgångspunkt kommer frågan i annan dager. 
Det finns skäl att anta att det är när dessa bägge perspektiv möter varandra som 
styrproblematikens mest centrala frågor från ett inomorganisatoriskt perspektiv 
uppstår. 

För att ytterligare kunna ”fånga in” hur styrprocessen sker kommer i det föl-
jande modellens styrmetoder att diskuteras något mera utförligt. 
 
 
Chefsfunktionen 
Chefsrollen ges både i det praktiska vardagsarbetet och i managementlitteraturen 
en central plats. Utgångspunkten är att innehavaren av en chefsbefattning faktiskt 
både kan, vill och skall påverka och kontrollera vad som sker i organisationen. Att 
så är fallet förefaller närmast självklart, däremot är det oklart hur långt detta infly-
tande sträcker sig, vilket är en av de frågeställningar som den här studien har för 
avsikt att behandla. 

Chefsfunktionen kan betraktas från olika utgångspunkter. I t ex Goffmans 
(1994) termer skulle fokus vara chefen som roll, t ex i fråga om hur rollen skapas 
och spelas. I managementlitteraturen kan vi tala om "chefsrollen" i betydelsen vilka 
möjligheter rollen innehåller i sig. Det weberianska perspektivet kopplar rollen till 
hur ledaren kan skaffa sig legitimitet och auktoritet, t ex förmågan att få andra att 
handla i överensstämmelse med sin egen vilja. Från ett socialpsykologiskt perspek-
tiv blir det i första hand en fråga om vilka relationer som föreligger mellan chefen 
och organisationens medlemmar. Här genomförs ett försök att precisera begreppet, 
men också att diskutera vilka möjligheter och svårigheter som ligger inbyggda i 
chefsrollen när det gäller att styra förvaltningens arbete. 

Sett från huvudmannens utgångspunkt är frågan om att inrätta chefspositio-
ner det sätt genom vilket man direkt kan påverka förvaltningen på olika nivåer. 
Chefs- och ledarskapetxxvii är en av styrningsproblematikens klassiska nyckelfrå-
gor. Få enskilda aspekter inom organisationsteorin har tilldragit sig så mycket in-
tresse som just chefs- och ledarskapsfrågan. Den har behandlats i många samman-
hang (t ex Bales, 1953; Homans, 1974; Morgan, 1986; Weber, 1983 ). Sayles 
(1989) menar trots det att vi till helt nyligen visste mer om hur löpandebandsarbe-
tare och försäkringstjänstemän tillbringade sin tid, än vad vi visste om manage-
mentprocessen och hur ledare arbetar. Sayles (ibid.) hänvisar till forskare som 
Mintzberg, 1989; Stewart, 1976; Webber, 1972; Chapple & Sayles, 1961; Kotter, 
1982; Hannaway, 1989, vilka alla bidragit till att öka kunskapen om chefs- och le-
darrollen. Ändå återstår många frågor att besvara om chefs- och ledarskapets roll 
och funktion. 
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- Chefs- och ledarskapsbegreppet  
Att definiera chefsrollen som position i den rationalistiska organisationen kan göras 
relativt enkelt, att bestämma dess innehåll är förenat med vissa svårigheter. Rollen 
är en formell position i en hierarkisk organisation, där chefen förfogar över under-
ställd personal. Innehavaren av chefspositionen har förordnats av huvudmannen 
och är den som ansvarar för en enhet och för att verkställa de beslut som fattas. 
Chefer har att utföra formella befogenhets- och ansvarsuppgifter och som en viktig 
uppgift förväntas dessa utöva ledarskap. Hur rollen utövas är emellertid inte enty-
digt. Går man till den klassiska organisationsläran, ger t ex Weber begreppet ledar-
skapsrollen så stor vikt att det utgör en av förutsättningarna för att det överhuvud-
taget skall existera en organisation.  
 

”Om en organisation är för handen är helt och hållet beroende på om 
det finns en ledare med eller utan administrativ stab. Närmare bestämt 
på sannolikheten av att det finns ett handlande från vissa bestämda 
personer, vilket syftar till att genomföra organisationens ordning, dvs 
det finns personer tillgängliga som är inställda på att i förekommande 
fall handla med den innebörden”. (Weber, 1983:34) 

 
Det är inte avsikten eller ens möjligt att här utreda chefs- och ledarrollens innebörd 
i hela dess vidd, samtidigt som det är nödvändigt att åtminstone göra tydligt att det 
är en för organisationens styrning central och komplex funktion som avses.  
 
 
- Ledningens makt och auktoritet 
Ett generellt fenomen är att maktenxxviii i organisationer tenderar att koncentreras 
till en ledare eller en grupp, ledningen. Michels (1983) klassiska behandling av det-
ta problem i den demokratiska organisationen leder honom fram till ståndpunkten 
att maktkoncentration närmast är att betrakta som en naturlag. Han hävdade att det-
ta faktum låg inbyggt i själva organisationsprincipen att oligarki obevekligt följde 
av att människor organiserade sig. En av Michels slutsatser är att socialt liv förut-
sätter ledarskap vilket i sin tur resulterar i en minoritet som leder och en majoritet 
som leds, bl a som en följd av att medlemmarna i en organisation upplever ett be-
hov av en ledare. De flesta uppskattar vanligen att det finns personer som vill ägna 
sin tid åt att bevaka deras intressen. Michels pekar på ett antal ”tekniska” faktorer, 
som att det är omöjligt att ha en direkt demokrati när antalet medlemmar blir för 
stort, bl a beroende på behovet att avgöra tvistefrågor och att fatta snabba beslut för 
att leda organisationen (Abrahamsson, 1978).  



  86 

Auktoritet och chefs-/ledarskap hänger intimt samman. Chefs-/ledar-skapet 
bygger på i vilken utsträckning denne kan hävda sin auktoritet. Det spelar ingen 
roll vilken ledningsform som används. Det är i sista hand chefen som har auktori-
tet, grundad på vederbörandes status i organisationen. Detta har uttryckts som kon-
trollerande och informerande auktoritet (Sjölund, 1971). Kontrollerande auktoritet 
har att göra med värden, den avgör vad man bör respektive inte bör göra, vad som 
är bra respektive dåligt. Den informerande auktoriteten gäller om påståenden är 
sanna eller falska.  

Ledarskap kan ses som handlingar som utstakar en bestämd struktur för 
andras samverkan, såsom en del av processen att lösa ett gemensamt problem (Sjö-
lund, ibid.). Sett från sådana utgångspunkter är det inte givet att det är den formella 
chefen som också kommer att vara ledare. När så inte är fallet kommer detta sanno-
likt att ge upphov till vissa komplikationer för de formellt utsedda cheferna. 
 
- Chefers ”vardag” 
Sayles (ibid.) har lyft fram chefsrollens komplexitet och de många motsägelser som 
beror på skillnaden mellan förväntningar på och det faktiskt utövandet av chefska-
pet (figur 4.4. anm. min bearbetning och översättning): 
 
Retoriska föreställningar  Verkligheten 
genomtänkt beslutsfattande  merparten av arbetsdagen innehåller  
   interaktion bestående av övertygande 
   samtal och förhandlingar 
 
schemalagda och logiskt planerade oplanerade och sporadiska kontakter är ar-
betsdagar   regel, hopp från fråga till fråga och från 
   person till person 
 
hängivna försök att leda den underställda merparten av tiden tillbringas med utanför- 
personalen   stående och ständiga utmaningar från den 
   underställda personalen mot chefens  
   auktoritet 
 
beslut tas genom rationella överväganden,  besluten är en produkt av en komplex för- 
där alla faktorer vägs in  handlingsprocess över lång tid med många 
   inblandade parter 
 
målen är klara och konsistenta  många olika mål som ibland står i konflikt 
   med varandra och som ibland även är mot-
   stridiga 
 
Figur 4.4 Föreställningar om chefsagerande och faktiskt chefsagerande 
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Utgår man från Sayles slutsatser om under vilka förhållanden ledare faktiskt har att 
verka inom, ger detta konkreta implikationer på hur ledarrollen kan "spelas". Say-
les sammanfattning är att ledaren är en kringvandrande person, med en aldrig 
sinande ström av kontakter med andra människor, som talar och lyssnar, telefone-
rar, sammankallar möten, pläderar, argumenterar och förhandlar, vilket i hög grad 
strider mot föreställningen som tycks finnas allmänt. 

Genomgången har visat på några av de svårigheter och möjligheter som rol-
len som chef innebär. Ett problem är att så snart organisationer når en viss storlek 
eller grad av specialisering är det omöjligt för chefen att kunna utöva ledarskap sett 
från ett socialpsykologiskt perspektiv. Chefen måste då använda och förhålla sig 
till olika metoder och tekniker i sina försök att styra och kontrollera vad som sker. 
Detta leder fram till frågor om de medel chefer har till sitt förfogande i sina försök 
att styra och kontrollera förvaltningens verksamhet. I det följande genomförs därför 
en genomgång av de olika styrmetoder chefer förfogar över, vilket samtidigt blir 
viktiga kriterier för att studera hur förvaltningen styrs, men också hur aktörerna kan 
”värja” sig och skapa sitt eget handlingsutrymme. Låter sig t ex de professionella 
utan vidare styras av de formellt utsedda cheferna? Detta är, som tidigare framgått, 
en av de centrala frågeställningarna i detta sammanhang. 
 
 
Regelstyrning 
En central faktor för att skapa förutsägbarhet, disciplinera och att korrigera "avvi-
kande" beteenden är de formella regelverken. Agevall (1994) pekar på att begrep-
pet regel i vardagsspråket har flera olika innebörder. Allt ifrån en formaliserad 
princip, föreskrift, till ett förutsägbart skeende. Det är kontexten i vilken termen 
används som bestämmer innebörden.  

Regler kan kategoriseras som formella respektive informella. För kommuner 
har formella regler auktoriserats av ett "behörigt organ", t ex Riksdagen eller 
Kommunfullmäktige. I det här sammanhanget avgränsas regler till att omfatta de 
legala (formella) regelsystemen. Begreppet regel avser här ett formellt beslut, anta-
get av behörigt organ, och som uttrycker en principiell ståndpunkt som begränsar 
eller på annat sätt påverkar aktörernas agerande. Perrow (1986) menar t ex att det i 
en organisation är lika giltigt att säga att det måste finnas regler som att det finns 
för många regler. Det beror naturligtvis på från vilka utgångspunkter reglernas 
funktion betraktas. Perrow (ibid.) framhåller att reglerna har flera olika funktioner. 
Dessa inskränker aktörernas handlingsutrymme samtidigt som de försvarar andra 
typer av handlingar, de koordinerar samtidigt som de blockerar, de kanaliserar ak-
törernas initiativ, men de begränsar samtidigt dessa. De bidrar till att bevara stabili-
tet, liksom att försena förändringar. Begreppet regel preciseras inte vidare, utan ges 
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en vid tolkning, därför att en ytterligare precisering här inte förefaller vara särskilt 
ändamålsenlig. Den skulle inte hjälpa till att öka förståelsen, utan snarast landa i 
hårklyverier kring vad som innefattas respektive inte innefattas. I det följande dis-
kuteras några av de möjligheter och begränsningar som det innebär att använda 
regler för att styra förvaltningen. 

 
 

- Det officiella regelsystemet 
I byråkratiska organisationer som bygger på antagandet att verksamheten kan stu-
deras utifrån logiska och rationella principer utgör de officiella regelsystemen ett 
centralt inslag. Det kan finnas många goda skäl för att den kommunala förvaltning-
en uppvisar byråkratiska inslag med en därmed tillhörande betoning på regelsyste-
men t ex för att garantera politikernas och invånarnas möjlighet till insyn och kon-
troll, men också för att aktörerna förväntas anpassa sina handlingar. Ett problem är 
att detta samtidigt skapar en viss "tröghet". Om reglerna efterföljs eller inte kan an-
tas ha att göra med faktorer som vilka sanktioner som kan förväntas, aktörernas 
värderingar, ledningens ställning, osv. 
 
 
- Rationella regler och  irrationellt handlande 
I det vardagliga livet är regler sällan fullt ut implementerade, vare sig till "bokstav" 
eller "anda". Aktörerna kanske inte känner till reglerna, eller har inte fått nödvän-
dig information om hur de skall tillämpas, de gör misstag eller de gör medvetet 
motstånd mot gällande regler (Burns & Baumgartner & Deville, 1985). Detta gör 
att organisationens ledning inte kan förlita sig på att det är en tillräcklig åtgärd att 
instifta regler. Ett rimligt antagande är att de kan markera en yttre gräns för vad 
som är tillåtet och gör det möjligt att införa olika typer av sanktioner mot de som 
bryter mot reglerna. 

En organisations regelsystem utgör en av förutsättningarna för att skapa 
struktur och ordning och därmed ge vissa möjligheter att förutse skeenden, i ett för-
sök att styra och kontrollera. Ett exempel på hur regler används för att styra är det 
system med förhandlingar som sker genom den s k Medbestämmandelagen (MBL). 
Denna innehåller bl a bestämmelser om att arbetsgivaren måste informera de fack-
liga organisationerna inför viktigare förändringar av verksamheten (§ 19) och för-
handla när dessa skall genomföras (§ 11), liksom när arbetsgivaren avser att an-
vända entreprenörer (§ 38) (Bylund & Viklund, 1980). Trots att de formella regler-
na är tillskapade för att organisationens mål skall kunna uppnås, kan de komma att 
betonas oberoende av om de bidrar till att målen uppnås eller inte (Hassard, ibid.). 
Regler kan därmed fungera som en "irrationell faktor". Deras styrverkan kan sam-
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tidigt i bland vara så stark att de i första hand skapar "lydiga" aktörer, med ett irre-
levant agerande:  

 
" /.../ organizational behavior, particularly decision making, involves 
rule following more than the calculation of consequences". (Powell & 
DiMaggio 1991:19)  

 
Därmed kan reglerna få en annan funktion än den som avsetts. Det kan t ex vara 
rimligt att anta att personalen inom den myndighetsutövande delen är mer benägna 
att följa regler än vad man är inom andra verksamhetssektorer, där regelverken inte 
spelar samma framträdande roll. Om den anställde inte har internaliserat och gjort 
organisationens mål till en del av sitt beteende understödjer regler i stället bara apa-
ti och likgiltighet och resulterar i att den anställde bara gör det minsta möjliga som 
begärs av honom (Robbins, 1990).  

Genomgången har pekat på att regler i vissa avseenden verkar för att påverka 
aktörernas agerande på ett specifikt sätt, men att de också kan ge upphov till oöns-
kade effekter, eller bidra till att avsedda effekter inte alls uppträder. Försöken att 
styra och kontrollera via regler måste därför kompletteras med andra styrmetoder. 
När det t ex gäller resursanvändning används ekonomiska styrmedel. 

I det följande definieras begreppet ekonomistyrning samt görs en genom-
gång av dess användning som bl a visar att i den kommunala verksamheten utgör 
budgeten ett viktigt styrinstrument. 
 
 
Ekonomistyrning 
 
 
- Begreppet ekonomistyrning 
Ett sätt att betrakta en organisation är att se denna som en plats för omvandling av 
ett inflöde av resurser till ett utflöde av nya resurser (Brorström & Solli, 1990). 
Själva resursomvandlingen kan sägas ske genom det arbete som utförs. Ju mer 
komplicerad denna process är, ju svårare är den att beskriva, och vanligen också att 
styra. Ett sätt att hantera detta problem är att uttrycka flödet i ekonomiska termer. 
Den ekonomiska styrningen har bl a av det skälet varit föremål för stort intresse (t 
ex Brorström & Solli, ibid.; Flynn, 1991; Svenska Kommunförbundet, 1991c). 
Ekonomistyrning är ett begrepp som inte är helt entydigt. Både för praktikern och 
teoretikern handlar ekonomistyrning i hög grad om organisationsfrågor, t ex att 
fördela resurser till olika organisatoriska enheter och att kontrollera hur dessa me-
del används, företrädesvis om de angivna medlen överskridits eller inte och, som 
det kan tyckas något förvånande, i mindre utsträckning vilka resultat som erhålls. 
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Att utveckla formerna för ekonomistyrning handlar därför i stor utsträckning om att 
utveckla organisationens verksamhet (Brorström & Solli, ibid.). Den ekonomiska 
styrningen kan ses som ledningens försök att med ekonomiska medel försöka styra 
förvaltningen. Generellt kan enligt min mening fyra olika typer av uppgifter urskil-
jas: a) att förvaltningen inte förbrukar mer ekonomiska resurser än vad som finns 
tillgängliga ("konkursproblemet"), b) att resurserna används till ”rätt saker” och att 
inte mer resurser förbrukas än vad som angivits (prioriteringsproblemet), c) att de 
tjänster som produceras sker i tillräckligt antal (produktivitetsproblemet), samt d) 
att tjänsterna av "kunderna" upplevs vara tillräckligt ändamålsenliga, dvs svarar 
mot målgruppens förväntningar (kvalitetsproblemet). 
 
 
- Budgeten som styrinstrument 
I Kommunallagen (KL 4:1) (SOU, 1990:24) anges att kommunen är skyldig att 
upprätta budget omfattande ett kalenderår. I denna skall det framgå vilka anslag 
som finns, på vilket sätt de skall finansieras samt skattesatsen. Ansvaret för detta 
åvilar Kommunstyrelsen. Genom den ekonomiska styrningen (budget, resultat- och 
balansräkning) antas det vara möjligt att reglera hur och vilka typer av resurser som 
står till förvaltningens förfogande, men även att i efterhand kontrollera hur resur-
serna använts. Traditionellt har budgeten tillskrivits syften, som att den tjänar som 
medel för resursfördelning, styrning, samordning och kontroll. Under senare tid har 
även andra syften poängterats, som att budgeten är ett sätt att delegera och att spri-
da information, liksom en ökad betoning på den ekonomiska uppföljningens bety-
delse (Borström & Solli, ibid.). Möjligheten att med hjälp av en budget fördela re-
surser och att kontrollera kan därför ifrågasättas. Utöver hur mycket resurser som 
förbrukats framstår våra kunskaper om hur och med vilket resultat resurserna an-
vänts som ytterst begränsade.  

Drift- och investeringsbudgeterna innehåller flera delar, resultatbudget, fi-
nansieringsbudget och balansprognos. Resultatbudgeten avser den planerade verk-
samhetens nettokostnader, resultatet efter skatteintäkter och räntenetto. På så vis 
erhålls uppgifter om förändringarna av det egna kapitalet. Rörelsekapitalets fluktu-
ationer under året redovisas i finansieringsbudgeten. I balansprognosen utvisas den 
beräknade ekonomiska ställningen vid årets slut. Den ekonomiska redovisningen 
följer budgetens uppläggning och innehåller resultaträkning, finansieringsanalys 
och en balansräkning. Budgeten har inte bara varit ett instrument för att beräkna 
tillgången på resurser, den har också varit ett konkret sätt att visa på vilka politiska 
prioriteringar som gjorts. Att styra genom att försöka ange vilka behov som skall 
tillgodoses och att tilldela en verksamhet resurser är ingen ny företeelse. Man kan 
tala om att det finns två huvudansatser, ett behovs- och ett resursorienterat synsätt.  
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En faktor som kan antas ha betydelse för budgetens styrförmåga är graden av 
specificering. I den kommunala budgeten sker en utveckling mot en specificering 
på en allt högre nivå och i de förvaltningsinterna budgeterna går utvecklingen mot 
en specificering på en allt lägre nivå (Brorström & Solli, ibid.). Allmänt torde gälla 
att ju mer specificerad budgeten är, ju ”låstare” blir verksamheten. Detta kan vara 
en fördel under vissa omständigheter, men försvåra nödvändig flexibilitet under 
andra. Generellt kan sägas att det finns två sätt att specificera budgeten, antingen 
till kostnadsslag, för att ange vad det är för typ av kostnader eller till kostnadsställe, 
vilket i stället betyder att kostnaderna binds med avseende på organisatorisk enhet. 

Problemet med att använda företagsekonomiska tekniker i den kommunala 
förvaltningen är att dessa är utvecklade för att tillämpas på tjänster som produceras 
på en marknad, vilken kommuner bara till en del är underkastade (de externa trans-
aktionerna). Det betyder att företagsekonomiska principer inte fullt ut går att appli-
cera på den kommunala förvaltningen, samtidigt som någon mera utvecklad teore-
tisk ekonomisk disciplin som behandlar den offentliga ekonomin inte utvecklats. 
Den kommunala förvaltningen har i huvudsak utvecklat tekniker för budgetering 
och redovisning (regleras i hög grad av de redovisningsreglementen som Svenska 
Kommunförbundet ger ut som rekommendation (Peterson, 1992)), men det finns 
inte några självklara principer för att t ex kostnadssätta interna transaktioner. Prin-
cipen för prissättning blir därför självkostnaden. Detta är inte heller helt problem-
fritt. Sättet att t ex beräkna kapitalkostnader kan ha flera utgångspunkter (t ex 
Svenska Kommunförbundet, 1985). Utgångspunkterna för ekonomisk styrning är 
därför fundamentalt annorlunda för en kommun än för ett företag som verkar på en 
kommersiell marknad. I en kommun betonas budgeten, i det kommersiella företaget 
betonas i stället resultaträkningen. Det finns ett talesätt som säger att ”pengar är 
makt”. Detta skulle kunna sägas vara utgångspunkten för att en organisation kan 
styras med hjälp av fördelning av resurser, ekonomistyrning. Problemet tycks ändå 
vara att allt inte går att styra med pengar, framför allt inte i en tjänsteproducerande 
organisation. Bortsett från den kommuncentrala ledningen och förvaltningsledning-
en för fackförvaltningarna är det få aktörer, även bland de professionella, som han-
terar några mera betydande resurser utöver hur de använder sin egen tid. 

Genomgången har visat att ekonomistyrningen kan reglera det ekonomiska 
resursflödet t ex genom att vissa verksamheter kan prioriteras genom ökade eko-
nomiska resurser. För att resurserna skall användas på det sätt som huvudmannen 
och ledningen avser, är det nödvändigt att specificera vad resurserna skall användas 
till. Ett sätt att göra detta är att specificera mål för verksamheten, vilket leder oss 
över till att något mera utförligt behandla målstyrningstekniken.  
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Målstyrning 
Under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet utvecklades i USA en typ av 
målstyrningsmetod, kallad Management by Objectives (MbO). I MbO-metoden 
lyfts chefen fram som en central gestalt (Johannesson & Svanberg, 1982). I efter-
hand är det lätt att konstatera att de förhoppningar som tillskrevs målstyrningsme-
toden på många håll var överdrivna. Målstyrningen sågs som ett sätt att förbättra 
styrningen, framför allt genom att fokusera intresset på verksamhetens innehåll. 
Det innebar emellertid inte att aktörerna automatiskt agerade i enlighet med de 
uppställda målen. I de följande avsnitten diskuteras vad som kan innefattas i be-
greppet målstyrning samt vilka för- respektive nackdelar metoden har för att styra 
och kontrollera förvaltningen. 
 
 
- En organisation behöver mål 
En förutsättning för att en organisation skall kunna fungera är att verksamheten har 
ett uttalat syfte. Att fatta rationella beslut underlättas om syftet är operationaliserat 
i målbeskrivningar på olika nivåer. Abrahamsson (1989) framhåller att målen till-
handahåller en orientering för organisationer. De ger möjlighet att avbilda ett fram-
tida önskat tillstånd, att ange riktlinjer för organisationens aktivitet och utgör en le-
gitimitetskälla mot vilken organisationens effektivitet kan mätas. Aktörernas hand-
lande kan från en rationalistisk utgångspunkt ses som en funktion av de mål, som 
ställts upp av någon aktör eller grupp av aktörer (huvudmannen). Detta synsätt 
måste kompletteras med ett antagande om att den eller de personer som skall om-
sätta målen i praktisk handling är kapabla att företa en inventering av olika alterna-
tiva sätt att uppnå målen. Aktören måste även ha förmåga att välja adekvata medel 
för att på det mest ekonomiska sättet (ekonomi i vid mening) fullfölja den valda 
strategin (Abrahamsson, 1989). Det förefaller inte vara realistiskt att tro att samtli-
ga aktörer i en organisation delar huvudmannens och ledningens preferenser. Man 
kan knappast utgå från att ens huvudmannens företrädare och den operativa led-
ningen har gemensamma intressen i alla lägen. Det förefaller rimligt att anta att 
gemensamma intresse utgör en god förutsättning för att formulera mål som gör att 
dessa intressen kan främjas. Det går knappast att uppfordra engagemang för mål 
som inte svarar mot de intressen den enskilde har, t ex värderingsmässigt, ekono-
miskt osv.  

De politiska ambitionerna uttrycks ofta i form av mål, visserligen ibland 
allmänt hållna och avsedda att uppfyllas långsiktigt. Peterson & Söderlind (1992) 
menar att målstyrning och utvärdering har en central ställning inom den svenska 
offentliga förvaltningen. När det gäller statens styrning av kommunerna framhålls 
ofta värdet av målstyrning kompletterad med en systematisk uppföljning och ut-
värdering. Ett resonemang som även gäller den interna styrningen av myndigheter 
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och kommuner. Inom den offentliga förvaltningen ses således målstyrning på alla 
nivåer som det centrala styrinstrumentet. Även om målen ges en central position av 
beslutsfattare och de som finns i organisationens ledning behöver det inte innebära 
att personalen gör samma bedömning.  

 
 

- Målstyrning som metod 
Idén om målstyrning bygger på en föreställning om att de politiska målen kan for-
muleras konkret, eller som det ofta uttrycks, formuleras i mätbara termer. Avsikten 
är att målen skall formuleras hierarkiskt och systematiskt från att omfatta hela or-
ganisationen till den enskilde individen. Aktörspåverkan sker t ex i form av medar-
betarsamtalxxix för att få den enskilde att omfatta huvudmannens syften.  

En frågeställning som kan förtjäna viss uppmärksamhet är vad det är för 
skillnad mellan målstyrning och resultatstyrning? Är det samma sak eller finns det 
skiljaktligheter dem emellan? Detta kan naturligtvis diskuteras. Ett mål kan ses 
som ett resultat som skall uppnås. Med en sådan tolkning skulle målstyrning vara 
detsamma som resultatstyrning, eller i vart fall förefaller det svårt att finna någon 
egentlig betydelseskillnad. På en punkt skulle man kunna skilja mellan resultat och 
mål genom att säga att resultatet är något som faktiskt redan uppnåtts och att ett 
mål fortfarande är något som är eftersträvansvärt, eller något som behöver uppnås 
gång på gång. När ett mål är uppnått blir det från en sådan utgångspunkt sett ett re-
sultat. Nu behöver begreppet resultat inte uttryckas som ett mål, kanske är det bara 
en semantisk fråga, därför att det är svårt att tänka sig ett resultat, som inte rent 
”tekniskt” låter sig formuleras som ett mål. 

En organisations mål måste enligt Parsons bli legitimerade av befintliga vär-
deringar i organisationen, vilka i sin tur måste vara konsistenta med samhälleliga 
värden (Hassard, ibid.). Att använda målstyrning är därför inte bara en fråga om att 
tillämpa en teknik på ett ändamålsenligt sätt. Tekniken som sådan måste i första 
hand ses som en top-down ansats. Det ställer krav på ledningen att de mål som an-
vänds accepteras av personalen. Det finns därför skäl att anta att målstyrningstek-
niken inte kan förstås med mindre än att denna relateras till den kultur som domi-
nerar i organisationen. 

Målstyrning har använts som ett medel för att uppnå på förhand definierade 
effekter. Sjöstrand (1987) menar att målen kan avse olika aspekter. De kan dels 
syfta på siffervärden som skall uppnås enligt någon måttstock, eller gälla mark-
nadsandelar och lönsamhet, eller avse verksamhetsinriktningen. Philgren & Svens-
son (1989) förespråkar t ex en målstyrningsmetod där man gör följande uppdelning 
av olika typer av mål: 
- Inriktningsmål 
- Effektmål (resultatmål) 
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- Produktionsmål 
- Resursmål 
 
Målen kan även ställas upp på individuell nivå, som en mental föreställning, något 
konkret och eftersträvansvärt inom en bestämd tidsram.  
 

”Ett mål är inte bara något som står på ett papper. Mål är i första 
hand hjärnprocesser. Det är i den sistnämnda egenskapen de fungerar 
som styrningsmekanismer”. (Railo, 1988:146)  
 

Mål blir här det samma som människors uppfattning av vart deras organisation och 
de själva är på väg. Railo gör målstyrning till en mental process och den blir där-
med en del av en psykologisk process. Organisationsperspektivet har på så sätt för-
svunnit och ersatts av en annan uppsättning av mål, realistiska, barriärbrytande och 
trygghetsmål, kopplade till individen och inte till organisationen. Problemet tycks 
vara att organisationens och individens mål inte alltid är kongurenta. 
 
 
- Målstyrningens för- och nackdelar 
Målstyrningstekniken bygger på föreställningen att det är möjligt att konstruera en 
sammanhängande målhierarki, där över- och underordnade mål är logiskt förbund-
na med varandra. Idealet är ett överordnat mål som dominerar och konstituerar de 
övriga målen. En av svårigheterna är att formulera mål som är så konkreta att det 
på något rimligt sätt går att avgöra om de uppnåtts eller ej. I begreppsparet mål-
medel, är mål också att betrakta som ett medel. Målen har således en dubbel funk-
tion, de fungerar samtidigt som mål och medel. En rad argument för ökad målstyr-
ning har åberopats, bland dessa märks ökad effektivitet, bättre service, större flexi-
bilitet och vidgat utrymme för den enskilde att bestämma över sin egen arbetssitua-
tion.  

Argument emot är bl a att det kan vara svårt att mäta om målen uppnåtts och 
att mål konkurrerar med varandra eller kanske är helt motstridiga. Målen kommer 
att skilja i detaljeringsgrad beroende på de tidsperspektiv som sätts upp. De lång-
siktiga målen blir samtidigt mångtydiga. Ett annat motargument är att målstyrning 
visserligen kan vara ett bra sätt att delegera ansvar, men att styreffekten är tämligen 
begränsad. Ytterligare ett problem är att målen sällan kan formuleras på ett enty-
digt sätt. Det händer att målen är motstridiga och att målhierarkin är inkonsistent. 
Mål är inte alltid formulerade som formella mål, men det kan ändå hos olika aktö-
rer finnas föreställningar om vilka syften och mål som skall uppnås (informella 
mål). Dessa strider ibland mot de syften som huvudmannen ställt upp eller som 
finns som mer eller mindre outtalade mål. Rombach (1991) har sammanfattat fyra 



  95 

argument mot målstyrning: Teknikens effekter är osäkra, det finns bättre tekniker, 
tekniken är svår att använda och den har visat sig ha begränsad styrförmåga. Att 
styrförmågan och effekterna är osäkra kanske bäst framgår av att det finns få goda 
exempel som visar på motsatsen.  

I det föregående har behandlats något om de möjligheter och svårigheter som 
är förknippade med målstyrningsmetoden. Genomgången visar att det behövs nå-
gon form av mål för att en organisation skall kunna fungera, men också att det 
finns många olika tekniker för att genomföra målstyrning, från i det närmaste helt 
oformaliserade försök i små organisationer med tydliga "naturliga" mål, till forma-
liserade och komplexa system i större organisationer med motstridiga mål. Att upp-
rätthålla väl fungerande målstyrningssystem ställer stora krav på att aktörerna delar 
de grundläggande värden som ligger till grund för de formulerade målen. Målstyr-
ning antas fungera på flera olika plan. Inte bara vad som vanligen framhålls, näm-
ligen att den skall ange riktning och slutresultat. Målen anses också kunna bidra till 
att skapa motivation, ”vi-känsla” och "laganda", men stora skillnader i måluppfatt-
ning antas i stället skapa konflikter som förstör ”lagandan”. Det leder oss över till 
vad som i organisationsläran brukar benämnas organisationskultur.  

 
 

Organisationskultur som metod för att styra verksamheten 
De styrmetoder som hittills behandlats är avsedda att påverka aktörernas agerande i 
sina roller, men aktörerna är också utrustade med en egen vilja och sin egen bild av 
vad som är eftersträvansvärt att uppnå, inte minst genom att många av dem är bära-
re av den egna professionens ideal. I en organisation uppträder som regel vissa vär-
den mer frekvent och är mer dominerande än andra.  

I det följande görs ett försök att något närmare precisera begreppet organisa-
tionskultur och dess användbarhet för att analysera hur den kommunala förvalt-
ningen styrs. Kultur är ett vitt begrepp, som i det här sammanhanget avgränsas till 
organisationskultur, en i vart fall rumslig avgränsning, i betydelsen att omfatta livet 
inne i organisationen. Nu är det inte helt enkelt att göra en sådan avgränsning, ef-
tersom organisationens aktörer också lever ett liv utanför organisationen och där-
med samtidigt tillhör flera subkulturer. Organisationskultur betraktat som subkultur 
kan därmed inte ses som avgränsad från det omgivande samhället. Begreppet fram-
står trots dessa invändningar, som att innehålla värdefulla förklaringskategorier 
som gör att styrprocessen bättre kan förstås. Det kan vara värt att notera att begrep-
pet kultur används i en inskränkt betydelse, inte i den mera omfattande betydelse 
som t ex socialantropologer använder. Det kan emellertid diskuteras om det är så 
att organisationskulturen som fenomen är en del av en idealtypisk styrmodell för 
den kommunala förvaltningen sedd ut ett rationalistiskt perspektiv. Jag skulle vilja 
påstå att så inte är fallet. Att jag ändå väljer att använda organisationskultur som en 



  96 

styrande faktor beror på att jag anser att aktörernas värderingar och andra ”kultur-
yttringar” är så väsentliga, att det minskar möjligheterna att förstå hur styrningen 
av den kommunala förvaltningen sker om organisationskulturen lämnas utanför en 
analys. 

Morgan (1986) framför att organisationer kan betraktas som avgränsade kul-
turer. Därmed kommer den symboliska betydelsen av organisatoriska fenomen att 
fokuseras. Aktörernas subjektiva tolkningar av hur organisationer fungerar ges stor 
betydelse. Möten är t ex mer än bara möten, de innehåller viktiga aspekter av en 
organisations kultur, t ex att aktörerna delar samma utgångspunkter för de förklar-
ingsmönster, vilka skapar och återskapar mening. Ett sådant perspektiv ger ett an-
nat fokus på hur organisationer fungerar genom att betona faktorer som språk, 
normer, ceremonier och sociala aktiviteter som förmedlare av centrala värden. Or-
ganisationens kultur betraktas som det ”kitt" som håller samman organisationen. 
Andra vägar för att tolka traditionella ledningsproblem öppnas därmed. Det sed-
vanliga sättet att närma sig ledarskapsfrågan har varit att fokusera problemet med 
att länka samman uppgifter med de människor som skall utföra dessa, genom att 
identifiera ledarstilar för olika situationer. Från ett symboliskt/ organisationskultu-
rellt perspektiv kan dessa omtolkas för att upptäcka den roll ledaren spelar när den 
sociala konstruktion som en organisation utgör skapas. Den omtolkar även karaktä-
ren och betydelsen av relationen mellan organisationen och dess omgivning. Aktö-
rernas kunskap om och relation till omgivningen är ett resultat av organisationens 
kultur. Detta kan underlätta förståelsen av organisatoriska förändringar. Föränd-
ringsprocesser har traditionellt framställts som ett problem att ändra tekniker, 
strukturer och personalens förmågor och motivation. Detta kan bara delvis förklara 
den organisatoriska förändringen, denna beror även på förändrade föreställningar 
och värderingar som vägleder aktörernas agerande.  

Förståelsen av en organisations kultur är vanligen bara fragmentarisk och yt-
lig i förhållande till de verkliga förhållandena, vilket försvårar för de management-
teoretiker som betraktar organisationens kultur som en avgränsad enhet med klart 
definierade attribut. I dess praktiska tillämpning har man utgått från att organisa-
tionens kultur kan manipuleras på ett instrumentellt sätt. Problemet för den som vill 
använda dessa utgångspunkter för att styra en organisation är att fenomenet är mera 
holistiskt än instrumentellt (Morgan, 1986) och inte minst ytterst komplext. 
 
 
- Begreppet organisationskultur 
Organisationskultur kan definieras som de mönster av vanor, mål, föreställningar, 
normer och idéer som förekommer i en organisation, hur medlemmarna uppfattar 
sig själva, hur de förhåller sig till varandra, arbetar, fattar beslut, hur de reagerar in-
för problem osv. Kulturen kan understödjas av berättelser om organisationens hi-



  97 

storia eller betydelsefulla händelser och om speciella personers insatser. Detta kan 
ibland få en stark symbolisk betydelse och anta karaktären av myter. Samtidigt blir 
de stabiliserande faktorer i organisationens liv, vilket är deras styrka, men kan vara 
svåra att förändra om yttre omständigheter skulle kräva det (Bakka, m fl, ibid.). Det 
framhålls ofta i managementlitteratur (t ex Blake & Adams Mc Canse, 1991; Craig 
& Silva, 1986) vikten av en stark organisationskultur, som ett ändamålsenligt sätt 
att utveckla framgångsrika organisationer. En organisations kultur är aldrig direkt 
tillgänglig, den går inte att "ta på ", den kan inte "mätas" och den kan upplevas oli-
ka av olika personer. För att kunna identifiera en organisations kultur måste det 
som sker tolkas och översättas, för att komma underfund med vad som sker i det 
som synes ske (Sjöborg, 1986).  
 

”Det är med kultur som med lagårdslukt. Du märker inte av den så 
länge du är i den. Det är först när du kommer utifrån som du märker 
den”. (Railo, 1988: 175)  

 
Railos inlägg antyder att organisationens kultur är tydligt närvarande, men kan 
ändå vara svår att precisera och beskriva och inte minst att den enskilde påverkas 
utan att riktigt vara medveten om detta.  

Det har framgått av inledningen till detta avsnitt att begreppet organisations-
kultur inte kan ges någon entydig definition. Ett grundläggande moment är dock 
hur relationen mellan individen och organisationen ser ut. Begreppet kan bidra till 
att öka förståelsen för denna relation. Samtidigt kan en ökad kunskap om organisa-
tionens utvecklings- och förändringsberedskap uppnås och om dess inre dynamik 
och rationalitet. Kulturbegreppet har fördelen att det förefaller kunna bidra med en 
"begreppsbrygga" mellan mikro- och makronivån i en analys av beteende och ma-
nagement. Det gör att begreppet kan bidra till att öka förståelsen av hur verksamhe-
ten bedrivs i en organisation, t ex i form av bakomliggande motiv hos aktörerna att 
handla som de gör i sin yrkesutövning (Alvesson, 1993). Alvesson framhåller att 
den traditionella organisationsforskningen har visat sig inkapabel att prestera en 
djup, rik och realistisk bild av de föremål som studeras. 
 
 
- Organisationskulturen som instrumentell styrmetod 
Att skapa en stark organisationskultur kan, sett från ledningens perspektiv, ha flera 
syften: Extern anpassning: Den gemensamma kulturen har till syfte att bidra till or-
ganisationens överlevnad och anpassning till omgivningen. Hit hör     t ex mål, 
strategi, medel, utvärdering och utveckling. Organisationskulturen har som uppgift 
att skapa förståelse och enighet om bl a dessa uppgifter. Intern anpassning: I den 
interna anpassningen bidrar den gemensamma kulturen till integrationen av organi-
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sationens egna processer och säkrar dess fortsatta överlevnad och anpassning. Till 
den interna anpassningen hör begrepp som språk, gränser, makt, status, belöning, 
straff och ideologi. Ett annat syfte är att reducera människors osäkerhet. Lösningen 
på den enskildes existentiella problem blir att organisationen erbjuder en livsstil 
som svarar mot den personliga livssituationens krav och behov. I och med att orga-
nisationskulturen har ett osäkerhetsreducerande syfte så fungerar denna som ett fil-
ter, vilket innebär att aktörerna tar in det som är viktigt just för den egna kulturen. 
Det gör livet mer överskådligt och stabilt och det hjälper till att klargöra situationen 
här och nu. Det innebär att kulturen styr uppmärksamheten hos medlemmarna och 
anger hur man som medlem av organisationen förväntas handla i en viss bestämd 
situation (t ex Bakka m. fl., ibid.). 

Att en organisations kultur, uttryckt som att gemensamma föreställningar, 
värderingar och attityder som finns hos aktörerna i en organisation ger upphov till 
vissa typer av beteenden och handlingsmönster utgör grundantaganden för att se 
den rådande organisationskulturen som ett möjligt sätt att påverka aktörerna, eller 
vad dessa låter sig påverkas av. Ledningen försöker överföra sin uppfattning om 
organisationens syfte genom att påverka attityder och värderingar, direkt genom 
ledningens personliga närvaro, eller indirekt genom att försöka skapa en anda som 
befrämjar att de uppställda målen uppnås. En viktig fråga är om det är möjligt att 
på något mera avgörande sätt förändra personalens värderingar och attityder så att 
det även långsiktigt avspeglar sig i deras agerande i vardagens arbete. Risken är att 
alla sådana försök bara kommer att bli "dagsländor". 

Genomgången har pekat på nödvändigheten av att ta aktörernas värderingar i 
beaktande när styrningen av den kommunala förvaltningen studeras, men den visar 
också att det är förenat med avsevärda svårigheter att precisera begreppet. Risken 
är att en sådan precisering mynnar ut i en psykologisering som närmare sig förklar-
ingar på individnivå och inte bidrar till att öka förståelsen av vad som sker på den 
organisatoriska nivån. 
 
 
Aktörernas kompetens och lärande organisationer 
Begreppet kompetens är på många sätt besvärligt att hantera. Inte minst visar det 
sig att begreppet är svårt att definiera, där generella definitioner tenderar att bli in-
nehållslösa och specifika definitioner i stället så begränsade att viktiga aspekter 
lämnas utanför. Problemen är i själva verket så stora att det kan ifrågasättas om det 
är ändamålsenligt att ha med en så svårhanterlig faktor i ett sådant här samman-
hang. De flesta av oss brukar dock utan att tveka alltför mycket uttala oss om vilka 
kolleger som är kompetenta och vilka som inte är det, med rätt eller orätt. Då indi-
vidernas kompetens kan förmodas av många anses som viktig för hur de själva och 
andra utför sina arbetsuppgifter, kanske rent av en av de mest centrala i tjänstepro-
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ducerande organisationer, förefaller det inte möjligt att behandla frågor som rör 
styrning och handlingsutrymme utan att ta kompetensfaktorn i beaktande. För att 
understödja ett sådant resonemang skulle man kunna säga att det inte torde finnas 
någon definition av vad som är en professionell yrkesgrupp, en profession, som 
utesluter begreppen kunskap och kompetens. Att valet i det här fallet hamnat på 
kompetensbegreppet beror på att det, enligt mitt synsätt, är vidare och innehåller 
komponenter som inte innefattats i kunskapsbegreppet, framför allt är kompetens-
begreppet handlingsinriktat, så till vida att individens förmåga till handling kopplas 
till dennes kunskap. Det något oklara begreppet kompetens tjänar i det här sam-
manhanget syftet att ge en bättre förståelse av styrprocessen, genom att aktörerna 
antas agera med utgångspunkt från sina egna föreställningar av vad som är ett 
kompetent agerande. Allt eftersom den kommunala förvaltningens komplexitet 
ökat har den kompetens som aktörerna behöver för att utföra sitt arbete blivit allt 
viktigare. Framför allt måste de på ett helt annat sätt än tidigare hela tiden förändra 
och utveckla denna. Här diskuteras fortsättningsvis några aspekter av detta förhål-
lande och dess betydelse möjligheten för att styra förvaltningen. 
 
 
- Kompetensbegreppet 
En omständighet som påverkar den enskilde aktörens agerande som redan framgått 
är vilken kompetens denne besitter. Liksom aktörernas värderingar kommer kom-
petensfaktorn på goda grunder antas vara viktig för hur dessa utför sina arbetsupp-
gifter. Den kompetens som kan knytas till personalen har varit föremål för intresse 
från många olika utgångspunkter, från filosofiska betraktelser till didaktiska över-
väganden. Begreppet är som framgått till sin natur svårfångat. Kompetens och kun-
skap kan inte ses som helt synonyma. Agevall (1994) framför att kunskap bör be-
traktas som en social företeelse, därför att den till stor del bygger på en dialog mel-
lan människor inom en viss kultur, språkgemenskap, yrkestradi-
tion/kunskapstradition, i praktiken människor som delar samma praxis. Genom dia-
logen utvecklas och behålles kunskapen levande. Jag är inte benägen att till fullo 
instämma i detta synsätt, därför att kunskap framstår för mig som något, som i vart 
fall delvis, kan ses som oberoende av tid och rum, men framför allt för att Agevalls 
beskrivning för mig framstår, inte som en precisering av kunskapsbegreppet, utan i 
stället av kompetensbegreppet. Jag vill mena att kompetens kommit att användas 
när en viss typ av kunskap uppfattas äga mening också för någon annan än den som 
besitter denna och samtidigt bidrar till att kunna utföra vissa uppgifter eller att lösa 
problem av något slag. Framför allt skulle jag vilja påstå att kompetensbegreppet 
just kommit att användas i organisationsteoretiska sammanhang. Vanligen i bety-
delsen att en viss position eller roll i organisationen förutsätts innehas av en person 
med en viss specifik kunskap och ”handlingsrepertoar”, då benämnd som kompe-
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tens. Kompetens är således relaterad till en situation och det sammanhang där aktö-
ren finns och där handlingen utförs, den är individanknuten och har dessutom en 
organisatorisk betydelse. Kompetens kan därför sägas existera på två skilda nivåer.  

I ett delbetänkande från Socialtjänstkommittén (SOU:1995:58) om kompe-
tens- och kompetensutveckling konstateras också i denna utredning att kompetens 
är ett mångtydigt begrepp. Utredarna undviker samtidigt att definiera begreppet. De 
försöker i stället beskriva hur kompetens hänger samman med verksamhetsidé, ar-
betsorganisation och teknologi. Utredningen konstaterar att begreppets innebörd 
har förändrats över tiden. Tidigare användes begreppet ofta i betydelsen formell 
behörighet. Numera är kompetensbegreppet mera sammanlänkat med individens 
förmåga att klara de olika krav som ställs i en viss given situation i en viss verk-
samhet. Begreppet kan avse sådant som kvalifikationer, utbildningsnivå, kunskap, 
erfarenhet, förmåga, lärande eller färdighet. Utredarna anser att förmåga och vilja 
är de ord som bäst fångar upp kompetensbereppets innebörd. Olsson & Targama 
(1986) framför att begreppet kompetens innehåller mer än de traditionella begrep-
pen kunskap, färdighet och attityd. Samtidigt råder det ingen tvekan om att kun-
skap utgör själva kärnan i alla definitioner av kompetens som förekommer i littera-
turen. Kompetens kan inte betraktas som en inneboende egenskap hos en männi-
ska. I stället uttrycker denna som framgått en relation mellan människan och hen-
nes uppgifter. I ett försök att operationalisera kompetensbegreppet har t ex följande 
kriterier använts: 
- Yrkesteknisk: kunskap om arbetet 
- Personlighet: personens kreativa förmåga, etik, ansvarskänsla, värderingar och 
egenskaper 
- Funktionell förmåga: problemlösning, handla inom givna gränser 
- Social förmåga: samarbete med andra 
- Strategisk förmåga: omvärldsbevakning  
(Frank & Hedlund, 1990) 

Kompetens definieras med utgångspunkt från detta, som förmågan att agera 
adekvat i en specifik situation. Beroende på placering i hierarkin och på de uppgif-
ter som aktörerna skall utföra kan specialister och generalister urskiljas. Specialist-
kompetens kan gälla kunskaper inom sakområdet och förmågan att fatta avgöran-
den i sakfrågor. Generalistkompetens gäller förmågan att uppfatta och förmedla 
kunskaper om helheten och att fatta avgöranden som en konsekvens av orsaks-
sammanhang i omvärlden. Personalens kompetens kan antas påverka ledningens 
möjligheter att styra och kontrollera hur personalen utför sina uppgifter. Merparten 
av personalen kan ses som specialister av olika slag och cheferna som generalister. 
De kunnigaste specialisterna kan förväntas bli chefer i många fall och därmed ris-
kera att ha en delvis irrelevant kompetens för att klara chefsrollen. 
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Genom sättet att rekrytera personal med en viss typ av kompetens, eller att 
utbilda personalen påverkas en väsentlig del av innehållet i de tjänster som produ-
ceras. Kompetens hos personalen beskriver ett dynamiskt tillstånd, något som kan  
utvecklas och förändras över tid. Den är villkorlig i den meningen att den för att bli 
intressant för organisationens ledning bör kunna relateras till en verksamhet, en 
strategi och en uppsättning mål. Problemet sett från "rekryterarnas" sida är att det 
inte finns någon annan möjlighet att bedöma andras kompetens än utifrån sina egna 
erfarenheter av vad som är kompetent. I vart fall till de delar som går bortom vad 
som är "mätbart". Risken är att rekryteringen från kompetenssynpunkt kommer att 
ske slumpmässigt beroende på att enhetliga "måttstockar" saknas. I det fallet spelar 
de professionella yrkesgrupperna en viktig roll för att definiera aktörernas kompe-
tensprofil.  
 
 
- Den lärande organisationen som metafor 
I organisationslitteraturen används allt oftare begreppet lärande organisationer (t ex 
Morgan, 1986; Björkegren, 1989; Senge, 1990/1995; Argyris & Schön, 1995; Bru-
zelius & Skärvad, 1995; Svenska Kommunförbundet, 1996), där aktörerna medve-
tet ges viss handlingsfrihet för att på egen hand utveckla den verksamhet de bedri-
ver. Förespråkarna talar för att den nya formen för styrning i huvudsak måste byg-
ga på personalens kompetens och det handlingsutrymme som dessa skapar. Styr-
ningen måste med ett sådant synsätt bli att ange ramar och inriktning, vilket gör att 
ledningens möjligheter att styra i detaljer kraftigt minskar. Utvecklingen tycks gå 
från rationellt uppbyggda organisationer mot allt högre grad av komplexitet, vilket 
kommer att ställa nya krav på att t ex styra den kommunala förvaltningen.  

I Socialtjänskommitténs delbetänkande, Kompetens och kunskapsutveckling 
(SOU: 1995:58) framförs åsikten att kompetensutveckling i första hand måste ske 
på de enskilda arbetsplatserna och att denna är oupplösligt förbunden med en för-
ändrad arbetsorganisation och med ny teknik. Detta integrerande lärande kallar ut-
redningen den lärande organisationen. I utredningen framhålls vidare att i en läran-
de organisation ges möjligheter till ett vidgat arbetsinnehåll. Det handlar inte enbart 
om att kunna utföra fler typer av arbetsuppgifter, utan även om att höja kompetens-
nivån. Detta förändrar i sin tur chefens roll till att mera handla om att skapa utveck-
lingsmöjligheter för de anställda än att ge order och att kontrollera. Den lärande or-
ganisationen måste därför utveckla strategier för att formulera problem för att vär-
dera dessa och avgöra var i organisationen dessa skall lösas. Idén om den lärande 
organisationen kan ses som ett sätt att försöka utveckla organisationen efter mottot, 
mer kunskap leder till ökad kompetens, som i sin tur leder till mera genomtänkta 
och adekvata handlingar. Detta innefattar även sådana utpräglade systemteoretiska 
ansatser som den Senge (1990/1995) ger uttryck för. Det systemteoretiska an-
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greppssättet kan här närmast ses som ett sätt att tänka och handla rationellt utifrån 
hur organisationen fungerar i relation till andra organisationer. 

Björkegren (1989) menar att ett sätt att närma sig s k lärande organisationer 
är att betrakta dessa som sociala konstruktioner där organisationer lär och agerar 
genom sina medlemmar. På sitt sätt lever organisationen inget eget liv, den blir för 
sin existens beroende av medlemmarnas tänkande, lärande och agerande. Björke-
gren likställer lärande med ett förändrat tänkande. Han utgår från antagandet att en 
organisations ledande aktörers tänkande och lärande samtidigt blir dominerande för 
lärandet och tänkandet i organisationen. Jag menar att detta i så fall kan ses som en 
möjlighet för ledningen i en organisation för att utöva ett inflytande på dess aktö-
rer. Det tycks också finnas indikationer på att så är fallet. Björkegren menar bl a 
med hänvisning till Kotter (1982, 1985) att företagsledare aktivt sprider och im-
plementerar en viss verklighetssyn i sina företag. 

En klassiker och föregångare inom området lärande organisationer är Argy-
ris och Schön (1995) som skapat begreppen "singel-loop-learning" och "double-
loop-learning". Där det förstnämnda innebär ett lärande inom ramen för rådande 
kunskapsstrukturer och det senare en förändring av rådande kunskapsstrukturer. 
Dessa bägge begrepp kan ses som att ha "öppnat upp" för att på allvar tala om 
lärande organisationer. En inflytelserik teoretiker inom detta område är Senge 
(ibid.), framför allt genom sin bok; Den femte disciplinen (1990/1995). Bokens ti-
tel anspelar på fem områden som är centrala för den lärande organisationen: perso-
nal mastery ("personlig utveckling"), mentala modeller, att bygga gemensamma vi-
sioner, grupptänkande samt systemtänkande, där systemtänkandet är den avgörande 
faktorn, den femte disciplinen. Senge definierar en lärande organisation som en or-
ganisation där människor kontinuerligt utvidgar sin förmåga att skapa resultat som 
de själva tror på. Där nya och utökade tankemönster understödjs och där kollektiva 
ambitioner släpps fria, liksom att människor ständigt lär sig att bli bättre på att lära 
tillsammans. Wiberg (i Svenska Kommunförbundet, 1996) menar att en lärande or-
ganisation är en företagskultur, där den ständiga inriktningen på förnyelse präglar 
denna. Detta leder honom fram till följande definition av en lärande organisation:  

 
"En lärande organisation är en företagskultur som tar till sig, utveck-
lar och förmedlar nya kunskaper i avsikt att förändra sin verksamhet i 
enlighet med dessa nya kunskaper". (Wiberg, 1996:39) 

 
Den lärande organisationen skulle därmed kunna ses som en organisation som an-
vänder den individuella expertkunskapen som sin utgångspunkt och att denna som 
skall vidareutvecklas i en kollektiv process. 

Genomgången visar att kompetensfaktorn behöver tillmätas stor betydelse 
för möjligheten att kunna förstå aktörernas agerande, en faktor där det till syvende 
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och sist är den enskilde som avgör hur den kompetens de själva besitter används. 
Detta är inte minst relaterat till aktörens egna värderingar sedda i relation till de 
som dominerar organisationen, men också till det sätt på vilket ledningen agerar. 
 
 
Verksamhetsutvärderingar som styrmetod 
Resultatet av vad en organisation presterar är i en mening självutvärderande. "Upp-
skattas" resultatet av de som berörs kommer organisationen att kunna fortsätta att 
verka, om så inte sker riskerar den att gå under. Det kan emellertid finnas ett behov 
av mer finstämda avstämningar för att t ex kunna justera i den löpande verksamhe-
ten eller för att någon intressegrupp vill visa att det finns behov av en viss typ av 
verksamhet att en verksamhet sköts dåligt eller bra. I det här sammanhanget ses ut-
värdering som en feed-backprocess för att korrigera både styrsystemen och de mål 
och resultat som förvaltningen presterar. Begreppet utvärdering kan vid en första 
anblick verka tämligen problemfritt. Vid närmare eftertanke uppstår en del svårig-
heter. Om vi börjar från en semantisk utgångspunkt kan vi se att något skall värde-
ras. Vad är det då som skall värderas och i förhållande till vad och från vilka ut-
gångspunkter? Därmed har begreppet omedelbart blivit problematiskt att hantera. 
Man kan då fråga sig på vilket sätt skiljer sig t ex en utvärdering från en uppfölj-
ning? Ett sätt att betrakta denna frågeställning är att se uppföljningen som en av 
förutsättningarna för att genomföra en utvärdering, i betydelsen samla in relevanta 
data för utvärderingen. En annan infallsvinkel är att för att överhuvudtaget skall 
vara värt att försöka styra en organisation måste det vara möjligt att avläsa effek-
terna av vidtagna åtgärder, då inte bara i form av ekonomiska konsekvenser. Ut-
värderingen skulle i vart fall kunna ses som ett kvalificerat instrument för att avläsa 
uppkomna effekter. 

I det följande genomförs en genomgång av vad begreppet avser samt vilka 
möjligheter och begränsningar som ligger inbyggda i att använda verksamhetsut-
värderingar som styrmetod. 
 
 
- Begreppen uppföljning och utvärdering 
I bland kan det, som redan framgått, vara problem att skilja utvärderingar från de 
löpande uppföljningar som sker ständigt. Ekholm & Lander (1993) menar att t ex 
skolans personal upplever att de ständigt och jämt utvärderar sitt arbete. En sådan 
föreställning bygger på att man inte skiljer på aktiviteterna utvärdering och upp-
följning. Uppföljningar är vanligt förekommande, men utvärderingar är enligt deras 
mening sällsynta. Uppföljning är helt enkelt att kontinuerligt "läsa av" vilka resul-
tat som uppnås med utgångspunkt från det "sunda förnuftet". I de flesta organisa-
tioner finns rutiner för uppföljning av resultatet, vilket kan sägas vara en del av de 
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administrativa rutiner som finns i varje organisation. Uppföljningen är som regel en 
kontroll över viktiga händelser, t ex hur ekonomin utvecklas, personalens närvaro, 
mängden producerade tjänster etc. En mer avancerad form av uppföljning kan sä-
gas vara att arbeta med s k nyckeltal (Svenska Kommunförbundet, 1991c, Svenska 
Kommunförbundet, 1993). Nyckeltal ses som ett sätt att systematisera befintliga 
data, i första hand sådana som finns relativt lätt tillgängliga. Själva tekniken med 
nyckeltal kan också användas för att relatera till andra kvantifierade mått. Nyckel-
talen kan antingen vara efterfrågeorienterade, kostnad per daghemsplats, antal be-
sökare i simhallen etc, eller produktionsorienterade och spegla produktionsappara-
tens kostnader, t ex kostnaden per kvadratmeter, kostnad per serverad skolmåltids-
portion, etc.  

En utvärdering kan i stället ses som ett systematiskt sätt att belysa en definie-
rad del av en verksamhet. Fokus kan t ex vara:  
- Målrelaterat 
- Resultatrelaterat 
- Problemorienterat 
Franke-Wikberg & Lundgren (1990) gör en uppdelning mellan formativa utvärde-
ringar, som korrektiv under pågående processer och summativa utvärderingar, som 
avser det slutliga resultatet. Utvärderingsmetodik skiljer sig inte på något avgöran-
de sätt från etablerad forskningsmetodik, snarare innehåller utvärderingen ett ytter-
ligare moment, som att resultatet skall värderas och i normalfallet också ge förslag 
till förbättringar av verksamheten. Det är just i detta avseende som de kontrolleran-
de och värderande momenten kan ses som "feed-back signaler", som direkt kan på-
verka på vilket sätt den fortsatta verksamheten kommer att bedrivas. En av svårig-
heterna är att återkopplingen i bland kan bli så förskjuten i tid att ”signalen” inte 
längre är aktuell när den kommer fram. Oaktat de problem som finns i samband 
med att utvärderingen genomförs förefaller det som om tilltron till utvärderingsin-
strumentet, som metod, stadigt har ökat, i takt med att de ekonomiska förutsätt-
ningarna för kommunerna har försämrats.  

I början på 1990-talet intensifierades arbetet med att förnya och utveckla de 
tjänster som kommunerna producerar som ett resultat av försämrade ekonomiska 
resurser. Fram till denna tidpunkt hade utvärderingar i stort sett varit reserverade 
för särskilda projekt. Svenska Kommunförbundet anslog nya tankegångar:  
 

"Nittiotalets decentraliserade kommuner måste sannolikt bli mer 'upp-
följningsintensiva' organisationer. Detta innebär inte att allt plane-
ringsarbete skall upphöra, naturligtvis måste man på det övergripande 
planet ha en god framförhållning. Dock bör det ske en förskjutning 
från planering till uppföljning i det kommunala styrsystemet”. (Svens-
ka Kommunförbundet, 1991d:31)xxx  
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Utvärdering, som teknik, kan således ses som ett försök att ta reda på vilka resultat 
och effekter som uppstår (Svenska Kommunförbundet, 1991a). Idealt kommer ut-
värderingen senare att ligga till grund för beslut om vilka förändringar som är nöd-
vändiga eller önskvärda att vidta. Den styrande funktion som en utvärdering har är 
att produktionen av tjänster kan förändras till form eller innehåll, som ett svar på de 
”felsignaler” utvärderingsresultatet indikerar. Problemet med att genomföra regel-
rätta utvärderingar är att de är både tids- och resurskrävande. Även rent metodiskt 
föreligger många gånger stora problem. Risken är uppenbar att det bara blir "lättut-
värderade" kvantitativa aspekter av verksamheten som kan bli föremål för en be-
dömning.  

En av dem som behandlat utvärderingen som fenomen och vilken roll utvär-
deringar spelar är statsvetaren Evert Vedung (1994). Hans utgångspunkt är att ge en 
översikt över grundläggande problem och problemlösningar som finns i samband 
med att göra utvärderingar i den offentliga sektorn. Enligt Vedung är utvärdering 
den teknik, som vid sidan av privatisering, decentralisering, avreglering och ökad 
avgiftsfinansiering betraktas som en nyckelstrategi för att reformera den offentliga 
sektorn i industriländerna. Han menar samtidigt att det är en av de mest missför-
stådda metoderna för offentlig styrning, kontroll och beslutsfattande. Vedung (ibid.) 
definierar utvärdering, som en i efterhand gjord bedömning av hur offentliga refor-
mer, program och åtgärder genomförs och vilket resultat denna leder till, eller när-
mare bestämt uttryckt som:  

 
”UTVÄRDERING = noggrann efterhandsbedömning av genomföran-
de, slutprestationer och utfall i offentlig politik, vilken avses spela en 
roll i praktiska handlingssituationer”. (Vedung, 1994:14)  
 

Vedungs perspektiv är såldes i första hand statsvetenskapligt och på samhällsnivå. 
Utvärderingen kan här knappast ses som en metod för att styra den operativa verk-
samheten i en organisation. Karlsson (1995) anser i sin tur att utvärderingsbegrep-
pet rymmer en sådan spännvidd att det knappast går att formulera någon entydig de-
finition av begreppet. I vardaglig användning av begreppet är det enligt Karlsson en 
fråga om mer eller mindre spontana bedömningar om något är bra eller dåligt. 
Karlsson menar emellertid att det vanliga är att begreppet används för mer systema-
tiska kvalitetsbedömningar av komplexa fenomen och för att kunna göra en seriös 
utvärdering måste kvalitetsbedömningen bygga på information som har insamlats 
på ett systematiskt sätt och med klargjorda syften. När det gäller hur utvärderingen 
kan genomföras talar Vedung (ibid.) om flera olika tänkbara modeller som han be-
nämner: 
- Måluppfyllelsemodellen 
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- Bieffektsmodellen 
- Helsystemmodellen 
- Brukarorienterad utvärdering 
- Intressentutvärdering 
- Ekonomiska modeller avseende, produktivitet och effektivitet 
- Institutionella modeller 

Jerkedal (1990) menar att det inom ramen för s k programanalyser kan urskil-
jas tre olika typer av utvärderingar, ”åsikter om analyser”, förändringsanalyser och 
processanalyser. Jerkedal (ibid.) säger att det visserligen kan ha ett värde att få de 
berördas åsikter om vad som t ex är bra eller dåligt i ett program, men att det samti-
digt finns andra viktiga aspekter som därvid riskerar att förloras. I förändringsana-
lysen är målet i stället att försöka bestämma utfallet av programmet, t ex vad som 
har förändrats som ett resultat av vidtagna åtgärder. Problemet framstår där, enligt 
mitt synsätt, i stället som att faktiskt kunna klarlägga vilka effekterna egentligen är. 
Snarast förefaller det vara så att orsakerna till att man genomför åsiktsanalyser är att 
metoderna för att åstadkomma förändringsanalyser i allt väsentligt saknas. Enligt 
Jerkedal (ibid.) är processanalysens syfte att söka svar på vad det är som åstad-
kommit vad. I den meningen är   t ex den här studien en processanalys. 
 
 
- Vad är det som  utvärderas i "non-profit" organisationer? 
I så kallade ”non-profit" organisationer, där syftet i första hand är att tillfredsställa 
människors grundläggande behov av samhälleliga basfunktioner och inte att åstad-
komma ekonomisk vinst, kan inte det ekonomiska utfallet användas som det enda 
instrumentet för att värdera resultatet. För tjänster av den typ som en kommun pro-
ducerar måste därför andra metoder användas för att värdera de resultat som upp-
nåtts. En generell svårighet är att det mycket sällan finns någon organiserad form 
för kontinuerlig och systematisk inventering av medborgarnas behov och att det 
saknas en kontinuerlig och integrerad utvärdering om dessa behov blir uppfyllda 
(Sandell & Berglund, 1994). 

Genomgången har visat att det för en tjänsteproducerande organisation kan 
vara ändamålsenligt att använda systematiserade utvärderingar, men att dessa både 
är besvärliga och tidskrävande aktiviteter, som rent av i ett kortsiktigt perspektiv 
kan kosta mera resurser än den nytta de för med sig. Därmed har styrsystemets in-
nehåll och former för den kommunala förvaltningen definierats och det är från des-
sa utgångspunkter som undersökningens resultat tolkas. 
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Sammanfattning 
Avhandlingens teoriavsnitt presenterar en genomgång av den rationalistiska orga-
nisationsteorins utgångspunkter, dess tillämpningsområden och grundprinciper. 
Teoriavsnittets syfte är att konstruera en idealtypisk styrmodell för den kommunala 
förvaltningen. I princip är det möjligt att bygga upp flera olika varianter av en så-
dan modell, beroende på var utgångspunkterna tas. Tanken är att med utgångspunkt 
från den organisationsteoretiska litteraturen identifiera, beskriva och analysera fak-
torer som ledningen kan kontrollera och därmed använda i sina försök att styra den 
kommunala förvaltningen. Dessa faktorer tas sedan som utgångspunkt för att kon-
struera en idealtypisk styrmodell. Beroende på valet av metafor eller organisations-
teoretiskt perspektiv kommer olika aspekter att fokuseras, vilket leder till olika 
tolkningar, vilka i sig kan vara mer eller mindre ändamålsenliga.  

En distinktion göras mellan ”styrning av” en organisation och ”styrning i” en 
organisation (Berg, 1993). ”Styrning av” en organisation kan i en kommun sägas 
vara den styrning som den politiska organisationen utövar, från kommunal eller 
statlig nivå. ”Styrning i” organisationen blir då den styrning som sker inne i den 
kommunala förvaltningen. På det sättet kan styrningen i förvaltningen ses som ett 
sätt att synkronisera produktionen av tjänster med det uppdrag denna fått. ”Styr-
ning av” och ”styrning i” en organisation blir således olika aspekter av samma 
styrprocess, där ”av-perspektivet” kan sägas vara ett externt perspektiv och ”i-
perspektivet” ett internt perspektiv. I teorin är det inte särskilt problematiskt att 
upprätthålla en sådan distinktion. I praktiken ”flyter” dessa fält ofta ihop och inne-
bär därmed komplikationer när styrningen inom förvaltningen studeras. Att styra 
verksamheten i förvaltningen sker som redan framgått på flera hierarkiska  nivåer. 
Där varje nivå svarar för styrningen inom sin egen nivå, men är samtidigt utsatta 
för en styrning och påverkan från andra nivåer, varför det finns anledning att anta 
att det regelmässigt uppstår störningar. För att finna ett sätt att förstå vad som sker 
sett från ett ”inne-i” perspektiv behöver de faktorer som påverkar styrprocessen ur-
skiljas och preciseras.  

En av ”motkrafterna” till styrning kan ses vara aktörernas strävan efter ett 
eget handlingsutrymme. Med handlingsutrymme avses här att en aktör fritt kan 
agera inom ett verksamhetsområde, utan att inkräkta på någon annan aktörs områ-
de, eller att någon annan konkurrerar om inflytande över samma område. 

Den modell som används här har konstruerats på deduktiv väg genom littera-
turstudier, kompletterad med mina egna erfarenheter som tidigare ”insider” i den 
kommunala förvaltningen. För att pröva den idealtypiska modellens giltighet prö-
vas denna mot aktörernas uppfattningar av i vilken mån styrningen faktiskt sker i 
enlighet med uppställda intentioner. Den prövning som sker är således om den 
kommunala förvaltningen styrs på det sätt som den idealtypiska modellen ger ut-
tryck för, inte om det är det mest ändamålsenliga sättet sett från andra utgångs-
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punkter. Den idealtypiska styrmodellen som används kännetecknas av följande kri-
terier: 
a) Den organisatoriska formen avgränsar, strukturerar samt anger beslutsbefogen-
heter och fördelar ansvar. 
b) Chefsfunktionen används för att chefer genom sin närvaro förväntas utöva ledar-
skap för att precisera och kontrollera resultatet. I detta innefattas sådant som att ko-
ordinera, överbrygga och ställa till rätta. Genom att chefer förfogar över olika typer 
av styrmetoder förmodas de kunna styra olika aspekter av verksamheten. Chefer 
förväntas: 
- använda befintliga regler eller sådana de själva skapar för att definiera och be-
gränsa aktörernas handlingsutrymme.  
- använda ekonomiska styrmedel, för att fördela resurser och därigenom fokusera 
vissa aktiviteter samt för att balansera utgifter och intäkter.  
- använda målstyrning för att ge verksamheten en viss inriktning och ett visst inne-
håll, som samtidigt klargör för organisationen centrala värden. 
- att ge uttryck för och betona centrala värden och genom att utföra symboliska 
handlingar (som en del av organisationens kultur) kunna påverka aktörernas age-
rande. 
- rekrytera personal med viss kunskap samt fort- och vidareutbilda dessa. Detta 
förmodas påverka deras agerande. 
- använda utvärdering och uppföljning för att kontrollera resultatet och ge feed-
back för att utveckla styrsystemet. 

Teorigenomgången avslutas med ett de olika styrmetoderna, organisatorisk 
form, chefsfunktionen, regler, ekonomi, mål, organisationskultur, kompetens och 
utvärdering diskuteras relativt ingående. 
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5. HUR UPPLEVER DE INBLANDADE AKTÖRERNA ATT DEN 
KOMMUNALA FÖRVALTNINGEN STYRS? 
Resultatredovisningen fokuserar olika aspekter av hur den kommunala förvaltning-
en styrs. De uppfattningar som förvaltningens intressenter ger uttryck för ställs mot 
varandra, utifrån ett antagande att en likhet i position i förvaltningen ger en viss 
samsyn i dessa frågor. Uppfattningar som i sin tur ställs mot hur styrningen förvän-
tas ske enligt den idealtypiska modell som formulerats. Ett problem är, som redan 
framgått i metodavsnittet, att de faktiska effekterna av styrningen inte kan avläsas 
direkt, utan måste ske via hur aktörerna beskriver sina tolkningar av dessa. En frå-
ga som följer på det är hur detta påverkar möjligheterna att förstå hur styrningen av 
förvaltningsapparaten sker. En möjlighet är att ansluta sig till det redan tidigare be-
handlade s k Thomasteoremet, vilket innebär att det är aktörernas föreställningar 
och deras tolkningar av situationen som styr deras agerande. Därmed kommer ock-
så en tolkning av aktörernas utsagor att ge viktig information om hur styrningen av 
förvaltningsapparaten sker. Vad vi självfallet inte kan veta något om är de bristan-
de kunskaper om den rationalistiska styrmodellen som aktörerna kan tänkas ha, lik-
som de omedvetna tolkningar som de gör och hur deras agerande påverkas av dessa 
skäl. Den grundläggande utgångspunkten är emellertid att aktörerna har någon typ 
av föreställning av hur förvaltningen styrs, även om denna mer eller mindre avvi-
ker från idealmodellen. 

Redovisningen struktureras genom att den centrala kommunledningens, i 
fortsättningen benämnt kommunkanslietxxxi, perspektiv bryts mot barn- och ut-
bildningsförvaltningens respektive mot miljöavdelningens vad gäller de studerade 
faktorerna. Resultatredovisningen innehåller både redovisning, analys och diskus-
sion i ett sammanhang. Skälet till detta är att det i en kvalitativ studie är svårt att 
renodla resultatredovisningen från en analys och diskussion av resultatet. Det före-
faller helt enkelt mer ändamålsenligt att i direkt anslutning till aktörernas tolkning-
ar av ett fenomen, händelseförlopp etc diskutera innebörden av respondenternas 
tolkningar. 

Inledningsvis redovisas, analyseras och diskuteras den formella organisatio-
nens betydelse i detta avseende. För var och en av de undersökta styrmetoderna 
analyseras, som framgått, deras upplevda styreffekter, liksom att för var och en av 
dessa diskuteras och dras tänkbara slutsatser. 
 
 
5.1 Den formella organisationens förmåga att avgränsa, strukturera, kontrol-
lera och att fördela ansvar och befogenheter 
Huvudintresset är inledningsvis riktat mot den formella organisationens förmåga 
att avgränsa, strukturera, kontrollera och fördela ansvar och befogenheter på det 
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sätt som det framställs i den idealtypiska modellen av hur den kommunala förvalt-
ningen styrs och hur detta upplevs av de inblandade aktörerna. 

Den formella organisationen är, enligt min mening, den rationalistiska orga-
nisationens kanske tydligaste sätt att ge uttryck för en logik som förutsätts ge ett 
optimalt sätt att bedriva verksamheten. De organisationsscheman som används ger 
därvidlag information om de intentioner som finns, men bara i liten utsträckning 
om hur verksamheten faktiskt bedrivs. Därmed kommer den formella organisatio-
nen bara i begränsad omfattning att kunna bidra till att ge oss en bättre förståelse av 
hur styrningen sker, men den är samtidigt grundläggande för att kunna sätta in 
styrprocessen i sitt sammanhang. Den formella organisationens viktigaste funktion 
blir därmed, att fungera som en illustration av de bakomliggande intentioner, som 
huvudmannen och organisationens ledning har för hur de vill styra verksamheten. 
Den formella organisationen ger således en föreställning om den arena, på vilken 
den kommunala verksamheten äger rum. Arenan anger bl a gränserna, de formella 
positionerna, graden av över- respektive underordning. Detta kan samtidigt ses som 
uttryck för vilka föreställningar om hur en effektiv organisation är uppbygd som 
finns hos ledningen. Detta kan betraktas som ett uttryck för den organisatoriska 
tradition som existerar. 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens formella organisation 
Genomgången av den formella organisationen och dess betydelse inleds med en 
kort beskrivning av hur barn- och utbildningsförvaltningen formellt organiseras. 
Skola och barnomsorg består av en gemensam förvaltning. Verksamheten syssel-
sätter drygt 400 personer. Huvudman är Barn- och utbildningsnämnden. Den for-
mella ansvarsfördelningen finns i ett gemensamt reglemente (1992). Där sägs bl a 
att det är Barn- och utbildningsnämnden, som är det politiska förvaltningsorganet 
för barnomsorg och det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. 
Nämnden skall leda, samordna och utveckla verksamheten för daghem, förskola, 
öppen förskola, grundskola, vuxenutbildning, studie- och yrkesorientering, SSA-
verksamhet, elevvård, skolhälsovård och musikskola samt följa att verksamheten 
utvecklas enligt de mål som finns angivna i socialtjänstlagen och i utbildningslag-
stiftningen. Det är således i högsta grad en komplex verksamhet som skall styras 
och därmed kan man förvänta sig att problem av olika slag kommer att uppstå. För-
söken att bemästra dessa leder lätt till att nya typer av problem uppstår. Vad vi så-
ledes bevittnar är en ständig ström av åtgärder för att styra och kontrollera verk-
samheten.  

Den formella organisationen kan på sitt sätt sägas stå som själva sinnebilden 
av den rationalistiska organisationen i en kommun. Även om det numera existerar 
tre huvudtyper av hur den formella organisationen byggs upp, svarar barn- och ut-
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bildningsförvaltningen helt mot vad man skulle kunna förvänta sig om man utgår i 
från hur den traditionella förvaltningsorganisationen vanligen organiseras. I vad 
mån detta också leder till att de avsedda styreffekterna uppstår, är den frågeställ-
ning som jag kommer att uppehålla mig runt i de avsnitt som följer. Den formella 
organisationen för Barn- och utbildningsnämnden framgår av figur 5.1: 
 
 

   Barn- och utbildningsnämnden 
 
 

     Förvaltningschef 
  

         Kansli   
     

 
 Område 1 - 9                      Musikskolan                      

   Rektorer 
  
 
Figur 5.1 Den formella organisationen för Barn- och utbildningsnämnden  
 
Hur styrfunktionen skall utföras specificeras i kommunala beslut som att nämnden 
skall:  
 

" - leda arbetet med och utforma övergripande mål, riktlinjer och ra-
mar för barnomsorg och det offentliga skolväsendet i kommunen, 
- övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten och ekonomin efterlevs och att den löpande förvaltning-
en handhas rationellt och ekonomiskt,  
- att till fullmäktige och kommunstyrelse lämna redogörelse om nämn-
dens verksamhetsutveckling och genom halvårsbokslut och årsbokslut 
redovisa den ekonomiska ställningen". (Reglemente för Barn- och ut-
bildningsnämnden, 1992-02-26, § 3) 

 
Det är nämnden som ansvarar för att ge verksamheten resurser och ramar samt att 
forma verksamhetens innehåll. Resurser måste i det sammanhanget i första hand 
ses som tillgången till personal, lokaler och material. Det är troligen den enda 
punkt som nämnden har ett reellt inflytande över. Förvaltningens aktörer har att 
agera inom de ramar de tilldelas. Nämndens inflytande över innehållet torde vara 
ytterst begränsat av två viktiga skäl. För det första är de nationellt formulerade 
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”ramarna” för innehållet så starkt och tydligt formulerade att det lokala utrymmet 
att påverka är starkt begränsat. Även om det lokala utrymmet formellt sett förefal-
ler större inom barnomsorgen än inom skolan finns det knappast något utrymme för 
mer omfattande variationer. För det andra är det lärarna och barnomsorgspersona-
len, som i kraft av sin yrkeskompetens och att det är de som möter eleverna/barnen 
i det dagliga livet som avgör hur verksamhetens innehåll formas. 

Det är nämnden som skall utöva kontroll över att verksamheten bedrivs på 
föreskrivet sätt. Detta sker i första hand genom de ekonomiska kontrollsystem som 
byggts upp och det revisionsförfarande som finns, den s k förvaltningsrevisionen. 
Denna innehåller inte bara, eller ens i första hand, en kontroll av förvaltningen av 
de ekonomiska medlen, utan är i stället lika mycket inriktad på att analysera om de 
politiskt fattade besluten effektueras och hur detta sker, med fokus både på upp-
komna effekter och ändamålsenligheten i vidtagna åtgärder. Problemet är att verk-
samheten är både omfattande och komplex, varför revisorernas möjligheter kan 
liknas vid tullens ”stickprovskontroller”. Sett från en sådan utgångspunkt framstår 
det som något besynnerligt att intresset från de studerade förvaltningarna för att ut-
värdera utfallet förefaller vara så begränsat. Det vore naturligt att anta att en ratio-
nalistisk föreskrivande idealtyp skulle ha en inbyggd kontroll för att snabbt svara 
på anomalier och felsignaler. Så förefaller dock inte vara fallet. Ett resonemang 
som vidareutvecklas när utvärdering som styrmetod behandlas senare.  

Barn- och utbildningsnämnden handhar enligt reglementet kommunens per-
sonalfrågor som rör förhållandet mellan nämnden som arbetsgivare och dess ar-
betstagare. Att nämnden har personalansvar, och att detta inte finns centralt i kom-
munen, torde närmast ha att göra med de decentraliseringssträvanden som finns 
och kanske också med att det inte finns någon faktor inom barnomsorgen och sko-
lan som är så central för det slutliga resultatet som personalen. Ordföranden har an-
svaret för den löpande verksamheten, eller som det uttrycks i reglementet, "att 
närmast Barn- och utbildningsnämnden ha uppsikt över nämndens hela nämnds-
förvaltning" (Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden, 1992-02-26, § 16 ). 
Detta skulle kunna tolkas, som att det är rollen som ordförande, som är den ”över-
bryggande” funktionen, mellan politik och förvaltning. I många fall finns det goda 
skäl att anta att just så också är fallet, vilket ger ordföranden en stark position. Ris-
ken är emellertid att ordföranden helt och hållet kommer att dominera nämnden 
och dess arbete, ”ordföranden är nämnden”, och det tenderar att ge ordföranden en 
operativ roll och därmed hamna i konflikt med den roll som förvaltningschefen 
tilldelats i den idealtypiska styrmodellen. 
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- Delegation av ansvar och befogenheter 
För att administrativt styra förvaltningen, sker genom delegation en överföring av 
ansvar och befogenheter från den politiska organisationen till olika tjänste-
mänxxxii. Delegationen regleras formellt i ett dokument; Huvudprinciper för Barn- 
och utbildningsnämndens ansvar och befogenheter (1992). Där utsägs att det är 
chefen för Barn- och utbildningsförvaltningen, som är den högste tjänstemannen 
inom området, direkt underställd nämnden. Denne ansvarar inför nämnden för hur 
verksamheten genomförs t ex i fråga om hur resurser används, vilka resultat som 
skall uppnås, att budget upprättas och för arbetsmiljön. Ansvaret omfattar även 
ledningsorganisationen och organisationsstrukturen för det samlade förvaltnings-
området och att förvaltningen fullgör sina uppgifter enligt träffade avtal vad gäller 
fastställd optimal kvalitet och effektivitet, liksom att utarbeta förslag till verksam-
hetsplan och budget för nämnden. Motsvarande planer upprättas vid utvecklings- 
och resultatenheterna samt vid skol- och daghemsenheterna. Dessa ansvarar även 
för att kontinuerligt ge nämnden information om verksamheten samt resultat och 
prognoser. Detta kan ses som en precisering av den rationalistiska styrkedjan utan 
att det i praktiken leder till att problemet därmed skulle ha fått sin slutliga lösning. I 
vardagens arbete torde det uppstå en stor mängd situationer där delegationen är till 
föga vägledning och där aktörerna måste göra sina egna tolkningar av hur de för-
väntas eller bör agera. 

Enligt delegationsordningen är, som framgått, Barn- och utbildningsförvalt-
ningens chef ytterst ansvarig för den löpande verksamheten. Förvaltningens ut-
vecklingsledare är den som är ansvarig för att utveckla de pedagogiska formerna. 
För de geografiskt indelade verksamhetsområdena svarar rektorer och bitr. rekto-
rer.  

 
"Vi har en organisation med ett antal rektorer som chefer för var sin 
enhet, med blandad verksamhet, både skola och barnomsorg. Dessa 
chefer och jag utgör en verksamhetsledningsgrupp som träffas regel-
bundet. Till detta skall läggas att de per enhet har delegation om de 
frågor som berör enheten. Det finns lokala samverkansgrupper samt 
en central samverkansgrupp som hanterar de förvaltningsövergripan-
de frågorna". (Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen)  
 

Enligt delegationsordning åvilar det också rektorerna att inför förvaltningschefen 
ansvara för att enhetens uppgifter fullföljs.  

 
"Det innebär totalansvar för verksamhet, resurser och arbetsmiljö 
samt för utveckling av kvalitet och kostnadseffektivitet". (Huvudprinci-
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per för Barn- och utbildningsnämndens ansvar och befogenheter, 
1992:2)  
 

Rektorerna ansvarar inom givna ramar för: 
- att upprätta verksamhetsplan och budget inom verksamhetsområdet  
- att det sker en kontinuerlig utvärdering och rapportering till förvaltningschefen 
om verksamheten och om resultatet 
- att rapportera avvikelser från verksamhetsplan och budget  

Föreställningen om att verksamheten kan styras logiskt och rationellt är så-
ledes, som jag ser det, utbredd. Om detta skulle svara mot vad som sker i verklig-
heten skulle naturligtvis inte några ytterligare åtgärder vara nödvändiga. Samtidigt 
kan man säga att de ramar och strukturer som på detta sätt dras upp är nödvändiga 
för att skapa gemensamma föreställningar om den rationellt och logiskt uppbyggda 
organisationen. Dessutom regleras rektorers ansvar i läroplanen (Lpo 94), där de 
som pedagogiska ledare och chefer för lärarna och övrig personal har det över-
gripande ansvaret för att de för riket gällande målen inom skolan uppnås. Enligt 
chefen för Barn- och utbildningsförvaltningen är rektorernas roll att vara "länken", 
mellan "fältet" och ledningen och att vara arbetsgivarens förlängda arm ute i verk-
samheten. I det konkreta arbetet blir det bl a en fråga om att göra budget inom den 
ram som förvaltningsledningen tilldelat, att se till att nya direktiv, t ex en ny läro-
plan, "förankras" hos personalen, men även att hantera personalfrågor. Det ger rek-
torerna en svår roll att spela, som ”länken” mellan ledningen och de ”professionel-
las” verksamhetsfält.  

De dokument som beskriver den formella organisationen anger en stor 
mängd uppgifter som skall utföras. För att klara sådan "täckning" är delegations-
ordningen genomgående uttryckt i både generella och ibland också vaga termer. 
Detta torde innebära att den rationella logiken på en principiell nivå, ersätts av ett 
betydande tolkningsutrymme i den praktiska vardagen. Vad som i så fall innefattas 
i fråga om ansvar och befogenheter beror sannolikt i stor utsträckning av vem och i 
vilket syfte innehållet tolkas. Aktörerna, rektorerna, förvaltningschefen, nämndens 
ordförande, enskilda lärare eller en förälder kan förmodas få problem med att tolka 
vilket ansvar och vilka befogenheter en rektor egentligen har. Detta ger i sin tur 
rektorerna stora möjligheter att själva utforma sin roll, allt mellan att vara den dri-
vande kraften, till att vara den som endast administrerar verksamheten. 

Betraktat från en annan utgångspunkt, skulle även en mera preciserad och 
konkretiserad delegationsordning leda till att andra typer av problem uppstår. San-
nolikt skulle uppräkningen av uppgifter som kan omfattas bli så lång att den av det 
skälet blir ohanterlig och därmed mer eller mindre oanvändbar. Det förefaller mera 
realistiskt att betrakta delegationsordningen som ett sätt att avgränsa, dels fungera 
som en ram och dels, att ange inom vilka kategorier ansvaret och befogenheterna 
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finns. Därmed kan en struktur av juridisk och administrativ art skapas. Även om 
alla problem i och med detta inte är lösta, bidrar det till att ge verksamheten en viss 
ordning och överblickbarhet. Arbetsbeskrivningarna ger uttryck för de roller som 
personalen förväntas spela. Roller som på ett logiskt sätt förutsätts på olika sätt 
komplettera och stödja varandra. Mot detta står de rolluppfattningar som persona-
len har via att de tillhör en specifik yrkesgrupp. Enligt min tolkning uppstår pro-
blem när det finns för stora skillnader mellan dessa bägge rolluppfattningar. Det fö-
refaller troligt att de är de egna rolluppfattningar som i hög grad styr aktörernas 
faktiska agerande. 
 
 
- Organisatorisk samverkan mellan skola och barnomsorg 
Att det sker en samverkan organisatoriskt mellan skola och barnomsorg i fallkom-
munen kan ses som ett tidens tecken. Det är en utveckling som nu sker i flertalet 
svenska kommuner. Barn- och utbildningsförvaltningens ledning i fallkommunen 
uppfattar det som positivt att verksamheter samordnas. Detta anser även rektorerna 
som också anger att det är bra att skola och barnomsorg har närmat sig varandra. 
En av rektorerna framhåller att den nuvarande organisationen är en bra lösning. 
Ibland dock mera i teorin än i praktiken.  
 

"Från första början tyckte man att 0-18 års perspektivet var bra, att 
man ska jobba så. Det tycker jag är vettigt. Men sedan att man organi-
serar verksamheten utifrån det är väl inte riktigt lika bra. Det blir för 
många bitar att hantera som enskild ledare. Det ser jag snarare, som 
att man på ledningsnivå har ett samarbete, men sedan, att vi inte struk-
turerar och krånglar till det på personalnivån". (Rektor 1, Barn- och 
utbildningsförvaltningen)  

 
Det organisatoriska problemet med att skola och barnomsorg inordnas inom samma 
organisatoriska enhet avspeglar ett generellt problem. Ser vi t ex barn och ungdo-
mar som en någorlunda homogen målgrupp, är det inte en fråga om artskillnad, 
utan mera om gradskillnad. Det talar i så fall för att frågeställningar som rör mål-
gruppen hanteras inom samma organisatoriska enhet. Problemen uppträder när 
målgruppens behov skall identifieras och tillfredsställas, gradskillnaderna är till-
räckligt stora för att separata organisatoriska enheter måste skapas för att svara t ex 
mot olika ålderskategoriers skilda utvecklings- och kunskapsnivåer. Här uppstår en 
ny organisatorisk form, med i allt väsentligt samma typ av problem som den före-
gående hade. Lösningen på problemen förefaller inte i första hand ligga inom ra-
men för den organisatoriska formen. Möjligen kan ett visst sätt att organisera dra 
mindre kostnader än ett annat, vilket sätt som åstadkommer "bäst" resultat, t ex i 
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fråga om att utbilda och socialisera eleverna vet vi däremot från denna utgångs-
punkt föga om.  

Den sammanläggning som genomförts av skola och barnomsorg har, som 
man kan förvänta sig, inte varit helt problemfri. Förväntningarna var stora och led-
ningen utgick från att verksamhetsföreträdarna hade skilda förutsättningar från 
start.  

 
"Det fanns förhoppningar att personalen från barnomsorgen skulle 
vara bättre förberedda än skolan, när verksamheten organiserades i 
en gemensam förvaltning. Vi trodde faktiskt att barnomsorgsverksam-
heten skulle ha lättare att gå in i en helhetsstruktur i en sammanslagen 
förvaltning, än vad skolan hade, eftersom vi ansåg skolan var helt 
okunnig om en sådan här struktur". (Förvalt-ningschef, Barn- och ut-
bildningsförvaltningen) 

 
Skälen till att så inte blev fallet kan naturligtvis vara flera olika. En del av förklar-
ingen skulle kunna vara att barnomsorgens och skolans personal verkat i två skilda 
organisationskulturer och är främmande för varandra och där bägge parter känner 
en viss osäkerhet inför mötet med varandra. Det existerar föreställningar om ”den 
andre”, som ibland helt saknar verklighetsgrund. Problemen visar sig i vardagen 
ofta vara av rent praktisk natur. Det är heller inte enkelt att fungera som ledare när 
antalet kontakter blir för omfattande.  
 

"Om man utgår från min roll som rektor, så har jag dagbarnvårdare 
som har sin verksamhet i hemmet, så har man daghemmet med alla 
dom verksamheterna och olika åldrar, sedan har man fritidshemmet, 
sexåringarna, skolan med låg- och mellanstadiet och köket. Det blir så 
ofantligt många bitar att hålla sig a` jour med, vilket blir en omöjlighet 
om man ska ha en platt organisation". (Rektor 1, Barn- och utbild-
ningsförvaltningen) 

 
En av svårigheterna med att föra samman skola och barnomsorg är att det för led-
ningen blir många enheter att leda i det löpande arbetet, vilket innebär att ansvar 
och befogenheter måste decentraliseras ytterligare. Det är tveksamt om de avsedda 
effekterna uppnås. Chefspositionen ersätts av att ansvars- och befogenhetsuppgifter 
fördelas på fler aktörer. Det är inte givet att personalen vare sig är villiga eller kan 
ta detta ansvar. 
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Miljöavdelningens formella organisation 
Miljöavdelningen har en organisatorisk tradition, som skiljer sig från de tidigare 
två behandlade verksamhetssektorerna, skola och barnomsorg. Det finns skäl att 
anta att miljöavdelningen har sina specifika förutsättningar för att fungera inom 
den kommunala förvaltningsapparaten. Avdelningens ansvarsområde är   t ex 
mycket brett, vilket inte minst framgår om vi försöker definiera begreppet miljö. 
Samtidigt har begreppet miljö i praktiken i huvudsak avgränsats till att avse den 
gällande lagstiftningen och vidhörande förordningar och därmed kommit att avse 
specificerade ansvars- och befogenhetsuppgifter, vilka i hög grad utövas i en myn-
dighetsroll. I det följande beskrivs från dessa utgångspunkter miljöavdelningens 
organisatoriska uppbyggnad. 

Miljö- och byggnadsnämnden är huvudman för miljö- och hälsoskyddsom-
rådet sedan 1992. Miljöavdelningen har tidigare varit en självständig förvaltning, 
men ingår sedan 1996 i en sammanlagd förvaltning med plan-, bygg- och mätav-
delningenxxxiii. Miljöchefen är därför inte förvaltningschef, utan har status som 
avdelningschef. Hela avdelningen omfattar totalt bara fyra personer. Verksamhets-
fältet omfattar däremot ett brett område, som tillsyn och rådgivning inom avlopps-
anläggningar, livsmedelslokaler, djurskyddstillsyn, naturvårdsfrågor, vatten, miljö-
störande verksamhet, kemiska ämnen, radon och inomhusmiljö. Den formella or-
ganisationen framgår av figur 5.2: 

 
 

  Miljö- och byggnadsnämnd 
    

 
    Förvaltningschef 

     
   

Expedition 
       
 

 Mätningsavd.                Plan & Bygg avd.                 Miljöavd. 
 
Figur 5.2 Den formella organisationen för Miljö- och byggnadsnämnden 
 
Inom miljö- och hälsoskyddsområdet skall Miljö- och byggnadsnämnden fullgöra, 
 

“kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. /.../. 
Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgö-
ras av den kommunala nämnden med ansvar för miljö- och hälso-



  119 

skyddsfrågor. (Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden, 1992 § 
1)  

 
Det framgår redan i reglementet att det finns en stark betoning på det legala regel-
verket. Myndighetsprägeln är stark. I §§ 2 - 6 regleras Miljö- och byggnadsnämn-
dens ansvar. Där sägs att nämnden skall följa utvecklingen inom hälsoskydd och 
miljövård och därvid ta fram förslag som är påkallade, samarbeta med andra myn-
digheter, organisationer och enskilda samt lämna råd och anvisningar. Nämnden 
ansvarar inom sitt ansvarsområde bl a för MBL-förhandlingar, inrättar tjänster och 
fastställer arbetsbeskrivningar. Det åligger nämnden att arbeta för reformering av 
nämndens regelbestånd och för att enkla rutiner tillämpas. Den skall även verka för 
att ett snabbt och korrekt hanteringssätt tillämpar vid handläggning av ärenden och 
fullgöra övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av kommunfullmäk-
tige överlämnas till nämnden.  

Det finns en rapporteringsskyldighet för att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som kan 
finnas i lag eller förordning, i praktiken ett ansvar för att verksamheten bedrivs på 
föreskrivet sätt. Enligt reglementet är det nämndens ordförande som har som upp-
gift, att tillse att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Ordföranden skall 
därvid:  

 
 
“- ha uppsikt över nämndens förvaltning,  
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveck-
ling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta 
initiativ i dessa frågor”. (Reglemente för miljö- och byggnadsnämn-
den, 1992, § 13)  

 
Vad som kan utläsas av de dokument som finns upprättade är att styrningen är av-
sedd att ske genom att tjänster inrättas, de arbetsuppgifter som föreskrivs och att 
innehavaren skall utföra de uppgifter som beslutats i nämnden, eller föreskrivits i 
lag eller författning eller i annat kommunalt beslut. Myndighetsutövningen i sig in-
nebär att efterlevnaden av reglerna bevakas på ett mera intensivt sätt. Att miljöav-
delningen är avsedd att fungera enligt den rationalistiska organisationsteorins 
grundläggande principer, med en uttalad regelstyrning, torde det knappast råda nå-
gon tveksamhet om. 
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- Delegation av ansvar och befogenheter 
Delegationsordningen inom miljöavdelningen avser en direkt koppling till tillämp-
ningen av specifika lagar och förordningar, t ex hälsoskyddslagen, miljöskyddsla-
gen, miljöskyddsförordningen, livsmedelslagen, livsmedelsförordningen, kungörel-
se om livsmedelstillsyn, djurskyddslagen, djurskyddsförordningen, smittskyddsla-
gen, tryckfrihetsförordningen, förvaltningslagen och den lokala ordningsstadgan. 
Delegationen ges till miljöchefen och i två fall till nämndens ordförande och i ett 
fall till en av miljö- och hälsoskyddsinspektörerna. Formellt uttrycks miljöchefens 
ansvar som att denne ansvarar för: administration, avfall, data, miljöutredning, 
planfrågor, skogsfrågor, miljövårdsplanering, naturvård samt skolinformation. Det 
kan vara värt att notera att det i miljöchefens arbetsbeskrivning inte finns något 
särskilt angivet om att denne skall utöva samordning eller ett ledarskap för verk-
samheten. Detta kan möjligen förklaras av att avdelningen är så liten och ingår i en 
gemensam plan, bygg- och miljöförvaltning, eller som en av inspektörerna uttryck-
te det:  
 

"Vi är en väldigt liten organisation. Vi är ju bara fyra stycken, så det 
är nästan omöjligt att gå förbi varandra. Skulle gruppen vara större 
skulle det säkert vara helt andra rutiner". (Inspektör 2, Miljöavdel-
ningen) 

 
Det kan vara så att regelstyrningen har ett sådant kraftigt genomslag att det inte ger 
utrymme för att utöva ett ledarskap, men det kan också tänkas vara specifikt knutet 
till de enskilda aktörerna i just det här fallet. 

Inspektörerna och den verksamhet som de bedriver är i huvudsak uppdelad 
från geografiska grunder. Detta innebär att de har verksamhetsansvar för var sin del 
av kommunen. Detta har sedan kompletterats med ett särskilt ansvar för specifika 
sakområden inom hela kommunen.  

 
"Jag jobbar med miljöskyddstillsyn och kommunen är uppdelad i två 
distrikt. Just nu håller jag på med en vattenplan, som är en del av 
kommunens översiktsplan. Den skall också innehålla ett åtgärdspro-
gram". (Inspektör 2, Miljöavdelningen) 

 
Assistentbefattningen innehåller traditionella administrativa uppgifter. Arbetsupp-
gifterna är rutinartade och detaljerade:  
 

"Det börjar väl med posten vid 9-tiden, den ska diarieföras och delas 
ut. Faktureringar och debiteringar och så kommer det folk som vill ha 
vattenprover och det ringer ju rätt mycket också, nu var det älghudar, 
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men det kan vara hundar och katter. Sedan förbereder jag ärenden för 
nämnden och expedierar beslut, utskrifter t ex i samband med budget-
arbetet". (Assistent, Miljöavdelningen)  

 
Handlingsutrymmet är i det här fallet mycket begränsat av en strukturell ram. Det 
handlingsutrymme som existerar finns inom denna ram och kan knappast påverkas 
i någon större utsträckning, eftersom uppgifterna då skulle ”inkräkta” på miljö- och 
hälsoskyddsinspektörernas område.  

Den specialisering av arbetsuppgifterna som sker upplevs inte ha någon stör-
re betydelse, men arbetsbeskrivningarna upplevs ändå svarar i stort mot det arbete 
som utförs. Om skillnaden i specificeringsgrad kan sägas att det naturligtvis är lät-
tare att specificera arbetsuppgifter då dessa består i högre grad består av fasta ruti-
ner. Det tycks vara så att ju högre upp i en hierarki en befattning är placerad, ju 
mera allmänt uttrycks arbetsuppgifterna, vilket samtidigt utökar handlingsutrym-
met. 

Inspektörerna upplever att de har frihet att agera inom det egna verksam-
hetsområdet, men att det inte är möjligt att göra några större förändringar av de 
egna arbetsuppgifterna. Trots att inspektörerna framhåller att det är de själva som 
formar innehållet genom interna diskussioner. Den relativa överensstämmelsen 
mellan arbetsbeskrivning och det faktiska arbetet kan möjligen förklaras av detta 
och till en del av att verksamheten är strikt reglerad och har därmed tämligen fasta 
ramar. En av inspektörerna uttrycker det som att han inte skulle kunna ändra inne-
hållet i sitt arbete på något avgörande sätt. Det finns emellertid också arbetsuppgif-
ter som kan vara svåra att inordna i sådana fasta rutiner. Ett sätt att lösa detta har 
varit att bedriva en del verksamheter i projektform. Dessa projekt kan i vissa fall 
löpa under tämligen lång tid och får ses som ett sätt att klara av större, men ändå i 
tiden begränsade, arbetsuppgifter. En traditionell linjeorganisation klarar således 
inte att inordna uppgifter som har allt för avvikande rutiner. Projektarbetsformen 
kan hantera uppgifter som den ”stela” förvaltningsapparaten inte förmår att hante-
ra. I takt med att förvaltningens arbete behöver utveckla mera flexibla arbetsformer 
framstår därför projektarbetsformen som ett möjligt alternativ. 
 
Den formella organisationens betydelse för personalens agerande - Diskussion 
och slutsatser 
I det följande avsnittet diskuteras och sammanfattas den roll den formella organisa-
tionen spelar för att strukturera, avgränsa, kontrollera och fördela ansvar och befo-
genheter i den kommunala förvaltningen, som det upplevs av de inblandade aktö-
rerna. 

De formella beslut som tas följer den fastställda organisationsstrukturen i 
dess hierarkiska nivåer, via tjänstemannaberedning, ordförandeberedning, arbetsut-
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skott, nämnd, kommunstyrelsens ordförandeberedning, arbetsutskott och slutligen 
styrelsen till fullmäktige, för att beskriva den längsta beslutskedjan. En process 
som samtidigt skall innefatta personalens medinflytande i form av MBL-
information och MBL-förhandlingar i olika skeden. Ofta är också kontakter med 
olika intressegrupper nödvändiga. I praktiken är den "ideala ordningen" störd av ett 
stort antal faktorer. Inte minst beroende på att beslut som skulle behöva fattas inte 
alltid kommer till stånd, t ex på grund av att sådana problem inte har en given lös-
ning, existerande intressekonflikter, bristande kompetens hos beslutsfattarna etc. 
Antalet frågor som behöver hanteras är så stort att enbart de problem som besluts-
systemet kan "ta hand om" blir behandlade (jmfr. t ex ”Garbage can-modellen”, 
Cohen, March & Olsen, 1972). Andra problem hanteras utan att det finns formella 
beslut fattade, en del frågor blir aldrig ens föremål för någon åtgärd. För att justera 
den formella organisationen, för att producera nya typer av tjänster, för att lösa 
problem osv finns formaliserade rutiner för hur detta skall gå till. Framför allt är 
dessa motiverade för att värna demokratin och rättssäkerheten och indirekt för att 
upprätthålla den sociala ordningen. De över tid ständigt återkommande nämnd-
sammanträdena kan också ses som en del av en sådan process. Varje möte har fö-
regåtts av ett eller flera informella möten. Vad vi kan se och tolka är vad som be-
slutats under sammanträdet genom de offentliga protokoll som upprättas och vi kan 
få tillgång till de handlingar som utgör underlaget för besluten. Vi har inte tillgång 
till vad som sägs eller hur det sägs, vilket bara de närvarande har p g a att det inte 
är offentliga möten. Den enda typ av formellt möte i kommunen som sker öppet är 
när fullmäktigeförsamlingen "uppträder", däremot är "repeti-tionerna" hemliga, i 
praktiken alla de möten och sammanträden som förevarit innan det slutliga beslutet 
fattas av fullmäktige. Syftet med alla dessa möten och sammanträden är bl a att ko-
ordinera verksamheten, men de ingår också som ett led i att stärka olika aktörers 
positioner. Goffman (1983) menar att både det informella och det formella mötet 
utgör grundläggande moment i ständigt pågående "mikroprocesser" som genom in-
teraktionen skapar ordning. Följande exempel från skolan kan belysa detta:  

 
"Givetvis har var och en sina utgångspunkter. Alla är olika, men sedan 
jobbar man ihop också. Då diskuterar man sig fram till gemensamma 
normer och värderingar". (Lärare 3, Barn- och utbildningsförvaltning-
en) 

Beslutsprocessen i en kommun är komplex. Besluten kan från ett rationalistiskt 
perspektiv riskera att bli mindre ändamålsenliga, därför att dessa i stället avspeglar 
en konsensus mellan de inblandade aktörerna, som samtidigt återspeglar aktörernas 
relativa maktposition, i stället för att uppnå hög effektivitet. Att vara effektiv i frå-
ga om måluppfyllelse förefaller vara angeläget bara för den som ser målet som ut-
tryck för väsentliga värden. Delegation av befogenheter leder inte bara till speciali-
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sering inom en allt mer begränsad sfär, utan också till att grupper och enskilda in-
divider blir allt mer orienterade mot "sub-goals" som är förknippade med deras 
egna intressen (Hassard, ibid.). Vad som förefaller rationellt i den förvaltningsmäs-
siga idealtypen kullkastas till viss del av aktörernas egna intressen av makt, infly-
tande och en önskan om ett eget handlingsutrymme. 

Verksamheten ”hålls samman” och koordineras av kontinuerliga möten på 
olika nivåer i organisationen. Beslut fattas med stöd av formella beslutsordningar 
och ger därmed en föreställning hos aktörerna om hur ansvar och befogenheter för-
delar sig. Den formella organisationen har således i hög grad att göra med att struk-
turera vilka beslut som skall tas på vilken nivå och av vem. Det kan vara värt att 
notera att den formella organisationens verksamhet helt utgår från huvudmannens 
intentioner, på olika nivåer, såväl nationellt som lokalt. Mot detta står att både lära-
re och miljö- och hälsoskyddsinspektörer på goda grunder kan antas vilja sträva ef-
ter att agera för att vidmakthålla sitt handlingsutrymme, vilket är förankrat både i 
den egna yrkesgruppens dominerande föreställningar och i personliga preferenser 
(se t ex Beckman, 1989). Det finns därför skäl att utgå från att det finns områden 
där personalens föreställningar om vad som är ändamålsenligt, rätt och fel, bra och 
dåligt avviker från huvudmannens och ledningens. Framför allt torde det gälla be-
slut som fattas av den lokala politiska nivån. Denna konflikt kommer aldrig till ut-
tryck i den formella organisationens många dokument, utan i stället förväntas aktö-
rerna lojalt underordna sig den representativa demokratins grundläggande principer 
på bl a lydnad och att underkasta sig fattade beslut. Även om det sällan förekom-
mer öppna konfrontationer, är det ett problem som det inte går att bortse ifrån och 
som ofta kan förväntas ligga bakom när personalen agerar från sina egna utgångs-
punkter och följaktligen bortser från ledningens intentioner. Personalens möjlighe-
ter sträcker sig långt bortom att använda öppna konfrontationer och provokationer. 

Det finns ofta förväntningar att en decentraliserad organisation, som fall-
kommunen försöker uppnå, skall vara en "universallösning". Vad som vanligen av-
ses är att fler skall ta ett personligt ansvar för de tjänster som produceras. Det per-
sonliga ansvaret innebär, enligt mitt sätt att se saken, både ett utökat handlingsut-
rymme och en begränsning av detta. Handlingsutrymmet ökar genom att den en-
skilde själv förväntas ta initiativ till att agera, samtidigt som ansvaret i sig betyder 
att detta agerande måste ske inom rådande konventioner. Nu brukar sällan beslut 
om att flytta ansvar i sig skapa några revolutionerande förändringar, helt enkelt för 
att befogenheterna eller några faktiska möjligheter sällan följer med, bara ansvaret. 
Vanligen är ledningen, som driver dessa förändringar, mera motiverad än vad per-
sonalen är. Därför leder förändringar av den organisatoriska formen sällan till någ-
ra mera påtagliga effekter i de flestas vardag. Vattenproverna skall ändå tas, ele-
vernas läras läsa och skriva och barnen skall få sin omsorg. Något motsägelsefullt 
kan den formella organisationen samtidigt sägas spela både en betydande och en 
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obetydlig roll, med utgångspunkt från att styra organisationens verksamhet. Den är 
betydelsefull för att peka ut ansvars- och befogenhetsuppgifter, den markerar grän-
ser och definierar olika verksamhetsområden, men den har relativt liten betydelse 
för hur det dagliga arbetet utförs. Min tolkning är att handlingsutrymmet genom 
den organisatoriska formen kan avgränsas till ett visst fält, men kan samtidigt på-
verkas inom detta fält. Enligt mitt sätt att se är det skälet till varför styrningen mås-
te kompletteras med andra typer av tekniker för styrning. Här spelar sannolikt per-
sonalens föreställningar om vad det är för uppgifter de har att utföra en betydligt 
viktigare roll. Den formella organisationen förmår därmed inte att reglera denna 
typ av inbyggda motsättningar, där organisationen har stöd i den representativa 
demokratins principer och personalen i sin expertkunskap. Där den förra är ”ideo-
logiskt korrekt” och kan därför inte angripas öppet, och den senare är ett uttryck för 
praktikens nödvändighet. I retoriken dominerar den förstnämnda, men i vardagen 
härskar det möjliga, i form av de olika yrkeskategoriernas dominans. 
 
 
- Fördelning av ansvar och befogenheter - en kamp om inflytande 
Innan den här studien påbörjades genomförde jag som pilotstudier flera enkätunder-
sökningar (opublicerade) med ett likartat intressefokus i en annan kommun än fall-
kommunen. Resultatet av dessa enkätstudier kan tolkas som att de olika förvalt-
ningarna inte existerar som sammanhållna rationella enheter i personalens föreställ-
ningsvärld. Så är fallet bara hos ledningen och i de formella organisationsplanerna. 
Det är ovanligt att någon kan återge hur organisationsplanerna ser ut, utöver de som 
är direkt ansvariga för dessa. Personalen känner mindre tillhörighet till förvaltning-
en som sådan, än till den egna arbetsenheten och de man arbetar ihop med. De for-
mella aspekterna av organisationens utformning kan inte bara ses som att den tjänar 
som ett sätt att visa för dess medlemmar att de måste handla i överensstämmelse 
med gällande ordning och att vardagens organisering sker inom den ram som ska-
pas av den formella organisationen, utan kanske i minst lika hög grad för att visa på 
organisationens existens.  

Den formella organisationen tillmäts stor betydelse av både politiker och 
högre tjänstemän, därför att denna definierar aktörernas ansvar och befogenheter. 
När det dominerande inflytandet ligger hos andra aktörer, än de som formellt tillde-
lats detta, uppstår lätt problem av olika slag. Det finns skäl att anta att de aktörer 
som har intressen inom ett specifikt område inte alltid lojalt underordnar sig den 
formella ledningen. Det förefaller vara så att olika aktörer har sina egna intressen att 
bevaka, vilket gör att kampen om det dominerande inflytandet mellan olika aktörer 
ständigt finns närvarande. Den representativa demokratins princip fungerar här som 
en viktig metaregel bl a för att balansera och reglera intressekonflikter mellan för-
valtning och ansvariga politiker. Det är också väldokumenterat i den organisations-
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teoretiska forskningen att de informella strukturerna utgör en grogrund för att ut-
veckla en fientlig inställning till ledningen (t ex Crozier, 1964, Lysgaard, 1981). 
Därmed framstår det som att det är angeläget för ledningen att det inte uppstår allt 
för stora skillnader mellan den formella organisationen och den faktiskt existerande. 
 
 
- Den formella organisationen är motståndskraftig mot förändringar och den ger 
samtidigt stabilitet över tiden 
Det förefaller som om förvaltningen till sin form är motståndskraftig mot föränd-
ringar, vilket ger upphov till en stabilitet, men också till att nödvändiga justeringar 
kan vara svåra att genomföra. Motståndskraften mot förändringar kan troligen ses 
som ett resultat av att organisationen byggts upp för att vara just stabil över tiden, 
där inte minst regelverket understödjer detta. Den kommunala organisationen är 
inte oväntat byråkratisk och strikt formellt uppdeladxxxiv, vilket samtidigt kan ses 
som att organisationen har en tydlig formell struktur. Fördelningen av ansvar och 
befogenheter sker på sedvanligt sätt med hjälp av ett reglementen, delegationsord-
ningar och arbetsbeskrivningar. Sättet att organisera följer en idealtypisk byråkra-
timodell (se t ex Weber, 1983). Det understödjer antagandet att den kommunala 
förvaltningen konstruerats att verka enligt den rationalistiska organisationsteorins 
principer.  

Många försök att förändra och utveckla verksamheten tar sin utgångspunkt i 
den rationalistiska teorins syn på att utveckla än mer effektiva lösningar t ex att 
verksamheter inordnas under samma enhet, eller delas upp i nya konstellationer. 
Det motiveras bl a med att det genom sammanslagning av verksamheter som anses 
ligga "nära" varandra skall samordningsvinster uppstå, så att ledningsresurser, per-
sonal, lokaler och material kan utnyttjas effektivare. Det är emellertid oklart om de 
avsedda effekterna faktiskt uppstår. Det finns en risk att fördelarna övervärderas, 
för att tillfredsställa ledningen, för att undanröja personalens motstånd mot föränd-
ringar, för att olika aktörer vill öka sitt eget inflytande, för att visa på att organisa-
tionen är effektiv osv. I den undersökta kommunen har skola och barnomsorg, som 
framgått, lagts samman till en gemensam förvaltning, vilket har inneburit att det 
skapats en gemensam ledningsorganisation. Förvaltningen blir samtidigt en bety-
delsefull enhet i kommunen vars företrädare kan bevaka sina intressen mot andra 
sektorsföreträdare och den ger utrymme för att använda resurser mera flexibelt. Det 
ger teoretiskt sett större möjligheter att arbeta med övergripande och långsiktig pla-
nering, samtidigt som nya typer av problem uppstår.  

Den formella organisationens betydelse är som redan framgått att ange an-
svar och befogenheter och vad aktörerna förväntas utföra för typ av arbetsinsats. 
Självfallet finns det en överensstämmelse med vad aktörerna faktiskt gör, men det 
finns också ett utrymme för aktörerna att ta egna initiativ. Det gör att den organise-
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ring som faktiskt existerar, den informella, som man kan förvänta sig, avviker den-
na från den formella. Det är inte givet att form och innehåll samverkar, utan snarast 
kan innehållet bli högst varierande om den organisatoriska formen tas som ut-
gångspunkt. Den formella organisationens förmåga att påverka verksamhetens in-
nehåll förefaller därför vara begränsad. Detta måste uppfattas vara huvudskälet till 
att en rad andra typer av styrmetoder måste användas. 

Hittills har olika aspekter av den funktion som den formella organisationen i 
sig spelar för att styra förvaltningen fokuserats. För att närmare studera vad det är 
som sker i försöken att styra i förvaltningen kan det vara meningsfullt att rikta 
strålkastarljuset mot de aktörer som har det formella ansvaret att inom de givna 
ramarna styra verksamheten i fråga om omfattning och innehåll, nämligen chefer-
na. 

  
 
5.2 I vilken utsträckning kan chefer styra förvaltningens verksamhet? 
Av de metoder som används för att styra förvaltningen behandlas först chefsrollen 
som huvudmannens instrument för att leda och styra verksamheten enligt dennes 
intentioner. (Det kan möjligen uppfattas som vanvördigt att betrakta människor 
som en metod för att styra. Det är emellertid inte personerna i sig som avses, utan 
den funktion dessa spelar i styrprocessen). Chefsfunktionen ingår i den rationalis-
tiska organisationsteorin som en viktig faktor för att samordna verksamheten. Styr-
ningen kan, som tidigare diskuterats, ske antingen genom att arrangera förutsätt-
ningarna för att bedriva arbetet och/eller genom direkt interaktion med aktörerna. 
Detta skulle kunna ses som indirekt respektive direkt styrning. Här är det chefsrol-
lens möjligheter att använda den direkta styrningen som fokuseras. 

I detta avsnitt redovisas inledningsvis hur den centrala förvaltningsledningen 
uppfattas agera. Därefter behandlas hur cheferna inom barn- och utbildningsför-
valtningen uppfattar att de förmår genom sitt personliga inflytande leda verksamhe-
ten, genom det sätt på vilket mötet med personalen sker. En motsvarande genom-
gång genomförs därefter för miljöavdelningen. Slutligen sammanfattas vilka möj-
ligheter och begränsningar chefsrollen ger för att kunna fungera som ledare för för-
valtningens arbete genom direkt interaktion. 
 
 
Kommunkansliet - den politiska ledningens operativa organ 
Kommunkansliet har ett ansvarsområde som omfattar verksamheten i sin helhet, 
framför allt för frågor som rör ekonomi, juridik, administrativa rutiner, personal-
frågor och den formella organisationsstrukturen. Deras roll är framför allt att på en 
övergripande nivå samordna verksamheten. Det är förknippat med avsevärda svå-
righeter, med tanke på den mycket diversifierade verksamheten som bedrivs i de 
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olika förvaltningarna. I sin ledarroll befinner de sig långt från verksamheten samti-
digt som deras ansvarsområde berör ett stort antal aktörer, vilket är faktorer som i 
hög grad begränsar möjligheterna att arbeta med direkt interaktion, utöver de aktö-
rer som de träffar regelbundet i sin dagliga yrkesutövning.  
 
 
- Stora förväntningar på cheferna 
I en hierarkisk och rationalistiskt uppbyggd organisation som en kommun, ett kon-
glomerat med chefer på flera nivåer, utgör chefskapet i teorin en viktig del av en 
övergripande styrningsstrategi, där de var och en inom sina respektive förvaltning-
ar, avdelningar, sektioner och arbetsgrupper har vissa bestämda uppgifter att utföra. 
Personalchefen framhåller att det finns en medveten strategi att använda chefsfunk-
tionen för att styra verksamheten. Denne säger: "Egentligen förväntar jag mig 
ganska mycket av en chef, framför allt av förvaltningscheferna", men även av che-
fer längre ner i hierarkin och han tillägger:  
 

"Om vi tar en dagisföreståndarexxxv till exempel. Jag förväntar mig 
att en dagisföreståndare framför allt skall klara av rollen att vara en 
arbetsgivarföreträdare och ta beslut som inte alltid av personalgrup-
pen uppfattas som så särskilt bra, vidare att kunna föra ut ett budskap 
från förvaltningsledningen och nämnden. Att det här är en inriktning 
som är beslutad i demokratisk ordning. Jag förväntar mig, att eftersom 
de har ett ekonomiskt ansvar, ett personalansvar, att de ska kunna fun-
gera som ledare. De ska veta vad som gäller när man lägger ett sche-
ma, de ska känna till det här med MBL och allt sådant. De har fått ut-
bildning, det vore konstigt om de inte skulle klara av det".  

 
Det går knappast att tydligare ge uttryck för vad den idealtypiska förvaltningsmo-
dellen innefattar än på det sätt som personalchefen gör här. 

Det är inte alltid som cheferna anser sig ha det stöd de skulle behöva för att 
agera på detta sätt, eller kanske mera adekvat att de förhållanden som råder gör det 
inte möjligt. Detta uttrycks även av chefer som tillhör kommunkansliet. På sitt sätt 
sätter detta hela ledningsfunktionen i fråga. Ekonomichefen vill t ex se en starkare 
styrning, men framför allt få en tydligare uppbackning från kommunstyrelsen. Jag 
tolkar det som att det inte är fler instruktioner som skulle behövs, utan snarast ett 
stöd för att upprätthålla sin legitimitet gentemot de olika förvaltningarna. Förvänt-
ningarna finns också från det andra hållet, från personalens sida. De förväntar sig 
att chefen skall finnas närvarande och kunna hjälpa dem att klara ut problem av 
olika slag som uppstår i det löpande arbetet. Ofta klarar cheferna inte detta därför 
att de ständigt är upptagna av allehanda möten och administrativa uppgifter av oli-
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ka slag. För att kunna öka, eller i vart fall ge en föreställning om att ledningens 
finns närvarande och är tillgänglig har, som man kan anta, kommunledningen till-
satt en person på deltid för att svara för att föra ut information.  

 
"Den information som går ut är den som jag får till mig och som jag 
sedan har att vidarebefordra ut. Det är inte så att jag själv letar fram 
information eller finns med i alla lägen och kontrollerar och hör vad 
som sägs och görs". (Informationschef, Kommunkansliet) 

 
Det som vid första anblicken kan se ut som att vara ett medvetet agerande från den 
centrala ledningens (politiker och kommunkansli) sida, kan sig i själva verket tol-
kas precis tvärtom. Den informationsansvarige får i hög grad själv försöka se till att 
ledningen tar frågan om att informera på allvar. Hon menar    t ex att politikerna 
inte alltid har insett möjligheten att använda henne och t ex personaltidningen för 
att informera trots att de själva beslutat om detta. På samma sätt som många andra 
av de intervjuade upplever den informationsansvarige att hon har stor frihet att ut-
öva sitt arbete, vilket innebär att styrningen på den här punkten är svag och att det 
därmed finns ett betydande handlingsutrymme.  
 

"Jag tycker själv att jag har ett väldigt självständigt arbete. Chefen 
lägger sig inte i vad jag skriver. Överhuvudtaget alla som arbetar på 
kansliavdelningen arbetar väldigt självständigt". (Infor-mationschef, 
Kommunkansliet) 

 
Däremot är det vanskligt att veta hur långt personalen verkligen utnyttjar detta ut-
rymme. Det är en viktig frågeställning, därför att detta å den ena sidan avgör hur 
väl verksamheten fungerar genom att aktörerna ges möjlighet att till fullo utnyttja 
sin kompetens å den andra sidan därför att aktörerna lika gärna kan utnyttja detta 
handlingsutrymme genom att vara passiva eller rent av till aktiviteter som gynnar 
deras egna syften mer än huvudmannens.  

Det verkar inte finnas några uttalade ambitioner från den politiska ledningen 
i kommunen att använda de chefer man tillsatt för att tydligt agera för organisatio-
nens syften. Detta kan ses som en naturlig följd av att den kommunala organisatio-
nen består av löst sammanfogade enheter och att förvaltningsledningen egentligen 
ses som företrädare för sina specifika verksamhetssektorer. Det innebär samtidigt 
att chefen inte ses som en förmedlande länk, som den koordinator, som håller ihop 
organisationen, utan de olika organisatoriska enheterna tenderar att ”kopplas loss” 
från varandra. En huvuduppgift för den information som ledningen ger ut, kan det 
tyckas, borde då vara att "hålla ihop" organisationen och påverka aktörernas age-
rande. I annat fall riskerar man att förstärker bilden av ett konglomerat av organisa-
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toriska enheter som agerar oberoende av ledningen och av varandra. Risken för 
suboptimering verkar vara uppenbar. 

En annan sida av informationsproblemet är att det som regel kan antas finnas 
en diskrepans mellan hur information formellt och rent tekniskt ges ut och på vilket 
sätt aktörerna rent faktiskt skaffar sig information. Enligt min uppfattning finns det 
skäl att anta att klagomål på bristande information ofta i stället grundar sig på mera 
djupgående missförhållanden. 
 
 
- Förvaltningscheferna som sektorsföreträdare 
Förvaltningscheferna (varav en egentligen är avdelningschef), liksom de rektorer 
som intervjuades uttrycker generellt att de uppfattar sig vara arbetsgivarens före-
trädare. Samtidigt tenderar chefer att mera företräda den egna sektorn än att se till 
kommunen som en sammanhållen enhet.  
 

"På en del ställen är förvaltningchefen klara sektorsföreträdare. De 
som är kommunföreträdare finns hos kommunstyrelseförvaltningarna, 
de har ett helhetsperspektiv, däremot upplever jag många förvalt-
ningschefer som snäva i sina perspektiv". (Kommun-styrelseledamot) 

 
En uppfattning som delas i den centrala förvaltningsorganisationen, där man som 
regel av omständigheterna tvingas ha ett brett perspektiv på den verksamhet som 
bedrivs.  
 

"Dom som jobbar på kansliavdelningen har en bättre översikt över 
kommunen. Kansliavdelningen jobbar med hela kommunen, medan so-
cialförvaltningen jobbar med en sida, barn- och utbildningsförvalt-
ningen med en annan och fritid- och kultur med sin del. Vi jobbar 
mera övergripande". (Informationschef, Kommunkansliet) 
 

Det förefaller troligt att en förvaltningschef av sina underställda och av den egna 
nämnden förväntas företräda den egna sektorns intressen, inte minst att företräda 
personalen och deras intressen. Att ”stå på” den centrala kommunledningens ”sida” 
innebär då ofta att t ex vara beredd att avstå resurser till någon annan verksamhet. 
Hur legitimt detta än kan tyckas från ett bredare perspektiv, framstår detta ändå för 
sektorsföreträdarna som ett svek. Det förefaller överhuvudtaget inte vara möjligt 
för en förvaltningschef att vara annat än just sektorsföreträdare. 

När kommunala chefer skall tillsättas är det inte sällan ett krav från persona-
len att denne skall komma från den egna sektorn. Detta är kanske inte förvånande 
från personalens utgångspunkter. Kommer chefer med andra erfarenheter att rekry-
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teras än den som den underställda personalen har är risken överhängande att chefer 
tar för stor hänsyn till ”helhetsperspektivet”, vilket bl a kan gå ut över den egna 
sektorns tillgång till ekonomiska resurser. Det förefaller bara vara möjligt för den 
som inte har sin ”själ” i en viss verksamhet att kunna avstå ekonomiska resurser till 
förmån för någon annan verksamhet. Ett annat skäl kan vara att en chef som inte 
delar de olika yrkeskategoriernas grundläggande värden ständigt betraktas som en 
potentiell ”förrädare”. När kommunledningen som förvaltningschefer söker efter 
personer som kommer från ett verksamhetsfält, utanför vilket de skall verka, för att 
de vill se till kommunens intressen i dess helhet, kommer detta samtidigt sannolikt 
att ha negativa effekter för den enskilda verksamhetssektorn. Det finns dock skäl 
att anta att detta ofta möter ett så stort motstånd från de inblandade aktörerna att det 
inte är möjligt att mer än undantagsvis att med personalens gillande göra denna typ 
av rekryteringar.  
 
 
Chefsrollen inom Barn- och utbildningsförvaltningen 
I det följande avsnittet behandlas hur chefernas ledarroll utövas inom barn- och ut-
bildningsförvaltningen med utgångspunkt från deras möjlighet att påverka de en-
skilda aktörernas agerande och deras handlingsutrymme. 
 
 
- Förvaltningsledningen 
Efter det att effekterna av den ekonomiska krisen i kommunerna blivit tydligare har 
en ny typ av chefer att börjat efterfrågas, bl a för att lättare kunna omfördela resur-
ser. Här har således skett den typ av rekrytering, från en annan verksamhetssektor 
som behandlades i det föregående avsnittet. Förvaltningschefen för Barn- och ut-
bildningsförvaltningen säger om sin egen roll och om de förväntningar han tror att 
kommunledningen har på honom:  
 

"Vad man begärde av mitt ledarskap, var en mera tydlig ledarroll, 
coach, som hade en strukturell förmåga, en administrativ och ekono-
miskt riktig syn på saker och ting. Trenden har blivit, även inom offent-
lig förvaltning, att man efterlyser effektivitet, produktivitet och en bätt-
re analys av ekonomin". (Förvalningschef, Barn- och utbildningsför-
valtningen) 

 
Den risk som då finns är, som tidigare framhållits, att den egna personalen saknar 
tilltro till chefens förmåga att bidra till att verksamheten utvecklas utifrån dess spe-
cifika karaktäristiska och att det i stället blir en alltför stark fixering på det ekono-
miska utfallet. Tannenbaum (1966) har t ex visat att det inte är givet att organisa-
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tioner fungerar mer effektivt därför att styrningen görs starkare. Det förefaller, en-
ligt min mening, troligt att en chef som har goda kunskaper om en specifik yrkes-
grupps ”professionella fält” har större möjligheter att veta när, var och hur styrning 
skall sättas in. Det innebär samtidigt att personalen inom vissa områden kan ges ett 
betydande handlingsutrymme och att detta gynnar verksamheten. Betoningen på 
starka chefer ger upphov till att dessa enligt den självuppfyllande profetians princip 
måste leva upp till detta, med en uppenbar risk att detta påverkar verksamheten ne-
gativt. Jag vill emellertid understryka att jag inte kan påstå att detta framstår som 
särskilt tydligt i det studerade fallet. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har enligt personalchefen medvetet satsat 
mycket resurser, tid och pengar för att bygga upp ett alternativt ledarskap hos dess 
chefer. Dess chef uttrycker det som att ambitionen är:  

 
"Att försöka få offentlig verksamhet att jobba under samma villkor som 
näringslivet. Inte ekonomiskt, för vi kan aldrig drömma om att åter-
skapa någon form av marknadsekonomi i offentlig verksamhet, men 
däremot kan vi använda oss av en ledningsstruktur som är tillämpad 
på den sidan av 'staketet'. Drömmen, konkret, innebär att föra ut beslut 
till de grupper som finns i verksamheten, där själva servicen och job-
bet skall göras. Där man fattar besluten, där skall också finnas grup-
per som gör att alla parter kommer till tals. Man måste vänja sig vid 
att fatta beslut, men även stå för dessa. Så att man inte faller undan för 
brukaropinioner eller politiska opinioner". (Förvaltningschef, barn- 
och utbildningsförvaltningen) 

 
Den bild som Barn- och utbildningsförvaltningens chef förmedlar har ett tydligt ra-
tionalistiskt drag. Beslut om ramar och innehåll fattas centralt, medan den operativt 
verkande personalen fattar beslut som rör den löpande verksamheten. Detta kan 
tolkas som att det samtidigt finns en ambition att decentralisera ansvars- och befo-
genhetsuppgifter. Ambitioner som kan ses som ett uttryck för att genomtänkta be-
slut på olika nivåer leder till rationella lösningar på rationella problem. Det finns 
skäl att förmoda att vare sig problemen eller lösningarna inte alltid är av rationell 
natur. Förvaltningschefens uttalande att inte falla undan för brukaropinioner eller 
politiska opinioner förtjänar också en kommentar. Sett med utgångspunkt från att 
det är förvaltningen som skall producera de tjänster som politikerna redan beslutat 
om kan uttalandet ses som ett försök att försvara den opolitiska ämbetsmannens 
roll. Att till punkt och pricka följa politikernas intentioner. Samtidigt skulle utta-
landet kunna tolkas som en okänslighet och en ovilja att ta till sig behov och öns-
kemål som finns hos befolkningen. Det kan tydas som att förvaltningschefsrollen 
kräver en stor portion känslighet och omdöme för att göra avvägningar mellan des-
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sa bägge ståndpunkter. Det är inom denna kontext förvaltningschefer har att verka 
och de har därmed en svår roll att spela. 

Barn- och utbildningsförvaltningens chef ser flera möjligheter att i sin roll 
leda och styra verksamheten:  

 
"Det finns tre olika sätt, där jag kan jobba väldigt aktivt. Det ena är en 
attitydförändring, att få dom att inse att det finns ett liv utanför offent-
lig service och det här lite bomullsinpackade, som det har blivit i 
kommunal verksamhet. Det andra är att jobba med beslut under dele-
gation, där du har rätten att ta beslut och samtidigt stå för dina beslut 
och det tredje är inom den ekonomiska strukturen, en ram och ett eko-
nomiskt ansvar inom ramen".  
 

Det är en bild av en "beslutande organisation" som skiljer sig från de föreställning-
ar som finns ute i organisationen. Personalen på "fältet" förefaller ofta inte känna 
igen talet om att föra ut beslutanderätten, de är i stället i första hand inriktade på att 
utföra sina uppgifter. Vem och hur besluten fattas förefaller vara av mindre bety-
delse, annat än att det finnas någon som ges skulden för det som inte upplevs fun-
gera eller för det som går fel. Detta antyder samtidigt att de problem som finns i 
den rationalistiska organisationen att få dess aktörer att intressera sig för helheten, 
när de tilldelats en begränsad del att verka inom. Det kan uppstå problem om aktö-
rerna bortser från vem det är som fattar de beslut som de sedan skall verkställa, inte 
minst för att det påverkar möjligheterna att förstå de bakomliggande intentionerna.  

Utvecklingsledarens syn skiljer sig från förvaltningschefens, vilket denne ut-
trycker som:  

 
"I detalj har jag inga som helst möjligheter att styra verksamheten. I 
övergripande frågor har jag ett visst inflytande. Utifrån att det i min 
uppgift ingår att ha en viss koll på vad som händer utifrån skolans 
värld och även inom dess värld kan jag ta upp och diskutera det i för-
sta hand med rektorerna".  

 
Utvecklingsledarens roll är inte att i första hand i direkt interaktion påverka perso-
nalens agerande. Påverkan sker i stället indirekt genom att skapa situationer där 
den enskilde tvingas agera och ta ställning. Detta sker företrädesvis genom utveck-
lingsprojekt och utbildningsinsatser, inte genom att leda individer eller organisatio-
nen i sig utan att leda utvecklingsarbetet framåt, som utvecklingsledaren uttrycker 
det. Utvecklingsledarens syn på hur förvaltningsledningens ledarskap kan utövas 
stämmer väl överens med vad intervjupersonerna uttrycker, nämligen att det är för-
valtningschefens roll att peka ut riktningen för rektorerna och förvaltningschefen 
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verkar via dessa så att de jobbar åt ”ett och samma håll”. Förvaltningschefens le-
darskap kan på grund av att det är ett stort antal inblandade aktörer bara utövas di-
rekt mot rektorerna, och i huvudsak bara indirekt mot den övriga personalen. Även 
den direkta relationen till rektorerna är starkt beskuren och begränsar sig till de mö-
ten där dessa träffas för att gemensamt planera och diskutera verksamhetens former 
och innehåll.  

Utvecklingsledaren menar att det inte skall råda något tvivel om åt vilket håll 
utvecklingen syftar. Han säger att det är ledningens uppgift att klart deklarera vil-
ken ståndpunkt man har och sedan ge de nödvändiga förutsättningarna. Ett synsätt 
som har stöd bland övriga chefer. En av rektorerna uttrycker det som att det är han 
som skall skapa förutsättningar för att personalen skall kunna göra ett bra jobb. Det 
är inte helt problemfritt att skapa dessa förutsättningar. Den ekonomiska ramen är 
därvid av avgörande betydelse, samtidigt som denna bestäms på en högre nivå i or-
ganisationen. In i den pedagogiska verksamheten är det svårt att nå. Vad som åter-
står för chefen är att vara närvarande för att lösa konflikter, ställa och besvara frå-
gor och att försöka få den dagliga verksamheten att löpa så smärtfritt som möjligt. 
En av de intervjuade lärarna sammanfattar förväntningarna på förvaltningschefens 
roll med följande ord:  

 
"Jag inbillar mig att han är den exekutiva chefen och han är den som 
verkställer politiska beslut och ser till att de genomförs på skolorna, 
via rektorerna". (Lärare 1, Barn- och utbildningsförvaltningen) 

 
För mig förefaller detta mera vara ett uttryck för en normativ bild av hur förvalt-
ningen styrs och som väl svarar mot den idealtypiska förvaltningsmodellen än att 
detta skulle spegla hur förvaltningscheferna faktiskt utövar sin roll. 
 
 
- Decentraliserat verksamhetsansvar 
Genom delegering av ansvaret för verksamhetens innehåll förväntas de olika enhe-
terna själva kunna klara merparten av den löpande verksamheten.  
 

"Jag tycker att vi de senaste åren arbetat med arbetsplatsprogram, 
med insatser för våra rektorer, ledare i barnomsorgen för att just få de 
mer generella resonemangen, som inte bara hör hemma inom 'dagiset' 
eller skolans väggar. Skolplanen är väldigt tydlig. Budskapet är tydligt 
från politikerna i en bemärkelse, mycket överlåts till enheterna själva 
att formulera sin verksamhet, utifrån de här övergripande synpunkter-
na". (Utvecklingsledare, Barn- och utbildningsförvaltningen)  
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Utvecklingsledaren är själv stark förespråkare för ett decentraliserat ansvar och fö-
respråkar ett system med självstyrande grupper. Enligt utvecklingsledarens mening 
skulle detta både leda till en ökad öppenhet och tillgänglighet, ett bra innehåll, att 
barnen är glada och harmoniska, att de har möjlighet att lära sig olika saker. Barn-
omsorgen har arbetat med en sådan inriktning, inte minst att de sedan länge arbetat 
i arbetslag, ett arbetssätt som nu även håller på att vinna insteg i skolan. Ett arbets-
sätt som rektorerna allt mera medvetet försöker understödja.  
 

"Det jag har lagt tonvikten vid de år jag har varit här är i arbetslagen. 
Både när det gäller kompetenshöjande och hur vi lägger upp arbetet, 
dvs organisera kring helheten och att vi jobbar tillsammans". (Rektor 
2, Barn- och utbildningsförvaltningen)  
 

De olika enheterna inom Barn- och utbildningsförvaltningen har som det kan tolkas 
en tämligen fri ställning, vilket gör att förvaltningsledningens direkta inflytande 
över det dagliga arbetet framstår som relativt litet. En rektor uttrycker det som att:  

 
"Där känner jag mig väldigt fri. Jag har ett handlingsutrymme som är 
enormt. Det är att man skall lämna in en verksamhetsplan, planering 
och det här med budget. Det kommer inte några andra propåer. Jag 
sköter mig och dom gånger jag har sökt hjälp och det är i några tunga 
elevfall och då får man hjälp. Jag känner ju att jag får agera väldigt 
mycket fritt". (Rektor 2, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
De förväntningar som finns från förvaltningsledningen på hur verksamheten skall 
bedrivas uppfattas inte som särskilt tydligt uttalade, annat än att denna skall funge-
ra så störningsfritt som möjligt. En rektor uttrycker det som att ledningen förlitar 
sig på att hon sköter sina uppgifter och lever upp till det som står i läroplan och 
skolplanen, men att det gäller att vara så självgående som möjligt. Ledningens för-
väntningarna tycks finns närvarande, även om de inte alltid är explicit uttryckta. 

Andra personalgrupper inom skolan tycks inte heller i någon större utsträck-
ning uppleva att förvaltningsledningen har uttalade förväntningar på hur de skall 
utföra sitt arbete. Den direkta interaktionen är begränsad. "Förvalt-ningschefen har 
jag väl sett en gång här. Det vore väl trevligt om man kunde träffa dem lite oftare" 
(Lärare 2, Barn- och utbildningsförvaltningen), eller som en speciallärare säger att 
hon aldrig träffar ledningen och att det saknas kommunikation. Ledningen uppfat-
tas emellertid vara de som skapar de basala förutsättningarna för att bedriva verk-
samheten att det är de som ger resurserna, men att de i övrigt påverkar den enskil-
des handlingsutrymme väldigt lite. Förvaltningsledningen upplevs således i liten 
utsträckning fungera som ledare i dess socialpsykologiska betydelse.  
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"Det är klart att dom lägger sig väldigt lite i. Jag får ju i stort sett skö-
ta mig mycket själv. Stödet det får jag ju lov att säga att jag har i rek-
torsgruppen. Det är mitt stöd. Visst kan förvaltningschefen vara ett 
stöd, men han är så långt i från verksamheten, så något direkt stöd för 
mig att handla kan det vara svårt för honom att ge då han inte riktigt 
förstår min situation. Han kan inte ta på sig mina glasögon". (Rektor 
2, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Diskussionen om innehållet i verksamheten sker i första hand med kolleger. Detta 
kan tolkas som att stödet finns inom den egna yrkeskategorien, där det både råder 
en värdegemenskap och en medvetenhet om de problem som uppstår. 

Även personalen inom barnomsorgen upplever att deras personliga kontakter 
med förvaltningsledningen är sporadiskt förekommande.  

 
"Den enda kontakt som vi har haft med förvaltningschefen var då vi 
begärde att han skulle komma ner och prata med oss då vi fick veta att 
det skulle läggas ner. Då ville vi att han skulle komma och informera. 
Han var nere en halvtimme kanske, annars har vi ingen kontakt alls". 
(Barnskötare 5, Barn- och utbildningsförvaltningen)  
 

Även på områdesnivån är det ibland långt mellan den enskilda barnstugan och den 
ansvarige chefen. Barnomsorgspersonalen säger genomgående att rektor inte på-
verkar särskilt mycket av verksamhetens innehåll. Snarast uppfattas rektor i det fal-
let som en budbärare, som vid de personalmöten som förekommer ger direktiv från 
ledningen. Personalen upplever samtidigt att ledningen inte alltid vet vad det är 
som sker utan att de i stället borde ha mera insyn i verksamheten. Personalens 
"bild" tycks bekräftas av områdesledningen.  
 

"Min kontakt med personalen är mycket mindre, än när man bara job-
bar som föreståndare. Det är den stora skillnaden. Man är inte alls så 
nära verksamheten, varken barn, föräldrar eller personal". (Bitr. rek-
tor 1, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Planeringsarbetet tar allt för mycket tid i anspråk, där enligt en av de bitr. rektorer-
na den mesta tiden går åt till administrativa arbetsuppgifter, men också att de med 
den organisation som gäller, inte finns på plats varje dag. Verksamheten verkar i 
hög grad fungera decentraliserat. Orsakerna till detta kan antas vara att det finns en 
medveten strävan att åstadkomma just detta. Detta leder i sin tur till både positiva 
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och negativa konsekvenser för verksamheten. Vad som överväger är det här inte 
möjligt att ha någon bestämd uppfattning om. 
  
 
- Rektorernas direkta inflytande på verksamheten är begränsat 
Inom respektive enhet förefaller rektorernas direkta inflytande vara något mera ut-
talat än förvaltningsledningens. Rektorerna upplever generellt sina möjligheter att 
påverka som goda.  
 

"Visst har jag en väldigt stor möjlighet att påverka. Det känner jag att 
jag har. Jag har en väldigt förändringsbenägen personal och det är 
lätt så till vida att det går att få dem med på idéer, men jag låter ju 
dom själva jobba fram förslag, som vi försöker enas omkring. Ofta blir 
det ju det som jag har tänkt mig, men jag går aldrig ut och säger nu 
ska vi göra si och nu ska vi göra så". (Rektor 2, Barn- och utbildnings-
förvaltningen)  

 
Rektorerna, som står "närmare" verksamheten än kommunledningen och förvalt-
ningscheferna, upplever att de fungerar som ledare.  
 

"Personalen lutar ju sig mycket mer mot mig än vad jag lutar mig mot 
förvaltningschefen och det är kanske naturligt i och med att jag finns 
här. Jag finns som jag är och jag har ju ett sådant ledarskap, som jag 
själv valt  att jag vill vara nära barnen också. Många gånger diskute-
rar de onödiga saker med mig, sådant som de själva skulle kunna fatta 
beslut om. Men, okej det har jag själv valt. Men, jag har ju blivit 
mycket bättre på det här att säga nej när folk bara ramlar in här". 
(Rektor 2, Barn- och utbildningsförvaltningen) 
 

En av de biträdande rektorerna säger sig ha god kontakt och överblick över den 
egna arbetsenheten, inte minst genom att hon själv nästan dagligen går in som vika-
rie och hon kan på det sättet samtidigt bilda sig en uppfattning om vilka lärare som 
har de ”jobbigaste” grupperna. Det ger samtidigt en god möjlighet att bedöma var t 
ex extra resurser behöver sättas in. Samtidigt tycks de biträdande rektorerna vara 
de enda som har möjlighet att i någon utsträckning påverka vad som sker i den dag-
liga pedagogiska verksamheten. "Genom att man är mitt i 'smeten' har man bättre 
'pejling' på vad som är på gång, t ex vad lärarna förväntar sig att få för informa-
tion" (Bitr. rektor 1, Barn- och utbildningsförvaltningen). De bitr. rektorerna har ett 
uttalat ansvar för att agera i den dagliga verksamheten, som att leda arbetet i arbets-
laget och ta hand om frågor gentemot föräldrarna. Däremot har de inget ekono-
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miskt ansvar eller personalansvar. De bitr. rektorerna tycks även uppfattas som att 
de har möjligheter att påverka verksamhetens innehåll. En lärare framhåller att det 
är de bitr. rektorerna som leder arbetsenheten. Där kan de påverka i och med att de 
är en slags ordförande. Bilden av hur ledarskapet utövas är inte entydig. När chefen 
agerar uppfattas det ibland i stället av personalen som intrång. Samtidigt upplever 
många att de inte har någon regelbunden kontakt med sina chefer. 

Möjligheterna att påverka det pedagogiska innehållet för rektorerna är be-
gränsade. Ett viktigt skäl, som en av rektorerna framför, är att den verksamhet de 
har att ansvara för har blivit alltför omfattande. Min tolkning är att rektorerna inte 
har möjlighet att utveckla sin förmåga och bli duktiga inom ett mer specialiserat 
område. Ledarrollen innebär i hög grad att vara generalist och därmed kan en rek-
tor inte vara duktig på alla de uppgifter de förväntas sköta. Att rektorernas infly-
tande på den pedagogiska verksamheten är litet är en uppfattning som stöds även 
från lärarhåll.  

 
"Rektorerna påverkar mycket lite vad gäller det pedagogiska i alla 
fall. Sedan är det naturligtvis hon som styr mig genom att ge mig de 
möjligheter jag får att hålla på med. Hon är ju styrd i sin tur. Inte så 
att hon någon gång skulle säga: 'Du jag tycker att du skulle göra så 
här i stället!'. Det har jag aldrig varit med om någon gång, att någon 
rektor sagt. Det kanske man skulle vilja ha ibland. Det jag kan få hjälp 
med är mera praktiska saker än de pedagogiska". (Lärare 2, Barn- och 
utbildningsförvaltningen)  

 
När det gäller rektors möjligheter att påverka vad som sker inne i klassrummet, är 
dessa som framgått mycket begränsade. Rektors handlande uppfattas i stället ha att 
göra med andra saker, framför allt för att skapa nödvändiga förutsättningar, som en 
av de intervjuade lärarna uttrycker det. Däremot är det ganska tydligt att rektors 
roll i mångt och mycket handlar om att ordna så att det blir möjligt att verksamhe-
ten kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. 

Inom ett av rektorsområdena leds och samordnas verksamheten av en led-
ningsgrupp.  

 
"Jag har tre biträdande rektorer som är ansvariga för varsin arbets-
enhet. Vi sitter och har möte här varje måndag eftermiddag mellan 
klockan fyra och fem. Vi sitter på onsdag förmiddag mellan klockan 
åtta och nio. Då går vi igenom vad som kommer att hända framöver, 
vem gör vad? Det är där man har möjlighet att delegera och resonera. 
Det är grunden". (Rektor 3, Barn- och utbildningsförvaltningen)  
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Detta upplevs emellertid inte alltid som tillräckligt, bl a beroende på att det ofta 
sker att någon eller några i gruppen är upptagna av andra aktiviteter.  
 

"Vi hinner aldrig riktigt träffas allihop. Vi skulle behöva en ordentlig 
tid när vi träffas, så att vi hade full koll över läget allihop. Det allra 
värsta är att vi nästan aldrig hinner sätta oss i lugn och ro och tänka 
framåt, för att kunna ha visioner vart det skall 'dra i väg' åt för håll". 
(Bitr. rektor 1, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Det är svårt att leda en verksamhet där aktörerna inom den organisatoriska ramen 
agerar i hög grad självständigt. Chefsfunktionen fungerar mera som ett "vakande 
öga". Det kommer emellertid vanligen ganska snabbt till rektors kännedom om det 
är något som inte fungerar och som kräver ett ingripande.  
 

"Samtidigt är inte organisationen så stor att jag inte vet vad som hän-
der. Jag vet faktiskt ganska väl vad som händer. Jag får snabbt signa-
ler om det är någonting som inte fungerar. /.../. Jag har god kontakt 
med personalen. De pratar mycket om vad de gör, hur det har gått och 
över det som är positivt. Men, det är klart att jag kan ju inte exakt vad 
som försiggår och det vet jag inte om jag tycker att jag skall behöva 
göra heller". (Rektor 3, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Det kan tolkas som att det finns en relativt stark social kontroll, vilken kan utnytt-
jas för att ingripa när så behövs. 

Det direkta ledarskapet ställer vissa krav, som att vara tydlig och klart uttala 
vad man som rektor vill, som personalen sedan får ta ställning till. Det finns en 
medvetenhet om att det existerar en gräns när antalet underställda blir så stort att 
det inte längre är möjligt att utöva ett direkt ledarskap.  

 
"Det är väl det jag är lite rädd för, genom tillförandet av ytterligare ett 
daghem får jag ändra mitt ledarskap, det kan inte bli det här nära le-
darskapet och det tycker jag är väldigt synd". (Rektor 2, Barn- och ut-
bildningsförvaltningen)  
 

För att utöva ett direkt ledarskap krävs att antalet relationer chefen har att upprätt-
hålla är så begränsat att det faktiskt rent tidsmässigt blir möjligt att klara av detta. 
Det förefallet svårt att utöva ett sådant ledarskap när organisationen når en viss 
storlek. 

Rektorernas inflytande i själva verksamheten, vare sig inom barnomsorgen 
eller i skolan, upplevs således inte som särskilt starkt av personalen. Även om led-
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ningen av den enskilde individen upplevs vara långt borta, finns ändå en med-
vetenhet om att cheferna har befogenheter som också utnyttjas. En speciallärare ut-
trycker det som att de närmaste cheferna inte har fullt ekonomiskt ansvar och att 
det är andra krafter som egentligen styr pengarna, till syvende och sist förvalt-
ningschefen. Rektorernas inflytande uppfattas i första hand ske genom planerande 
och administrativa uppgifter, som schemaläggning och arbetslagens sammansätt-
ning, i viss mån genom personalpolitiken och skolans fysiska utformning. Rekto-
rerna fungerar således som administratörer, med begränsade möjligheter att utöva 
inflytande på den pedagogiska verksamheten. 
 
 
- Mötet med personalen 
Ledningens inflytandet genom interaktion utövas bl a genom att personalmöten ar-
rangeras, där hela eller delar av personalgruppen är samlad.  
 

"Just nu så är det hela gruppen och där är fritids och lekis också med 
och så sitter dom i tre basgrupper och diskuterar och det är för att im-
plementera nya läroplanen, men nu jobbar vi fram nästa allting i de 
här grupperna". (Rektor 2, Barn- och utbildningsförvaltningen)  
 

Vid en annan skola i fallstudiekommunen uppvisas ett motsvarande mönster, ar-
betsplatsträffar, ungefär var tredje vecka, där rektor kan möta personalen direkt an-
sikte mot ansikte. Den löpande kontakten i övrigt sker i korridoren, genom lappar, 
informella samtal, inbokade tider osv. Totalt sett är det en begränsad tid när hela 
personalen är samlad. I huvudsak genomför personalen själva eller tillsammans 
med en eller flera arbetskamrater sina arbetsuppgifter, eller uttryckt som att det är 
de olika yrkeskategorierna som i huvudsak svarar för verksamhetens innehåll.  

Efter det att skola och barnomsorg organiserats i en gemensam förvaltning 
saknas föreståndare inom barnomsorgen. Det innebär att det inte finns någon före-
ståndare på plats. Personalen på barnstugan får fatta sina egna beslut inom arbets-
gruppen. Detta ökar enligt min uppfattning sannolikt ytterligare arbetslagets bety-
delse, men det inbjuder också till svårlösta konflikter om arbetslaget inte fungerar. 
Den som har det övergripande ansvaret är fortfarande områdets rektor, men ut-
rymmet för att utöva ett ledarskap blir kraftigt beskuret. Det understryks av att per-
sonalen uppger att deras chef ofta är förhindrad att komma till deras möten, vilket 
ytterligare undergräver möjligheterna att via direkt interaktion påverka verksamhe-
tens innehåll. Sammanslagningen av förvaltningen har därmed inneburit att led-
ningen samtidigt har mindre möjligheter att påverka verksamheten innehållsmäs-
sigt, i vart fall i den löpande dagliga verksamheten. Tyngdpunkten i chefsrollen 
flyttas över till mera planerande uppgifter. 
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För att systematiskt kunna utnyttja ledarskapets möjligheter att påverka på 
det individuella planet genomförs inom Barn- och Utbildningsförvaltningen 
medarbetarsamtal. En av rektorerna säger att han genomför medarbetarsamtal en 
gång per år. Medarbetarsamtalen tycks vid den här tidpunkten ha haft god genom-
slagskraft. "Det pågår just nu. Vi är inne på andra året. Det är bra. Däremot är det 
sämre med arbetsplatsträffar" (Assistent, Barn- och utbildningsförvaltningen). Ar-
betet med att genomföra utvecklingssamtalen är samtidigt tidskrävande. En av rek-
torerna planerar att ha utvecklingssamtal med hela personalgruppen, ca 50 perso-
ner. En uppgift som denne inte bedömer att det går att delegera till någon annan, 
eftersom han menar att personalen vill prata med chefen. I en enkätundersökningen 
i fallkommunen (Hallgren & Råstock, 1994) uppger ca 70 procent av personalen att 
de haft planerings- och utvecklingssamtal, varav ca 65 procent upplevde dessa som 
bra eller mycket bra. Drygt 75 procent anser att krav och förväntningar på dem 
framgått klart i dessa samtal. 

Det kan förefalla tveksamt att ett medarbetarsamtal som genomförs en gång 
per år kan ge några mera bestående effekter. Även om det för den enskilde rör sig 
om mycket begränsad tid, betyder det för chefen betydligt mera tid för att genom-
föra samtalen, vidta eventuella åtgärder osv. Från en annan utgångspunkt kan dessa 
samtal ses som ett sätt att utöva ledarskap i dess socialpsykologiska mening. Möj-
ligen är det en av de få tillfällen chefer har för att komma i ”närkontakt” med var 
och en av personalen. 
 
 
- Hur upplever personalen sitt handlingsutrymme? 
I den enkätundersökning (Hallgren & Råstock, ibid.) som genomfördes vid Barn- 
och utbildningsförvaltningen ställdes frågor om personalens påverkansmöjligheter, 
framför allt vilka möjligheter de hade att påverka sin egen arbetssituation (tabell 
5.1).  
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Tabell 5.1 Personal vid Barn- och utbildningsförvaltningen och deras syn på 
de egna möjligheterna till påverkan och utveckling (i procent av samtliga sva-
rande) (N= 316). 
 
      stämmer stämmer stämmer stämmer totalt 
       inte alls dåligt delvis helt 
Jag kan påverka  
min arbetssituation   2 6 65 026 99 
Jag kan själv be- 
stämma och ta  
beslut i arbetet           1 3 47 48 99 
Mitt arbete styrs för 
mycket          24 36 35 2 97 
 
Drygt 25 procent av personalen instämmer helt i att de kan påverka sin arbetssitua-
tion, medan drygt 60 procent instämmer delvis. Det kan tolkas som att en stor ma-
joritet (85 procent) av de anställda upplever sig ha frihet att bestämma över sin 
egen arbetssituation, även om det för flertalet finns begränsningar. Det är mindre 
än 10 procent, som inte alls har något utrymme för att själva påverka sin egen ar-
betssituation. Att man själv, helt eller delvis, kan bestämma och ta beslut i arbetet, 
uppger hela 95 procent av de svarande. 

 
 
Chefsrollen inom Miljöavdelningen 
 
Miljöavdelningen utövar både rollen som myndighet och som kommunal förvalt-
ning. I det följande behandlar chefens ledarroll insatt i en sådan kontext. 
 
- Strikt arbetsuppdelning 
Miljöavdelningens verksamhet borde med tanke på att personalstyrkan är begrän-
sad till fyra personer ge chefen utrymme för att agera inom ramen för ledarrollen i 
dess socialpsykologiska mening. I stället betonas en strikt genomförd arbetsupp-
delning, vilket i hög grad minskar möjligheterna att utöva ett tydligt ledarskap. 
Miljöchefen uppfattar att arbetet som chef innebär i hög grad att lösa problem och 
att se till att medarbetarna ”växer”. Miljöchefen bedömer sina möjligheter att leda 
sina medarbetare som stora. Trots detta säger han att han går till nämnden och ber 
att få arbetsuppgifterna utförda och i förekommande fall att denna fastställer en po-
licy. Samtidigt som han något motsägelsefullt säger att det inte förekommer någon 
styrning och att inspektörerna har stor frihet att bereda ärendet fram till nämndsbe-
handlingen. I en så regelstyrd organisation som miljöavdelningen utgör kan detta 
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förfarande ses som konsekvent, det är nämnden som beslutar och därmed behöver 
heller inte inspektörernas arbete styras i någon större utsträckning under denna 
process. Det kan i stället ses som att det är inspektörernas expertkompetens som 
används. Den bild som presteras stämmer inte riktigt med vad man kunde förvänta 
sig, nämligen att en viktig del av styrningen sker genom interaktion. Ett sådant för-
hållningssätt framstår för mig som naturligt i en liten organisation. I stället betonas 
formella riktlinjer och arbetsbeskrivningar. Arbetssättet verkar ha lite med ledar-
skap att göra, det pekar i stället mot en byråkratisk inriktning, som vore troligare att 
finna i en stor organisation. I små enheter med en strikt arbetsuppdelning minskar 
behovet av en chef som en formell funktion. Det verkar troligt att närheten gör att 
det blir svårt för chefer att upprätthålla sin auktoritet. Sannolikt är det också svårare 
för chefer att i ett sådant sammanhang dölja eventuella andra brister hos sig själv. 
En av inspektörerna menar att det leder till att i en liten förvaltning får man inte en 
tydlig chefsfunktion. 

Att det inte utövas något tydligt ledarskap bekräftas av personalen. De menar 
att visserligen ska chefer leda och fördela arbete, men samtidigt har de sina specia-
liteter och vet vilka arbetsuppgifter de ska hålla på med. Hur det löpande arbetet ut-
förs tycks mera påverkas av andra faktorer än att chefen dirigerar detta. Miljöav-
delningens assistent uttrycker det som att hon delvis lägger upp sitt arbete på egen 
hand, men att hon är beroende av inspektörernas arbete i deras ärendehantering och 
av rena utskriftsärenden. Hon är dessutom beroende av vissa rutiner som kallelser, 
fakturor etc, ett arbete som hon själv har inflytande över inom vissa gränser.  

Det praktiska arbetet koordineras vid regelbundna möten, där personalen går 
igenom vad de håller på med under veckan. Verksamheten inom miljöavdelningen 
följer ett strikt tids- och innehållsmässigt mönster:  

 
"Det mesta är inplanerat lång tid i förväg. Nämnden sammanträder 1 
gång/mån, Au två veckor före och en vecka före  träffas presidiet som 
består av ordf., v. ordf, chefen för plan- och byggavdelningen och mil-
jöchefen". (Miljöchef, Miljöavdelningen)  
 

Arbetet sker i hög grad efter bestämda rutiner. Chefers roll tycks vara att tydliggöra 
var ansvar och befogenheter finns i formell mening, vilket t ex är nödvändigt hos 
en myndighetsutövande enhet. Kanske är det så att myndighetsrollen med nödvän-
dighet fokuserar de formella elementen och ger därmed de informella aktiviteterna 
ett mindre spelrum. 
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Vilka är chefers möjligheter att styra förvaltningens verksamhet? - Diskussion 
och slutsatser 
I de undersökta verksamheterna finns få s k "mellanchefer". Det är egentligen bara 
de biträdande rektorerna, som kan sägas ha en sådan befattning. Detta kan ses som 
ett tecken på att ledarskapet mer inriktas på planerande och övergripande uppgifter 
än att leda den dagliga verksamheten. Sammanslagningen av de två förvaltningarna 
som Barn- och utbildningsförvaltningen utgör har bl a inneburit en försvagning av 
den direkta ledningen inom barnomsorgen. Den enskilda barnstugan har inte längre 
som framgått en föreståndare som kan leda det löpande arbetet. Verksamheten 
inom barnomsorgen tycks ändå fungera, utan en närvarande chef. Det framgår av 
de personer som intervjuades från barnomsorgen att de är relativt nöjda. Vissa kla-
gomål framfördes, men personalen föreföll ändå inte vilja ha en förändring. Det 
kan bottna i en föreställning om att det skall finnas en chef, även om arbetet i allt 
väsentligt utförs självständigt. Det är också ett välkänt fenomen att det i grupper 
uppstår informella ledare. I synnerhet kan man anta att så är fallet när en formell 
chef inte är kontinuerligt närvarande. 
 
 
- Långt avstånd mellan ledning och personal 
Ett generellt intryck är att det är långt mellan ledning och personal. Kommunkans-
liets företrädare har t ex relativt vaga uppfattningar om vad det är personalen för-
väntar sig av dem. Ekonomichefen tror att personalen uppfattar att ledningen för-
väntar sig att de skall vara serviceinriktade och att de skall hålla budgeten. Till och 
med från "mellanchefsnivån" är steget till förvaltningsledningen långt och till de 
centrala förvaltningscheferna än längre.  
 

"Högsta chefen har jag aldrig någon kontakt med. Jag kan inte komma 
ihåg att jag har suttit i något sammanträde med honom sedan jag bör-
jade. De har sina regelbundna rektorskonferenser, med där är inte vi 
bitr. rektorer med". (Bitr. rektor 2, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Personalen upplever inte heller att ledningen i direkt interaktion påverkar deras 
agerande, inte ens i den lilla organisation som miljöavdelningen utgör. Även de för 
den löpande verksamheten ansvariga biträdande rektorerna agerar i stor utsträck-
ning på egen hand och framhåller att de är väldigt självständiga. 

En viktig förutsättning för att utöva ledarskapet i kommunal verksamhet är 
att interaktionen bara undantagsvis sker när samtliga i personalgruppen är försam-
lade, eller fungerar som en sammanhållen grupp. Detta sker vid något eller några 
tillfällen i veckan under en eller några timmar och ibland med ännu längre tidsin-
tervaller. Det viktigaste skälet för det är de arbetsformer som existerar. Interaktio-
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nen mellan chef och personal sker i första hand genom personliga möten, ofta mer 
eller mindre oplanerade och tidsmässigt oregelbundna. Det innebär samtidigt att 
den tid chefen har till förfogande för ledaruppgifter i praktiken är starkt begränsad. 
De möten som sker där hela, eller oftast delar av personalen är samlad, rör formella 
aspekter och frågor av allmän natur. I normalfallet är arbetet inte upplagt så att det 
är en grupp som tillsammans löser löpande uppgifter. Arbetsbeskrivningarna är 
uppbyggda på individuell basis, var och en är ansvarig för sin del av det löpande 
arbetet och den samverkan som äger rum sker vanligen genom att den befattnings-
havare som berörs kontaktas. Det innebär att organiseringen på fältnivån sker ge-
nom aktörernas egna initiativ. För att uppnå starka styreffekter förefaller det som 
om att arbetet som utförs i arbetslag är ett kraftfullt styrinstrument. Arbetskamra-
terna har stor betydelse:  

 
"Vi jobbar nära ihop. Vi planerar all undervisning, genomför all un-
dervisning gemensamt. Det tar otroligt mycket längre tid, men det är 
betydligt mycket roligare. Det blir mycket bättre resultat. Tre ser olika 
saker" (Lärare 4, Barn- och utbildningsförvaltningen).  

 
Kanske är det mot den vetskapen som det i dag existerar starka strävanden inom 
skolans värld att etablera arbetslag. Arbetsuppgifter som däremot i huvudsak utförs 
individuellt, är komplexa och kräver hög kompetens och en viss öppenhet för nya 
idéer och där det inte är självklart vilket som är det bästa sättet att utföra uppgiften 
förefaller i stället gynna uppkomsten av individuella ”frizoner”. Detta framstår där-
för att vara ett av många skäl till att det är en svår uppgift att styra verksamheten i 
den kommunala förvaltningen. 

Resultatet kan tolkas som att verksamheten inom Barn- och utbildningsför-
valtningen är decentraliserad. Denna är i praktiken långtgående. Det är de enskilda 
aktörerna som i hög grad bestämmer vad som skall göras. Vad rektorer och biträ-
dande rektorer gör är närmast att fungera som ett "vakande öga" över det som sker. 
En av lärarna anser att vad ledningen kan göra är att sätta upp normer och ramar för 
vad personalen får göra och inte får göra. Cheferna spelar också en roll genom att 
på olika sätt understödja personalen i deras försök att vidareutveckla verksamheten. 
Flera lärare uppfattar att chefer är ett stöd när de själva vill utveckla olika saker. 
Barnomsorgens verksamhetsformer är samarbetsinriktade, vilket gör att den löpan-
de verksamheten är relativt problemfri, trots avsaknaden av verksamhetsnära che-
fer. Enligt barnomsorgspersonalen fungerar arbetslagen generellt sett bra, man be-
stämmer gemensamt. Man sköter mycket själva, scheman, vikarier, som förr sköt-
tes av föreståndarna. Det ligger nu på personalen att det fungerar. Rektorerna fun-
gerar som ett slags back-up, som de som ser till att lösa problem som personalen 
själva inte kan hantera. I praktiken finns det ofta personer som är villiga att ta på 
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sig ansvar för att det skall fungera. Det uppstår då, som man kan förvänta sig, in-
formella ledare. Det framstår som att kontakterna mellan cheferna och personalen 
oftast sker när det finns ett speciellt skäl till detta. Regelbundna möten där hela 
personalen finns samlad sker visserligen, men utgör ändå en mycket begränsad tid. 
I mångt och mycket sköter sig aktörerna sig själva, eller som i barnomsorgen, skö-
ter sig själva i arbetslagen. 

Kommunkansliet är praktiskt taget avskilt från vad som händer i de sektors-
specifika förvaltningarna. Den sektorsvisa förvaltningsledningens roll är att hantera 
ekonomin, "övervaka" den ekonomiska utvecklingen och arbeta med övergripande 
riktlinjer, eller som en av de intervjuade bitr. rektorerna uttrycker saken, nämligen 
att chefens viktigaste uppgift är att vara den som håller samman ramarna. Innehål-
let i chefsrollen är på många sätt otydligt. Chefer på olika nivåer vet inte alltid vad 
som förväntas av dem, vare sig från nivån ovanför dem själva eller från den under-
ställda personalen. De vet att det finns förväntningar, men inte riktigt var i dessa 
består, möjligen med undantag av att de förväntas vara handlingskraftiga. Att vara 
handlingskraftig i en kommun är emellertid problematiskt, eftersom beslutsfunk-
tionen så tydligt ligger hos de politiska organen. Det förefaller inte möjligt att ut-
öva chefsrollen i en kommun på det sätt som den idealtypiska styrmodellen före-
skriver. Enligt mitt synsätt är det därför något egendomligt att det under de senaste 
åren i den kommunala verksamheten funnits en dominerande föreställning om att 
det är fler ”lärobokschefer” som behövs. En möjlig förklaring skulle kunna vara att 
den   s k managementlitteraturen har haft stor genomslagskraft. 

 
 
- Chefers breda kontaktnät ger upphov till prioriteringsproblem 
Chefsrollen innebär ett ansvar för att leda verksamheten, men även för att företräda 
verksamheten utåt med kontaktytor åt flera olika håll (figur 5.3). 
 

     
  kommunledningen 

 
  övriga intressenter  politiker  
 
kommuninvånare        chefsrollen  andra förvaltningar 
 
 
intressegrupper           facket  personalen 

 
Figur 5.3 Chefsrollens kontaktnät 
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En miljö- och hälsoskyddsinspektör uttrycker det som att chefen är faktiskt ansiktet 
utåt. För människor i gemen framstår det som svårt att skilja chefen från den poli-
tiska ledningen. Framför allt förvaltningscheferna har en svår avgränsning att göra 
när det gäller hur de använder sin tid. Tid som ägnas åt utåtriktade aktiviteter går ut 
över det interna arbetet, vilket ibland kan upplevas av personalen som att chefen 
försummar dem. Ett exempel är personalchefsfunktionen, som uppfattas vara (åt-
minstone i vissa avseenden) chef för kommunens personal, men samtidigt av perso-
nalavdelningens personal, som i första hand deras chef, men personalchefen är ock-
så kommunens ansikte utåt. Ett problem som i större eller mindre utsträckning även 
gäller för andra chefer. En av rektorerna uttrycker detta som att personalen tycker 
att hon ägnar för lite tid åt dem och att han skall kunna ägna sig mera åt dem. Det 
gör att cheferna ständigt måste prioritera olika uppgifter mot varandra. Prioriteras 
de externa kontakterna uppfattas de av omgivningen som driftiga och handlings-
kraftiga, samtidigt som risken finns att den egna personalen uppfattar att de för-
summas. Prioriterar chefen i stället det interna arbetet riskerar de att betraktas som 
passiva och svaga och därmed förlora i inflytande uppåt i organisationen. Att kunna 
hantera dessa motstridiga krav kan ge upphov till besvärliga prioriteringar. 

Chefer som prioriterar kontakter med en eller flera intressentgrupper riskerar 
att få kritik och samtidigt sakna stöd hos övriga intressentgrupper. Vid ett givet till-
fälle kan t ex någon av dessa ha ett dominerande inflytande och det är fördelaktigt 
att inrikta intresset mot dessa. Det kan således, sett från inflytandesynpunkt löna sig 
att lägga tid på att ha kontakter med denna grupp. Det innebär samtidigt en risk, t ex 
kan ledande företrädare av något skäl snabbt försvinna från scenen eller någon an-
nan intressentgrupp kan ta över inflytandet. En chef som inte är observant på sådana 
förändringar av vad som sker kan snabbt se sin position försvagad, eller i värsta fall 
helt hotad.  

Den kommunala chefen är inte ledare för en sammanhållen grupp, t ex i den 
mening som en tränare övar sitt fotbollslag, läraren undervisar sina elever, eller plu-
tonchefen tränar sin pluton. Trots detta är chefspositionen viktig för att verksamhe-
ten skall fungera, eller som en rektor uttrycker saken.  

 
"Jag betyder nog mer än vad jag tror. Det förväntas nog mer av mig 
än vad jag känner att jag uppfyller. Rektor är en viktig person. Rektor 
ska finnas på plats, och kunna 'stöta' och 'blöta' dagligen och ta del av 
den verksamhet som pågår, vara här och vara synlig". (Rektor 2, 
Barn- och utbildningsförvaltningen)  
 

Rektorernas organisatoriska placering ger dem en osäker roll, i personalens ögon 
utgör de en del av ledningen och i ledningens ögon kan de tänkas ha en del av sina 
lojaliteter i personalgruppen. Detta gör att de ständigt måste arbeta för att skaffa le-
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gitimitet i bägge "lägren". När organisationen växer minskar möjligheterna att utöva 
ett ledarskap. Däremot kvarstår möjligheten att fungera som ledare i en annan bety-
delse, nämligen som verksamhetens företrädare utåt. De kommunala chefernas möj-
ligheter att utöva ett sådant ledarskap är ändå begränsade, eftersom det är den roll 
som politikerna både förväntas utöva och oftast vill utöva.  
 
 
- Chefsrollen består i huvudsak av att utöva formella befogenheter 
Chefer upprätthåller i första hand formaliserade ansvars- och befogenhetsuppgifter. 
Att de utövar ledarskap i dess socialpsykologiska mening, som en viktig funktion, 
på det sätt som förväntas av dem, finns det enligt min mening, anledning att ställa 
sig tvivlande till. Det förefaller inte som om det skulle vara möjligt att åstadkomma 
detta på det sätt som verksamheten är organiserad. Sayles (ibid.) analys av chefsrol-
len tycks vara giltig även för kommunala chefer, där avståndet mellan de retoriska 
föreställningarna och deras faktiska agerande är betydande. Den här studien bekräf-
tar Sayles slutsatser. Samtidigt styrker detta uppfattningen att det är ett betydande 
avstånd mellan den idealtypiska styrmodellen och hur ledarskapet utövas. I den 
formella organisationen har chefen både ett verksamhetsansvar och ett verkställig-
hetsansvar. I realiteten utövar de endast verksamhetsansvaret, framför allt i form av 
att de till de politiskt ansvariga äskar om resurser och redovisar de delar av resulta-
tet som är möjliga att "synliggöra" och som understödjer den fortsatta verksamhe-
ten. Det innebär att de skapar förutsättningar för den egna organisationen att arbeta 
vidare. Verkställighetsansvaret ligger på de enskilda aktörerna, som t ex framgår av 
de arbetsbeskrivningar som finns, men som i verkligheten bara ger lite vägledning.  

Ledarskapets möjligheter att påverka verksamhetens innehåll är beroende av 
både organisatoriska och individrelaterade faktorer. Inom barn- och utbildningsför-
valtningen är problemet i första hand att de chefer som finns är så få i förhållande 
till antalet underställd personal att det inte finns några förutsättningar att utöva ett 
ledarskap. Inom barnomsorgen saknas t ex de verksamhetsnära cheferna. Det inne-
bär, liksom inom skolan, att den dagliga löpande verksamheten knappast alls styrs 
av några chefer. En chef är beroende av sin förmåga att använda de möjligheter som 
rollen ger. Faktorer som tilltagande grad av specialisering och kontinuerliga förbätt-
ringar av personalens kompetens ökar den enskilde individens möjligheter att agera 
självständigt. Till ett likartat resultat kom Blom (1994), när hon studerade kom-
munalt chefskap i två svenska kommuner. Hon kom fram till att på förvaltnings-
chefsnivån utövade dessa knappast något ledarskap i den traditionella betydelsen. 
Hennes slutsats är att förvaltningschefsskapet bara har ansvarsfunktionen kvar, le-
darfunktionen har i det närmaste helt försvunnit (Blom, 1994). Även om de organi-
satoriska förutsättningarna finns är det sannolikt svårt för sådana chefer att upprätt-
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hålla sin legitimitet på ett sådant sätt att de kan fungera som ledare i en socialpsyko-
logisk mening.  

Förvaltningsledningens möjligheter att utöva ett direkt ledarskap begränsar 
sig i huvudsak till den egna förvaltningsadministrationen, i övrigt är de hänvisade 
till att använda traditionella styrmetoder. Chefer på nästa nivå neråt i organisationen 
inom t ex skolan, rektorer och bitr. rektorer har något större möjligheter att utöva 
ledarskap. Trots allt kännetecknas även deras arbetsuppgifter av relativ knapphet av 
interaktion med den egna personalen, varför även rektorerna i huvudsak är hänvisa-
de att använda andra sätt än det direkta ledarskapet för att påverka verksamhetens 
omfattning och innehåll. När verksamheternas innehåll diskuteras sker det i första 
hand horisontellt och inte vertikalt. Det är således inte högre chefer som ger detta 
stöd, utan i stället kollegerna. Till en liknande slutsats kom Nyström (1996) när hon 
studerade samspelet mellan chefer i en kommun. 

Efter att ha diskuterat chefsrollens möjligheter och begränsningar från ett so-
cialpsykologiskt perspektiv behandlas de styrmetoder som studerats och som che-
ferna direkt eller indirekt har till sitt förfogande i sina försök att påverka aktörernas 
agerande och därmed styra förvaltningarnas arbete. Först behandlas regelsystemet 
som en viktig teknik i den idealtypiska styrmodellen. 
 
 
5.3 Styrning genom formella regelsystem 
Regelverket är i hög grad fastställt utanför den egna organisationen, t ex i form av 
lagar och förordningar och som i olika grad berör de olika kommunala förvaltning-
arna. De regler som kommunen själv fastställer avser t ex lokala föreskrifter och 
taxor av olika slag, men även de reglementen och delegationsordningar som be-
handlades i avsnittet om den formella organisation. Regler framstår som en av den 
rationalistiska organisationens hörnstenar. Utgångspunkten för att använda regler 
som styrinstrument är att dessa förväntas följas av de inblandade aktörerna. Om så 
skedde i varje enskilt fall och det inte fanns olika tolkningsmöjligheter, borde en 
organisation i hög grad kunna styras genom ändamålsenliga regler. Då så inte tycks 
vara fallet talar det för att det finns områden som helt enkelt inte låter sig regleras 
på ett sådant sätt att de avsedda styreffekterna uppkommer, eller också är av något 
skäl efterlevnaden av reglerna dålig. Att undersöka regelverkens betydelse för ak-
törernas agerande blir därmed en fråga om att förstå hur reglerna är avsedda att 
verka och vilka effekter de upplevs ha.  

I de följande avsnitten redovisas hur de specifika regelsystem som finns för 
Barn- och utbildningsförvaltningen och Miljöavdelningen verkar för att styra re-
spektive förvaltnings verksamhet. Slutligen görs en sammanfattning av den bety-
delse regelverken uppfattas ha sett från de olika aktörernas utgångspunkter, sett i 
relation till den idealtypiska styrmodell som används. 
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Barn- och utbildningsförvaltningens regelsystem  
De regelverk om barnomsorgen och skolan har, kan ses som ett försök att struktu-
rera verksamheten, att ange gränser, men också att värna om den enskildes rätt i 
vissa situationer, dvs skapa rättssäkerhet. Hur dessa upplevs påverka aktörerna ut-
rymme att agera behandlas nedan. 
 
 
- Skollag och läroplan 
Regelverket inom skolan är tämligen omfattande (Utbildningsväsendets författ-
ningsböcker, del 1, 2 och 4. 1994/95). Chefen för Barn- och utbildningsförvalt-
ningen menar att skolan är ganska väl reglerad i skollag och grundskoleförordning, 
men att staten numer saknar direkt ingreppsmöjlighet, utan måste utöva sin kontroll 
via Skolverket. Han anser att lagstiftningen har störst betydelse när det gäller of-
fentlighetsprincipen och när det gäller brukarnaxxxvi. Skollagen och grundskole-
förordningen reglerar i huvudsak kommunens allmänna skyldigheter att bedriva 
verksamhet och formerna för detta. Detta regelverk kan i första hand ses som att 
staten vill garantera att det finns ett fungerande utbildningssystem, med någon grad 
av likformighet, oavsett var i landet verksamheten bedrivs, där varje elev skall er-
bjudas likvärdig utbildning. 

I läroplaner finns skolans värdegrund och dess uppgifter angivna (Utbild-
ningsväsendets författningsböcker 1994/95, del 2). Dessa skall ange färdriktningen 
och skall inte ses som ett uttryck för en detaljerad regelstyrning. "Den nya läropla-
nen är anpassad efter skolans mål och resultatorienterade styrsystem" (Utbild-
ningsdepartementet, 1994:2). Kursplanerna kan ses som en del av regelsystemet, i 
betydelsen att de är bindande föreskrifter för vilka mål som skall uppnås, minimi-
nivån, och vilka mål undervisningen i respektive ämne skall sträva mot, s k strä-
vansmål. Läro- och kursplaner kan samtidigt betraktas som en del av skolans mål-
styrning. I det här sammanhanget betraktades de i första hand som målstyrningsdo-
kument. Läroplanen skall påverka verksamheten innehållsmässigt. Tanken är sam-
tidigt att målstyrningen skall ge utrymme för lokala variationer.  

 
 

- Sekresslagstiftningen och anmälningsplikten 
För en lärare som dagligen kommer i kontakt med barn och föräldrar som har pro-
blem av olika slag hamnar ibland i frågeställningar som rör den personliga integri-
teten. Det innebär att goda kunskaper om sekretess och etiska frågor är nödvändiga. 
I det avseendet har sekretesslagen en starkt styrande inverkan på personalens age-
rande. Därmed inte sagt att personalen alltid agerar i linje med lagens anda, men 
det torde finns få andra lagrum som har så tydliga intentioner. En speciallärare sä-
ger att hon ofta får veta känsliga saker som hon inte får föra vidare. En sekretess 
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som kan hanteras ”friare” genom ett tillstånd av föräldrarna. Detta gäller även för 
lärare i allmänhet.  
 

"Det är vissa grejer som jag tänker på att jag inte gör, om det sedan är 
skollagen eller något annat det tänker jag inte på. Jag har t ex en viss 
sekretess att tänka på". (Lärare 2, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Den starkaste legala styrningen som barnomsorgspersonalen utsätts för är den  s k 
anmälningsplikten (Socialtjänstlagen, SOL § 70 ) (SOU 1980:620). I SOL § 71 ut-
talas att all personal inom barnomsorgen (gäller myndigheter vars verksamhet be-
rör barn och ungdom) är skyldiga att genast till Socialnämnden (eller motsvarande) 
anmäla om de i sin verksamhet behöver ingripa till en underårigs skydd.  
 

"Det som jag upplever som tungt i bland, det är barn som far illa och 
anmälningsskyldigheten. Det är väl den biten som jag upplever som 
tungt. Sedan har vi tystnadsplikten som diskuteras. /.../. Det är inte så 
ofta som vi gör en anmälan, men det är många gånger man diskuterar 
om man skall göra det eller inte. Hur man skall bedöma". (Bitr. rektor 
2, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Anmälningsplikten är så starkt formulerad i lagen att denna bryter Sekretesslagens 
bestämmelser. Om den anställde misstänker att det finns skäl att underårig lider 
skada är personalen skyldig att anmäla detta förhållande. Det är sedan Socialnämn-
den (eller motsvarande) som har att bedöma den faktiska situationen. Anmälnings-
plikten och dess bakomliggande idéer om, att skydda den enskildes intressen före-
faller både vällovligt och oproblematiskt. Far ett barn illa skall detta åtgärdas med 
omedelbar verkan. I praktiken är detta sannolikt ett av de svåraste problem som 
barnomsorgens och skolans personal ställs inför. Problembilden är sällan entydig, 
liksom vad som skulle kunna vara adekvata åtgärder. Ansvaret faller därför tungt 
på skolans ”elevvårdande” personal, men de kan sällan agera med mindre än att de 
får ”signaler” på att något inte står rätt till. Det gäller således för personalen att ha 
förmåga att ”upptäcka” att något inte står rätt till, vilket i sin tur kräver ett visst 
mått av social- och psykologisk kompetens. 
 
 
- Offentlighetspricipen 
Offentlighetsprincipen spelar i den kommunala förvaltningsapparaten en viktig 
roll. Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns en utvecklad praxis för hur des-
sa frågor skall hanteras. Vill en journalist eller kommuninvånare ha tillgång till en 
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handling lämnas denna ut, så vida det inte i Sekretesslagen finns stadgat att hand-
lingen är hemlig.  
 

"Det som har att göra med offentliga handlingar och sekretess. Det 
händer ju att tidningar ringer och vill ha skrivelser som de vet har 
kommit in. Har jag diariefört den så är det en offentligt handling". 
(Assistent, Barn- och utbildningsförvaltningen) 

 
Personal som finns ute i fältorganisationen upplever i normalfallet inte den lagre-
glering som existerar i det fallet som särskilt "påträngande", utan det är en fråga 
som i första hand rör den administrativa personalen. Offentlighetsprincipen är en 
av hörnstenarna i den representativa demokratin, vilket bl a innebär att det som 
sker inne i den kommunala förvaltningen skall kunna kontrolleras av envar som ut-
trycker en sådan önskan. 
 
 
- Regelverket finns i bakgrunden 
Personalen inom skolan förefaller inte i någon högre grad känna sig styrda av reg-
ler. En av lärarna säger t ex att han inte har riktig vet vad det egentligen finns för 
regler och restriktioner. En annan lärare uttrycker det som att hon faktiskt inte hel-
ler känner till alla regler, men att de gånger det behövs går det alltid att titta efter i 
”regelböckerna”. Däremot finns ”vardagsnära" regler för att reglera det sociala li-
vet på skolan som tillämpas dagligen, t ex ordningsregler. Det förekommer emel-
lertid att det mer eller mindre löpande uppstår svårtolkade situationer, där cheferna 
måste gå tillbaka till regelverket för att söka stöd, eller som en av rektorerna ut-
trycker det:  
 

"Ibland går jag ju till den 'röda' med kommentarer till. Det är klart att 
man går dit och kontrollerar vad har jag för rättigheter och vad har 
jag för skyldigheter. När det kommer konkret, så vet jag var jag skall 
leta". (Rektor 2, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Handlingar som är myndighetsutövning styrs direkt av regelverket, allt från hur 
många dagars lov en elev kan ges till att stänga av en elev från undervisningen. 
Samtidigt har regelstyrningens betydelse för att styra verksamheten successivt 
minskat.  
 

"I dag är det enklare än någonsin, samtidigt som det är mycket svåra-
re. Det måste ha varit super för 10 år sedan, när de bara vände på sto-
len och plockade fram lagboken eller paragrafböckerna. I dag är det 
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väldigt lite sådant, så idag är det egentligen ett sätt att leda och hante-
ra utifrån mina funderingar tillsammans med personalen här. Att 
komma tillrätta med saker och ting. Det finns inget enkelt facit längre. 
Det finns inga givna svar". (Rektor 2, Barn- och utbildningsförvalt-
ningen)  

 
I vissa situationer skulle det kanske finnas ett behov av ett tydligare regelverk, 
samtidigt som detta står i strid med syftet att uppnå en målstyrd organisation.  
 

"Det märker vi när vi skall fastställa betygskriterier. Vad finns det för 
regler? Det visar sig att det finns inga egentligen och instruktionen i 
Lpo 94 som betonar väldigt mycket att det skall pratas kollegialt. Det 
skall utarbetas ett system på så vis". (Lärare 1, Barn- och utbildnings-
förvaltningen)  

 
Det kan tolkas som ett uttryck för att uppnå koncensus om grundläggande värden 
ses som centralt, men också att formellt ge de ”professionella” yrkesutövarna mak-
ten över ett område som de redan i praktiken behärskar. Regelverkens mindre be-
tydelse kan också ses som ett uttryck från statens sida att minska reglernas betydel-
se och öka inslagen av mål- och resultatstyrning. 
 
 
- Socialtjänstlagen (SOL) som barnomsorgens ram 
Barnomsorgens regelverk har i stor utsträckning karaktär av att de ger ramar. Den 
yttre ramen kan sägas utgöras av Socialtjänstlagen (SOL) (SOU, 1980:620). I SOL 
ges Socialnämnden eller motsvarande (den rådande Kommunallagen ger utrymme 
för att organisera verksamheten på det sätt som varje kommun finner lämplig) an-
svaret för barn och ungdomars uppväxtvillkor (SOL § 12 ). En del av detta ansvar 
är att kommunen planmässigt skall bygga ut barnomsorg för åldrarna 1 - 12 år, vars 
föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Från och med 1995 utökades detta till att 
gälla samtliga barn (Nytt från Riksdag och Departement, 1/94). Kommunen har en 
skyldighet att varje år upprätta en plan för utbyggnad av förskole- och fritidsverk-
samheten för en period om minst fem år (SOL §§ 13 och 17). Kommunen har ock-
så en skyldighet att ge barn med särskilda behov förtur till verksamheten för barn 
som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling, 
och genom uppsökande verksamhet att ta reda på vilka barn som behöver sådant 
stöd, liksom ansvar för att invandrarbarn får träning i sitt hemspråk och kontakt 
med sitt hemlands kultur (SOL § 15).  

När personalen inom barnomsorgen tillfrågas om det finns regler som påver-
kar deras agerande, säger de genomgående att så inte är fallet. En barnskötare säger 
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emellertid att hon är medveten om att det finns regler, men inte några som hon be-
rörs av direkt. De har ofta svårt att se att det skulle finnas regler som direkt påver-
kar dem, även om de mycket väl vet att t ex Socialtjänstlagen existerar. Det kan fö-
refalla lite underligt att barnomsorgspersonalen inte ser en koppling till det över-
gripande regelverket. Flertalet är utbildade och har i samband med detta kommit i 
kontakt med t ex Socialtjänstlagen, sekretesslagstiftningen, anmälningsplikten och 
de pedagogiska programmen. Möjligen är de så upptagna av att utföra sina dagliga 
sysslor och att de sällan möter situationer där gällande regler direkt behöver tilläm-
pas strikt. 

 
 

Miljö- och hälsoskyddets regelsystem 
Verksamheten inom miljö- och hälsoskyddsområdet (som myndighet) regleras av 
ett relativt komplext regelsystem, uppbyggt av lagar, förordningar och allmänna 
råd från olika tillsynsmyndigheter som Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och Ke-
mikalieinspektionen etc. För den lokala kommunala nivån är Länsstyrelsen till-
synsmyndighet. Hur dessa lagar och förordningar påverkar aktörernas agerande be-
rörs i de följande avsnitten. 
 
 
- Komplext regelsystem 
Bland de lagar inom miljöområdet som har stor betydelse för personalens yrkesut-
övning finns miljöskyddslagen. Denna tillämpas på verksamheter som medför eller 
kan medföra förorenande utsläpp eller störningar. Tillämpningsområdet är mycket 
vidsträckt och gäller såväl mindre som mera omfattande verksamheter. Lagen täck-
er emellertid inte hela området miljöfarlig verksamhet, utan kompletteras med an-
nan lagstiftning, t ex Naturresurslagen, Vattenlagen, Lag om kemiska produkter 
och Renhållningslagen. Miljöskyddslagen bygger i hög grad på att den som utövar 
en miljöfarlig verksamhet själv kontrollerar denna (egenkontroll) (Naturvårdsver-
ket, Allmänna råd, 1994:3). Inspektörernas tillsynsverksamhet påverkas i första 
hand av de regler som finns i Miljöskyddslagen och de författningar och allmänna 
råd, som har sitt ursprung där.  
 

"Tillsynsarbetet kan alltså enbart utföras av en tillsynsmyndighet. Det 
innebär även en skyldighet för tillsynsmyndigheten att utöva tillsyn och 
detta enligt gällande bestämmelser". (Naturvårdsverket, Allmänna råd, 
1994:3:9) 

 
Personalens hantering av ett tillsynsärende, när det gäller sådant som finns med i 
verksamhetsplanen, sker rutinmässigt. En inspektör ger t ex följande beskrivning: 
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"På många av de miljöstörande industrierna finns det checklistor som 
Naturvårdsverket har plockat fram. Är det ett klagomål så får man 
koncentrera sig på detta. Det händer inte särskilt ofta att man hamnar 
i tolkningsproblem, vad man skulle kunna säga är en fem, sex fall per 
år där det blir problematiskt. I normalfallet är det ganska enkelt". (In-
spektör 1, Miljöavdelningen)  

 
Lagen om kemiska produkter används när det gäller hantering av miljöfarliga ke-
mikalier, men även hur kemiska ämnen introduceras, saluförs och hanteras (Natur-
vårdsverket. Allmänna råd, 1994:3). Hanteringen av kemikalier förefaller inte till-
höra inspektörernas dagliga verksamhet, utan mera vara en fråga som uppkommer 
från tid till annan. 

Naturvårdslagen och dess följdförfattningar innehåller bestämmelser om na-
turreservat, naturvårdsområden, skydd för flora och fauna, skydd för friluftslivet 
och naturmiljön, täkter, nedskräpning mm. Naturresurslagen omfattar användning 
av mark och vatten. Frågor med ursprung ur denna lagstiftning tycks inte heller 
tillhöra det dagliga löpande arbetet, utan mera komma in i bilden i samband med 
att olika typer av kommunala planer görs upp. När en verksamhet av något slag kan 
sägas vara en sanitär olägenhet kan ett ingripande ske med stöd av Hälsoskyddsla-
gen (Naturvårdsverket, Allmänna råd, 1994:3). I det dagliga arbetet kan det gälla 
frågor som t ex lösspringande katter och hundar. En inspektör säger att vissa lagar 
måste man kunna nästan i förlängda märgen, ett sådant typexempel kan vara sanitär 
olägenhet. 

 
 

- Förvaltningslagen 
Den lagstiftning som rör form och innehåll är bl a de administrativa rutiner som 
finns, vilka enligt miljöchefen är upplagda för att klara förvaltningslagens krav. 
Ärendehanteringen intar en central plats. Hur den myndighetsutövande tjänstepro-
duktionen sker bottnar i att den skall utföras korrekt, med hänsyn till Förvaltnings-
lagens krav, nämndens krav, den sökande, att de är sakliga och att de återspeglar 
vad som sker i den allmänna samhällsutvecklingen. På alla punkter i samklang med 
vad som kan förväntas av en myndighet. Nämnden styr på denna punkt hårt genom 
att endast delegera "klara" fall till förvaltningsorganisationen, övriga fall beslutas av 
nämnden själv. "Besluten ligger på tjänstemannanivå. Vi har en positiv delegation, 
en anmälan skall inte avslås. Så fort ett ärende inte skall tillstyrkas, blir det en 
nämndsfråga", säger miljöchefen. Det som styr hans agerande är:  
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"De beslut och de ställningstaganden som man gjort i kommunen, i ti-
digare miljö- och hälsoskyddsnämnden, i miljö- och byggnadsnämnden 
/.../ samt beslut tagna av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige". 
(Miljöchef, Miljöavdelningen)  

 
Miljöchefens uttalande stämmer här väl med vad den rationalistiska styrmodellen 
föreskriver, men som ändå måste ifrågasätta om det svarar mot miljöchefens fak-
tiska agerande. Chefer förefaller utåt vilja ge en bild av att de lever upp till ideal-
bilden. Detta bekräftar snarast att denna typ av föreställning har en stark ställning, 
åtminstone hos många chefer i den kommunala förvaltningen. 

Hanteringen av ärenden förefaller att tas på stort allvar av inspektörerna och 
de är medvetna om konsekvenserna av att bryta mot de formella reglerna och vad 
det kan skapa i form av överklaganden och dåligt anseende för den egna verksam-
heten. En av de intervjuade inspektörena framhåller att det är viktigt att följa de 
administrativa rutinerna för att inte de själva och kommunen ska råka illa ut. Det är 
t ex viktigt att diarieföringen fungerar. Ärendehanteringen följer därför enligt assi-
stenten strikta administrativa mönster, som man inte kan variera någonting på. Det-
ta bidrar till att ge en klar myndighetsstämpel på verksamheten.  
 
Verksamhetsområdet avgör regelverkets betydelse - Diskussion och slutsatser 
Kommunen är en demokratisk institution på det lokala planet som är underordnad 
den s k offentlighetsprincipen, vilket bl a innebär att handlingar som är inkomna till 
eller upprättade i den kommunala organisationen är allmänt tillgängliga med de un-
dantag som regleras i sekretesslagstiftningen. Detta inverkar på de beslut som tas 
och generellt sett har det en återhållande inverkan på framför allt hur de ledande 
skikten i organisationen agerar. De formella reglerna har en "uppbromsande" inver-
kan på vad som sker. Det faktum att den formella ordningen reglerar var besluten 
skall tas, i kombination med offentlighetsprincipen och regler om överklaganderätt, 
gör att det kan ta avsevärd tid från det att ett ärende initieras till dess att ett beslut 
verkställs. Det gör att den kommunala organisationen är relativt "trög" i sin funk-
tion.  

Reglers påverkan på förvaltningens verksamhet har olika starkt genomslag 
inom de undersökta sektorerna. Inom skola och barnomsorg fungerar regler i hu-
vudsak som en ram för verksamheten. Regler spelar generellt sett större roll för hur 
verksamheten organiseras och planeras, dvs för formen, än för innehållet i den en-
skildes dagliga yrkesutövning. Visserligen är det ingen som vill bli anklagad för att 
bryta mot grundläggande regler, t ex brott mot offentlighetsprincipen eller mot an-
mälningsplikten. Det synes därför befogat att säga att de bakomliggande regelver-
ken ändå spelar en roll för hur verksamheten bedrivs, men kanske allra mest i sin 
funktion för att upprätthålla den allmänna rättssäkerheten.  
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"När du närmar dig gränsen, när du försöker töja ut möjligheterna då 
har lagen sitt klara berättigande och då kan du söka en referens i la-
gen eller förordningen". (Förvaltningschef, Barn- och utbildningsför-
valtningen)  

 
Regelsystemet kan ses som ledningens möjlighet att "tvinga" en enskild medarbeta-
re att inordna sig. 

För miljöavdelningen som myndighet spelar regelsystemet en viktig roll, 
vilket inte framstår som särskilt överraskande. En generell "bild" är att verksamhe-
ten är "lagteknisk", genom att personalen kontrollerar att gällande lagar och för-
ordningar efterlevs, och blir därmed även är även "mätteknisk", personalen mäter 
eller bedömer halter, mängder och koncentrationer av miljöfarliga ämnen. Regel-
verket inom miljö- och hälsoskyddsavdelningen upplevs av personalen som att det 
tydligt påverkar deras yrkesutövning.  

 
"Lagarna styr väldigt mycket. Vi försöker i första hand att arbeta med 
information. Det är en klar styrning från nämndens sida. Man säger 
klart att vi ska dämpa myndighetsrollen och öka servicefunktionen, 
men samtidigt har vi i många fall en klar lagstiftning. Vi kan titta på 
livsmedelssidan. Den är många gånger så förfärligt detaljerad att det 
knappt går att göra några avsteg. Andra lagar som Hälsoskyddslagen 
är mera ramlag, som ska tas upp i nämnden och tolkas". (Inspektör 2, 
Miljöavdelningen)  

 
Miljö- och hälsoskyddet är således omgärdat av ett omfattande och ibland också 
detaljerat regelsystem.  

De formella regelverken spelar en viktig roll för att ge begränsningar, i bety-
delsen att personalen är väl medveten om att det finns handlingar och beteenden 
som inte tolereras och som kan ge upphov till en rättslig efterföljd, även om detta 
ytterst sällan sker. Detta kan inte tolkas som att kontrollen och övervakningen skul-
le vara "slapp", utan i stället att den "yttersta gränsen" finns angiven. Syftet kan bl 
a antas vara att disciplinera aktörernas handlande. 
 
 
- För aktörer som inte är myndighetsutövande spelar formella regler endast en 
roll i "gränssituationer"  
Inom skolan fungerar regleverket som "yttre ramar". De kommer till användning 
först i de situationer när någon börjar komma i farlig närhet av "gränsen". Reglerna 
ger en förhållandevis vid ram, vilket skulle kunna förklaras med att läraryrket av 
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tradition varit en yrkesgrupp som med framgång hävdat en hög grad av autonomi. 
De flesta av skolans aktörer kommer därför bara sällan i kontakt med de formella 
regelverken, samtidigt som de har tydliga föreställningar om var den yttersta grän-
sen går. Generellt sett har det skett en betydande avreglering av skolans verksam-
het, en ”vridning” mot målstyrning. I stället har man försökt att utgå från denna och 
antagit att mål som avspeglar centrala värden i samhället på ett bättre sätt kan bidra 
till att styra skolan, inte minst genom att marginalisera personal med ”avvikande” 
uppfattningar. Detta skapar samtidigt större möjligheter att ordna förhållandena till 
den lokala situationen. Inom barnomsorgen spelar de formella regelverken en rela-
tivt undanskymd roll. Regler kan knappast användas för att primärt reglera hur um-
gänget med barnen skall gå till, möjligen för att utesluta handlingar som inte är ac-
ceptabla utifrån de värderingar som dominerar i samhället. För personalen är det när 
det gäller frågor om sekretess och anmälningsplikt, t ex när barn far illa, som regel-
verket tydligast gör sig påmint. Det socialt och pedagogiskt inriktade arbetet är så-
dant att det sällan finns skäl att hänvisa till formella regler för att lösa tvister. I stäl-
let behövs lösningar som underlättar de nära kontakter som personalen har med var-
andra och med barnen och deras föräldrar. 

Inom en myndighetsutövande verksamhet som miljöavdelningen är således 
regelverket av central betydelse. All myndighetsutövning sker genom att regler ut-
gör grundvalen för agerandet. Detta grundas i en tolkning av vad en regel innehåller 
och av vad det innebär att vara en myndighetsperson. Regler spelar på så sätt en 
viktig roll för att skapa en myndighetskultur. De strömningar som går mot ökad 
service, samtal med och information till de berörda "klinterna", leder till en del 
spänningar och rollkonflikter.  

Miljöavdelningen har en dubbel roll, den är både myndighet och kommunal 
förvaltning. I myndighetsrollen är den fristående från kommunal styrning och i stäl-
let beroende av gällande statlig styrning i form av gällande lagar och förordningar. 
Miljöavdelningen är som kommunal förvaltning beroende av och underordnad 
kommunala beslut och regler. 

Diskussionen har fäst uppmärksamheten på att regelverket för de icke-
myndighetsutövande förvaltningarna bara upplevs spela en egentlig roll i specifika 
situationer, i gränslandet mellan det tillåtna och det otillåtna. För de myndighetsut-
övande delarna av den kommunala förvaltningen utgör regelverken grundvalen för 
deras agerande. Regelstyrningen begränsar aktörernas agerande till vad som är tillå-
tet och inte. De rättsliga konsekvenserna spelar en helt annan roll hos en myndighet 
än hos en icke-myndighetsutövande organisation och följaktligen betonas regelver-
ket på ett helt annat sätt. Ett skäl till detta kan vara som Powell & DiMaggio (1991) 
påpekar, nämligen att det är viktigare att följa reglerna än att ta hänsyn till beslutets 
konsekvenser. Lagarna och förordningarna i sig själva legitimerar beslutets konse-
kvenser.  
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I det följande koncentreras intresset till vad som vanligen kallas ekonomi-
styrning. 
 
 
5.4 Påverkas aktörernas agerande av ekonomiska styrmedel? 
I de följande kapitlen redovisas hur den ekonomiska styrningen är avsedd att verka 
samt hur aktörerna upplever att den ekonomiska styrningen fungerar. Först diskute-
ras om den ekonomiska styrningen kan ses som ett utslag av en kamp om tillgäng-
liga resurser. Här redogörs även för ledningens försök att kontrollera den del av 
förvaltningens kostnader som utgörs av inköp av material genom att inrätta en s k 
inköpsenhet. För de studerade förvaltningarna redovisas därefter den ekonomiska 
styrningens effekter, som dessa upplevs av de inblandade aktörerna. Slutligen 
sammanfattas de effekter som den ekonomiska styrningen upplevs ha, sett i relation 
till den idealtypiska styrmodellen. 
 
 
Den kommunövergripande ekonomistyrningen 
För att handha förvaltningen av kommunens ekonomi finns ett särskilt ekonomi-
kontor (som en del av Kommunkansliet). Dess huvudsakliga uppgift är att admini-
strera ekonomihanteringen, inte primärt att styra verksamheten med ekonomiska 
medel. Däremot har detta en viktig uppgift att bygga upp ekonomisystem som un-
derstödjer den ekonomiska styrningen och inte minst att kunna kontrollera flödet 
av pengar. Det är fackförvaltningarnas uppgift att använda den ekonomiska styr-
ningen på ett sådant sätt att de kan genomföra de intentioner som den politiska ap-
paraten beslutat om. De olika aktörerna i den kommunala förvaltningsapparaten 
spelar därvidlag olika roller, vilket i sin tur skapar konflikter och samordningspro-
blem av olika slag. 
 
 
- Kamp om resurserna 
Den ekonomisk styrning betraktas av ledningen som en viktigt styrmetod.  
 

"Den används mycket, i synnerhet av skolan och socialförvaltningen, 
men har även kommit starkt på tekniska avdelningen på senare år. Så 
nog används ekonomisk information och framför allt har vi vår eko-
nomiska redovisning. På skolans område t ex ligger det ekonomiska 
ansvaret på rektorsnivå. De pågår hela tiden en procedur som går mot 
ekonomisk decentralisering". (Ekonomichef, Kommunkansliet)  
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Syftet är sannolikt inte att ge aktörerna större handlingsutrymme, utan snarast att 
minska detta genom att tydligare betona ansvaret för att budgeten inte överskrids. 
Denna bild motsägs inte av vad en av rektorerna har att säga om sin roll i den eko-
nomiska styrprocessen. Denne anser att det ändå är förvaltningsledningen och poli-
tikerna som ger de slutliga budgetförslagen och som fastställer budgeten. Den eko-
nomiska decentraliseringen förefaller ha haft liten genomslagskraft. "Mellanche-
ferna" har inget ekonomiskt ansvar, utan är i första hand inriktade på att se till att 
den löpande verksamheten fungerar, att vikarier kan sättas in, att konflikter löses, 
att störande elever tas om hand osv. Det finns inte några dokument som mera i de-
talj säger hur ekonomistyrningen skall gå till.  
 

"Inte något mer än vad som står i årsredovisning och budget. Det re-
gelverk som finns runt ekonomihanteringen byggs på och kompletteras 
allt efter som behov uppstår. Vi står i färd i att diskutera principer för 
investeringar. Dessa skall följa en viss mall, de skall ha en ordentlig 
driftskostnadskalkyl". (Ekonomichef, Kommunkansliet). 

 
Ett problem som underskattas av kommunerna generellt under de "goda åren", har 
varit att varje ny investering i nya verksamheter genererat ökade driftskostnader. 
Om man ser det från ledningens sida har den ekonomiska styrningen en mera 
långtgående ambition än att balansera kostnader och intäkter, pengarna är ett medel 
för att nå målen enligt ekonomichefen. Det finns också en annan sida: 
 

"Ekonomi är något som man inte så gärna tar i. Det är mera positivt 
att diskutera verksamhet och slippa diskutera tråkiga konsekvenser i 
form av kronor och ören. Inte desto mindre blir det här allt mer på-
trängande". (Ekonomichef, Kommunkansliet)  

 
Svaret förefaller ge uttryck för en viss tvetydighet. Den första delen av ekonomi-
chefens svar pekar på att resurstilldelning och resursuppföljning används medvetet 
för att styra verksamheten. Fortsättningen av svaret ger en annan bild: "Det är 
mera positivt att diskutera verksamheten, utan att ta i beaktande de ekonomiska 
konsekvenserna". Detta uttrycker en viss uppgivenhet, både i fråga om politikernas 
förmåga att hantera detta problem, liksom att nämnderna/förvaltningarna bevakar 
sin verksamhet och slår vakt om sin egen sektors specifika intressen. Förvaltnings-
cheferna har helt andra intressen att bevaka än vad den centrala ledningen har. Alla 
vill kommunens ”bästa”, men från olika utgångspunkter. Där uppstår naturligtvis 
en del konflikter. De centralt placerade tjänstemännen upplever detta tydligt. Per-
sonalchefen säger att vid förvaltningschefsträffarna, de s k torsdagsträffarna, har 
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det varit rena krigföringen mellan de centrala förvaltningarna och fackförvaltning-
arna. Från förvaltningarnas sida upplevs denna konflikt inte lika starkt.  
 

"Vi har i och med den här budgetberedningen försökt på verksamhets-
nivå och i den rent tekniska hanteringen att få en samsyn, i stället för 
att kriga från var sitt håll om att få så mycket som möjligt, har vi utgått 
från kommunens totala omslutning och försökt att se en rimlig fördel-
ning. Det tråkiga i sammanhanget är att den politiska diskussionen och 
den rent ideologiska inställningen till fördelningen av skattekraften 
den efterlyser vi". (Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltning-
en)  

 
Det antyder att det sker få omprioriteringar, utan att det i stället är fråga om teknis-
ka anpassningar till totalramen, dvs kommunens beräknande totala resurser under 
det kommande budgetåret. Kommunkansliet kan genom att fördela ekonomisk re-
surser uppnå en viss grad av prioritering, men den person som handhar den ekono-
miska redovisningen inom Barn- och utbildningsförvaltningen menar att det ännu 
så länge handlar om att göra samma verksamhet billigare. Inom de ramar de förde-
lar är det nämnderna och förvaltningarna som har det dominerande inflytandet.  
 

"I budgetarbetet anger vi ramar och så får förvaltningarna komma 
tillbaka och redovisa vad det betyder för deras verksamhet. När det 
gäller att 'skära' så är det dom som bäst ser effekterna, det har Kom-
munstyrelsen ingen möjlighet att göra. Vid det tillfället uppstår själv-
klart diskussioner som kanske går lite djupare. Egentligen upplever 
jag att det är dom själva som helt styr det här". (Kommunstyrelsele-
damot)  

 
Den centrala ledningen upplever att de inte styr över innehållet.  
 

"I Kommunstyrelsen skulle vi sitta och ta ramar och kräva in redovis-
ning. Med tiden upplever jag att styrning och kontroll över vad som 
händer flyttats ut till förvaltningarna. På många ställen har det kanske 
blivit bättre rent verksamhetsmässigt. Men samtidigt känner jag att på 
kommunstyrelsenivån har vi helt tappat möjligheterna till en helhets-
styrning. Ett exempel är att man har investerat väldigt kraftigt och att 
de här investeringarna har lett till en enorm låneskuld och väldigt sto-
ra problem". (Kommunstyrelseledamot)  
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Det förefaller tveksamt om ledningen ens förmår att styra de ekonomiska ramarna 
mer än till en viss grad. För den framtida verksamheten framstår det som allvarligt 
om inte ledningen klarar av att balansera intäkter och utgifter.  

 
 
- Kritiken mot budgetprocessen  
För den ekonomiska styrningen spelar framför allt budgetprocessen en viktig roll. 
Där sker en växelverkan mellan de ramar som delas ut av Kommunstyrelsen och de 
budgetförslag de olika nämnderna tar fram. I budgetprocessen är en lång rad aktörer 
involverade mer eller mindre intensivt under en stor del av året. Budgetprocessen 
avslutas med att fullmäktige i november månad antar nästkommande års budget. 
Trots att det är mycket tid som ägnas att arbeta fram kommande års budget är det, 
enligt en av Kommunstyrelsens ledamöter, oftast förändringar som diskuteras. Han 
menar att risken är att det är de saker som är förändrade på något vis som blir foku-
serade, det som alltid varit som det är kommer som regel inte upp till någon diskus-
sion. Det ekonomiskt ansträngda läget har emellertid tvingat fram en delvis annan 
budgetdiskussion. En kommunstyrelseledamot säger att de t ex har diskuterat vård-
kvalitet, vilken nivå är de tvungna att ha, vad som är lagstadgat respektive frivilligt 
osv. Styrelsen har på det sättet försökt att ompröva mycket av det gamla. Ekonomi-
chefen är starkt kritisk till det sätt den ekonomiska styrningen fungerar:  

 
"Avvikelserna från budgeterade belopp är ofta mycket stora och nya 
verksamheter sätts igång under löpande budgetår samtidigt som pla-
nerade verksamheter inte kommer igång. Denna tendens är mer eller 
mindre framträdande inom alla förvaltningar. Att budgeten totalt sett 
går ihop per förvaltning blir under dessa omständigheter det primära 
och i de fall inte ens förvaltningen kan klara sin budget tittar man på 
den totala avvikelsen för hela kommunen". (PM, Ekonomichefen, 
1994-03-19)  

 
Huvudinvändningen från ekonomichefens sida är att budgeten inte talar om vad 
man får för pengarna. Detta sker i stället i viss utsträckning i årsredovisningen. Den 
ekonomiska styrningen sker i dag genom att:  
 

"Budgetens innehåll fastställs efter prioriteringsdiskussion i fullmäkti-
ge, budgetramarna per nämnd av kommunstyrelsen. Det är ett nettobe-
lopp. Budgetberedningen erhåller så småningom äskanden och konsta-
terar att ramen överskridits. Därefter tillskjuts extra medel av bered-
ningen. Diskussionen fokuseras hela tiden på beloppen - inte på vad 
siffrorna innehåller. I varje fall har kommunstyrelse och fullmäktige 
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ganska diffusa begrepp om detta - de enskilda nämndsföreträdarna 
kan sin 'egen' budget men vet inte särskilt mycket om de andra delar-
na". (PM, Ekonomichefen, 1994-03-19)  

 
Denna beskrivning av den tjänsteman som är ansvarig för att kommunens budget 
kommer till stånd och att denna efterlevs ger en kritisk och problematiserande be-
skrivning av budgetprocessen, vilket samtidigt tyder på att ledningen inte har kon-
troll över detaljinnehållet. Kritiken understöds från flera håll ute i organisationen.  

 
"Det har ju varit urdålig budgetprocess i vår kommun överhuvudtaget. 
Det är vi så missnöjda med, så det är knappast sant. Det tycker jag har 
varit rena soppan. Förra året hade jag tre olika budgetar. Jag visste 
inte vilken jag skulle gå efter". (Rektor 1, Barn- och utbildningsför-
valtningen) 

 
För att förbättra budgetprocessen föreslår ekonomichefen att man i stället skulle gå 
tillväga på följande sätt:  

 
"Efter prioriteringsdiskussionen i fullmäktige utdelar kommunstyrelsen 
budgetramar - ett nettobelopp per nämnd som hittills. Till budgetbe-
redningen redovisar varje nämnd sitt budgetäskande men uttrycks i 
form av styckepriser och olika kvantitativa mått samt framöver för-
hoppningsvis även kvalitativa mått. På så sätt styr man över diskussio-
nen på verksamhetens innehåll och totala omfattning. Dagens budget-
diskussioner handlar alltför mycket om konsekvenser av ett eller annat 
nedprutat anslag. Genom att styra budgetarbetet på det här sättet bör 
förutsättningarna finnas för en positiv behandling som inriktar sig på 
innehållet i de 100 miljoner som nämnden får - inte på den 101:a mil-
jonen som prutades bort". (PM, Ekonomichefen, 1994-03-19)  

 
Det finns således en förhoppning att det med en utvecklad budgetteknik skulle vara 
möjligt att lösa de problem som man upplever finns i dag. Till detta skulle kunna 
sägas att det knappast finns skäl att anta att de ekonomiska problem som finns skul-
le kunna lösas, eller att aktörerna skulle kunna styras starkare med en ännu mera 
utvecklad budgeteringsteknik. Därtill är verksamheten alltför komplex och alltför 
många intressentgrupper involverade. 
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- Inköpsenheten 
En del av den ekonomiska styrningen sker genom att kommunen inrättat en speciell 
inköpsenhet, som på olika sätt försöker att samordna inköpen av varor, tjänster och 
entreprenader. För den totala förbrukningen av resurser utgör detta en begränsad 
andel, men enligt personalchefen är inköpsrutiner ett exempel på rutiner som styr 
verksamheten genom att man köper in efter ett visst mönster. Den centraliserade 
upphandlingen kan ses som ett av de försök man gör från den centrala ledningen 
för att få grepp om den kommunala ekonomin och att försöka pressa kostnaderna 
för inköp, men kanske är det lika mycket en fråga om "psykologi", genom att upp-
rätthålla en känsla av att man från ledningens sida har kontroll över situationen. 
Samtidigt kan inköpsenheten enligt min uppfattning ses som ett tydligt exempel på 
föreställningen om att finna rationella och logiska lösningar. Den bakomliggande 
tanken förefaller vara att specifik ”inköpskompetens” i kombination med storskali-
ga lösningar gör att kommunen inköp kan göra billigare och mera rationell, i bety-
delsen att färre personer involveras och därmed kan de personella kostnaderna för 
att göra inköpen minskas. Detta är också sannolikt giltigt till en viss gräns, samti-
digt som detta skapar andra typer av problem. Personalen kan t ex ha goda inköps-
kontakter själva, de behöver material omgående, de får inte vad de vill ha osv, vil-
ket då åstadkommer dolda kostnader i systemet. Det rationella behöver därmed inte 
vara så rationellt som det framstår. 

 
 

Den ekonomiska styrningen av Barn- och utbildningsförvaltningen 
I det följande fokuseras hur den ekonomiska styrningen tillämpas inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
 
- Stor andel fasta kostnader 
Den ekonomiska styrningen sker på flera nivåer. Verksamheten skall sedan skötas 
av ansvariga inom de ramar som fastställs för varje nivå. I likhet med inom merpar-
ten av den kommunala verksamheten är det två utgiftsposter som dominerar inom 
skolan, nämligen personal- och lokalkostnader (drift och kapital). Andelen fasta 
kostnader är så hög att de som är ansvariga knappast alls har något utrymme att 
agera med ekonomiska styrmedel.  
 

"Jag har en ram, det är drygt 21 miljoner kronor, 14 miljoner är per-
sonal, 6 miljoner är hyror, dom ser jag aldrig, bespisningspengarna 
ser jag aldrig, skolskjutsarna ser jag aldrig, sedan har jag ett antal 
hundratusen kronor kvar. Arbetsenheten får 60 000 kronor för att köpa 
läromedel, göra resor eller vad det är, övriga pengar delas ut på äm-
nena". (Rektor 3, Barn- och utbildningsförvaltningen)  
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De ekonomiska ramarna är fastlåsta och har förändrats obetydligt år från år. Det är 
först när det sker dramatiska förändringen av ramen, som det också sker föränd-
ringar inom denna ram.  
 

"Det är i princip de fasta kostnaderna vi får. Det är personalen, hyran 
och sedan är det läromedel. Vi får för precis den personal vi har, se-
dan går vi  in och reviderar. Är det så att vi gör ett byte, t ex att någon 
som ligger i slutlön slutar och jag anställer en ny, då ändras förutsätt-
ningarna. Då justeras ramen". (Rektor 1, Barn- och utbildningsför-
valtningen)  

 
Dessa besparingar förefaller också vara något som förvaltningsledningen är med-
vetna om. Den ekonomiska styrningen sker i huvudsak genom att kostnadsrestrik-
tioner ställs upp.  
 

"Vi saknar en viss del när det gäller våra möjligheter att bli väldigt 
tydliga i styrningen via ekonomin och det är att vi har ingen reell in-
täktssida. Utan vi styr med olika kostnadsbeslut. Vi har en annan svå-
righet och det är att göra misstag tydliga. Vi har svårt att hantera kon-
sekvenserna av gjorda misstag". (Förvalt-ningschef, Barn- och utbild-
ningsförvaltningen)  

 
Ute i verksamheten upplevs möjligheten att påverka kostnaderna som små.  
 

"Vi har förstått att våra elever kostar väldigt mycket per elev. Vi har 
för små klasser. Men, som jag ser det, vi skulle inte klara av det annars 
här. Det tror jag inte, vi går på knän ändå". (Rektor 1, Barn- och ut-
bildningsförvaltningen)  

 
Detta återspeglar hur man på de nivåer där tjänsterna produceras ser på sina möj-
ligheter att påverka kostnaderna. Ett annat sätt kan vara att antalet resurspersoner t 
ex i form av speciallärare och kuratorer begränsas.  
 

"Jag tror att det kommer att skapa stora problem just i mitt arbete, ef-
tersom det alltid är lättast att dra in på de svaga. Det är lättare att 
göra sig av med mig som är en extra resurs, än att göra sig av med en 
klasslärare. Det märks ju runt om i Sverige, just på elevvårdspersonal, 
de är dom som man drar in på". (Speciallärare, Barn- och utbildnings-
förvaltningen)  
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De nerdragningar av personal som man ansett sig kunna göra utan att de får omfat-
tande negativa aspekter har redan genomförts. Även i den löpande verksamheten 
har de försämrade ekonomiska förutsättningarna direkt påverkan.  
 

"Vi skulle kunna göra mera saker om vi hade bättre ekonomi, eller an-
norlunda saker i vart fall. /.../. Vi skulle behöva labbmaterial, annor-
lunda lokaler, ha ett annat flexiblare klassrumssystem, typ med vik-
väggar som man kan ha större klasser i, mindre klassrum, allt efter-
som situationen kräver. Skolan skulle kunna byggas om helt eller reno-
veras". (Lärare 1, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Ett annat sådant exempel är inom skolmåltiden. Där har man på ett ställe minskat 
personalen från 12 personer till 7 stycken, som ett ekonomibiträde uttrycker saken. 
Även inom barnomsorgen är den tyngsta budgetposten personalkostnaderna, däref-
ter för lokaler och driften av dessa. Kostnaden för den löpande driften hänför sig i 
första hand till mat och material för verksamheten. Möjligheterna att påverka kost-
naderna är relativt begränsade. 

Vad avser Barn- och utbildningsförvaltningens lokaler är man hänvisade till 
de man har. Dessa är som regel i kommunal ägo eller förvaltas av det kommunala 
fastighetsbolaget. Att hyra andra lokaler är inte möjligt, för det första skulle det in-
nebära att kommunen får tomma lokaler och därmed skulle kostnaden totalt öka 
och för det andra finns det sällan lämpliga lokaler att tillgå. Detta innebär i en 
mindre kommun som regel att det inte är ett realistiskt alternativ att använda ett 
köp-/säljförfarande när det gäller lokaler. Vad man kan spara på driften av lokaler-
na är på energiförbrukning, kanske kan man låta personalen själva städa, vilket 
både kan vara en del av pedagogiken och ett sätt att minska kostnaderna. I det tota-
la sammanhanget är den typen av besparingar lika mycket av ideologisk och psyko-
logisk natur, det gäller att hushålla med resurser, som av rent ekonomisk natur. Det 
gör att även denna typ av besparing spelar en roll. I princip är besparingar inom 
den löpande verksamheten av samma slag. De enhetsansvariga rektorerna och bitr. 
rektorerna upplever dock sig ha fått större utrymme att hantera ekonomiska frågor. 
Även om dessa möjligheter inskränker sig till att fördela kostnader mellan olika 
konton.  

 
"Det som vi kan styra är det som vi har i verksamheten, med barnen 
och kontorsmaterial. Maten är svårt att styra. Köksorna har varit så 
hårt styrda i flera år". (Bitr. rektor 2, Barn- och utbildningsförvalt-
ningen)  
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Möjligheten att genomföra drastiska förändringar är således begränsad. 
Den faktor som har störst betydelse rent ekonomiskt är kostnaderna för per-

sonal, både inom barnomsorg och skola. Detta ger teoretiskt ett visst utrymme för 
besparingar. Det är naturligtvis inom barnomsorgen av stor betydelse för innehållet 
vilken personaltäthet som finns. Personaltätheten fastställs av Kommunfullmäktige, 
vilken får antas vara påverkad av de värderingar som finns i omvärlden om vad 
som är rimligt antal barn att hantera per person. Hittills har detta vägts mot de eko-
nomiska realiteterna genom att alla barn inte kunnat beredas plats i barnomsorgen. 
När förhållandena ändrats på denna punkt så att alla barn måste beredas plats 
kommer det sannolikt att på sikt påverka diskussionen om personaltätheten. Det 
finns skäl att tro att personaltätheten successivt kommer att minska. Redan har vis-
sa försök med s k volymberäkning genomförts. Volymberäkningar innebär att hän-
syn tas till hur antalet barn varierar under dagen. En faktor som måste tas med i be-
räkningen är att de olika årskullarna kan variera betydligt i storlek. Kanske är det 
så att det är barnen i de stora årskullarna som får betala priset. 

Vad man kan laborera med, är i vilken utsträckning vikarier skall sättas in.  
 
"Vi vet hur mycket som ligger för personalkostnader. Om man får en 
långtidssjukskriven, då vet vi ju att det inte bara är att plocka in 
vikarier direkt. De dagarna betalar ju barnstugan för". (Barnskötare 3, 
Barn- och utbildningsförvaltningen)  
 

Vikarieanskaffningen är utsatta för noggrann prövning. När sjuklönelagstiftningen 
ändrades så att arbetsgivaren betalar lön under en inledande sjukperiod, innebar det 
samtidigt att det blev dyrt att ha personalen sjuk. Detta är dock ett problem med 
flera bottnar, det finnas t ex personal som inte trivs, som är hårt belastade av t ex 
tunga fysiska arbetsmoment, av konflikter, av familjer och barn med sociala pro-
blem etc. Cheferna kan förebygga en del av den arbetsrelaterade frånvaron och 
därmed minska kostnader för vikarier, medan andra orsaker till sjukfrånvaro inte är 
möjliga att påverka. I praktiken innebär det samtidigt att man ständigt måste väga 
frågan om vikarier skall sättas in eller inte, vilket i det korta perspektivet kan vara 
en besparing, men som i det långa loppet kan innebära öka kostnader genom att 
personalen överbelastas. 

För den enskilde läraren, fritidspedagogen, förskoleläraren, barnskötaren, 
kokerskan, lokalvårdaren och vaktmästaren spelar den ekonomiska styrningen en 
mera begränsad roll. För den pedagogiska personalen rör det sig mera om att de de-
lar den ideologi som säger att resurser skall hushållas med och att de tillämpar detta 
i sitt dagliga arbete. Detta får dock sina praktiska konsekvenser när material av oli-
ka slag skall köpas in eller utflykten skall planeras, finns det pengar till en buss el-
ler inte? Då de fasta kostnaderna i form av personal och lokaler utgör en så stor an-
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del finns egentligen inget utrymme för att påverka vare sig verksamhetens omfatt-
ning eller innehåll kortsiktigt. Detta avgörs i stället i den årliga budgetprocessen. 
Då det som regel bara sker små förändringar mellan de olika utgiftsslagen från år 
till år, förefaller budgetprocessen i första hand vara till för att balansera kostnader 
och intäkter på kommunnivå. 
 
 
- Budgetinstrumentets roll 
Att styra verksamheten med hjälp av en budget innebär att verksamheten behöver 
korrigeras löpande, alternativt att verksamheten måste förändras beroende på hän-
delser både utanför och inom organisationen, som inte kunnat förutses, och som an-
tingen förbättrar eller försämrar den totala ekonomin. I det första fallet är det fråga 
om att styra med budgeten, i det andra fallet att löpande beräkna resursåtgången. 
Detta ger samtidigt upphov till en viss frustration hos de aktörer som inte har till-
gång till information om den ekonomiska situationen.  
 

"Förvaltningsledningen säger att nu får ni inte handla någonting. Det 
har hänt två gånger nu. Trots att jag vet att jag har pengar kvar i min 
budget, så är det bara stopp, köpförbud. Det tycker jag är att under-
skatta oss. Vet man att man har pengar, då skall man också kunna 
göra av med dessa och har man inga, då får man väl lov att se till att 
det blir ett stopp. Det kan jag känna med den här budgetuppföljningen, 
som vi gör och lämnar in, som första gången, då hade jag 297 000 
kvar, det var ingen som sa någonting om det. Jag tror inte att om jag 
överskrider att det händer någonting. Jag vet ett par ställen som 
överskridit, men de har inte hört något och det tycker jag är konstigt". 
(Rektor 1, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Det finns en risk att detta bidrar till att undergräva förtroendet för budgeten som 
styrinstrument. En av rektorerna anser att hon inte kan ta budgeten på allvar, när 
det inte är någon som bryr sig när det blir så här. Hon framhåller att det verkar som 
att det är ingen som ifrågasätter. Misstron är utbredd och en av rektorerna tycker 
inte att man ens kan tala om att det finns en ekonomisk styrning. En tolkning kan 
vara att kommunledningen ser den totala budgeten som deras ansvarsområde och 
att de därför ser det naturligt att löpande göra nödvändiga justeringar, medan de 
verksamhetsansvariga ser det naturligt att de ansvarar för de pengar som de tillde-
lats. Detta riskerar i förlängningen att leda till ständiga missförstånd. Det leder till 
olika typer av "motstrategier", t ex som att det sker försök till överbudgeteringar av 
de verksamhetsansvariga för att "gardera" upp att det finns tillräckliga ekonomiska 
resurser. När budgeten väl är lagd och fastställd ägnas denna av de verksamhetsan-
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svariga förhållandevis liten uppmärksamhet, om inte de yttre förutsättningarna för-
ändras drastiskt.  
 

"Varje månad när vi får dom här ekonomiska rapporterna så tittar jag 
igenom listorna. Håller det sig på rätt procent och inte går över nå-
gonting, då brukar jag inte göra något speciellt åt det. Men sen har du 
tre gånger om året då det med bokslut kollas upp hur vi ligger till. Det 
var en bit som jag var väldigt rädd för när jag hoppade på det här 
jobbet, för jag tyckte inte att jag kunde det. Men, nu känner jag inte 
någon rädsla". (Rektor 1, Barn- och utbildningsförvaltningen)  
 

På den individuella aktörsnivån tycks det ekonomiska ansvaret vara knutet till den 
tid man har att disponera för sin egen arbetsinsats. En speciallärare uttrycker sig 
som att hon styrs av de ekonomiska ramarna, men att detta är knutet till hennes ar-
betstid. Det är således inte i någon högre grad fråga om t ex material och lokaler 
etc. Utan helt enkelt hur mycket tid som går att avsätta till varje elev, vilket fram-
står som en självklarhet i en tjänsteproducerande organisation. Konsekvenserna av 
ekonomiska nedskärningar kan antas vara betydande när den elevvårdande perso-
nalen blir färre och får därmed allt mindre tid per elev. Detta tvingar sannolikt in 
dem att göra prioriteringar i fråga om vilka elever som är i bäst behov av deras 
hjälp. Det förefaller troligt att de måste ägna tid åt dem som uppvisar mest behov 
av hjälp, vilket borde leda till att elever med begynnande problem knappast kan på-
räkna någon hjälp. Det förebyggande arbetet riskerar på det sättet att komma i 
andra hand. Den ekonomiska styrningen i form av resurstilldelning riskerar därmed 
att få tydliga konsekvenser. Samtidigt som ledningens problem är att den ordinarie 
undervisningen måste ske som vanligt och i det läget blir valet självklart när resur-
serna är knappa. De ansvariga sitter därmed i en besvärlig ”kniptång”, om vi antar 
att de både är medvetna om problemet och har viljan att lösa de problem som finns.  

Den administrativa personalen, liksom skolmåltidspersonalen uppfattar sig 
inte särskilt påverkade av budgeten, vad rör den dagliga yrkesutövningen. De me-
nar att budgeten inte påverkar dem personligen. Personal utan ett speciellt utpekat 
ekonomiskt ansvar berörs ytterst marginellt av den ekonomiska styrningen i sin 
dagliga yrkesutövning, därför att det i första hand är deras lön och de lokaler de 
använder som i huvudsak kostar pengar. Även om det är betydande kostnader för 
förvaltningen, är de själva ofta inte medvetna om detta, eftersom de får sin lön och 
har tillgång till sina lokaler. Kanske skulle man kunna säga att detta också är en 
måttstock på den relativa kostnadsomedvetenhet som kännetecknar en stor del av 
förvaltningspersonalen.  

Flera av de intervjuade anser ändå att de får information om den ekonomiska 
situationen. En av de intervjuade barnskötarna framför att de trots allt har god in-
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sikt i ekonomin. Deras rektor informerar regelbundet vid de personalmöten som 
hålls, hur de ligger till ekonomiskt, vad de har att handla för osv. De sköter t ex 
mathanteringen själva liksom inhandlingen av mat. Det kan noteras att rektorerna, 
liksom personalen i övrigt, inte har information om kommunens totala ekonomi, 
utan bara för det egna området.  

 
"Ibland säger föreståndaren, att nu kan ni handla, nu finns det pengar 
och nu är det köpförbud. Hon sköter helt och hållet ekonomin. Köks-
personalen köper matvaror. Leksaker och förbrukningsmateriel köper 
vi". (Barnskötare 2, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Samtidigt anser personalen inom barnomsorgen att deras ekonomiska ansvar är be-
gränsat, att de egentligen inte har något eget budgetansvar på stugorna. Rektor för-
delar medel på varje avdelning och de får själva avgöra vad det ska räcka till. När 
verksamheten organiserades i en gemensam förvaltning och det ekonomiska ansva-
ret flyttades upp från föreståndaren till en rektor, minskade personalens delaktighet 
i de ekonomiska frågorna. Personalen menar att detta lett fram till att de vet mindre 
nu och att de inte bryr sig lika mycket i ekonomin längre, när de inte har en före-
ståndare på daghemmet. Ansvaret ligger tydligare på ledningen. Borttagandet av 
”mellancheferna” förefaller således ha inneburit att den ”fältnära” personalens in-
tresse för ekonomiska frågor minskat. Detta kan knappast vara en effekt som var 
avsiktlig när ”mellancheferna” togs bort. Det ökade ekonomiska ansvar som sko-
lans ledning upplever att de har fått, är i realiteten mycket begränsat genom den 
stora andelen fasta kostnader. Om effekterna av detta är så stora att den ekonomis-
ka vinsten äts upp är det däremot vanskligt att ha någon uppfattning om. 

 
 

Den ekonomiska styrningen av miljöavdelningen 
För miljöavdelningen spelar den ekonomiska styrningen en begränsad roll, beroen-
de på den stora andelen fasta kostnader i form av personal och lokaler. Den årsvisa 
budgeten styr enligt miljöchefen verksamheten i stort, genom att de måste klara 
den ekonomiska ramen. Det sker emellertid inga större förändringar i budgeten från 
år till år, trots de neddragningar som varit nödvändiga att genomföra. I takt med att 
de ekonomiska förutsättningarna försämras läggs allt större vikt vid budgeten som 
styrmetod. Detta har gett påtagliga effekter:  
 

"Budgeten styr mera nu än för tio år sedan. Det tror jag beror på att 
det är knappt med pengar och att det tidigare var mycket som betala-
des med kommunala medel och som nu inte gör det. Men annars tycker 
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jag inte att den styr så hemskt mycket". (Inspektör 2, Miljöavdelning-
en)  

 
Trots att en betydande del av budgeten går till den löpande verksamheten spelar 
den rörliga resursen en viktig roll. "Är det så att det är snävt med verksamhets-
pengar, då kan vi lika gärna sitta här på kontoret och rulla tummarna" (Inspektör 
1, Miljöavdelningen). Verksamhetspengarna, utgör totalt sett endast en blygsam del 
av avdelningens hela budget, inte mer än 5 000 - 10 000 kr på ett år. 

I en verksamhet som till den alldeles övervägande delen har fasta kostnader i 
form av personal och lokaler, förefaller det som att de ekonomiska aspekterna spe-
lar en blygsam roll. Med de förutsättningar som gäller för miljöavdelningens verk-
samhet är kostnaderna för personalen av stor betydelse för att dimensionera verk-
samheten. Trots detta reflekterar personalen inte särskilt mycket över hur de an-
vänder sin tid, i stället funderade de över de ekonomiskt mera betydelselösa drifts-
kostnaderna. En av dem säger att det finns inga tankar om vad tiden kostar, där-
emot vad det kostar att t ex göra ett vattenprov. Den ekonomiska styrningens bety-
delse inom miljöavdelningen sammanfattas kanske bäst när en av inspektörerna sä-
ger att bokslutet är hon inte tillräckligt engagerad i för att titta närmare på, hör hon 
att det har gått ihop sig är hon nöjd. Den ekonomiska styrningen inom miljöavdel-
ningen upplevs således ha begränsad betydelse, utöver de restriktioner som den to-
tala ekonomiska ramen ger. 

 
 
Ekonomistyrningens effekter - Diskussion och slutsatser  
För en kommun är tillgången på intäkter en begränsande faktor på ett annat sätt än 
inom vinstdrivande företag, där i första hand efterfrågan sätter gränser. De problem 
som finns i en kommun är i många fall artskilda från de som finns i ett produceran-
de företag på en kommersiell marknad. Kommunen befinner sig i ett läge där möj-
ligheterna att öka intäkterna är begränsade. När "skattetaket" i princip uppnåtts blir i 
stället kostnaderna centrala. 

Det är ekonomin som styr aktörerna på ledningsnivån mer än att det är dessa 
som styr verksamhetens innehåll med ekonomiska medel. Förvaltningsledningen är 
indragen i ständiga diskussioner om ekonomin och budgetarbetet tar tid och kraft. 
På nivån under är de ekonomiska ramarna som regel så låsta att intresset i första 
hand inriktas på att följa hur kostnaderna utvecklas i förhållande till budgeten. På 
"fältnivån" är de ekonomiska ramarna givna och sysselsätter inte personalen i någon 
större utsträckning. Personalen agerar där inom de ramar som finns. 

Generellt utgör de fasta kostnaderna en stor andel att dessa begränsar den 
ekonomiska styrningens effekter och framför allt gör verksamheten svår att föränd-
ra. Den ekonomiska styrningen har, som framgått, olika stor betydelse för de un-
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dersökta verksamhetsområdena, vilket kan spåras i hur de olika aktörerna upplever 
dess styrande inverkan. För de flesta saknar den ekonomiska styrningen betydelse 
för hur de utför sina dagliga sysslor. Denna inverkar därmed ytterst marginellt för 
att begränsa aktörernas handlingsutrymme i det fallet. Dess betydelse ligger i stället 
på ”systemnivå” genom att olika verksamhetsområden tilldelas resurser som angår 
både verksamhetens omfattning som dess kvalitet. Den största skillnaden mellan 
aktörernas inställning beror på var i hierarkin man befinner sig, ju högre upp, desto 
viktigare upplever man de ekonomiska frågornas betydelse vara. Beroende på att 
man är ansvarig för att upprätta budget och att löpande följa upp det ekonomiska 
resultatet. För t ex en lärare som endast marginellt har några rörliga kostnader att ta 
hänsyn till framstår därför den ekonomiska styrningen som i hög grad sakna bety-
delse. Det är först när dessa börjar fundera över hur den egna tiden används som 
det kan ske en koppling till de ekonomiska effekterna. Budgeten styr hur de eko-
nomiska resurserna fördelats mellan olika verksamhetsområden. Intresset för det 
ekonomiska utfallet fokuseras på att omfatta budgetavvikelser och i mindre ut-
sträckning om de ekonomiska resurserna har använts produktivt respektive effek-
tivt. Ledningen betonar det ekonomiska ansvaret starkt, deras intresse för verksam-
hetens innehåll kommer ofta i andra hand.  

Budgeten är avsedd att fungera som en rambudget, men denna justeras i 
praktiken kontinuerligt allt eftersom det är möjligt att upptäcka kostnadsföränd-
ringar.  

 
"Det är i princip de fasta kostnaderna vi får. Det är personalen, hyran 
och sedan är det läromedel. Vi får för precis den personal vi har. Se-
dan går vi i in och reviderar. Är det så att vi gör ett byte, t ex att någon 
som ligger i slutlön slutar och jag anställer en ny, då ändras förutsätt-
ningarna. Då justeras ramen". (Rektor 1, Barn- och utbildningsför-
valtningen)  

 
Detta innebär att det egentligen inte är fråga om en rambudget, utan att de löpande 
kostnaderna beräknas kontinuerligt. Den ekonomiska styrningen inskränker sig 
därför i hög grad till ett försök att balansera intäkter och utgifter. Konsekvenserna 
av detta för i första hand kvaliteten i verksamheten är det knappas någon som kan 
förutse. Fokuseringen på att följa den löpande kostnadsutvecklingen kan möjligen 
tolkas som att det är en organisation som är på väg in i en ekonomiskt krisartad si-
tuation, eller rent av redan befinner sig där.  

Den ekonomiska styrningen kan däremot i betydelsen att planera omfatt-
ningen av tjänsteproduktionen sägas spela en viktig roll.  
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"Det instrument som är viktigast är budgetarbetet och det är vår enda 
möjlighet idag att försöka att begränsa utbyggnaden. Det är det enda 
vi kan påverka, det andra har vi helt tappat". (Kommun-
styrelseledamot)  
 

Därmed spelar budgeten för de flesta i deras dagliga yrkesutövning en tämligen 
underordnad roll, därför att de tvingas acceptera de ramar som gäller och som regel 
kan de inte påverka kostnaderna. På förvaltningsnivån är resurserna som regel så 
fixerade av fasta kostnader att man inte har något större utrymme att förändra des-
sa. Att minska antalet anställda eller minska lokalytorna är åtgärder man inte tar till 
förrän detta upplevs som helt nödvändigt.  
 
 
- Budgetprocessen fungerar konserverande 
Det torde i en kommun inte finnas någon annan enskild aktivitet som upptar så 
mycket tid för så många som budgetprocessen (t ex Brorström & Solli, 1990). 
"Kommunstyrelsen sysselsätter sig nog väldigt mycket, kanske uteslutande med 
ekonomiska frågor" (Förvaltningschef). På grund av att det generellt råder en osä-
kerhet om intäkternas storlek inför nästkommande budgetår måste den nya budge-
ten justeras allt eftersom nya prognoser om statsbidrag, prisindex osv kommer till. 
"Inflätat" i denna process ligger samtidigt en kamp mellan olika förvaltningar och 
avdelningar om att utöka sitt ekonomiska utrymme för nästkommande år, eller vil-
ket blivit allt vanligare, att utrymmet inte minskar proportionellt mer än för andra. 
Det är i detta "vakuum" som det är möjligt för politikerna att göra omprioriteringar. 
Förändringar som olika intressegrupper noggrant bevakar. Det är fråga om mer än 
en omfattande sifferräkning från de olika förvaltningarna, för att få kommunens to-
tala budget att balansera som det tydliga resultatet, men det är framför allt en kamp 
om resurser som sker dold bakom denna sifferexercis. 

Budgetprocessen har varit föremål för en lång rad studier. Det traditionella 
budgetarbetet har utsatts för förgörande kritik från olika håll (se t ex Jönsson, 
1988). Denna går ut på att budgetarbetet är en icke-rationell process därför att den-
na i så hög grad grundar sig på föregående års budget. För det kommande året yrkas 
nya resurser för att verksamheten blir dyrare på grund av inflation ( i vart fall tidi-
gare under en lång följd av år) och ökade personalkostnader, att man vill utöka 
verksamheten med aktiviteter, som det ofta finns goda argument för. Den befintliga 
verksamheten har redan diskuterats, accepterats och befunnits angelägen. Det leder 
till att det som tidigare lagts fast inte utsätts för någon egentlig omprövning, trots att 
förhållandena kan ha förändrats i betydande grad. Problemets komplicerade natur 
gör att det inte finns några enkla lösningar i sikte.  
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Så länge det finns ekonomisk tillväxt, sker en viss "utspädning" genom att 
nya verksamheter och nya resurser kan tillföras. När den ekonomiska ramen mins-
kar och budgetjusteringar sker genom generella sparbeting (vilket har varit vanligt 
förekommande) leder det till en konservering av rådande förhållandenxxxvii. En 
annan aspekt av detta problem är att kostnaderna till så stor del är fasta. Av dessa är 
en övervägande del personal- och lokalkostnader. Sett från kommunens utgångs-
punkt är det problematiskt att minska bägge dessa typer av kostnader. Att säga upp 
personal har ett direkt samband med både verksamhetens omfattning och kvalitet. 
Inom områden som barnomsorg och skola finns starka krav från många olika grup-
peringar som gör det svårt att vidta alltför omfattande nedskärningar. De ekonomis-
ka resurserna påverkar samtidigt möjligheterna att anställa kvalificerad personal, 
fortbilda dessa, köpa in material, arrangera lokalernas användbarhet osv. Personal-
tätheten har självfallet stor betydelse både inom skola och barnomsorg. Den eko-
nomiska styrningen måste därför betraktas som ett starkt styrinstrument, framför 
allt för att påverka verksamhetens omfattning och att indirekt påverka kvaliteten.  

Diskussionen har fäst uppmärksamheten på att den ekonomiska styrningen i 
vissa avseenden, som att fördela resurser och att ha kontroll över de totala resurser-
na, i allmänhet fungerar på det sätt som avsetts. Från kommunledningens utgångs-
punkt är det en förstahandsuppgift att kommunens ekonomi kan balanseras. Därmed 
tendrar den budgetteknik som används att i huvudsak konservera den bestående 
ordningen och att leda till olika typer av manipulativa åtgärder från de aktörer som 
är inblandade i budgetprocessen. Ekonomistyrningens direkta påverkan på själva 
innehållet i verksamheten förefaller dock vara mera begränsad. För att hantera detta 
problem används målstyrning som en teknik för att påverka verksamheten inne-
hållsmässigt. I de följande avsnitten diskuteras de effekter målstyrningen förväntas 
respektive uppfattas ge upphov till. 
 
 
5.5 Förmår mål påverka aktörernas agerande? 
De följande avsnitten redovisar den funktion och de effekter målstyrningen uppfat-
tas ha, ställd i relation till den rationalistiska idealtypiska styrmodellen som formu-
lerades i avhandlingens teoriavsnitt. Först behandlas hur målstyrningen kan ses 
som en sektoriell styrmetod. För skolans personal uppfattas läroplanen ha central 
betydelse och för barnomsorgspersonalen spelar de pedagogiska programmen en 
motsvarande roll. För miljöavdelningen visar resultatet att målstyrningen saknar 
betydelse, där är miljövårdsplanen det centrala dokumentet. 
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Målstyrningen sker sektoriellt 
Från kommunkansliet finns inga centrala anvisningar för att eller hur målstyrning-
en skall tillämpas, liksom att centralt formulerade mål saknas. Informationschefen 
säger att sådana mål får komma så småningom. Några ambitioner att införa mål-
styrning kan knappast spåras. "Själva diskussionen om målen är ganska obefintlig. 
Vi diskuterar, men på en övergripande nivå och diskussionen rör sig i ytterst all-
männa termer" (Kommunstyrelseledamot). Detta återspeglar sig i en tvehågsen in-
ställning till att använda tekniken.  

 
"Det har förts mycket diskussioner runt målstyrning. Vi hade t ex te-
madagar i ämnet. Det finns inga formella beslut om att vi ska ha mål-
styrning. Det är meningen att förvaltningarna i sina budgetförslag 
skall ha formulerat mål och ha satt upp nyckeltal. Men, det är nog lite 
si och så med det, framför allt är de inte så konkreta att målen är di-
rekt mätbara". (Personalchef, Kommunkansliet) 

 
Det löpande arbetet rör i stället en mera krass verklighet, där det i första hand gäller 
att balansera intäkter och kostnader. Innehållet i verksamheten får komma i andra 
hand.  
 

"Kommunens finansiella situation har under de senaste åren försäm-
rats. Detta har lett till ständigt återkommande diskussioner om hur 
kommunens kostnader kan minskas inom de krympande ramarna. Des-
sa många gånger svåra diskussioner har i sin tur lett till att kommu-
nen, liksom många andra kommuner, inte har haft kraft och tid till de 
nödvändiga diskussionerna om långsiktiga visioner, målsättningar, 
helhetssyn och strategiskt tänkande. Istället har kortsiktigt lösande av 
olika sakfrågor på olika håll i organisationen kommit att dominera". 
(Förvaltningschefernas PM, dec. 1995)  

 
Att den centrala kommunledningen så lite intresserar sig för att använda tekniken 
kan tolkas som att de är så inriktade på att klara andra uppgifter. De arbetar med att 
få budgeten att gå ihop, följa upp ekonomin, klara anställningar och omplaceringar. 
De sätter löner och har kontakter med kommuninvånare. Egentligen har de inte tid 
att sätta sig in i den verksamhet som de olika förvaltningarna bedriver. Kanske är 
det så att målstyrning i en så diversifierad organisation som en kommun måste ske 
inom respektive sektor, eftersom det endast är de som har någon rimlig möjlighet 
att ange relevanta mål. 
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Barn- och utbildningsförvaltningens målstyrning 
Barn- och utbildningsförvaltningens målstyrning måste ses mot bakgrund av att det 
existerar två olika målsystem, dels skolans som är kopplat till läroplanen och dels 
barnomsorgens, som är kopplat till de pedagogiska programmen (numer också läro-
planer). En avgörande frågeställning från ett styrningsperspektiv rör målstyrningens 
effekter. I det följande redovisas olika aspekter av denna frågeställning. 
 
 
- Försöken att skapa en mål- och resultatstyrd skola 
Skolan är i en mening att betrakta som en målstyrd organisation, vilket kommer till 
uttryck i läroplanen (Lpo 94).  
 

"Den nya läroplanen är anpassad efter skolans mål- och resultatorien-
terade styrsystem. Den skall inte detaljstyra, utan ange färdinriktning, 
ansvarsfördelning och mål. Det är sedan skolan - rektorer, lärare och 
andra som arbetar där - som tillsammans med hemmen i läroplanens 
anda skall bygga en väl fungerande skola. Läroplanen uttrycker de 
krav staten har på skolan, men också de krav och förväntningar som 
föräldrar och elever kan ha på skolan. Läroplanen ger också uttryck 
för de krav som skolan ställer på eleverna". (Utbildningsdepartemen-
tet, 1994:2)  

 
Frågan är om detta är en bild av hur läroplanen styr vardagens arbete? Personal i 
ledningen för skolan uppfattar läroplanen som ett viktigt styrinstrument. Framför 
allt är så fallet i ett skede när en ny läroplan skall införas.  
 

"Läroplanerna spelar en stor roll, har spelat en stor roll vid den tid-
punkt de producerats. Uppmärksamheten runt omkring läroplanen har 
varit ganska stor. Sedan har jag kunnat se att intresset runt läroplans-
arbetet har gått ner. När det har gått ett antal år, har det kommit en ny 
läroplan och där intresset åter fokuserats kring den nya läroplanen". 
(Utvecklingschef, Barn- och utbildningsförvaltningen) 

 
Läroplanerna fungerar som en utgångspunkt för att precisera innehållet i skolan.  
 

"I och med att tankarna om hur, i det här fallet, Riksdagen föreställer 
sig skolan i framtiden satts på pränt, att det finns i tryck, att det finns 
ett dokument, så finns det någonting att utgå i från". (Utvecklingschef, 
Barn- och utbildningsförvaltningen)  
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Vid den tidpunkt undersökningen genomfördes pågår arbetet med att implementera 
en ny läroplan. Det innebär att lärarna formulerar mål i sina respektive ämnen och 
kursplaner. På det sättet stärks sannolikt de olika yrkesgruppernas inflytande ytter-
ligare. Det finns målbeskrivningar i de kursplaner som redan existerar, men dessa 
skall anpassas till nya förhållanden. Den nya läroplanen finns med hela tiden, säger 
en rektor:  

 
"Vi har gått väldigt långsamt tillväga och det är mitt sätt att leda, för 
jag tycker att en så här pass stor förändring skall man inte hasta ige-
nom. Vi diskuterar i dom här grupperna och så kommer det olika för-
slag och så ger jag tillbaka att det här har kommit. Nu har vi bestämt 
om elevens val och arbetsenheterna, de är färdigdiskuterade och finns 
på pränt. Nu skall vi försöka ta resten av timplanen". (Rektor 2, Barn- 
och utbildningsförvaltningen)  

 
En rektor upplever målstyrningen som mera problematisk.  
 

"Det där med målstyrning är ett kapitel för sig. Vi ska ju vara målstyr-
da, men frågan är ibland om vi är målstyrda eller bara just för dagen 
styrda. Ibland känner jag mig just för dagen styrd. Det är klart, visst 
har vi väl mål med vår verksamhet". (Rektor 3, Barn- och utbildnings-
förvaltningen)  

 
Uttalandet om målstyrning och för dagen styrd verksamhet kan förtjäna en kom-
mentar. Detta blir ett problem om den dagliga verksamheten inte ligger i linje med 
de mål som satts upp. 

Utvecklingsledaren ger ett uttryck för en vilja att skapa en tydlig inriktning 
genom att säga att han inte låter sig nöjas med att skolan skall vara målstyrd, den 
skall också vara resultatstyrd. Den övergripande inriktningen är klar.  

 
"Varje enhet hos oss ska ha en egen verksamhetsidé. Verksamhetsidén 
utgår från fem perspektiv. Det handlar om brukarna, det handlar om 
relationen till politikerna, om personalutveckling, om ekonomi och det 
handlar om verksamheten som sådan. /.../. Utifrån det skall man kunna 
formulera en verksamhetsidé, som både kan vara en vision om hur 
'dagiset' fungerar när det fungerar som bäst, eller när skolan fungerar 
när det fungerar som bäst". (Utvecklingsledare, Barn- och utbildnings-
förvaltningen)  
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Tankar som närmar sig föreställningen att tjänster produceras och konsumeras i 
nära samverkan mellan personal och ”kund”. Skall resultatstyrningen kunna 
genomförs krävs att det finns väl utvecklade uppföljnings- och utvärderingssystem. 
Så tycks nu inte vara fallet och därmed finns risken att talet om en resultatstyrd 
skola faller. 
 
 
- Ledningens intresse för målstyrning 
Det kan vara värt att notera att de som är ansvariga, politikerna, vilka samtidigt 
finns längre från den konkreta verksamheten, är de som mest betonar skolplanen 
och dess mål som ett viktig dokument, medan de som skall utföra den dagliga 
verksamheten inte ser den som särskilt viktigt.  
 

"Skolverkets utvärderingar visar att politiker oftast ser skolplanen som 
ett viktigt eller ganska viktigt styrdokument för skolutveckling, medan 
lärare anser den vara mindre viktig eller oviktig". (Skolverket, återfö-
ringsrapport, 1993: 9)  

 
I en undersökning i fallkommunen av Evertsson & Petersson (1993) uppvisade rek-
torerna en positiv syn på målstyrning som metod. Flertalet av rektorerna ansåg sig 
vara klara över de nationella och kommunala målen. De flesta upplevde en decent-
raliserad skola med ökat lokalt ansvar, och befogenheter att själv få råda över med-
len för att nå de uppsatta målen som mycket positivt. De såg stora möjligheter att 
skapa och forma en skola där resultaten, både ur kunskaps- och social synpunkt, får 
en hög kvalitativ nivå. Att ledningen är positiv till målstyrning innebär inte att det 
inte finns problem med att använda målstyrningstekniken. Svårigheten är inte i för-
sta hand att formulera målen som sådana, utan i stället att förmå personalen att ar-
beta för att dessa uppnås. I de följande avsnitten framgår att målstyrning för den 
personal som är ”utförare” inte har samma självklara ställning som tekniken har 
hos ledningen. Detta leder sannolikt till att det uppstår svårigheter av olika slag när 
verksamheten skall målstyras i praktiken. Till vilket skulle kunna läggas ett enkelt 
konstaterande att om målstyrning vore effektiv skulle det inte vara nödvändigt att 
samtidigt använda andra typer av styrmetoder. 
 
- Målstyrningens betydelse varierar mellan olika yrkesgrupper 
I den redan tidigare refererade enkätundersökning i fallkommunen (Hallgren & Rå-
stock, 1994) svarade ca 75 procent av de tillfrågade att målen för verksamheten var 
klart och tydligt uttalade. Det fanns skillnader mellan olika yrkeskategorier. Rekto-
rer, förskollärare, barnskötare, dagbarnvårdare och barnomsorgsföreståndare sva-
rade att målen var tydligt uttalade i högre utsträckning än vad lärarna gjorde. Det 
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kan förefalla något underligt, eftersom lärarna via läroplanen och kursplanerna är 
de som har de tydligaste formulerade målen. Detta förhållande belyser att det kan 
vara viktigare att ha en tydlig uppfattning om vad det är som skall göras, än att det 
finns formellt antagna mål. Kanske är det så att målen för skolan är mera komplexa 
och abstrakta än vad det t ex är att fungera som dagbarnvårdare eller för ett eko-
nomibiträde att ordna elevernas mat. Lärarens uppgift att socialisera och förmedla 
grundläggande kunskaper är till sin natur mera oprecis än att ta hand om en 3-åring 
som kommer till dagbarnvårdaren på morgonen. Möjligen är det lättare att klara 
omvårdnadsbehoven än de pedagogiska uppgifterna. Att rektorer och daghemsche-
ferna svarar ja på frågan att målen är tydliga, kan till en del förklaras av att det in-
går i deras roll att svara ja på en sådan fråga. Men, bilden är långt i från entydig. En 
annan förklaring kan vara att i en mening är deras arbete tydligt, nämligen i bety-
delsen att de är ansvariga för att verksamheten fungerar. Detta kan tolkas som att 
de är medvetna om vad som behöver göras och att detta uppfattas som att målen är 
klara. Samtidigt är bilden motsägelsefull.  
 

"Den (skolan, min anm.) är väl inte målstyrd, men den måste bli. Där-
för sätts nu mål enligt den nya läroplan som nu har kommit. Vad vi 
jobbar med nu är att få acceptans". (Förvaltningschef, Barn- och ut-
bildningsförvaltningen)  

 
Denna bild förefaller delas av flera områdeschefer. De anser att man inte kan säga 
att skolan idag är målstyrd, men att de håller på att arbeta fram mål. För lärarna är 
läroplanen inget dokument som studeras kontinuerligt.  
 

"Okej, någon gång ibland bläddrar och tittar jag i läroplanen, men 
inte är det ofta. Men, jag tror i alla fall att det jag gör stämmer ganska 
bra mot läroplanen". (Lärare 2, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Många lärare anser att läroplanen är ett viktigt dokument och att de i allt väsentligt 
delar dess innehåll.  
 

"Den läroplan som är nu stämmer överens väldigt mycket med vad jag 
tror på. Den passar väldigt bra och den är väldigt vettig, tycker jag. 
Den går vi tillbaka till innan vi planerar kursplanen". (Lärare 4, Barn- 
och utbildningsförvaltningen)  

 
En av de intervjuade lärarna säger att om kursplanen inte stämde med hennes egna 
uppfattningar, då hade hon inget val, då skulle hon begå tjänstefel, men hon säger 
samtidigt att den nuvarande läroplanen passar henne utmärkt. Uppfattningarna om 
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läroplanens betydelse varierar hos de som skall verkställa dess intentioner i den 
praktiska vardagen.  
 

"Det är nog den fjärde, femte eller sjätte läroplanen för min del. Inne-
hållet i mina lektioner ändras inte så där väldigt mycket från läroplan 
till läroplan. De yttre formerna ändrar sig lite grann". (Lärare 1, Barn- 
och utbildningsförvaltningen)  

 
En av de intervjuade ser läroplanen som ett centralt dokument av stor betydelse och 
som en inspirationskälla. Samtidigt uppfattas läroplanen som ett styrmedel för me-
toder och arbetssätt. Det som är problematiskt är som denne lärare säger att det går 
att undvika att följa läroplanen. Om man följer denna eller inte beror på ens värde-
ringar. Det kan tolkas som att det som normalt kallas skolans värdegrund är av cen-
tral betydelse för lärarnas användning av denna. Detta förefaller i sig inte särskilt 
anmärkningsvärt, utan belyser i stället en av de många svårigheter som finns med 
att styra skolans innehåll. Medvetenheten om detta förefaller också vara hög från 
statsmaktens sida. Det som uppfattas som viktigt är att det finns ett grundläggande 
förhållningssätt och en allmänna inriktning för skolans verksamhet.  
 

"Jag tror att Lpo 94 är en slags vattendelare, om du ställer upp på de 
idéer som finns där. Personligen tycker jag att det är oerhört bra. Det 
är en produkt som borde höjas till skyarna i många avseenden". (Lära-
re 5, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Det är således en fråga om vilka värderingar och attityder som den enskilde läraren 
står för. Om den enskilde har en avvikande mening reduceras läroplanens inflytan-
de. Detta uppfattas vara fullt möjligt. "Jag tror du kan avlägsna dig långt. Du kan 
lägga stort avstånd till läroplanen om du ger dig tusan på det" (Lärare 1, Barn- 
och utbildningsförvaltningen). Den enskilde lärarens inställning påverkas av många 
olika faktorer. 
 

"Det hänger mycket på samvete och egen attityd, men i samspel med 
lärare, påverkan från yttre krafter, föredragshållare och sådant". (Lä-
rare 1, Barn- och utbildningsförvaltningen) 
 

I varje kommun skall finnas s k lokala skolplaner, där avsikten närmast är att ge en 
möjlighet att skapa en lokal "profil". En kommunal skolplan skall upprättas och an-
tas minst en gång vart tredje år. De bärande tankegångarna är att skolfrågor skall 
ges utrymme på kommunens högsta politiska nivå, dvs i Kommunfullmäktigeför-
samlingen. Genom detta skall en allmän skolpolitisk debatt stimuleras (SOU 
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1988:20; Prop. 1998/89:4). Skolplanen tycks inte ha någon genomslagskraft bland 
den undervisande personalen, eller som en av de intervjuade uttryckte att den loka-
la skolplanen inte känns särskilt angelägen. Skolplanen accepteras som allmän 
riktningsgivare, medan denna förefaller i det vardagliga arbetet ha låg legitimitet.  

 
"För det första tycker jag att den är väldigt komplicerad. Nu när vi 
jobbar med lärarlag så har vi skolplanen och den skall ligga till grund 
för t ex det här med miljö. Det är någonting som vi måste ta hänsyn till 
och det gör vi också". (Rektor 2, Barn- och utbildningsförvaltningen)  
 

Någon upplever den lokala skolplanen som direkt dålig.  
 

"Den lokala skolplanen tittade jag ganska mycket på i höstas. Speciellt 
i samband med att vi diskuterade den nya läroplanen. Jag tycker den 
är väldigt dåligt skriven. Den är för allmänt formulerad". (Lärare 2, 
Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Även den administrativa personalen är tveksam och menar att det är ett dokument 
som de inte studerar särskilt noggrant. De mål som finns i skolplanen kan tolkas 
olika, vilket självfallet både kan ses som en styrka och en svaghet.  
 

"Det står ju att vi ska möta var och en efter sitt behov. Sedan står det 
också att man ska kunna vissa saker. Jag har egna mål och dom målen 
är att de barn jag har ska känna att dom duger. Dom duger som dom 
är och dom kan saker och dom lär sig saker, men det behöver inte vara 
det som just alla andra elever lär sig. De ska alltid gå härifrån och 
känna att de duger. Det är ett högt mål". (Speciallärare, Barn- och ut-
bildningsförvaltningen)  

 
Den individuella tolkningen av målen behöver i sig inte vara negativ, men den för-
svårar ledningens möjligheter att styra med hjälp av mål. Kanske kan man säga att 
detta visar på en av de svårigheter som finns med att styra med mål. 
 
 
Barnomsorgens pedagogiska program och de kommunala riktlinjerna 
Inom barnomsorgen utgör Socialstyrelsens Pedagogiska program (Allmänna råd: 
1987:3 respektive 1988:7) en motsvarighet till skolans läroplaner, fast inte på 
samma detaljerade nivå. De pedagogiska programmen anger verksamhetens ramar 
och inriktning. Programmen säger bl a att:  
- Verksamheten skall ha en jämn och god kvalitet. 
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- Barnen skall få en god, trygg och kärleksfull omsorg och gemenskap, medvetet 
stöd för att utveckla sin personlighet och kompetens, vidgade kunskaper om sig 
själva och sin omvärld samt fostras till demokratiska värderingar. 
- Utöva ett speciellt ansvar för barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling. 
- Verksamheten skall vara ett komplement till hemmet och barnens sociala och kul-
turella miljö i övrigt samt ge möjlighet att förena föräldraskap och familjeliv med 
förvärvsarbete och studier. Verksamheten skall utformas i nära samarbete med för-
äldrarna. I det pedagogiska programmets ”kvalitetsparagraf” anges vart verksamhe-
ten syftar:  
 

"Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet 
erbjuda barn fostran och omvårdnad. Skolbarnsomsorgens uppgift är 
att komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd 
i utvecklingen. 

För bedrivande av förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen 
skall det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 
barnens behov av omsorg och en god pedagogiska verksamhet kan 
tillgodoses. Barngruppen skall ha lämplig sammansättning och stor-
lek. Lokalerna skall vara ändamålsenliga. 

Verksamheten skall utgå från varje barns behov. Barn som av 
fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 
skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver". (Socialstyrel-
sen, Allmänna råd, 1995:2, 13b §) 

 
De pedagogiska programmen anger förskolans uppgifter och inriktning på ett sätt 
som ger stor frihet för den enskilda kommunen att bedriva verksamheten på det sätt 
de själva finner lämpligt. Varje kommun skall ange förutsättningar för barnomsor-
gen i ett dokument med kommunala riktlinjer, vilka bl a skall innehålla: 
- Organisation och ansvarsfördelning mellan de olika personalkategorierna 
- Personaltäthet 
- Personalens vidareutveckling 
- Principer för intagning av barn till barnomsorgen 
- Principer för samverkan med andra 
- Lokalernas utformning och öppethållandetider 

De kommunala riktlinjerna omfattar i huvudsak olika formaspekter och de 
pedagogiska programmen de innehållsmässiga, om än relativt allmänt formulerade. 
Barnomsorgsplanen i kommunen har under en längre period inte tillmätts något 
större intresse. Den håller nu på att arbetas in som en del av den mera omfattande 
skolplanen. Detta kan ses som ett tecken på att barnomsorg och skola håller på att 
närma sig varandra.  
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"Jag skulle vilja ha tydligare mål. Vi hade förut en barnomsorgsplan, 
precis som vi har en skolplan idag. Men den är inte reviderad på 
många år. Det saknar jag faktiskt. Men, jag tror att det är på gång. 
Skolplanen skall även innefatta barnomsorgen". (Bitr. rektor 2, Barn- 
och utbildningsförvaltningen)  
 

Avsikten med de kommunala riktlinjerna förefaller vara att tillskapa övergripande 
styrdokument för förskolan. I praktiken sker detta inte systematiskt. Det innebär 
emellertid inte att dokument av den här typen helt saknas.  
 
 
- Konkreta mål i vardagen 
Den decentraliserade organisationen innebär att varje rektorsområde har det direkta 
ansvaret för verksamheten. Varje rektorsområde har att göra en egen verksamhets-
plan för den lokala enheten. Inom barnomsorgen sker detta på barnstugenivån, vil-
ket ofta sker på gemensamma planeringsdagar. De konkreta verksamhetsmålen be-
tonar mål som att både barn och föräldrar skall kunna känna sig trygga, förhållan-
det till naturen och miljön, men också leken. I den dagliga realiteten är det emeller-
tid de ekonomiska ramarna och vardagens praktiska arbete som styr.  
 

"Det är hela tiden en balansgång mellan ekonomi och mål som satts 
upp. Många gånger bromsas man av att man inte har pengar. Jag 
tycker att vårt arbete styrs ganska mycket av målen. Det är dem man 
har i grunden. Vi diskuterar ju inte verksamheten utifrån det pedago-
giska programmet kontinuerligt". (Bitr. rektor 2, barn- och utbildnings-
förvaltningen)  

 
För personalen är de övergripande programmen långt borta. Däremot är barnom-
sorgspersonalen tämligen målinriktade i sitt dagliga agerande. Leken som grund för 
barnens utveckling betonas.  
 

"Det mål kommunen har satt upp är ju att leken ska ha stor betydelse 
för våra barn. I de kommunala riktlinjer vi har står det att nöjd perso-
nal, nöjda barn och föräldrar gör ett bra arbete". (Barnskötare 3, 
Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Barnomsorgens mål är ofta så vardagsnära att det av det skälet inte förefaller skapa 
några större bekymmer, däremot kan man ställa sig frågan om denna typ av mål är 
tillräckliga eller om det skulle behövas mål som strävar längre. 
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Miljöavdelningen saknar målstyrning 
Miljöavdelningen har med sin starka myndighetsprägel andra förutsättningar än 
vad barnomsorgen och skolan har att arbeta med målstyrning. På den övergripande 
nivån förefaller det möjligt att formulera mål, närmast som inriktningsmål. Mera 
detaljerade målformuleringar närmar sig snabbt innehållsmässigt vad som redan 
regleras i lagar och förordningar och därmed uppstår lätt problem. 
 
 
- Miljövårdsplanen 
Miljöavdelningens mål finns angivna i miljövårdsplanen. De är allmänt hållna och 
anger de grundläggande förutsättningarna:  
 

“Målsättningen med kommunens miljövårdsarbete är att skapa en så 
god miljö som möjligt, fri från hot mot hälsa och miljö. Det är viktigt 
för oss alla att ha tillgång till frisk luft, rent vatten, näringsriktig mat 
och en god bostad. 

Den kommunala verksamheten bör bedrivas utifrån ett ekolo-
giskt tänkande och utnyttjandet av naturresurserna bör ske så att en 
god hushållning främjas”. (Miljövårdsplanen, 1989) 
 

Några direkta ledtrådar för hur den operativa verksamheten skall utföras finns inte.  
 
"Ett klart styrmedel från fullmäktige är kommunens miljövårdsplan, 
där det finns ett handlingsprogram som revideras årligen. Där finns en 
styrning uppifrån och hela vägen ner. Men det är inte så att det tas 
särskilt många beslut i fullmäktige som talar om för oss vad vi skall 
göra". (Inspektör 1, Miljöavdelningen) 

 
Begrepp som miljö och ekologiskt tänkande är dessutom problematiska i och med 
att de kan innehålla många olika företeelser inom ett brett spektra av områden. I 
Miljövårdsplanen uttalas att miljövård inte bara är en angelägenhet för experter. 
Verksamheten utgår från att det finns två förutsättningar för allt miljövårdsarbete, 
nämligen att ett problem upptäcks och att det finns mekanismer i samhället som 
fångar upp problem. Här framhålls allmänhetens medverkan som väsentlig. Förut-
om inriktningsmålen kan man knappast säga att det existerar någon målstyrning, 
däremot en tämligen detaljerad verksamhetsplanering.  
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- Detaljerad verksamhetsplan ersätter målstyrning 
Verksamhetsplanen har en stark betoning på central styrning och myndighetsutöv-
ning, där styrningen från Socialstyrelsen och Naturvårdsverket är stark enligt mil-
jöchefen. Några uppgifter som går bortom detta perspektiv kan knappast spåras. 
Det innebär att styrningsproblematiken i hög grad kommer att begränsas till att in-
komna ärenden hanteras i enlighet med de formella krav som ställs. Den detaljera-
de verksamhetsplaneringen gör samtidigt att den blir svår att efterleva.  

"Vi har en verksamhetsplan som vi grovt går ut från, men rutinärende-
na brukar kullkasta det mesta. Det kan t ex vara att industrin själva 
vänder sig direkt till oss eller det kan vara grannar som klagar". (In-
spektör 1, Miljöavdelningen)  

 
Personalen upplever att de har stor frihet i sitt arbete, trots den detaljerade plane-
ringen.  
 

"Den nuvarande organisationen fungerar ganska bra, vi har ganska 
stor frihet. Vad man saknar är klara mål. Nämnden har sysslat mycket 
med detaljer, för att man skall kunna ägna sig åt måldiskussioner". 
(Inspektör 2, miljöavdelningen)  

 
Det förefaller inte som att den myndighetsutövande delen skall vara möjlig att mål-
styra, däremot de delar som avser åtgärder som går bortom det lagreglerade. 
 
 
Mål fungerar som allmänna riktningsgivare i den kommunala förvaltningen - 
Diskussion och slutsatser 
Målstyrningens betydelse varierar för olika verksamhetssektorer. En bakomliggan-
de tanke är att målen ska avbilda ett framtida tillstånd och ange en riktning för 
verksamheten. Det är svårt att belägga att målen har en sådan funktion. Omvänt 
skulle det sannolikt uppstå en betydande förvirring om målen togs bort. Målstyr-
ning är att betrakta som en "top-down" metod. Det är därför inte förvånande att det 
är ledningen som är mest positiv till metoden. Problemet är att personalen som fak-
tiskt skall omsätta målen i praktisk handling inte alltid är särskilt involverade. Det-
ta är ett av metodens allvarligaste svårigheter, att få hela organisationen med sig i 
att använda metoden i det löpande arbetet. Ett viktigt syfte för att använda målstyr-
ning är att kunna mäta organisationens effektivitet. Mål som är formulerade som 
inriktningsmål är ofta svåra att utvärdera. Då effektmål (resultatmål) i stor ut-
sträckning saknas, är det i de flesta fall inte möjligt att genomföra utvärderingar av 
de effekter som uppkommer. Variationen är stor i hur metoden används. De över-
gripande målen är betydelsefulla framför allt för att visa vilka värderingar som be-
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lönas och är därmed viktiga för att skapa specifika organisationskulturella mönster. 
Målens funktion förefaller framför allt vara att skapa enighet om grundläggande 
värden och ge en föreställning om vad som är möjligt att åstadkomma. På grund av 
att inriktningsmålen generellt är så allmänt uttryckta, är det svårt att se tydliga 
kopplingar mellan de kortsiktiga konkreta målen och de långsiktiga övergripande 
målen. Oberoende av vilka kortsiktiga mål som formuleras kan ett stort antal alter-
nativa mål formuleras som både möjliga och relevanta. Detta är en annan av de 
svårigheter som målstyrningstekniken har att hantera. Målstyrning är ett centralt 
styrinstrumenten inom skolan, med en svagare ställning inom barnomsorgen och en 
ytterst svag ställning inom miljöavdelningen i det fall som studerats. 

Kommunledningen visar i liten utsträckning intresse för att styra verksamhe-
ten med mål. Någon ambition att ge olika verksamheter en viss inriktning före-
kommer knappast. Detta överlåts till de olika nämnderna och fackförvaltningarna. 
Samtidigt kan detta ses som en indikation på vilken brist på inflytande som den 
kommuncentrala ledningen har för att kunna styra verksamheten innehållsmässigt. 
Den formaliserade målstyrningen i skolan sker i stället på flera andra plan, med 
andra aktörer som de dominerande, via läroplanen, den lokala skolplanen och äm-
nesplaner på varje skola. Om det med tanke på alla de problem som finns med att 
målstyra organisationer (se t ex Rombach, 1991) har skolan fortfarande en lång väg 
kvar för att uppnå en fungerande målstyrning, eller som en av intervjupersonerna 
uttrycker det; "Den har inte slagit igenom än när det gäller begreppen uppnåen-
demål och strävansmål. Det är inte på nått sätt slutgiltigt nått" (Lärare 1, Barn- 
och utbildningsförvaltningen). Det finns emellertid en vanligt förekommande upp-
fattning representerad, som går ut på att skolan är på väg mot att bli en målstyrd 
organisation.  
 

"Jag tycker att skolan till viss del är målstyrd i och med att man går 
mot ett mål. Det finns hundra vägar att nå dit. En väg passar en och en 
annan väg en annan. Resultatet är att man strävar åt samma håll". 
(Lärare 5, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Den målstyrning som förekommer inom barnomsorgen hör närmast ihop med det 
pedagogiska programmet, som kan sägas formulera verksamhetens innehållsmässi-
ga inriktning, närmast formulerad genom strävansmål/inriktnings-mål. Syftet från 
statsmaktens sida kan antas vara att dessa inriktningsmål skall konkretiseras i ef-
fektmål (eller hur man nu vill benämna dessa mål). De mål som finns för barnom-
sorgen skapar förutsättningar för att skapa en specifik barnomsorgskultur, framför 
allt för att hos personalen skapa föreställningar om vad som är "riktiga" beteenden 
och handlingar i den dagliga yrkesutövningen. Genom att målen skapar en slags 
"mental karta", spelar målen en viktig roll inom barnomsorgen. I det dagliga arbe-
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tet ställs i den löpande verksamhetsplaneringen upp konkreta och handfasta mål, 
"praktisk målstyrning". De mål som finns både inom barnomsorgen och skolan fö-
refaller i allt väsentligt ha sin grund i de värderingar som dominerar hos de ”pro-
fessionella” yrkesutövarna. Målen har formulerats och fastställts utanför kommu-
nen, av staten, som i det här avseendet fungerar som huvudman i denna mening 
trots att det är kommunen som är ansvarig, eller om man så vill, ett ”styrning av” 
perspektiv. Kommunens roll blir därmed närmast att fungera som utförare, med i 
vart fall i vissa avseenden stora befogenheter. Ett sätt att ge kommunerna en tydli-
gare roll har varit de lokala skolplanerna. Dessa kan självfallet inte i någon egentlig 
mening avvika från de som Riksdagen beslutat om, även om möjligheterna till lo-
kal profilering betonas. Från kommunens utgångspunkt är resursfrågan den domi-
nerande, innehållet kan ledningen i stort sett inte alls påverka. Att målen överens-
stämmer med de olika yrkesgruppernas värderingar framstår därför som den vikti-
gaste faktorn och ger därmed dessa en viktig roll. Det betyder i sin tur att den ra-
tionalistiska organisationen har små möjligheter att styra verksamheten innehålls-
mässigt om målen inte uttrycker värden som också omfattas av de aktörer som be-
rörs. 

Miljöavdelningen tillämpar målstyrning på ett övergripande plan. I det var-
dagliga arbetet styr i stället strikta verksamhetsplaner och de anmälningar som 
kommer in från företag och enskilda personer. 
 
 
- Mål skapar enighet om grundläggande värden 
I den officiella retoriken är t ex skolan på väg att bli en målstyrd organisation. De 
övergripande målen i läroplanen tjänstgör som riktningsgivare och anger centrala 
värden. Den lokala skolplanen i den studerade kommunen ligger väl i linje med de 
centralt fastställda målen, men denna befinner sig ändå långt borta från den enskilde 
lärarens vardagssituation. Skolplanen ger en möjlighet att ge den enskilda skolan i 
sin arbetsplan en egen profil. För att ange de ämnesvisa målen är det en utmaning 
att precisera och ange krav på den enskilda elevens kunskaper.  

De mål som används i skolan är i huvudsak inriktningsmål (Philgren & 
Svensson, 1989) (strävansmål, Lpo 94). Införandet av en ny läroplan (Lpo 94) syf-
tar också till att införa resultatmål (uppnåendemål) som skall kunna innebära att det 
blir möjligt för den enskilde eleven att uppnå ett på förhand specificerat resultat. Ett 
sådant synsätt är i teorin inget bekymmer, men är i praktiken förenat med avsevärda 
svårigheter. De mål som är uppställda av staten uttrycker en föreställning om vad 
som är önskvärt att uppnå. Den officiella hållningen är att det också är möjligt, i re-
aliteten måste detta ses som en idealistisk föreställning. Det fungerar som en offent-
lig "lögn", som upprätthålls med aktörernas goda minne. Den lokala skolplanen 
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(som i framtiden även kommer att innehålla den nuvarande barnomsorgsplanen) 
spelar på den lokala nivån en motsvarande roll. 

Inom barnomsorgen spelar de pedagogiska programmen en motsvarande 
funktion som skolans läroplaner. Det dagliga arbetet är emellertid pragmatiskt mål-
styrt. Personalen gör säsongsplaneringar och kortsiktiga verksamhetsplaner som har 
tydliga och konkreta mål, närmast aktivitetsplaner. Det målstyrningssystem som 
används inom barnomsorgen är enkelt i sin form, men det fyller en viktig funktion. 
Det är inte självklart att mera avancerade metoder för målstyrning skulle leda till 
förbättringar. Inom barnomsorgen är diskrepansen mellan inriktningsmålen (de pe-
dagogiska programmen) och den löpande verksamhetens produktionsmål stor. 
Därmed inte sagt att verksamheten uppvisar iögonfallande brister. Barnomsorgen 
kan knappast sägas ha några effektmål (resultatmål). De mål som formuleras har 
karaktären av produktionsmål, målen anger därför i första hand vad som skall göras 
i den konkreta vardagen och knappast något om vilka resultat som skall uppnås.  

Miljöavdelningens produktionsmål är liktydiga med den löpande verksam-
hetsplaneringen och har förutom övergripande inriktningsmål ingen egentlig mål-
styrning. Här tillmäts i stället den detaljerade verksamhetsplanen stor betydelse.  

 
- Mål används sällan för att utvärdera resultatet  
Ett viktigt syfte med att använda målstyrning sägs vara att kunna mäta organisatio-
nens effektivitet. En svårighet är att mål som är formulerade som inriktningsmål 
ofta är svåra att utvärdera. Eftersom effektmål (resultatmål) i stor utsträckning sak-
nas, har det inte heller varit möjligt att genomföra utvärderingar som har en sådan 
grund. Sett från förvaltningens utgångspunkt är det just effektmål (resultatmål) som 
är av störst intresse för att bedöma den löpande verksamheten. Produktionsmålen är 
som regel enklare att utvärdera och de är i allmänhet föremål för löpande uppfölj-
ningar.  

Diskussionen pekar på att målstyrning som metod i hög grad är förknippad 
med en idealiserad bild av organisationen som rationellt och logiskt fungerande. 
Målstyrningen kan, i synnerhet med koppling till en svag utvärderingsfunktion, 
göra det möjligt för cheferna att legitimera sin ställning genom att formulera mål, 
snarare än genom prestation. Metodens tillämpning står i praktiken långt från det 
ideala tillståndet, varför det finns skäl att anta att den bara fungerar tillfredsställan-
de under specifika och gynnsamma omständigheter. Trots detta vore det inte tänk-
bart att ta bort målen, vilket sannolikt skulle ge upphov till stor förvirring hos aktö-
rerna. Utformningen av de mål som finns är en faktor som har stor betydelse för hur 
metoden fungerar, liksom aktörernas attityder till de formulerade målen. 

En allmän slutsats är att målstyrningen spelar en relativt stor roll som allmän 
riktningsgivare inom de områden som studeras, men effekterna förefaller bli mind-
re genomgripande än vad de som formulerat målen förväntar sig. 
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5.6 Vilken betydelse har organisationskulturen för att påverka aktörernas 
agerande? 
I detta kapitel redovisas organisationskulturens betydelse som styrande faktor, dess 
förmåga att påverka aktörernas agerande. Organisationskulturen är en faktor som 
inte, eller i vart fall bara marginellt, kan sägas finnas med i föreställningen om den 
dominerande idealtypiska styrningsmodellen. Att denna ändå behandlas här beror 
på att aktörernas värderingar kan antas i hög grad ha betydelse för hur de agerar. 
Genom att det organisationskulturella perspektivet finns med, underlättas samtidigt 
förståelsen av aktörernas agerande sett i relation till den idealtypiska styrmodellen. 
Först redovisas några typiska drag för den studerade kommunen. Därefter behand-
las barn- och utbildningsförvaltningen, med två tydliga subkulturer, en inom skolan 
och en inom barnomsorgen. Miljöavdelningen uppvisar i sin tur helt andra grund-
läggande värderingar som sammantaget förstärker draget av myndighetskultur. 
Trots att det finns en gemensam ”kommunkultur”, finns tydliga sektorskulturer, där 
de ”pro-fessionella” yrkesgrupperna utgör basen. En värdegemenskap som ibland 
gör det svårt för ledningen att på något avgörande sätt gå emot etablerade värde-
ringar i skilda frågor. 
 
 
"Kommunkulturen" 
Det existerar i fallkommunen en gemensam ”kommunkultur” i två avseenden. 
Först därför att det finns en ”bruksanda” i fallkommunen, med värderingar som 
återspeglar sig i det mesta som sker i kommunen, betraktad som geografisk enhet, 
men också som en subkultur genom de värderingar som finns i en kommun och 
som skiljer kommunen från andra typer av organisationer. I en så diversifierad or-
ganisation som en kommun kan det vara svårt att påvisa om det existerar en domi-
nerande kultur, i stället existerar olika yrkeskulturer sida vid sida. Den kommunala 
personalens värderingar och attityder skiljer sig sannolikt på flera punkter från t ex 
arbetarnas nere på "bruket", samtidigt som de kommunalanställda i en "brukskom-
mun" i sina värderingar skiljer sig t ex från anställda i en storstad eller i en kom-
mun dominerad av jordbruk. 

 
 

- Betoning på lojalitet med ledningen 
En del av organisationskulturen består av ett starkt inslag av lojalitet. Ekonomiche-
fen säger att det bl a visar sig genom att när ett beslut är fattat står alla bakom detta. 
En konsekvens av detta är att den formella organisationen i vissa lägen är av mind-
re betydelse, i stället blir personliga relationer viktiga.  
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"Det finns många gånger inte någon som helst överensstämmelse mel-
lan den formella och den informella organisationen. Så länge som lo-
jaliteten finns, är det inte något som helst problem. Det hänger på lo-
jaliteten". (Ekonomichef, Kommunkansliet)  

 
Det är svårt att entydigt visa att detta leder till beslut grundade på personliga lojali-
teter, i stället för att "fakta" får styra. 

Från den centrala ledningens sida finns en medvetenhet att olika kulturella 
yttringar är av betydelse. "Nog har det förts diskussioner om organisationskultur. 
Personligen tycker jag att det är viktigt, men det har aldrig fått någon genomslags-
kraft" (Personalchef, Kommunkansliet). På ett medvetet plan inskränker sig aktivi-
teterna till arbetsplatsträffar vars viktigaste funktion är, enligt personalchefen att 
åstadkomma en delaktighet hos personalen.  
 
 
En Barn- och utbildningsförvaltning med två skilda kulturer 
Genom att Barn- och utbildningsförvaltningen utgörs av två verksamheter som va-
rit åtskilda organisatoriskt samt att de har skilda traditioner gör att det finns goda 
skäl att säga att förvaltningen domineras av minst två skilda subkulturer. I det föl-
jande fokuseras konsekvenserna av detta och vilken betydelse organisationskultu-
ren, uttryckt som dominerande värden har för att påverka aktörernas agerande. 
 
 
- Skolkulturen 
Det är lätt att få ett intryck av att skolan som arbetsplats har vissa typiska särdrag. 
Det är också vad de personer som intervjuas ger uttryck för.  
 

"Skolan är inte som vilken arbetsplats som helst. Där det sitter, tror 
jag, är att vi här i skolan har ett annat arbetstidsavtal. Det är det som 
gör oss olika andra grupper". (Rektor 2, Barn- och utbildningsförvalt-
ningen)  

 
Skolan har genom den tidigare starka statliga styrningen och den speciella typ av 
verksamhet som bedrivs varit en relativt fristående organisatorisk del av den kom-
munala organisationen.  
 

"Skolans styrsätt har varit avskuret på något sätt från den kommun där 
skolan har befunnit sig. Man har i mycket hög grad varit avtalsstyrd 
och inte behövt bekymra sig så mycket om det politiska styret och poli-
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tiska värderingar som finns i hemkommunen". (Förvaltningschef, 
Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Personalen själva uppfattar att skolan är en arbetsplats med många individualister. 
En av lärarna säger t ex att han har svårt att tro att det finns något som gemensam-
ma lärarvärderingar. En annan av intervjupersonerna säger: 
 

"Jag känner definitivt att det är så att skolans kultur är väldigt individ-
inriktad. En sak som förstärker detta är den fysiska indelningen i 
klassrum, klasser, ämnen, holkar till arbetsrum, plus att det är indivi-
den som inte har något tryck på att åstadkomma en gemensam pro-
dukt, så att säga. Det befrämjar den här splittringen. Det inger inget 
utrymme för, kalla det ett normalt fyrkantigt ledarskap". (Lärare 1, 
Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Hur verksamheten är organiserad och hur arbetsuppgifterna rent praktiskt utförs 
påverkar inte bara uppkomsten av en individinriktad kultur, det påverkar också 
chefernas möjligheter att utöva ett ledarskap. Det kan vara en källa till att splittra 
organisationen.  
 

"Det är väldigt stort motstånd mot att visa solidaritet gentemot skola 
och skolledning. Det verkar vara väldigt viktigt och betonar att varje 
individ tar sig tillfälle att föra sin egen talan, sitt ämne kanske, men 
inte det här övergripande samarbetet. Motstånd mot ledning, klart ut-
talat". (Lärare 1, Barn- och ungdomsförvaltningen) 

 
En av de intervjuade uppfattar att det trots allt funnits skillnader mellan olika lärar-
kategorier, att det ändå existerar någon typ av grundläggande värdegemenskap. 
Samtidigt som det har skett en viss "utjämning" mellan olika kategorier av lärare.  

 
"Tidigare har man nog sett att olika kategorier lärare har haft lite oli-
ka värderingar. Vi har kommit från olika utbildningsvägar. Den aka-
demiska, mellanstadiet och praktiska ämnen. Det där håller nog på att 
suddas ut". (Lärare 1, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Ett sätt att underhålla de sektorsspecifika kulturerna är att skapa sig en egen profil, 
t ex genom att prioritera ett tema. Om personalen genomgående delar dessa värde-
ringar har man samtidigt lyckats åstadkomma en förändring av organisationskultu-
ren på den enskilda arbetsplatsen och i en mening styrt innehållet i verksamheten. 
På ett rektorsområde har man t ex arbetat med att prioritera att personal och elever 
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skall känna trivsel och trygghet. Den medvetna satsningen förefaller ha gett resul-
tat:  

 
- "Det är ett väldigt varmt och öppet klimat på den här skolan och ett 
väldigt omhändertagande av varandra. Det här med födelsedagar, 
uppmuntran och så när någon är sjuk. Det är otroligt". (Rektor 2, 
Barn- och utbildningsförvaltningen) 
 
- "Jag känner ett otroligt stöd av mina kolleger". (Speciallärare, Barn- 
och utbildningsförvaltningen)  
 
- "Det är väldigt mycket här att det är inte mina ungar, utan alla bryr 
sig om och det känner eleverna, de vet att de kan gå till vem som helst 
och det spelar ingen roll om det är en fritids eller lekis". (Rektor 2, 
Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Omdömet delas, som man kan förvänta sig, inte av alla. "Var och en sköter sig 
själv" (Lärare 2, Barn- och utbildningsförvaltningen). Mot en sådan bakgrund är 
det kanske inte förvånande att det sätt man försöker profilera ett okontroversiellt 
teman som att skapa trivsel för elever eller personal, vilket knappast kan uppröra 
särskilt många. Att inte ens detta lyckas fullt ut kan ses som ett exempel på hur 
svårt det är att arbeta med värderingar som i den dagliga verksamheten ger sig ut-
tryck i allas delaktighet. 

Kulturen i skolan påverkas av uttalade och outtalade förväntningar på vad 
det är barnet skall lära sig.  

 
"Man har krav på sig från skolan att barnet måste lära sig läsa, lära 
sig att räkna, måste, måste måste! Det här kravet har lärarna på sig 
hela tiden och så de här barnen som kanske inte fungerar bra, då kör 
man på". (Rektor 1, Barn- och utbildningsförvaltningen)  
 

Ett uttryck för den kultur som existerar i en organisation kan t ex vara hur persona-
len uppfattar att de får stöd, uppmuntran och responser på utfört arbete. Vid den ti-
digare refererade enkätundersökning (Hallgren & Råstock, 1994), vilken riktade 
sig till samtlig personal inom barn- och utbildningsförvaltningen erhölls följande 
resultat (tabell 5.2): 
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Tabell 5.2 Varifrån ges stöd, uppmuntran och responser i arbetet (andelar i 
procent av samtliga svarande). 
 
Grupp    Andel positiva svar 
Barnen    81,0 
Föräldrar    64,2 
Arbetskamrater   85,8 
Min närmaste chef  65,5 
Annan/andra   19,9 
 
När det gäller stöd, uppmuntran och responser är barnen och arbetskamraterna vik-
tigast, vilket drygt 8 av 10 uppger. Det kan uppfattas som att det är viktigt att ha 
goda relationer både till barnen/eleverna och till arbetskamraterna. Kanske framför 
allt för att man skall trivas med sitt arbete, vilket gör att man får "ork" och motiva-
tion för att göra ett bra arbete. Det framgår att föräldrarna är lika viktiga som den 
närmaste chefen. Det kan möjligen indikera att föräldrarnas betydelse riskerar att 
undervärderas och chefernas roll att överskattas i de här avseendena.  

En annan aspekt av hur organisationskulturen upplevs är att ta i beaktande i 
vilken grad personalen upplever att de fritt kan uttrycka sina åsikter. I Hallgren & 
Råstocks (ibid.) undersökning svarade 60 procent att de instämde helt och ytterliga-
re 26 procent att de instämde delvis i påståendet att de fritt kunde framföra sina 
åsikter. En lärare säger t ex att det är en rak och öppen kommunikation och man 
kan säga vad man vill. Detta måste rimligen tolkas som att det inom barn- och ut-
bildningsförvaltningen råder ett tämligen öppet klimat. Andra aspekter är hur per-
sonalen trivs med sitt arbete, vilken delaktighet de känner och hur stimulerande ar-
betet är. Resultatet visade att 70 procent respektive 25 procent instämmer helt eller 
delvis att de trivs med sitt arbete. Nästan 65 procent instämde helt i påståendet att 
arbetet är stimulerande och engagerande och 55 procent att de är delaktiga i det lö-
pande arbetet. Mer än 70 procent instämde vidare i påståendet att det får ta eget an-
svar. Detta kan samtidigt tolkas som att en klar majoritet upplever att de har en 
"frizon" där det är de som bestämmer. 
 
 
- Barnomsorgskulturen 
Förvaltningschefen beskriver kulturen inom barnomsorgen som mycket socialt in-
riktad, men att ”man pratar fram lösningar” som ibland kan gå till överdrift och att 
detta ibland går ut över förmågan att fatta beslut. De sociala aspekterna betonas av 
personalen t ex att alla ska känna sig välkomna när de kommer till barnstugan. 
Barnens sociala utveckling ses som ett viktigt inslag.  
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"Barnen skall lära sig att fungera tillsammans, allt det här som dom 
skall lära sig när dom blir vuxna. Att dom klarar sig, blir självständi-
ga. En bra grund så att de ‘klarar sig’". (Barnskötare, Barn- och ut-
bildningsförvaltningen)  

 
Det gör att de pedagogiska insatserna betonas starkt av personalen. Medan omgiv-
ningen tenderar att betona omsorgsfunktionen. Det är naturligtvis även en viktig 
aspekt för personalen i barnomsorgen, men deras perspektiv är i allmänhet bredare 
än så. Det är vanligt att man sätter barnet i centrum. En barnskötare uttrycker det 
som att de ser barnet och är med barnen hela tiden. Detta ställer naturligtvis stora 
krav på "närvaro" och koncentration, krav som för den oinvigde kan vara svåra att 
se och uppmärksamma. Det kan även innebära att ledningen tenderar att i första 
hand se till omsorgsbehovet och därmed finns det risk för att underskatta de krav 
som ställs på personalen.  
 

"Det är klart att lekis har en annan anda, ett annat sätt, dom tycker t 
ex att dom har för många barn på två personal för att hinna med". 
(Rektor 2, Barn- och utbildningsförvaltningen) 

 
I och med att arbetsformerna är sådana att de gynnar samarbete skapar det ett sam-
arbetsinriktat klimat, där relationerna till arbetskamraterna betonas.  

 
"Man lär sig hur arbetskamraterna tänker och känner. Visst har man 
samma värderingar, annars skulle man gå och titta snett på varandra 
hela tiden". (Barnskötare 5, Barn- och utbildningsförvaltningen) 

 
Överhuvudtaget betonas relationer. Medmänsklighet uppfattas av många av de som 
jobbar inom barnomsorgen som viktigt. Personalen är i de flesta fall medvetna om 
att de måste inta en "förstående" attityd till varje barns särart och till deras sociala 
situation.  
 

"Jag tycker man måste vara ödmjuk, när man arbetar inom barnom-
sorgen. Det är lätt att fördöma. Det kommer barn med trasig kläder 
och ibland hör man bakom ryggen, tänk att dom aldrig kan klä den där 
ungen. En del föräldrar försöker och dom handlar till sina barn och 
ändå är det någon som är där och hackar, vad mycket skit dom har 
köpt. Det hör inte dit. Men det finns där". (Barnskötare 5, Barn- och 
utbildningsförvaltningen)  
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I och med att föräldrarna lämnar och hämtar barnen regelbundet ger det i sig upp-
hov till täta kontakter.  
 

"Dom lever ju närmare föräldrarna, eftersom dom träffar föräldrarna 
två gånger om dagen, så de ha väldigt lätt att ta upp alla saker på en 
gång". (Rektor 1, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
De arbetsformer som kännetecknar barnomsorgen gör dem även relativt sett själv-
ständiga i förhållande till överordnade organ. De är vana att lösa många problem på 
egen hand.  

 
"Dom anser ju att vi klarar oss mycket bättre än vad skolan gör. Vi är 
mera självständiga. Vi klarar det här med vikarier, vi klarar det mesta 
sådant här själv. Skolan däremot, det säger vår rektor, att på mornar-
na måste hon vara på skolan och starta upp. För lärarna kan inte star-
ta upp själva när det behövs vikarier". (Barnskötare 2, Barn- och ut-
bildningsförvaltningen)  

 
Detta kan ses som ett utslag av den kollektivistiskt inriktade kultur som känneteck-
nar barnomsorgen respektive den betydligt mer individualistiskt inriktade skolkul-
turen. Att så är fallet förefaller i huvudsak ha att göra med hur verksamheten orga-
niserats. För den ”ensamme” läraren blir det omöjligt att på egen hand kunna sätta 
in en vikarie, eftersom den enskilde saknar överblick. Barnomsorgspersonalen, som 
tillsammans överblickar verksamheten, kan själva avgöra om och när vikarier be-
höver sättas in.  

Ett starkt utmärkande drag är den vikt man lägger vid högtider. Barnomsor-
gen fungerar därmed som en kulturbärare.  

 
"Det vi har försökt att ta lite fasta på är att man ska vara rädd om 
högtider. Fest är ganska viktigt i dagen samhälle. Inte bara pessimism 
hela tiden. Det ska vara glädje ibland också. Vi har försökt att hitta 
ganska mycket festtillfällen. Just att man kan hålla på lite traditioner". 
(Barnskötare 1, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Ett annat utmärkande drag är närheten till naturen, där de olika årstidernas speciella 
karaktär utnyttjas som en viktig komponent i verksamheten. 
 
 
 
 



  195 

Myndighetskulturen dominerar inom miljöavdelningen 
För Miljöavdelningen skulle man kunna förvänta sig att utifrån den lilla grupp som 
de utgör och som är sysselsatta med en relativt väl definierad verksamhet finna 
starka drag av gemensamma värderingar och normer. Miljöchefen är också medve-
ten om att det är viktigt att skapa gemensamma värderingar. Det miljömedvetande 
som under senare år har fått ett ganska brett genomslag hos stora befolkningsgrup-
per, förefaller än mer accentuerat hos den personal som arbetar med miljöfrågor.  
 

"Jag har ju märkt själv att jag har blivit väldigt miljömedveten sedan 
jag började att jobba här. Jag sorterar sopor och jag komposterar, så 
visst blir man påverkad. Det känns konstigt om man skall förbättra 
miljön och man själv inte är med på det". (Assistent, Miljöavdelning-
en)  

 
Engagemanget för miljön förenar på sitt sätt personalen och gör att de i förhållande 
till andra grupper har en tydlig värdegemenskap.  
 

"Det tror jag är tack vare den enhetliga utbildning som vi har. Vilket 
kan vara på gott och ont. Det finns en viss fara för att man isolerar sig 
och inte hör på andras argument, för att dom hör inte på mina. Att 
man inte tar till sig och ser kommunen som en enhet". (Inspektör 2, 
Miljöavdelningen)  

 
De värden som miljöchefen arbetar för att de skall vara förhärskande, är vad som 
kan karaktäriseras som en myndighets- och byråkratikultur. Han upplever emeller-
tid att det saknas en gemensam kultur inom den egna organisationen. Orsaken före-
faller, i det här fallet, i huvudsak vara relaterad till de inblandade personernas upp-
fattningar om hur arbetsuppgifter skall utföras. Striden står inte om målen, utan i 
stället om medlen. Vad gäller grundläggande värderingar och förhållningssätt till 
miljö- och hälsoskyddsfrågor finns en tydlig samsyn. Sett från en sådan utgångs-
punkt är den rådande organisationen "kulturellt enhetlig".  
 

"Det är en annan attityd på de flesta Miljöförvaltningar, än om man 
ser tillbaka 10 år i tiden. Man arbetade mycket mera formellt, man var 
mera myndighet. Serviceandan växer fram mera i dag. Man vill driva 
ärenden mera idag genom information. Förr 'fläskade man på med vi-
tesförelägganden". (Inspektör 2, Miljöavdelningen)  

 
Hos personalen har detta medverkat till att de prioriterar serviceaspekten mera att 
ge information, att finnas lätt tillgänglig osv och i någon mån har myndighetsupp-
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gifterna tonats ner. Då en stor del av verksamheten alltid kommer att vara myndig-
hetsutövning innebär det att det kommer att finnas en gräns för hur långt denna 
värdeförskjutning kan gå. 
 
 
Vad rår på yrkeskulturerna? - Diskussion och slutsatser 
Organisationer präglas generellt sett av den kultur som dominerar i det samhälle 
där de finns. Vad som skiljer mellan olika organisationer och inom en organisation 
är värderingsskillnader på "marginalen", men som ändå är synliga, tydliga och ofta 
betydelsefulla. De dominerande värderingarna avspeglar hur förvaltningen och de-
ras aktörer förhåller sig till olika verksamheter. Hos olika yrkeskategorier kan sub-
kulturer urskiljas genom att aktörerna definierar sig själva som lärare, fritidspeda-
goger, miljö- och hälsoskyddsinspektörer osv. Den socialisering som utbildningen 
till ett yrke ger upphov till förefaller vara motståndskraftig för påverkan av andra 
influenser. Aktörernas kompetens inom den egna professionen är en viktig faktor 
när specifika yrkeskulturer skapas, ofta förankrade i en lång tradition. Olika grup-
pers specifika kompetens utgör således grunden för att, i vissa frågor, skapa likar-
tade värderingar. Yrkesgruppernas föreställningar om sig själva har betydelse för 
aktörernas faktiska handlande. 

Att det i en kommun finns olika förvaltningskulturer och yrkeskulturer är väl 
känt bland personalen. Olika yrkesgruppers föreställningar om sig själva har bety-
delse för aktörernas faktiska handlande. Däremot verkar det vara en främmande 
tanke för den centrala ledningen att det genom att påverka dessa föreställningar 
skulle vara möjligt att förändra aktörernas agerande. Hos förvaltningsledningarna 
finns en medvetenhet om att den fort- och vidareutbildning som personalen ge-
nomgår inte bara har som mål att förse deltagarna med ny kompetens i sakfrågor, 
utan även att nya "fakta" leder till nya värderingar.  

Vad många uttrycker är att barnomsorgspersonalen är mera benägen till för-
ändringar än skolans personal.  

 
"Jag kan ju snabbt konstatera att det har betydelse för verksamheten 
på så sätt att det är två helt olika kulturer som möts i samma förvalt-
ning. Jag måste nog säga att jag nog underskattat betydelsen av dom 
två olika kulturerna". (Förvaltningschef, Barn- och ungdomsförvalt-
ningen) 
 

Det kan finnas flera tänkbara förklaringar till att det är så stora skillnader. En är att 
skolan varit betydligt mera centralstyrd än barnomsorgen. En annan att den domi-
nerande yrkeskategorin i skolan, lärarna arbetar i hög utsträckning individuellt och 
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därför inte blir utsatta för samma "tryck" av arbetskamraterna, till skillnad mot vad 
som sker inom barnomsorgen där arbetsformen är betydligt mera grupporienterad. 

Hur organisationskulturen påverkar verksamhetens omfattning är det egent-
ligen inte möjligt att ha någon klar uppfattning om. Visserligen kan det verka tro-
ligt att de dominerande värderingarna påverkar hur prioriteringar av resurser sker, 
eller aktörernas motivation och på så sätt indirekt ha betydelse för omfattningen av 
de tjänster som produceras, t ex genom att de tjänster som uppfattas som viktiga 
kommer att prioriteras och därmed få mest resurser. Det behöver nödvändigtvis 
inte innebära att detta svarar mot verkliga behov och önskemål hos kommuninvå-
narna.  

Fenomenet organisationskultur är väl känt både hos ledningen som hos olika 
yrkesgrupper, men det förefaller inte finns någon som medvetet vill ge sig på att 
påverka denna. Det sker i så fall mera indirekt och kan knappast ses som ett syste-
matiskt försök att styra de tjänster som produceras. Det kan till och med vara så att 
ledningen på olika nivåer själva styrs mer av existerande sub- och yrkeskulturer än 
vad de förmår att påverka dessa.  

 
"Jag styrs för mycket av kulturen, det tror jag. Jag försöker styra na-
turligtvis. Mitt sätt att göra det på är att prata om de här sakerna, 
ständigt och jämt drar jag upp dem". (Rektor 2, Barn- och utbildnings-
förvaltningen)  

 
Det visar att dessa sub- och yrkeskulturer är mycket starka och att det är troligt, att 
chefer på olika nivåer inte kan styra verksamheten utan att ta dessa hänsyn, dvs 
kulturen kan tjäna både som förstärkare och hämmare av ledningens påverkan. Det 
krävs en hel del mod att i alltför hög utsträckning avvika från de dominerande vär-
deringarna.  

Det går därför inte att säga att det är ledningen som styr den organisations-
kultur som är den dominerande i kommunen. Snarare är det de olika yrkeskulturer-
na som anger de värderingar som dominerar och som styr ledningens möjligheter att 
agera. De olika subkulturerna skapar den värderingsmässiga arenan. Den rådande 
kulturen i en organisation har tydlig påverkan på personalens agerande. Inom de 
undersökta enheterna finns flera starka yrkeskulturer representerade. Det är inte 
möjligt för ledningen att agera på ett sådant sätt att de går emot dessa värderingar 
med mindre än att det ger upphov till ett stort motstånd. Om ledningen vill påverka 
innehållet i verksamheten måste de åtgärder som föreslås vara accepterade. Att för-
ändra de olika yrkeskategoriernas grundläggande värderingar är en svår uppgift. En 
viktig orsak till att värderingar hos olika yrkeskategorier förändras får i stället antas 
vara de värderingsförskjutningar som kontinuerligt sker inom den egna yrkesgrup-
pen och generellt i samhället. 
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Vad skiljer möjligheterna att påverka verksamheten inom skola och barnom-
sorg? En viktig utgångspunkt är existerande arbetsformer. Barnomsorgen framstår 
som tydligt grupp- och samarbetsinriktad. Lärarnas strikta arbetstidsuppdelning har 
hittills lagt hinder i vägen för flexibla lösningar.  

 
"Ska man ha något extra möte av något slag, extra sittning angående 
någonting, så har jag upplevt, sedan jag kom närmare skolan, att det 
har varit väldigt mycket diskussioner. Vad får vi för betalning för det. 
Vad är det här för sorts tid. Det är inte ämnet som skall diskuteras som 
är viktigt". (Bitr. rektor 2, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
För personalen inom barnomsorgen är den sociala samvaron central, inte minst 
med tanke på att de barn de möter är mycket unga, medan läraren i hög grad är in-
riktad på barnens kunskapsinhämtning. Dessa förhållanden både skapar och bidrar 
till att upprätthålla två skilda organisationskulturer. 
 
 
- Organisationskulturen styr innehållet i och inriktningen på verksamheten 
Trots att kommunen kan ses som en "diversehandel" finns en specifik organisa-
tionskultur som har att göra med faktorer som, att aktörerna hanterar allmänna me-
del, offentlighetsprincipen, att det är en politisk beslutsorganisation osv. Detta på-
verkar också innehållet genom att vissa moment betonas. Ett utmärkande drag i det 
studerade fallet är den betoning som ges åt lojalitet med dem som fattar besluten. 
Att lojalitet framhålls som viktigt får flera konsekvenser. Det innebär att det inte 
alltid kommer att vara de logiskt rationellt mest ändamålsenliga lösningarna som 
väljs. I stället vägs faktorer som, olika partsintressen, opinioner, "kohandel", osv in. 
Det kan i praktiken visa sig vara den optimala lösningen på ett problem, men det 
kan lika gärna leda till godtycke. Kommunen är ju inte bara en organisation för att 
rationellt producera tjänster, den är i lika hög grad till för att jämka olika gruppers 
och individers intressen, dvs politisk. En konsekvens av detta är att den formella 
organisationen och beslutssystemet betonas utåt, men i det vardagliga arbetet är det 
den informella organisationen som dominerar. En faktor som påverkar de kommu-
nala aktörerna är den trygghet som en kommunal anställning varit förknippad med. 
Ett förhållande som emellertid håller på att förändras. Kritikerna har använt detta 
som ett av argumenten för att kommuner är eller antas vara byråkratiska och inef-
fektiva. 

Skolan har hittills dominerats av ensamarbete, eller kanske mera korrekt lära-
ren och dennes relationer till eleverna och i någon utsträckning till deras föräldrar. 
Inriktningen har varit elevernas kunskapsinhämtande och att hantera de problem 
som uppstår när eleverna inte kan motiveras. Denna individuella inriktning håller 
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sakta på att brytas upp, där kollegerna genom t ex arbetslag och elevernas sociala 
situation ges allt större plats. 

Barnomsorgen präglas av samverkan. Inte för att personalen i sig skulle vara 
mera samarbetsinriktade än t ex skolan personal. I stället är det de olika arbetsfor-
merna som skapar detta. Organisationskulturen präglas av en relativt stark betoning 
på de pedagogiska inslagen, betydligt starkare än vad föräldrar och andra vanligen 
är medvetna om. En orsak till det kan vara att personalen vill framstå som en yrkes-
kategori med expertkunskaper, med den status som följer med detta och inte som 
mer eller mindre okvalificerade barnpassarexxxviii. Den utbildning som finns på 
högskolenivå för barnomsorgspersonalen, förefaller också ha påverkat denna bild. 
Organisationskulturen utpräglat verbal. Det tar sig t ex uttryck i att det skrivna ordet 
sällan används som verktyg i det löpande arbetet för att analysera och reflektera 
över verksamhetens innehåll. 

Miljöavdelningen präglas av dess myndighetsutövning, möjligen har bilden 
från allmänheten förskjutits mot en mera obyråkratisk och serviceinriktad myndig-
het.  

Diskussionen har pekat på att en organisations kultur är en kraft, som lika 
gärna kan försvåra ledningens strävanden att styra som att denna underlättas. En 
faktor som kan antas vara av betydelse för att forma olika värderingar är den speci-
fika kompetens de olika aktörerna besitter. Det kan därför finnas skäl att något när-
mare beröra vilken betydelse aktörernas kompetens spelar i detta sammanhang och 
hur denna aspekt av styrproblemet hanteras. 
 
 
5.7 Kompetens ger handlingsutrymme 
I de följande avsnitten redovisas och analyseras vilken roll personalens kompetens 
uppfattas ha för möjligheten att styra den verksamhet förvaltningen bedriver. Per-
sonalens kompetens fokuseras här med tanke på det starka samband som antas fö-
religga mellan en individs samlade kunskaper och de handlingar denne utför. Först 
granskas frågan om var ansvaret för personalens kompetensutveckling finns. Däref-
ter behandlas personalens kompetens och dess betydelse som styrmetod inom 
Barn- och utbildningsförvaltningen. Framför allt fokuseras hur ledningen ser på 
vikten av personalens kompetens och hur denna kan utvecklas, både för att bedriva 
verksamheten, men också för att påverka personalens agerande. Då ledningen, som 
kommer att framgå, fäster stor vikt vid just kompetensfaktorn beskrivs och analyse-
ras om det föreligger skillnader mellan olika yrkeskategorier vad gäller förvänt-
ningar på att de besitter en viss typ av kompetens. Därefter behandlas på motsva-
rande sätt frågan om personalens kompetens inom miljöavdelningen. Slutligen dis-
kuteras i vilken utsträckning kompetensfaktorn bestämmer personalens handlings-
utrymme. Avslutningsvis gör jag några reflexioner kring frågan i vad mån de stu-
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derade förvaltningarna i något avseende uppvisar några av de drag som vanligen 
brukar ses om kännetecken på s k lärande organisationer.  
 
 
Avsaknad av samlat ansvar för kompetensutvecklingen 
Kompetensfaktorn betraktas med utgångspunkt från om kommunledningen medve-
tet använder den resurs som personalens kompetens utgör för att påverka verksam-
hetens innehåll. Personalchefen framhåller att frågor som rör personalens kompe-
tens ges hög prioritet.  
 

"Där har vi arbetat medvetet under många år. Men, det har föränd-
rats. I och med decentraliseringen så har ansvaret för kompetensut-
vecklingen flyttats ut i organisationen. Jag har alltid försökt att propa-
gera för synsättet att utbildning och kompetens är en investering i 
mänskligt kapital och en investering ska planeras på samma sätt som 
andra investeringar planeras. Vilket innebär att man helt enkelt ska gå 
ut och göra riktiga inventeringar. Tidigare skedde detta centralt, men 
sedan i fjol har vi fört in ett nytt instrument, utvecklingssamtal. Där 
man på ett ännu djupare sätt tar fram vad som behöver göras på kom-
petensområdet". (Personal-chef, Kommunkansliet)  

 
Problemet är, som jag ser det, att den centrala förvaltningsledningen är upptagna av 
andra uppgifter och att de inte "rår" över personalens kompetensutveckling, vilket 
gör att resultatet blir tämligen "magert". Utifrån min egen erfarenhet, efter att ha 
arbetat som personalchef i en kommun, känner jag stor sympati för personalchefens 
uppfattning. Min erfarenhet säger mig också att personalkontoren i en mening kan 
sägas spela en marginaliserad roll och detta rör inte minst frågan om personalens 
kompetensutveckling. Jag kan se flera skäl till detta. Ett är att de olika förvaltning-
arna erhåller kontinuerligt en stor mängd erbjudanden om kurser och utbildningar 
av de mest skilda slag. Erbjudanden som de ibland nyttjar och ibland inte. I en de-
centraliserad kommunal organisation spelar på denna punkt personalkontoret knap-
past någon roll alls. Ett annat, och minst lika viktigt skäl, är att personalkontoren 
praktiskt taget saknar kontakter med den grundutbildning som olika yrkeskategori-
er genomgår, t ex med fritidspedagogutbildningen, lärarutbildningen, miljö- och 
hälsoskydsinspektörsutbildningen osv. Då dessa utbildningar i hög grad kan antas 
påverka den enskilde individen och därvid utgör den enskildes grundläggande kun-
skapsbas är detta en väsentlig faktor i det här sammanhanget. Ett tredje och det 
kanske viktigaste skälet är att personalens kompetensutveckling måste antas ske i 
den dagliga praktiken, genom ”learning by doing”. Personalkontoren kan enligt 
min uppfattning därför i första hand ses som personaladministrativa specialister. 
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Detta är förvisso en viktig uppgift i sig, men den har liten betydelse för att styra 
verksamheten som sådan. 

Personalchefen anser att det är svårt att generellt veta vilka effekterna av 
kompetensutvecklingen blir.  

 
"För min egen del försöker jag alltid att tänka i dom banorna. Vad är 
det man ska kunna när man är klar med en utbildning. I det personal-
politiska programmet har vi sagt, att alla utbildningar ska följas upp 
med någon form av utvärdering. Kompetensfaktorn bedöms som viktig, 
men effekterna av utbildningsinsatser är ändå osäkra".  
 

Från mina utgångspunkter återspeglar personalchefens hållning en klart instrumen-
talistisk syn, som på sitt sätt är väl anpassad till den rationalistiska organisationste-
orin. Ett sådant synsätt kan tänkas vara ändamålsenligt när det är fråga om instru-
mentella kunskaper, självklart, men saknar i allt väsentligt relevans när det gäller 
mer komplext sammansatta kunskaper. I de verksamheter som studerats är flera av 
de yrkesgrupper som undersökts just yrken med krav på komplexa kunskaper. Det 
framstår därmed som möjligt att påstå att det synsätt som personalchefen företräder 
i hög grad inte är ändamålsenligt, om man vill se personalens kompetens som en 
viktig faktor för den verksamhet som bedrivs. Förvaltningschefen för Barn- och ut-
bildningsförvaltningen, som finns ”närmare” verksamheten, har en och som jag ser 
det mer nyanserad bild av detta. Denne säger:  

 
"Det är en förhoppning hos oss alla, att en höjd kompetens ska ge en 
högre kvalitet på sikt. Jag tror inte, att bara en höjd kompetens räcker 
för att ge den kvalitet som brukar uppfattas som kvalitet. För det finns 
många andra faktorer som spelar in i en sådan bedömning, t ex moti-
vation och attityder till arbetet och till dom som har behov av våra 
tjänster".  

 
Denna utsaga säger förmodligen, så vitt jag kan förstå, mera om hur begreppet 
kompetens definieras än att förvaltningschefen skulle sakna insikt i problemets 
komplexitet. I de flesta av de definitioner som förekommer av begreppet kompe-
tens betraktas faktorer som motivation och attityder till arbetet som att vara aspek-
ter som innefattas i begreppet. 

I och med att det är respektive förvaltning som är ansvarig för sin egen verk-
samhet, är det också där som intresset finns för personalens kompetens, men kan-
ske allra främst hos den enskilde själv. Den centrala ledningens intresse måste nog, 
bortsett från personalavdelningens faktiska intresse, men sannolikt tämligen bety-
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delselösa, betraktas ha en underordnad betydelse. Det finns därmed anledning att 
undersöka nästa hierarkiska nivå i den idealtypiska styrmodellen. 
 
 
Kompetensutveckling tillmäts stort värde 
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen förefaller ledningen ha en positiv inställ-
ning till att utveckla personalens kompetens.  
 

"Vi har lagt ner väldigt mycket kraft på att höja kompetensen hos le-
darna, hos rektorerna. Det har vi gjort på två sätt, dels den statligt ar-
rangerade rektorsutbildningen, där vi har haft alla med. Till detta har 
vi lagt chefsutvecklingsutbildningar som vi har köpt på den öppna 
marknaden, som också varit mycket, mycket värdefulla, framför allt 
mycket uppskattade". (Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvalt-
ningen)  
 

Skolans ledning och personal tycks emellertid ofta ha olika uppfattningar om vad 
kompetensutveckling är.  
 

"I skolan pratar man ofta om fördjupning i olika delar. Det uppfattas 
av dom som kompetenshöjning. Jag ser inte alltid en höjning av kom-
petensen, att bara fortsätta och titta djupare i det man redan kan, utan 
jag vill vidga vyerna. Det anser jag vara en reell kompetenshöjning". 
(Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen)  
 

Ett synsätt som även delas av rektorerna. Personalen uttrycker däremot ofta öns-
kemål om att få ämnesfördjupning, trots att rektorerna på olika sätt försöker bredda 
perspektivet och föra in andra typer av kompetensutveckling. Dessa menar att per-
sonalen är betjänta av olika typer av fortbildning, även om det inte alltid är själv-
klart vad i denna skall bestå. Rektorerna framhåller också att personalens kompe-
tens är viktig och att:  
 

"Det är angeläget att ha en tydlig uppfattning av vad det är för typ av 
kompetens som behöver utvecklas. Det är viktigt för mig att visa vad 
jag tycker är viktigast. Vad skall vi satsa på, men det måste vara i 
överensstämmelse med personalen. Jag kan inte köra mitt eget 'race'". 
(Rektor 2, Barn- och utbildningsförvaltningen )  

 
Även om det är en svår uppgift görs det då och då försök att något mera systema-
tiskt klarlägga kompetensutvecklingsbehoven.  
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"Vi har gjort förfrågningar både individuellt och i utvecklingssamtal i 
samverkansförfarande och sedan har facket gjort en egen undersök-
ning. Alla de här uppgifterna har tillsammans gjort en kärnfortbild-
ning under ett par år. Sedan har vi även pengar att hantera individu-
ellt. Det är ett visst belopp som vi hanterar här". (Rektor 3, Barn- och 
utbildningsförvaltningen)  

 
Skolans ledning förefaller som synes positiv till att arbeta med kompetensutveck-
ling, däremot står deras syn på att denna bör vara t ex pedagogiskt, organisatoriskt 
och omvärldsorienterad ofta i motsättning till lärarnas som gärna ser att de får äm-
nesfördjupning. Jag menar att detta samtidigt återspeglar de olika yrkeskategorier-
nas roller. Ledningen har som sin huvuduppgift att organisera verksamheten, me-
dan lärarnas uppgift är att undervisa inom sitt eller sina ämnen. Detta ger i sin tur 
upphov till uppfattningar som inte så enkelt låter sig förändras med varandra.  

Att försörja skolorganisationen med kompetens är naturligtvis inte enbart en 
fråga om att vidareutveckla den personal som redan är anställda. Det är även en 
fråga om att rekrytera ny personal. Rektorerna är angelägna om att få lärarutbildad 
personal, men att det inte är alltid som detta är möjligt. Det kan i en liten bruks-
kommun vara svårt, bl a beroende på att det inte är lockande för nyutbildade att 
söka sig dit. Utvecklingschefen har en stark tilltro till personalens egen förmåga, 
men anser att det krävs flera förutsättningar som måste vara uppfyllda för att det 
skall vara möjligt att nå goda resultat i det avseendet.  

 
"Det som jag ser som kompetens i det här sammanhanget är att få 
fram en trygghet hos individerna som gör dem säkrare och att de där-
igenom får en ökad kreativitet och i viss mån en självständighet. Själva 
yrkeskunnandet har ju alla människor. Det har jag ingen anledning att 
fundera på i den bemärkelsen. Jag tycker att när vi håller på med 
kompetensutveckling arbetar vi många gånger med sådant som dom 
redan kan. Vi måste mera arbeta med individerna". (Utvecklingschef, 
Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
En viktig uppgift för att förbättra personalens förutsättningar är att skapa möjlighe-
ter att agera självständigt och reflekterande.  
 

"Självständigheten är inte tillräckligt utvecklad beroende på att många 
känner osäkerhet i sitt arbete. Vi måste ha självständigt tänkande indi-
vider. När vi har flera självständigt tänkande individer då kan man 
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förutse en förbättring av verksamheten". (Utvecklingschef, Barn- och 
utbildningsförvaltningen) 

 
Ansvaret för kompetensutvecklingen har i hög utsträckning uppfattats som en upp-
gift för ledningen. Det är den som skall ha en uppfattning om vilka behov persona-
len har av vidareutbildning. Detta synsätt håller emellertid på att förändras och allt 
mer gå mot ett synsätt som innebär att det är egentligen bara den enskilde själv som 
kan bedöma inom vilka områden de behöver förbättra sig.  

 
"Det har hittills varit så att det har varit rektor och till sist förvalt-
ningschefen som har styrt och ställt med det. Nu ska vi försöka att jag 
och mina kolleger får ta ansvar för vårt eget. Det är ju på väg åt det 
hållet". (Lärare 2, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
En av de intervjuade lägger huvudansvaret på den enskilde, men anser ändå att led-
ningen trots allt har ett ansvar.  
 

"Det är mitt ansvar, det anser jag. Det är ingens annans ansvar egent-
ligen. Men, å den andra sidan erbjuder dom (ledningen) fortbildning, 
studiedagar, typ det de tror att alla behöver mer eller mindre". (Lärare 
1, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Detta nya förhållningssätt uppfattas positivt av de intervjuade lärarna.  
 

"Då kommer vi att få bättre kompetensutveckling, men anpassat för 
mig. Det är massor med studiedagar där man suttit och lyssnat på folk 
och fjorton dagar efteråt har man inte ett minne av vad de höll på att 
prata om. Det har inte känts angeläget". (Lärare 5, Barn- och utbild-
ningsförvaltningen)  

 
Att lärare som har som sin huvudsakliga sysselsättning att utbilda elever anser att 
kompetensen hos den egna yrkeskategorin är betydelsefull är föga förvånande. En 
av dem säger att kompetens är en oerhört viktig faktor för att skolan skall fungera 
bra. Detta gäller inte bara ämneskompetensen, utan i minst lika hög grad vad man 
skulle kunna kalla människokännedom. Lärarna lägger således på den här punkten 
stor vikt vid vad som skulle kunna kallas psykologisk och allmänpedagogisk kom-
petens. Det kan då synas något förvånande att lärarna så ofta bara efterfrågar vida-
reutbildning inom sitt ämne, när det faktiskt finns ett stort medvetande om att det är 
mera generella kunskaper om hur mötet mellan lärare och elev/elever sker som be-
hövs. Man kan ställa sig frågan varför så synes vara fallet. En förklaring skulle 
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kunna vara att den egna ämneskunskapen är konkret och att det också går att ha en 
föreställning om vad det är som kan tillföras, medan relationen till eleverna är ett 
utslag av personliga faktorer som inte låter sig påverkas genom utbildning. De in-
tervjuade lärarna anser t ex att en lärarutbildning bara är en första grund för att ut-
öva yrket, men att man sedan lär sig en massa saker i yrket efter hand.  
 

"Jag upplever det som, att om du har en hög teoretisk kompetens, om 
du sedan kombinerar den med erfarenhet, då är det möjligt att man 
kan genomföra ett bättre jobb, med det är ingen garanti". (Lärare 4, 
Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Detta är självfallet ingen garanti, även en lärare måste vara motiverad för sin upp-
gift. 
 
 
- Stora skillnader mellan olika yrkeskategorier 
Vid den enkätundersökning som genomfördes i fallkommunen hösten 1994 (Hall-
gren & Rostock) svarade 60 procent att de hade haft nytta av den fortbildning som 
de tagit del av under föregående år, knappt 20 procent svarade nej och lika många 
var tveksamma till nyttan. Personalen upplever kompetensfaktorn som viktig för att 
kunna göra ett bra arbete. En rektor bedömer att hennes möjligheter att fungera 
som områdeschef är beroende av hennes tidigare erfarenheter.  
 

"Eftersom jag har varit lärare i tjugo år innan jag hoppade på det här, 
så känner jag också en större säkerhet när det gäller skolan än de tje-
jer som kommer från barnomsorgen. Konstigt vore det annars. Att jag 
sedan är speciallärare är perfekt, nu när vi har problem på den här 
skolan". (Rektor 2, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
En speciallärare gör motsvarande bedömning.  
 

"Jag är ganska nyutbildad speciallärare. Det var sex år sedan jag gick 
ut. Jag hade varit lågstadielärare i nästan 30 år före det. Det var en 
otroligt bra grund. För jag kan ju det här med läsinlärning, skrivning 
och den första matten, det sitter i ryggmärgen. Under utbildningen fick 
jag lära mig mera om barn med särskilda behov och där gäller det att 
man är väldigt varsam". (Speciallärare, Barn- och utbildningsförvalt-
ningen)  
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Den här specialläraren upplever att det varit en tydlig fördel att ha gått igenom spe-
ciallärarutbildningen. Hon anser att det är nödvändigt att ha en teoretisk bas som 
gör att hennes kompetens fördjupas på ett sätt så att hon vet vad det är som hon 
egentligen håller på med. Det blir på det sättet möjligt att förena teoretiska kunska-
per med en praktisk yrkesutövning. Det är enligt min mening, vad man inom sko-
lan normalt borde eftersträva. En uppfattning som säkert delas av många, men som 
naturligtvis är lättare att uttala än att genomföra i praktiken. Den intervjuade speci-
alläraren berättar att trots att hon har både utbildning och lång erfarenhet av lärar-
yrket upplever hon, att det inte alltid är så lätt att se vilka problem olika elever 
egentligen har och att det då gäller att vara väldigt försiktig och leta sig fram. Det 
är en fråga om att försöka hitta elever ”där de är” och att med detta som utgångs-
punkt börja där och kontinuerligt se vad de klarar av. Detta indikerar att det är vik-
tigt att besitta en viss typ av kompetens för att klara denna typ av uppgift på ett till-
fredsställande sätt. Kanske är det så att det krävs en stor portion "tyst" kunskap för 
att klara detta. Den intervjuade specialläraren menar att det finns en tyst kunskap i 
läraryrket och att denna växer med erfarenheten och som innebär att man agerar 
utan att egentligen tänka efter. Detta är naturligtvis ett svårhanterat område och det 
tycks finnas en numera allmänt vedertagen uppfattning att det existera denna typ av 
tysta kunskap. Det förefaller i vart fall vara möjligt att iaktta beteendet hos olika 
yrkeskategorier och att deras agerande bygger på en bakomliggande kunskap, även 
om de själva inte alltid kan redogöra för denna. Jag kommer inte här att närmare 
beröra denna fråga, men samtidigt konstatera att det är en frågeställning som för-
tjänar viss uppmärksamhet. 

Från andra grupper inom skolan upplever man inte att kompetens förvärvad 
genom en särskild utbildning vara nödvändig. Denna kategori utgör en förhållan-
devis liten andel av den totala personalstyrkan. Ett ekonomibiträde uttrycker saken 
på följande sätt:  

 
"Man måste kunna arbeta med barn och att ha tålamod med barnen. 
Det är ett visst lagarbete, där vi måste försöka att samarbeta. Man be-
höver egentligen inte ha någon särskild utbildning för att klara av de 
jobb vi gör". (Ekonomibiträde, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Den bild som presenteras gör att det finns skäl att anta att det finns "klyftor" mellan 
olika personalgrupper i skolan, men att dessa som regel kan balanseras, därför att 
de olika gruppernas arbete inte inkräktar på varandra, utan praktiskt taget är helt av 
komplementär natur. 

Den administrativa personalen upplever att det är relativt enkelt att få delta i 
de utbildningar man själva önskar delta i och att få den kompetensutveckling, som 
de själva anser sig behöva. 
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"Ser vi en kurs som vi skulle vilja gå på, så brukar det gå bra. Ibland 
kommer det en kursinbjudan till chefen och då kan han komma in och 
säga att det här borde du titta på, det kanske är någonting för dig. Det 
kan också vara så att jag själv känner att det finns vissa saker som jag 
inte kan tillräckligt och som jag skulle vilja lära mig och då gäller det 
att hitta lämplig kurs och tillfälle. Ett sådant exempel var det här med 
MBL". (Assistent, Barn- och utbildningsförvaltningen)  
 

Detta är ett av de exempel som gör att det kan sättas i fråga om det är så att led-
ningen bara undantagsvis gör några ansträngningar för att se till att personalen ut-
vecklar en viss typ av kompetens, snarast är det upp till den enskilde att avgöra det-
ta. Detta innebär naturligtvis att det för de som vill satsa på att förbättra sin kompe-
tens har relativt goda möjligheter till detta och som i sin tur leder till att skillnader-
na i kompetens mellan och inom olika personalkategorier tenderar att öka med ti-
den.  

  
 
- Yrkesutbildad personal viktig även inom barnomsorgen 
Att man sedan länge lagt stor vikt vid att använda utbildad personal inom skolans 
område är inget omstritt påstående. Hur förhåller det sig då på denna punkt inom 
barnomsorgen? Även inom barnomsorgen sker numer kompetensförsörjningen i 
första hand genom att personal med specifik yrkesutbildning rekryteras. På högsko-
lenivå bedrivs utbildning av fritidspedagoger och förskollärare.  
 

"Barnskötarutbildningen är mera inriktad på omsorg och förskollä-
rarna är mera inriktat på pedagogiska metoder för att nå målen med 
verksamheten. Enhetligt för bägge är att de är intresserade av männi-
skor och man är sociala. Det tycker jag är väldigt viktigt. Att man inte 
är rädd för att ta föräldrakontakt, att man kan ta besvärliga samtal, att 
man kan visa upp en positiv anda när föräldrarna kommer". (Bitr. rek-
tor 2, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Fritidspedagogerna förväntas arbeta med åldersgruppen 7-12 år, förskollärarna och 
barnskötarna med de yngre barnen. Det sammantagna intrycket är att majoriteten 
av personalen har en god grundläggande kompetensmässig bas att stå på när de 
börjar arbeta inom barnomsorgen. Däremot förefaller möjligheterna för personal 
inom barnomsorgen att vidareutveckla sin kompetens som begränsade. 

För att klara att arbeta både med omvårdnad och pedagogiska uppgifter i 
barnomsorgen behövs en bred erfarenhetsbakgrund. 
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"Jag tror att man behöver både praktisk och teoretisk kompetens. Jag 
tror inte att man kan komma direkt från skolan och gå och tro att man 
kan jobbet. Jag tror att man lär av varandra och under åren man job-
bar. Man behöver kunna allt, från att samarbeta sinsemellan, kunna 
jobba tillsammans nära med människor, vilket är ganska krävande, till 
att vara flexibel". (Barnskötare 4, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Risken att arbetet inom barnomsorgen underskattas är stor. Det kan vara så att 
många anser att det är enkelt att sköta barn, men den som själv får pröva på brukar 
ofta snabbt inse att så inte alltid är fallet, inte minst när det blir fråga om flera barn 
samtidigt. För de yngre barnen gäller inte bara relationen till barnen, utan även re-
lativt ofta föräldrakontakter, vilka inte alltid är helt problemfria. 

Behovet av kompetensutvecklingens innehåll tycks varierar över tiden. Det 
förefaller som att denna samvarierar med ”övergripande” trender, vid någon tid-
punkt är det specialpedagogik som gäller, ibland mera specifikt ”stökiga” och oro-
liga barn. En av de intervjuade bitr. rektorerna uttrycker det på följande sätt:  

 
"Just nu är det dom här stökiga barnen, barn som har det svårt och är 
oroliga. Det är det vi har störst behov av att få mera om. För det ökar 
med antalet sådana barn". (Bitr. rektor 2, Barn- och utbildningsför-
valtningen) 
 

Det är en komplicerad uppgift att försöka precisera vilken typ av kompetens perso-
nal inom barnomsorgen behöver ha. Det kan i ett första andetag tyckas enkelt. Att 
ta hand om barn, men också förbereda barnen för deras framtida liv är en kompli-
cerad uppgift. Man behöver förutom att tillfredsställa basala behov av omvårdnad 
även ha en empatiskt förmåga. Frågan är hur man lär sig detta? Man behöver vara 
både pedagog och samhällsvetare, i betydelsen vara insatt i under vilka förhållan-
den som olika sociala klasser lever och vilka konsekvenser detta för med sig. Kan-
ske är det så att denna så totalt kvinnodominerade miljö och som av många betrak-
tas som just barnpassning har lett fram till en nedvärdering, med konsekvens att 
behovet av en bred kompetens hos personalen också underskattats.  
 
 
Krav på "bred" kompetens inom miljöavdelningen 
Inom miljö- och hälsoskyddsområdet finns en särskild högskoleutbildning. I prak-
tiken är det en förutsättning att man genomgått denna för att kunna få en anställ-
ning, vilken de bägge inspektörerna och miljöchefen gjort. För att kunna fungera 
som miljö- och hälsoskyddsinspektör anser miljöchefen att man också måste kunna 
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kommunicera och lyssna och att låta ”kunden” utveckla sitt ämne. Grundutbild-
ningen som miljö- och hälsoskyddsinspektör förefaller skapa en stark gemensam 
kunskaps- och värdebas, som påverkar sättet att arbeta.  

 
"Det har påverkat min intresseinriktning. Om man känner sig säker, 
då jobbar man på ett sätt, är man osäker på ett ärende, är det för lätt 
att lämna i från sig och säga, ja, ja det går nog bra. Desto större kom-
petensen är, desto bättre blir kvaliteten". (Inspektör 2, Miljöavdel-
ningen)  

 
Inspektörerna framhåller att de i sin utbildning lärt sig mycket om kommunal för-
valtning, vilket de ser som en stor tillgång. Ett problem på en liten avdelning som 
miljöavdelningen är att när verksamhetsfältet är så brett som det är, krävs det att 
personalen måste kunna lite om allting och som inspektörerna uttrycker det, måste 
vara beredda att hugga in lite här och var.  
 

"Det här yrket innehåller väldigt mycket, för det första är det oerhört 
variationsrikt, det finns enorma möjligheter att sätta sig in i alla möj-
liga frågor". (Inspektör 1, Miljöavdelningen)  

 
Miljö- och hälsoskyddssektorernas breda verksamhetsfält gör att möjligheterna att 
kompetensmässigt följa utvecklingen inom olika delområden måste anses vara be-
gränsade.  

"Att få vidareutbilda sig, det försöker vi att göra. Vi diskuterar i bör-
jan av året vad det är vi behöver. Vi har ju väldigt mycket ny lagstift-
ning. Det finns ett oerhört kursutbud. Det gäller att gå igenom det. Vi 
väljer rätt mycket själva, men har en begränsad budget som styr vad vi 
kan vara med på". (Inspektör 1, Miljöavdelningen)  

 
Någon systematiskt inlagd kompetensutveckling förefaller inte finnas, något som 
tycks gälla generellt inom den kommunala förvaltningen, utan det är upp till varje 
individ att se till att man "hänger med" i kompetensutvecklingen. Det uppfattas 
som angeläget att arbetsgivaren tar ansvar för personalens möjligheter till vidareut-
veckling.  
 

"Det som är oerhört viktigt i den här verksamheten är att man från ar-
betsgivaren verkligen arbetar med kompetens hos personalen. Det är 
enormt viktigt, det får inte bli så att vi inom myndighetssidan saknar 
kompetens om rättsverkan och rättsskydd. Där är det oerhört viktigt att 
man vet vad man gör". (Inspektör 2, Miljöavdelningen)  
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En del av kompetensen ligger i att skaffa ett brett kontaktnät som gör det möjligt 
att ha tillgång till specialistkompetens. En av de intervjuade inspektörerna säger att 
hon under åren har skaffat sig ett ganska brett kontaktnät på miljö- och hälso-
skyddssidan.  

Personalen inom miljöavdelningen förefaller ha en positiv inställning till att 
vidareutveckla sin kompetens, både av personliga och verksamhetsmässiga skäl.  

 
"Ju mer man lär sig, desto friare blir man att t ex tolka lagstiftningen, 
jag känner mig mycket säkrare att säga till människor att jag inte vet 
det här just nu, men jag kan gå hem och slå upp det. Om jag inte kan 
en sak vågar jag inte heller uttala mig. Ju mer man lär desto ödmjuka-
re blir man. Jag tror inte att man kan bli någon lagbok. Kunskap 
kommer i framtiden handla mycket om förmågan att ta till sig och veta 
var det finns information att få". (Inspektör 2, Miljöavdelningen)  

 
Hur man upplever sin egen förmåga att klara olika uppgifter påverkar hur man fak-
tiskt agerar. 
 
 
Vilken betydelse har personalens kompetens för den verksamhet som bedrivs? 
- Diskussion och slutsatser 
I alla typer av tjänsteproducerande organisationer är den enskildes kompetens av 
central betydelse för att påverka verksamhetens innehåll. Den individuella kompe-
tensen avgör vilka handlingsalternativ som övervägas och vilka handlingar som 
faktiskt utförs. Kompetensfaktorn upplevs genomgående som viktig för att kunna 
klara de arbetsuppgifter den enskilde utför. Resultatet pekar på att det saknas ett 
samlat ansvar för personalens kompetensutveckling. Däremot tillmäts kompetens-
utvecklingen relativt stort värde inom de olika förvaltningarna, men det finns stora 
skillnader mellan olika yrkeskategorier när det gäller att få tillgång till kontinuerlig 
utveckling av denna. Detta skall kanske ses i ljuset av att en kommun egentligen är 
uppbyggd av ganska självständiga förvaltningar i förhållande till varandra. Detta 
gäller både ledningen och de anställda. Det tycks vara så att personalen känner en 
större säkerhet i sitt sätt att arbete, ju mera de upplever att de besitter relevant 
kompetens. Trots att ledningen generellt sett är positivt inställd och anser persona-
lens kompetens som viktig, ägnas frågor som hur personalens kompetens skall 
kunna vidareutvecklas förhållandevis liten uppmärksamhet. Många upplever att det 
är relativt lätt att få gå kurser, men ansvaret har i stort sett lämnats över till den en-
skilde. Från den enskildes utgångspunkt öppnar detta vissa möjligheter. De som 
inte är intresserade av att utveckla sin egen kompetens kan därmed avstå från detta, 
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å den andra sidan kan de som vill utveckla sig själva, i vart fall till viss del, välja 
utbildningar som intresserar dem själva, men som inte alltid direkt ligger i arbets-
givarens intresse. 

Ser man det från ledningens synpunkt förefaller det som om man missar en 
betydande möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och kvalitet. Man kan rent 
av gå så långt som att säga att centrala ledningen egentligen inte insett att persona-
lens kompetens är en viktig faktor för att styra verksamhetens innehåll. Från Barn- 
och utbildningsförvaltningens ledning förefaller man dock ha förstått detta och ar-
betar medvetet med att utveckla personalens kompetens. 

Yrkeserfarenhet och utbildningsbakgrund har traditionellt varit viktiga fakto-
rer för att ge producerade tjänster ett specifikt innehåll. De enskilda aktörernas 
samlade kompetens blir därmed en slags garanti för att tjänsterna kommer att få ett 
visst givet innehåll. Inom t ex skolans område regleras detta förhållande formellt i 
Skollagen:  

 
"Varje kommun och landsting är skyldig att för undervisningen använ-
da lärare som har en utbildning avsedd för den undervisning de i hu-
vudsak skall bedriva. 

Undantag får endast göras om personer med sådan utbildning 
inte finns att tillgå eller det finns annat särskilt skäl med hänsyn till 
eleverna”. (Skollagen 2 kap 3 §) 
 

Lärarutbildningen har fått utgöra en slags garanti för att utbildningen har ett visst 
pedagogiskt och faktamässigt innehåll. Det finns också reglerat att den personal 
som handhar utbildningen skall få fortbildning (Skollagen 2 kap. 7 §). I kommenta-
ren till denna paragraf i Skollagen betonas att betydelsen av fortbildning inte nog 
kan understrykas. Fortbildningen avser inte bara aktuella och goda faktakunskaper, 
däri innefattas också personalens kompetens om centralt beslutade reformer och 
andra förändringar, som tillkommit på lokalt initiativ. För organisationens ledning 
är det en fråga om att rekrytera eller upphandla rätt kompetens, eller att utveckla 
och använda kompetensen hos den redan anställda personalen, liksom att samordna 
kompetensen i den sekvens av handlingar som tillsammans resulterar i de tjänster 
som kommunen producerar.  

Individens handlingar bestäms till stor del av individuella referensramar, där 
kompetens i dess vidaste betydelse utgör en viktig delkomponent. En lärares hand-
lingar bestäms i vart fall till delar av de pedagogiska (didaktiska) och ämnesinrik-
tade kunskaper de fått i sin lärarutbildning. En slutsats är att ju mer specialiserat 
och professionaliserat ett yrke är, ju starkare krav på att dess utövare besitter en 
viss typ av kompetens. 
 



  212 

- Specifik och relevant kompetens skapar ett ökat utrymme för att agera 
Ökad kompetens inom det egna yrkesfältet och en ökad kunskap om den egna orga-
nisationen skapar ett större utrymme för ett friare agerande. Det betyder också att 
det är svårt för ledningen att på något sätt styra individernas agerande inom detta 
fält. En stor del av den tjänsteproduktion som sker i en kommun är av så komplice-
rad natur att aktörerna av det skälet måste ges ett ganska fritt handlingsutrymme. 
Det förefaller att ju högre grad av specialistkunskap som en roll innehåller, desto 
mer avtar ledningens möjligheter att påverka aktörernas agerande. Specialisten 
hämtar sina kunskaper och adekvata handlingsmönster från andra specialister inom 
det egna området, vilket gör att det knappast är möjligt för andra typer av aktörer att 
på något avgörande sätt påverka. För de studerade verksamhetssektorerna förefaller 
det troligt att aktörerna inbördes har olika status, där kompetenskrav på skolans per-
sonal antas vara högre än de som ställs på personalen inom barnomsorgen. Lika 
fullt är socialisationen av ett barn en så komplex process, att även den starkt kvin-
nodominerade barnomsorgen tillerkänts ett behov av att personalen besitter specifik 
kompetens. Inom miljöavdelningen leder verksamhetens betoning på juridiska och 
naturvetenskapliga/tekniska innehåll till att personalen betraktas som specialister 
inom sina respektive områden. 
 
 
- Det är svårt att veta hur aktörernas kompetens skall kunna utvecklas 
Det är svårt för ledningen att mera i detalj veta vilken kompetens personalen besit-
ter och vad som skulle behöva tillföras eller utvecklas hos den enskilde aktören. 
Även om det då och då genomförs behovsinventeringar, är det inte heller givet att 
den enskilde vet vad som skulle behöva utveckla hos sig själv, eller kanske är man 
inte särskilt intresserad. Inom skolans område existerar studiedagar som ett sätt att 
systematiskt svara för personalens kompetensutveckling. Problemet är att många av 
de som berörs bara delvis förefaller uppfatta dessa som särskilt meningsfulla. Det 
innebär att enskilda individer som är intresserade av att utveckla sin kompetens, får 
ta det på sitt eget ansvar. I bästa fall är arbetsgivaren beredd att bistå. För enskilda 
som av någon anledning inte finner det meningsfullt att utveckla sig själva inom ar-
betet har därmed stora möjligheter att "klara sig undan". Det är inte i första hand att 
arbetsgivaren misslyckats med att genomföra systematiska personalutvecklingsin-
satser, utan fast mer de svårigheter som är förknippat med detta. Den tydligaste 
möjligheten att påverka genom att utnyttja personalens kompetens har ledningen i 
det läge när personal skall nyanställas. De har i vart fall möjlighet att ställa krav på 
att den sökande har adekvat utbildning och erfarenhet av det område man skall ar-
beta inom. Ett försök att mera systematiskt angripa dessa problem har generellt sett 
i allt högre grad blivit att använda metaforer som t ex om den lärande organisatio-
nen som en normativ modell. Man kan fråga sig om det med utgångspunkt från stu-
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diens resultat går att uttrycka en uppfattning om kommunala förvaltningar har drag 
som kan tolkas som att de är eller är på väg mot att utvecklas till lärande organisa-
tioner.  
 

 
- På väg mot en lärande organisation? 
Frågan om kommunen är att betrakta som en lärande organisation har självfallet 
både att göra med hur begreppet definieras och vad som faktiskt sker i förvaltning-
en. Skulle vi utgå från t ex Socialtjänstkommitténs delbetänkande (SOU 1995:58) 
om det integrerande lärandet kan den kommunala förvaltningen sägas i vart fall 
vara på väg mot att bli en lärande organisation. Verksamhetens karaktär är dessut-
om sådan att det förefaller välbetänkt att sträva åt ett sådant håll. Utgår vi i stället 
från Argyris och Schöns (1995) begrepp "singel-loop-learning" och "double-loop-
learning" och definierar den lärande organisationen som att bägge dessa typer av 
lärande skall ske kontinuerligt och systematiskt kan den kommunala förvaltningen 
inte betraktas som en lärande organisation. Skälet är att det endast i begränsad om-
fattning ägnas några större ansträngningar åt att förändra rådande kunskapsstruktu-
rer. Skulle vi utgå från Senge (1995) med ett kollektivt målinriktat lärande förefal-
ler den kommunala förvaltningen inte heller vara en lärande organisation. 

Därmed har de tekniker som används för att indirekt styra personalens age-
rande redovisats. I det avslutande avsnittet behandlas resultatet av den verksamhet 
som förvaltningen bedriver för att följa upp, kontrollera och justera den löpande 
verksamheten. 
 
 
5.8 Verksamhetsutvärdering som "styrsignal"  
I de följande avsnitten redovisas hur utvärderingar används i försöken att styra för-
valtningen. Tanken bakom att genomföra utvärderingar, som jag ser det, är att ge 
”signaler” tillbaka till den operativa verksamheten var fel av olika slag uppstår. 
Därmed borde det, sett från ett rationalistiskt perspektiv, vara möjligt att ständigt 
justera brister av olika slag. Utvärderingen blir därmed viktig för att styra verk-
samheten. Utvärderingar av verksamhetens innehållsmässiga utfall sker huvudsak-
ligen genom att relativt enkla "nyckeltal" registreras, närmast som uppföljningar, 
vilka sällan blir föremål för några mera djupgående analyser. Regelrätta utvärde-
ringar tillhör undantaget.   
 
 
Det ekonomiska perspektivet dominerar 
I fallkommunen sker inte några systematiska utvärderingar, som avser andra fakto-
rer än ekonomiska mått.  
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"Den enda återkoppling vi har är att vi tittar på hur mycket medel som 
är förbrukade. Återkopplingen till målen är väldigt marginell. Det 
kanske beror på att man inte är klara på vilka målen är". (Kommun-
styrelseledamot)  

 
Personalchefen uttrycker att:  
 

"Det ska finnas en form av utvärdering i bokslutet, dvs en beskrivning 
om man nått de mål som man satt upp och dels att man ska ha nyckel-
tal. Sedan har vi ju gjort någon sådan här utvärdering typ Följa John 
(anm: utvärderingsrapport av kommunens ekonomichef)".  

 
Från dem som är direkt ansvariga för ekonomin förs fram att resultatåterkopplingen 
måste ägnas mera tid. "Vi ägnar alldeles för liten tid åt resultatet och alldeles för 
mycket tid åt budgeten" (Ekonomichef, Kommunkansliet). Detta innefattar inte 
bara det ekonomiska resultatet, utan även många andra aspekter. 

Den centralt placerade förvaltningsledningen visar således litet intresse för 
att systematiskt följa upp vad som sker i de olika verksamhetssektorerna. Slutsatsen 
är att de inte har något större intresse av att direkt styra innehållet i verksamheten, 
utan mera av att kostnader och utgifter balanseras. 

 
 
Resultatuppföljning av Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet 
Utvärdering som begrepp har stor spridning i fråga om vad som innefattas hos oli-
ka aktörer. De flesta uppfattar begreppet som att de på något sätt går tillbaka och 
ser vad det är man har gjort, i praktiken en typ av löpande uppföljning.  
 

"Utvärdera det gör man väl i princip varje dag, även om vi inte gör det 
skriftligt, så gör man det muntligt. Man vet ju vad som fungerar och 
vad som inte fungerar". (Barnskötare 4, Barn- och utbildningsförvalt-
ningen)  

 
En liknande uppfattning finns även inom skolan. En lärare säger att de utvärderar 
arbetsområden med eleverna så gott som alltid. 

En mål- och resultatstyrd skola och en målstyrd barnomsorg ställer krav på 
att verksamheten har en väl utvecklad uppföljning och utvärdering om det skall 
vara möjligt att styra på det som förutsätts i den idealtypiska styrmodellen. Hur det-
ta upplevs fungera i Barn- och utbildningsförvaltningen fokuseras i det följande. 
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- Försök att utvärdera skolans  verksamhet har inletts  
Inom skolans område görs i dag vissa försök att utvärdera verksamheten, även om 
det inte alltid sker systematiskt.  
 

"Vad vi varit dåliga på, måste jag erkänna, är att vi inte hunnit med 
den utvärderingstakt som vi trodde att vi skulle klara. Vad vi har gjort 
hittills har vi ägnat oss mycket åt att titta på den organisatoriska struk-
turen, förändringar i nämnds- och förvaltningsstrukturen. Vi har tittat 
en del på ledningsstrukturen och vi har gått ut till personalen i förvalt-
ningen. Vi har gjort tre stycken enkäter sedan 1992". (Förvaltnings-
chef, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
På övergripande nivå genomför Skolverket utvärderingar i form av s k återförings-
rapporter, vars syfte är att följa utvecklingen i avseende om kommunen lever upp 
till de nationella målen. Från centralt håll läggs stor vikt vid att påverka skolled-
ningen att använda utvärderingar som ett styrinstrument.  
 

”Utvärdering av skolans resultat och kontroll av dess kvalitet kan utan 
tvekan bidra till att ge mer värde för de pengar som satsas på skolan. 
Genom utvärdering kan politiker, elever, föräldrar och tjänstemän 
skaffa sig vetskap om huruvida de resultat som skolan uppnår överens-
stämmer med målen för verksamheten”. (Svenska Kommunförbundet, 
1994c:59) 

 
De mål som satts upp i den lokala skolplanen har olika genomslag.  

 
"Det har gjorts en utvärdering, och det förefaller som att man tycker 
att målen är klara. Sedan finns det en grupp som överhuvudtaget inte 
känner till att det finns en skolplan". (Utvecklings-chef, Barn- och ut-
bildningsförvaltningen)  

 
Personalen tar till sig målen i den lokala skolplanen i väldigt olika utsträckning, 
vilket knappast kan förklaras av bristande förmåga, utan i stället av bristande moti-
vation. 

Vid några tillfällen har utvärderingar av arbetsmetoder, organisation, ar-
betsmiljö, inflytande etc genomförts (t ex Hallgren & Råstock. 1994). Åren 
1993/94 genomfördes i fallkommunen t ex en 5-poängskurs i utvärderingsmetodik 
(Tydén & Kåks, 1995). Syftet var att ge deltagarna "redskap" att närma sig den 
"vetenskapliga världen" för att kunna utvärdera den egna verksamheten. Kursen 
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vände sig till samtliga som vid den tiden hade någon form av chefsposition inom 
skola och barnomsorg. Deltagarna presterade ett 15-tal rapporter inom olika pro-
blemområden som berörde den egna verksamhetenxxxix. På de enskilda skolorna 
sker mer eller mindre regelbundna uppföljningar av vad som händer på klassrums-
nivån avseende aspekter som, trivsel, social samvaro, arbetsformer osv. När det 
gäller att följa upp vad som sker i klassrummet finns en lång tradition hos skolans 
personal. "Jag brukar gå in och hjälpa till i klasserna med åtminstone ett läsprov 
för att se om vi håller oss ungefär där vi ska" (Speciallärare, Barn- och utbildnings-
förvaltningen). En rektor uttrycker att han genom dessa löpande uppföljningar har 
god kännedom om hur undervisningen bedrivs.  

 
"I min verksamhet vet jag ganska mycket, därför att var och en av oss 
gör en utvärdering som tar upp allting egentligen. Undervisning, mat, 
gymnastik och så här och det görs i varje klass efter samma mall. Se-
dan vet jag ju att det är väldigt olika att följa upp i olika klasser, som 
ettorna, de följer upp varje vecka och skickar hem till föräldrarna att 
den här veckan har vi jobbat med det här. Det är en sak som vi måste 
jobba mycket på. Jag själv har gjort en föräldrautvärdering och det 
skall vi göra igen". (Rektor 1, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Ett annat exempel är att följa upp vad som händer när nya pedagogiska moment 
prövas. 

De utvärderingar som genomförs har olika perspektiv. De som sker på klass-
rumsnivån är inriktade på pedagogiska och sociala aspekter. Utvärderingar som 
sker på rektorsområdet eller inom hela skolan är mera inriktade på att beskriva hur 
personalen upplever sin arbetssituation. Skolans verksamhet är komplex och låter 
sig inte "fångas in" med några enkla utvärderingar. Det är svårt att arbeta med sys-
tematiska utvärderingsinsatser. När det genomförs genomlysningar sker det genom 
att ledningen,  

 
"plockar ut vissa bitar som vi tittar på mer. /.../. Det här med föräldrar 
som jag nu skall göra, i samarbete med skolenhetsrådet, göra en ut-
värdering om hur föräldrarna tyckt att det varit i skolan, om de känner 
sig välkomna, får vara med och påverka". (Rektor 1, Barn- och utbild-
ningsförvaltningen)  

 
 
- Barnomsorgen gör löpande verksamhetsuppföljningar 
En av de bitr. rektorerna säger att det är sällan som det sker utvärderingar inom 
barnomsorgen, men att det vore önskvärt att så vore fallet. När de genomförs, sker 
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det inte regelbundet eller systematiskt, närmast skall dessa försök till utvärdering 
ses som löpande uppföljningar, med en direkt koppling till den verksamhetsplane-
ring som sker kontinuerligt. En av barnskötarna säger att de använder dessa upp-
följningar för egen del. Det är naturligtvis en klar fördel för verksamheten och 
därmed fyller dessa uppföljningar ett faktiskt behov. Utvärderingarna syftar i första 
hand till att förbättra den dagliga verksamheten.  
 

"Vid varje grovplanering så utvärderar vi föregående termin. Oftast så 
utvärderar vi varje avdelning för sig och så gör vi en gemensam ut-
värdering för hela stugan. Den lämnas sedan till förvaltningen". 
(Barnskötare 5, Barn- och utbildningsförvaltningen)  

 
Syftet med att göra dessa löpande uppföljningar är mycket praktiskt inriktat. En av 
barnskötarna säger att de gör en utvärdering av det arbete de gör. Detta kan när-
mast ses som en avstämning, mellan den planering som finns, vad som faktiskt ge-
nomförts och eventuella problem som funnits. Även om detta knappast kan betrak-
tas som en utvärdering i dess vedertagna mening, framstår det som en funktionell 
uppföljning av den löpande verksamheten. Barnskötarna ställer sig tvivlande till att 
det finns någon högre upp i hierarkin, som visar dessa uppföljningar något intresse. 
Några tydligt uttalade kopplingar till de kommunala handlingsplanerna eller de pe-
dagogiska programmen tycks inte finnas, samtidigt som barnomsorgskulturen på 
denna punkt förefaller vara så präglad av de nationella styrdokumenten att det går 
att säga att det i praktiken finns en nära koppling.  
 
 
Miljöavdelningen ser litet behov av utvärderingar 
Inom miljöavdelningen är regelrätta utvärderingar sällan förekommande. Miljöche-
fen säger att de sällan använder utvärderingar och tillägger att det är svårt att utvär-
dera projekt av olika slag. De utvärderingar som görs tenderar att bli liktydiga med 
de sammanställningar som görs i årsredovisningen. En av inspektörerna likställer 
utvärdering med den verksamhetsberättelse de upprättar årligen. Visserligen kan 
denna i någon mening ses som en utvärdering, men inte som jag ser det, i den bety-
delse som avses i den här studien. Hon säger att de ofta pratar om att de borde få 
tid för att sätta sig ner och diskutera vad det är de har gjort och vad det är de skall 
göra, men att det sällan blir tillfälle till detta. Detta får väl närmast ses som att det 
finns ett kontinuerligt behov av gemensam planering och uppföljning, aktiviteter 
som är viktiga, men som inte har med utvärdering att göra, utan snarast är det dessa 
aktiviteter som skall följas upp. Behovet av att genomföra regelrätta utvärderingar 
framstår från personalens utgångspunkt inte som speciellt uttalat. En förklaring kan 
vara att myndighetsutövningen är så dominerande och att denna i sig inte upplevs 
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som särskilt intressant att utvärdera, vilket emellertid kan förefalla något förbryl-
lande. Behovet att utvärdera borde finnas även i en myndighetsdominerad organi-
sation. 
 
 
Det borde nog utvärderas! - Diskussion och slutsatser 
Under senare år har utvärderingar kommit att framhållas som ett viktigt sätt att följa 
upp verksamhetens resultat. Från den nationella nivån (t ex Skolverket, Socialsty-
relsen och Svenska Kommunförbundet) har utvärdering som styrmetod betonats allt 
kraftigare. Svenska Kommunförbundet har t ex genomfört flera olika projekt, gett 
ut skrifter, anordnat kurser och seminarier. I det studerade fallet har det också inom 
barn- och utbildningsförvaltningen startats en del försök med att utvärdera verk-
samheten. Däremot saknas mera systematiska och heltäckande utvärderingar gene-
rellt. De utvärderingar som genomförs blir därför fragmentariska i förhållande till 
hela verksamhetsområdet. Frågan är emellertid om det ens är realistiskt att tro att 
utvärderingar kommer att vara annat än "stickprovskontroller" av effektivitet och 
kvalitet. Däremot skulle det vara möjligt att olika grupper eller enskilda får i uppgift 
att kontinuerligt genomföra enkla standardiserade "själv-utvärderingar" för att på så 
sätt få en ständig resultatåterkoppling, som ett led i att utveckla effektivitet och kva-
litet. Resultatet visar att utvärdering används sporadiskt för att kontrollera resultatet 
och för att ge nya impulser som kan förändra och utveckla verksamheten.  

Det kan knappast sägas att systematiska utvärderingar av den löpande verk-
samheten generellt sett spelar någon framträdande roll för att påverka verksamhe-
tens omfattning och innehåll, med några undantag. Intervjuerna indikerar att utvär-
deringsbegreppet hos olika aktörer ges olika innebörder. För att det skall vara fråga 
om en utvärdering krävs att det är en aktivitet som innehåller systematisk datain-
samling, en kritisk reflektion och att resultatet presenteras i skriftlig form. Det är 
bara när särskilda projektet genomförs som det är vanligt att någon form av mera 
genomarbetad utvärderingsrapport skrivs. Däremot sker, som i alla organisationer, 
löpande verksamhetsuppföljning, ekonomisk uppföljning, besöksstatistik etc. Skol-
verket genomför nationella utvärderingar, vilka får ses som försök från statsmak-
tens sida att upprätthålla någon form av nationell standard inom skolan. Intresset 
inriktas på att se vad man i kommunen gör för att påverka och utveckla utbildning-
ens inriktning och kvalitet. 

Inom barnomsorgen är uppföljningar regelmässigt förekommande, men de 
saknar koppling till övergripande mål.  

Inom miljöavdelningen kan man knappast ens säga att utvärderingar före-
kommer och de saknar där praktiskt taget betydelse som påverkansfaktor. En för-
klaring kan vara att man uppfattar sig ha en god kontroll och överblick över vad 
olika medarbetare gör och resultatet av deras arbete. Förmodligen kan detta också i 
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flertalet situationer vara en rimlig bedömning, inte minst med tanke på vilka eko-
nomiska och personella resurser som finns till förfogande. Utvärderingens funktion 
som korrigeringsinstrument används i marginell omfattning. 

Om man betraktar det ekonomiska resultat i balansräkningen som en form av 
ekonomisk utvärdering sker en kontinuerlig värdering av det ekonomiska resultatet. 
Utvärderingar av andra aspekter sker i liten utsträckning, men innehåller en tydlig 
potential för att påverka hur tjänsteproduktionen sker. Problemet är att det inte 
genomförs systematiska utvärderingar, möjligen beroende på att utvärderingen i sig 
antas ta för stora resurser i anspråk. Detta kan på sitt sätt ses som en spegelbild av 
att det inte alltid är problemfritt att värdera resultatet. Utvärderingens funktion som 
korrigeringsinstrument används bara i marginell omfattning. En allmän slutsats är 
att utvärderingsinstrumentet som företeelse vinner "terräng" och av allt fler uppfat-
tas som ett hjälpmedel för att förbättra och utveckla verksamheten. 

 
 

Sammanfattning 
Resultatredovisningen har fokuserat hur styrningen sker i den kommunala förvalt-
ningen, vilka styrinstrument som används och hur de verkar i relation till de inten-
tioner ledningen ger uttryck för. Resultatet har visat att det finns en diskrepans mel-
lan hur styrningen förväntas ske och vad som faktiskt sker i den praktiska varda-
gen. Samtidigt är det inte möjligt att säga att den styrmodell som antas existera 
skulle vara verkningslös, snarast är det så att genom att kombinera olika styrmeto-
der kan också betydande styreffekter uppnås. Problemet är snarast att styreffekter-
na i bland kan vara föga ändamålsenliga. Genom att aktörerna ändå har ett bety-
dande handlingsutrymme har de därigenom relativt goda möjligheter att korrigera 
”fel” i styrsystemet. Att detta sedan inte alltid sker kan självfallet tänkas bero på en 
lång rad faktorer. Detta gör att det framstår som angeläget att alltid hålla en diskus-
sion levande om aktörernas handlingsutrymme i relation till försöken att styra 
verksamheten hårdare. Därmed är det tid för att försöka besvara de frågeställningar 
som restes i samband med att syftet formulerade. 
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6. SLUTSATSER OCH SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
I ett avslutande kapitel summeras slutsatserna om hur styrningen i den kommunala 
förvaltningen uppfattas ske. Slutsatserna baserar sig på mina tolkningar av över-
ensstämmelsen mellan den idealtypiska styrmodell, som utgör studiens teoribas, 
och de tolkningar som de inblandade aktörerna gör. Min tanke är, som jag presen-
terade redan i syftet, att på ett teoretiskt plan kunna diskutera några av det rationa-
listiska idealets grundläggande antaganden på det sätt som de tar sig uttryck i den 
använda styrmodellen i fråga om effekter, relevans och ändamålsenlighet och på ett 
praktiskt plan kunna ha synpunkter på justerande åtgärder. Utgångspunkten är de 
fyra frågeställningar som formulerades i syftet. 
 
6.1 Studiens frågeställningar 
 
Den första frågeställning som studien avsåg att besvara var: 
 
* Hur uppfattar chefer och personal generellt sett att de metoder som används för 
att styra verksamheten i den kommunala förvaltningen fungerar? 
 
a) Den formella organisationen  
Den formella organisationen skall med utgångspunkt från den idealtypiska styrmo-
dellen:  
 
avgränsa, strukturera samt ange beslutsbefogenheter och fördelar ansvar 
 
Den formella förvaltningsorganisationen måste sägas ha förmågan att just avgränsa 
och att ge struktur, snarast förefaller förmågan att avgränsa ibland vara så effektiv 
att det i stället försvårar för olika organisatoriska enheter att samverka. Den fördelar 
formellt sett ansvar och befogenheter till aktörerna genom delegationsordningar och 
arbetsbeskrivningar. Därigenom regleras också de formella relationerna mellan oli-
ka nivåer i förvaltningen. Till denna del svarar resultatet mot den idealtypiska styr-
modellens förväntade effekter. Medvetenheten om att detta bara till en del påverkar 
personalens faktiska agerande finns självfallet, liksom att styrproblemet inte mer än 
till en del kan lösas på detta sätt. Där vore emellertid svårt att tänka sig att det finns 
en formell organisation som inte reglerar just detta. Däremot borde det, enligt min 
mening, vara möjligt att detta i större utsträckning än vad som nu sker reglerades 
via organisatoriska ramar och med ett preciserat resultatansvar. Inte minst för att 
”öppna upp” för en nätverksbaserad organisation i betydelsen att det är personalen 
som själv bestämmer om vad och med vem de behöver samverka med för att nå de 
efterfrågade resultaten. Detta får t ex konsekvenser för bl a chefsrollen och kräver 
en förstärkt utvärderingsfunktion. Jag skulle samtidigt vilja påstå att det till en del 
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är så att personalen agerar på detta sätt, trots att de organisatoriska konsekvenserna 
av detta inte har tagits. Jag skulle också vilja tolka den utveckling som nu sker går i 
en sådan riktning. En slutsats är att den formella organisationen uppfyller den ratio-
nalistiska styrmodellens antaganden på den här punkten, vilket samtidigt innehåller 
alla dess begränsningar vad gäller förmåga att styra aktörernas agerande i övrigt. 

Koordinationen av förvaltningens verksamhet förväntas ske genom chefs-
funktionen. I det följande sammanfattas några slutsatser i vad mån chefsfunktionen 
spelar den avgörande roll som antas. 
 
 
b) Chefsfunktionens ledarroll 
Chefer antas utöva sin roll som en ”länk” mellan personalen och huvudmannen för 
att förverkliga dennes intentioner. Med utgångspunkt från den idealtypiska styrmo-
dellen är en viktig uppgift för chefer:  
 
att genom sin närvaro utöva ledarskap för att precisera, stödja och kontrollera 
resultatet. I detta innefattas sådant som att koordinera, överbrygga och ställa till 
rätta. 
 
En förväntad effekt är att chefer i sin ledarroll systematiskt och direkt skall kunna 
påverka personalen och också koordinera verksamheten. I praktiken sker detta osys-
tematiskt och begränsat, därför att de aktörer de har att leda i hög grad arbetar indi-
viduellt och självständigt och ofta är så många till antalet att det av detta skäl inte 
finns möjlighet att träffa dessa tillräckligt frekvent för att ledarskapet skall vara sär-
skilt effektivt i detta avseende. Chefer är dessutom upptagna av att sköta sina egna 
uppgifter, att lösa problem som uppstår löpande och att möta andra aktörer än de 
som de formellt är chef för. En slutsats är att på grund av det sätt som verksamheten 
bedrivs, har chefer små möjligheter att fungera som ledare i dess socialpsykologiska 
betydelse. 

Studien visar också att chefer sällan kan agera på ett planerat och förutbe-
stämt sätt för att påverka personalens agerande. I stället måste de söka lösningar 
som uppstår i den rådande situationen, ad hoc-lösningar, utan hänsyn till långsiktiga 
mål, uppgjorda strategier, politiskt fattade beslut eller klart uttryckta behov och 
önskemål hos kommuninvånarna, i princip bortom vad som förväntas av dem enligt 
den rationella organisationsteorins principer. 

En annan slutsats är därmed att det finns en betydande diskrepans mellan de 
förväntningar som finns i den deskriptiva idealtypiska styrmodellens och chefers 
agerande i vardagen. Enligt min mening, vore det logiskt att kommunerna på den 
här punkten allvarligt övervägde att ge chefsrollen ett annat innehåll. 
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Chefers möjlighet ligger, som jag uppfattar det, i första hand i att använda 
någon eller några av de styrmetoder som undersökts. Även detta är problematiskt, 
eftersom det ibland är andra än de själva som till fullo förfogar över dessa. 
 
 
c) Chefer förfogar över olika typer av styrmetoder som de förväntas nyttja för att 
styra olika aspekter av verksamheten 
I det följande görs en genomgång av hur chefer nyttjar olika tekniker för att styra 
verksamheten. Den första av dessa som behandlas är regelstyrning. 
 
1. Regelstyrning 
Inrättandet av regler är ett sätt att skapa ett rutinartat agerande från personalen t ex 
i avsikt att ge förutsägbarhet, spara tid och ge ett enhetligt handlande. Med ut-
gångspunkt från den idealtypiska styrmodellen förväntas chefer använda regelsy-
stemen för:  
 
att tolka, definiera och begränsa aktörernas handlingsutrymme  
 
Reglers viktigaste funktion tycks vara att sätta yttre gränser för personalens hand-
lingsutrymme och i specifika fall reglera konflikter. Arbetsuppgifterna är ofta så 
komplexa, att regler bara delvis kan fungera rutinskapande. Regler måste i stället 
visa på grundläggande principer. Enligt min mening är risken stor att alltför detalje-
rade regler, med en stark betoning på strikt efterlevnad, riskerar att leda till att det 
blir viktigare att följa reglerna, än vilka resultat som uppnås. Självfallet är det inte 
möjligt att få en fungerande organisation utan några som helst regler, men dessa be-
höver sannolikt begränsas till antal och detaljeringsgrad. 

Reglers förmåga att påverka personalens agerande varierar också, som man 
kan förvänta sig, kraftigt inom de tre verksamhetssektorer som studerats. Regelver-
ket är av störst betydelse inom miljöavdelningen. Den del av verksamheten som är 
myndighetsutövning styrs både till form och innehåll av lagstiftning och förord-
ningar. Regelverkens funktion inom den myndighetsutövande delen kan ses som ett 
sätt att upprätthålla bilden av rättssamhället, inte minst genom en stark betoning på 
att personalen förväntas följa gällande regler. Inom den icke-myndighetsutövande 
verksamheten är reglernas funktion att sätta gränser, statuera exempel, hantera "svå-
ra fall" och i specifika situationer värna om den enskildes rätt. Inom barnomsorg 
och skola är syftet i första hand att ange hur olika "gränssituationer" skall hanteras, 
det kan t ex gälla när personal inom barnomsorgen misstänker att ett barn far illa, 
eller en elev som vägrar att delta i skolundervisningen som regelverken ger stöd. 
Den tydligaste påverkan för den enskilde i icke-myndighetsutövande verksamheter i 
det dagliga livet har den arbetsrättsliga lagstiftningen med tillhörande avtal, regler 
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som rör förhållandet mellan den enskilde individen och arbetsgivaren och har bara 
indirekt med styrningen av verksamhet att göra. Där regleras t ex personalens möj-
ligheter att påverka beslut som rör deras egen arbetssituation. Regelverkens förmå-
ga att styra i andra avseenden förfaller begränsade, t ex för att kunna hantera aspek-
ter som dimensionering och resursfördelning. En slutsats är att regelverken i huvud-
sak har den funktion som avses i den idealtypiska styrmodellen, men de har också 
de begränsningar att styra som man kan förvänta sig. Regler kan därför, som jag ser 
det, inte användas för att styra annat än i vissa specifika situationer. En ökad beto-
ning på regelstyrning skulle därför knappast ge en starkare styrverkan, särskilt i or-
ganisationer med hög kompetens hos berörda yrkeskategorier. 

När regelsystemen inte förmår att hantera organisationens resursfördelnings- 
och resursanvändningsproblem används i stället ekonomistyrning. I det följande av-
snittet sammanfattas studiens slutsatser i detta avseende. 
 
 
2. Ekonomistyrning 
För att bedriva en verksamhet är det på flera punkter avgörande både för kvalitet 
och omfattning att det finns tillräckligt med ekonomiska resurser tillgängliga. Med 
utgångspunkt från den idealtypiska styrmodellen förväntas chefer använda ekono-
miska styrmedel för: 
 
att fördela resurser och därigenom fokusera vissa aktiviteter, för att balansera 
utgifter och intäkter samt för att kontrollera hur resurserna används 
 
Den ekonomiska styrningen är i första hand, också som väntat, ett verksamt medel 
för att fördela resurser som varje organisatorisk enhet förfogar över. Detta reglerar 
verksamhetsvolymen, men påverkar inte nödvändigtvis alltid verksamhetens inne-
håll. De problem som uppstår när det gäller att fördela resurser finns i stället ofta på 
den politiska nivån, på grund av hänsynen till väljarnas och starka opinionsgruppers 
krav som gör att det inte alltid är möjligt att balansera kommunens ekonomi på ”to-
talnivå”, liksom hur resurser fördelas till olika verksamheter. Att rent tekniskt kon-
trollera att utgifter och intäkter balanserar är däremot mindre problematiskt. En 
slutsats är att den ekonomiska styrningen i huvudsak fungerar som man kan förvän-
ta sig, med utgångspunkt från den idealtypiska styrmodellen. Samtidigt är det ändå 
mitt intryck att den ekonomiska styrningen, trots allt, är övervärderad av aktörerna. 
Möjligen beror det på att den som behärskar den ekonomiska styrningen också be-
sitter makt. Framgång respektive misslyckande när det gäller att klara budgeten 
framstår tydligt och blir därigenom ofta viktigare att klara än att uppnå avsedda re-
sultat. Härav följer att chefer tycks, när det är nödvändigt, vara beredda att lägga all 
sin tid på att hantera ekonomiska frågeställningar. Verksamheten skulle sannolikt 
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tjäna på om chefer intresserade sig mer för denna och mindre för budgettekniska 
aspekter, men av de skäl som redan framförts förefaller detta osannolikt. 

När varken regler eller ekonomistyrning mer än i vissa specifika avseenden 
förmår påverka personalen används ”bilder av önskvärda tillstånd”, eller uttryckt 
som målstyrning för att påverka deras handlingar. I det följande dras några slutsat-
ser av hur denna upplevs verka. 
 
 
3. Målstyrning 
Målstyrning används för att beskriva önskvärda resultat. Med utgångspunkt från 
den idealtypiska styrmodellen förväntas chefer använda målstyrning för:  
 
att ge verksamheten en viss inriktning och ett visst innehåll, som samtidigt klar-
gör för organisationen centrala värden 
 
Målstyrningen har en viktig roll, men inte bara för att målen upplevs som efter-
strävansvärda, utan för att de visar på väsentliga värden. Målstyrningens syfte kan 
därför lika mycket ses som ett sätt att förändra eller befästa organisationens interna 
kultur som att ge verksamheten en viss inriktning och att åstadkomma ett visst re-
sultat. En slutsats är att målen i huvudsak har de funktioner som de är avsedda att 
ha, men att det även på den här punkten är så att detta bara delvis styr personalens 
agerande. En av orsakerna är att målen antingen är för allmänt hållna och ger då 
personalen ett betydande handlingsutrymme, eller också alltför detaljerade för att 
det skall vara praktiskt möjligt att täcka in alla aspekter av den verksamhet som be-
drivs. Är det dessutom så att målen inte avspeglar personalens grundläggande vär-
deringar, finns det så vitt jag kan se, inte något som hindrar dem från att agera på 
det sätt som de själva finner för gott inom tämligen vida gränser. Målstyrningen kan 
därför sägas i större utsträckning legitimera än att skapa nya beteenden hos persona-
len. Tvärtemot vad man skulle kunna förvänta sig används målen sällan för att ut-
värdera resultatet. 

Personalens handlingssfär kan vare sig specificeras eller avgränsas på ett än-
damålsenligt sätt genom att bara använda de hittills behandlade styrmetoderna, t ex 
därför att de enskilda individerna inte gärna regelmässigt utför handlingar som stri-
der mot deras egna värderingar om vad som är rätt och fel. Jag kommer därför att 
något närmare gå in för att sammanfatta studiens slutsatser av vilken roll som orga-
nisationskulturen spelar för hur styrningen sker. 
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4. Organisationskultur 
Oavsett om det finns en uttalad avsikt eller inte, tycks det inom varje organisation 
existera värderingar som har ett dominerande inflytande på personalens agerande. 
Antingen styrs organisationen mer eller mindre omedvetet av dessa, eller så försö-
ker ledningen eller dess ”kodbärare” (t ex Berg, 1995) att styra verksamheten ge-
nom att på olika sätt påverka andra aktörers värderingar. Med utgångspunkt från 
den idealtypiska styrmodellen förväntas chefer vidare:  
 
ge uttryck för och betona centrala värden och att utföra symboliska handlingar 
(som en del av organisationens kultur) för att påverka personalens agerande 
 
Organisationens kultur är den faktor som ledningen tycks ha minst möjlighet att di-
rekt påverka, snarast är det ledningen som ofta måste ta hänsyn till de värderingar 
personalen finner angelägna. Vad detta beror på går det här bara att spekulera om. 
En förklaring kan vara att de olika yrkeskategorierna (professio-nerna) har en så 
stark gemensam värdebas att de inte låter sig påverkas i någon större utsträckning. 
Personalens värderingar kan antas hänga samman med de erfarenheter de har med 
sig in i organisationen, där ökad grad av professionalitet för en yrkeskategori för-
stärker detta intryck. Av dessa skäl kan det tänkas att det finns en medvetenhet om 
att det för att påverka personalens värderingar krävs en så omfattande insats av åt-
gärder att det i de flesta fall inte är möjligt. En annan förklaring kan vara att led-
ningen saknar ofta en tillräckligt stark legitimitet hos personalen för att de skall låta 
sig påverkas i någon större utsträckning när det gäller värderingsfrågor. En slutsats 
är att det finns en medvetenhet hos många chefer att det inte går att agera mot per-
sonalens värderingar specifikt eller allmänt mot organisationens kultur. 

En faktor som kan antas påverka personalens värderingar är vilken typ av 
kompetens dessa besitter. Det kan därför finnas anledning att sammanfatta några 
slutsatser vad gäller kompetensfaktorns roll för att styra verksamheten. 
 
 
5. Personalens kompetens 
Att det generellt finns ett samband mellan en persons kompetens och förmågan att 
utföra en viss typ av uppgifter torde knappast vara ett omstritt påstående, däremot är 
det betydligt svårare att veta något om hur detta samband ser ut. Med utgångspunkt 
från den idealtypiska styrmodellen förväntas chefer:  
 
rekrytera personal med viss kompetens samt fort- och vidareutbilda dessa, vilket 
förmodas påverka deras agerande 
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Personalens kompetens styr agerandet på ett sätt som ledningen bara har begränsade 
möjligheter att påverka. Sett från organisationens utgångspunkt gäller frågan i för-
sta hand att ständigt se till att personalen har den kompetens som kan antas svara 
mot vissa bestämda uppgifter, det gör personalrekrytering och fort- och vidareut-
bildning av personalen till centrala frågeställningar. Enligt min uppfattning är per-
sonalens kompetens en av de allra viktigaste faktorerna för att påverka verksamhe-
tens innehåll och kvalitet. Det förefaller också som frågan om personalens kompe-
tens, trots att denna ges stor vikt, ändå underskattas av ledningen. Enligt min me-
ning är detta ett område där kommuner än mer borde fundera över att utveckla nya 
och än mer effektiva former för att fort- och vidareutbilda personalen, men även 
ställa krav på t ex universitet och högskolor vad gäller de yrkesinriktade utbildning-
ar som bedrivs där.  

De styrmetoder som behandlats så långt gäller löpande påverkan på den på-
gående verksamheten. Ett annat sätt är att följa upp resultatet av verksamheten. 
 
 
6. Utvärdering 
Det finns ingen organisation som kan bedriva en effektiv verksamhet utan att ha 
kontroll över resultatet. Med utgångspunkt från den idealtypiska styrmodellen skall 
chefer genom utvärderingar och uppföljningar:  
 
kontrollera resultatet för att få feed-back om vilka åtgärder de behöver vidta för 
att vidareutveckla styrsystemen och verksamhetens innehåll 
 
Utvärderingar används i den kommunala förvaltningen i så liten omfattning att det 
knappast överhuvudtaget går att säga att de spelar någon roll alls betraktat som 
styrmetod. Utvärderingar tycks i stället användas ibland som ”alibi” för att förankra 
eller helt enkelt lägga ner verksamheter. Däremot finns det relativt väl utvecklade 
system för att följa upp verksamheten. Dessa gäller ofta ekonomi, antal besökande 
och andra faktorer som är lätta att kvantifiera. Det förefaller samtidigt som att in-
samlade data sällan är föremål för några mer ingående analyser, utan uppföljningen 
tycks ske rutinmässigt och föranleder sällan några åtgärder, så vida avvikelserna 
inte är uppenbara. En slutsats är att tekniken förefaller fungera, men att den endast 
används i begränsad omfattning. Ett viktigt skäl till detta kan på goda grunder antas 
vara att det både är svårt och förhållandevis dyrt att kontinuerligt och systematiskt 
utvärdera verksamheten. 

Med utgångspunkt från denna genomgång gör jag i det följande ett försök att 
i ytterligare koncentrerad form sammanfatta effekterna av styrningen i den kommu-
nala förvaltningen. 
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Den formella organisationen avgränsar verksamheten gentemot andra verk-
samheter och avgör den huvudsakliga omfattningen av verksamheten. Innehållet 
bestäms bara på ett allmänt plan. Ledarskapets viktigaste funktion tycks vara att 
agera i det ”kommunala spelet”, framför allt i spelet om resurserna. Ledarskapets 
betydelse i ett socialpsykologiskt perspektiv framstår som relativt marginellt i för-
hållande till de förväntningar som förefaller ställas i det fallet. Det gör att ledarska-
pet framstår som viktigare för att påverka verksamhetens omfattning än för innehål-
let, vilket knappast var ett förväntat resultat. För förvaltningar som inte är myndig-
hetsutövande spelar t ex formella regler endast en roll i "gränssituationer". Inom 
den myndighetsutövande miljöavdelningen är det formella regelverket starkt och 
det styr i väsentliga delar yrkesutövningen och begränsar handlingsutrymmet. Led-
ningens försök att styra centreras kring ekonomistyrningen. Den ekonomiska styr-
ningen avgör i hög grad verksamhetens omfattning, dess betydelse för att påverka 
innehållet ligger i första hand på att skapa förutsättningar, inte att påverka innehål-
let som sådant. De dominerande värderingarna (organisationskulturen) styr ledning-
ens möjligheter att agera mer än att de kan påverkar aktörernas värderingar, vilket 
innebär att deras möjligheter att styra förvaltningen kompliceras. Personalens kom-
petens är viktig för förvaltningens förmåga att prestera tjänster av ett bestämt inne-
håll och med en viss kvalitet. Utvärdering, är som tydligt framgått, som metod för 
att styra i förvaltningen tycks i det närmaste sakna betydelse. Detta innebär på ett 
praktiskt plan, som jag ser det, att man i den kommunala verksamheten mera fre-
kvent borde använda de möjligheter som ligger i att verksamheten utvärderas konti-
nuerligt. 

Sammanfattningen har så långt koncentrerat sig på hur cheferna i sin roll eller 
med hjälp av olika tekniker styr förvaltningen. En annan aspekt är hur ledningen 
själva ser på sina försök att styra förvaltningen. 
 
 
Den andra frågeställning som studien avsåg att besvara var: 
 
* Upplever chefer att de har möjlighet att styra verksamheten i förvaltningen med 
hjälp av sin chefsroll och tillgängliga styrmetoder och hur definierar de i så fall 
detta? 
 
En central fråga är naturligtvis hur chefer upplever och definierar sina möjligheter 
att styra förvaltningens verksamhet. Kontrollen över chefsfunktionen är viktig för 
såväl den politiska ledningen som den centrala förvaltningsledningen, om dessa vill 
ha ett dominerande inflytande över verksamheten. Orsakerna till att vilja kontrollera 
chefernas agerande kan antas vara något olika, beroende från vilka utgångspunkter 
problemen betraktas. I den rationalistiska teoribildningen ses chefer som huvud-
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mannens företrädare och förväntas därmed handla på dennes uppdrag. Chefsposi-
tioner som besätts med "starka" ledare som är lojala mot ledningen ses som att des-
sa understödjer ledningens makt. De studerade kommunala cheferna har emellertid 
inte utrymme för att fungera som "starka ledare", eftersom de i så fall riskerar att 
konkurrera med de ansvariga politikerna om inflytandet i de frågor där politik och 
förvaltning överlappar varandra. Samtidigt som huvudmannen är alltför heterogent 
sammansatt för att kunna uttala en entydig hållning i de flesta frågor, vilket i sin tur 
är problematiskt när organisationen skall styras. 

En slutsats är att chefer inte tycks uppleva att de kan styra verksamheten så 
mycket som de skulle vilja, bl a därför att de hela tiden måste verka från olika tids-
perspektiv. De ger de akuta problemen företräde för att få den löpande verksamhe-
ten att fungera i ett dag från dag perspektiv. Deras arbete med mera framtidsinrikta-
de aktiviteter gäller i första hand nästkommande års budet, varför någon egentlig 
långsiktighet knappast kan sägas existera. Chefens möjlighet att påverka styrningen 
av förvaltningen kan i första hand ses som att aktivt leda budgetarbetet. Det reella 
inflytandet har i första hand förvaltningsledningarna, eftersom det är de som lägger 
fram de slutliga budgetförslagen till politikerna. Chefers möjligheter förefaller där-
för ligga i deras förmåga att skapa förutsättningar för aktörerna att agera, samtidigt 
som de behöver sätta gränser. För snäva gränser skapar sannolikt försiktiga aktörer 
med påföljande konsekvenser och för vida gränser leder till att de riskerar att tappa 
kontrollen över verksamheten. De tvingas göra vad de kan för att upprätthålla före-
ställningen om den rationella effektiva organisationen, för att den svarar mot en 
idealbild av en effektiv organisation i den representativa demokratins tjänst och inte 
minst för att den understödjer sektorsintresset och deras egen makt. För den kom-
munala förvaltningen, liksom för andra typer av organisationer, uppstår svårigheter 
av olika slag när verksamheten avviker allt för starkt från den ideala bilden. 

Chefernas lojalitet förefaller i första hand vara riktad mot den egna verksam-
heten. Ett skäl till detta kan vara att det inte annars är möjligt för den enskilde che-
fen att upprätthålla sin legitimitet och utan en sådan hos den egna personalen upp-
står snart en ohållbar situation. Detta, tillsammans med de vitt skilda typer av verk-
samhet som bedrivs talar för en kommuns olika förvaltningar endast är mycket löst 
kopplade till varandra. I stället deltar företrädare för olika verksamhetssektorer i en 
ständigt pågående kamp för att erhålla resurser från den gemensamma "kassakis-
tan", vilket kanske är den enda punkt som förenar dem. Möjligen är det detta, som 
är grunden för att kunna tala om kommunen som en organisatorisk helhet. Den som 
är framgångsrikast därvidlag förefaller i mindre grad avgöras av hur effektivt man 
bedriver sin verksamhet, utan detta är i stället i första hand beroende av vilka om-
råden som befolkningen uppfattar har störst legitimitet i förhållande till de behov 
och de intressegrupper som existerar. 
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Förvaltningscheferna är de som i första hand tolkar de beslut som kommun-
fullmäktige och kommunstyrelsen och den egna nämnden fattar (och är dessutom 
ofta de som arbetat fram och formulerat beslutet). Det är deras uppgift att se till att 
de politiska besluten effektueras inom givna ramar och att de medel som anslagits 
används på ett sätt så och att ett nöjaktigt resultat uppnås. Beroende på en mängd 
olika faktorer, inte minst genom vad som händer i det omgivande samhället, föränd-
ras förutsättningarna kontinuerligt och löpande justeringar måste vidtas. Risken 
finns t ex alltid att budgeten inte håller. Därmed är det ett ständigt arbete att försöka 
balansera intäkter och utgifter. Det är inte ledningen som själva förbrukar pengarna, 
varför de måste använda den ekonomiska styrningen för att begränsa och kontrolle-
ra hur de olika förvaltningarna förfar med tilldelade medel. Då de fasta kostnaderna 
utgör så stor andel är detta förenat med betydande svårigheter i praktiken. Den 
kommunala beslutsprocessen i sig är omgärdad av ett offentligrättsligt regelverk 
som hela tiden måste upprätthållas och bevakas. Inte minst för att olika intresse-
grupper och media ständigt bevakar både egenintressen och allmänintressen. Det 
innebär att ledningen måste bevaka att det inte sker misstag, som gör att de själva 
eller kommunen råkar "illa” ut. För att bibehålla sin legitimitet måste de agera så att 
det uppfattas som att de själva både följer spelreglerna och är beredda att upprätt-
hålla att dessa följs. De kan genom sin ständiga interaktion med politikerna och ge-
nom sitt "tolkningsföreträde" relativt övriga aktörer i hög grad påverka vilka priori-
teringar som görs mellan de olika förvaltningarna. Detta innehåller i sig ett problem 
som är förknippat med rollfördelningen i den representativa demokratin. Möjlighe-
ten för ledningen på den centrala förvaltningsnivån och på förvaltningsnivån att sty-
ra och påverka påminner närmast om en rysk docka, innehållet finns under kontroll, 
men är ändå inte åtkomligt. 

De sektorsspecifika cheferna kan ses som de som är direkt ansvariga för den 
dagliga verksamheten. En viktig uppgift är att följa kostnaderna i relation till bud-
geten. I normalfallet är de fasta kostnadernas andel så stor att det sällan sker avvi-
kelser av betydelse. Frågan gäller mera om det är möjligt att motivera motsvarande 
resurser för nästkommande år. De chefer som befinner sig närmast produktionen är 
också vanligen de som har den mest specialiserade kompetensen. Sina kunskaper 
får de dock inte alltid tillfälle att använda sig av, då de är fullt upptagna med att 
reda upp diverse problem som inte direkt har med själv ledarskapet av den löpande 
verksamheten att göra. Merparten av tiden går i stället åt till att skapa de praktiska 
förutsättningarna för den dagliga verksamheten, genom att vidta en mängd åtgärder 
i form av möten, få till stånd beslut, lösa konflikter, skaffa fram lokaler och materi-
al, bevilja ledigheter, rekrytera vikarier etc. Chefer måste ständigt "smörja" maski-
neriet, medan de i liten grad direkt kan påverka personalens dagliga agerande i öv-
rigt genom sitt direkta ledarskap.  
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När en yrkesgrupp eller enskilda aktörer inom denna tar sig för stora friheter 
kan man förmoda att ledningen vill begränsa handlingsutrymmet. Man kan emeller-
tid tänka sig att ledningen lika väl är intresserade av att en yrkeskategori eller en-
skilda aktörer ökar sitt handlingsutrymme. Kanske är det detta man eftersträvar när 
en verksamhet decentraliseras? Ett för stort handlingsutrymme behöver, enligt min 
mening, inte vara ett mindre bekymmer än ett för litet. 

Min slutsats är därför att chefer i en del avseenden styr verksamheten hårt 
och i andra avseenden är deras inflytande tämligen begränsat. Framför allt högre 
chefer har stort inflytande över hur resurser fördelas och vilka verksamhetsområ-
den som prioriteras, vilket på sitt sätt bara är olika sidor av samma mynt. De har re-
lativt stora möjligheter att generellt sett underlätta eller försvåra personalens dagli-
ga arbete. Enligt min uppfattning riskerar ambitiösa försök att detaljstyra verksam-
heten snarast leda till att detta försvårar personalens arbete. Chefers arbete bör där-
för, som jag ser det, i större utsträckning än nu inriktas på att skapa förutsättningar 
för personalen att utföra sina uppgifter. Vad chefer däremot inte kan påverka sär-
skilt mycket, även om de skulle vilja, är att direkt påverka personalens dagliga ar-
bete, helt enkelt för att de inte har den tid som behövs för att veta vad personalens 
faktiskt gör. 

Den andra sidan av detta mynt är hur personalen upplever att de blir styrda. 
 
 
Den tredje frågeställning som studien avsåg att besvara var: 
 
* Upplever personalen att de har ett handlingsutrymme att agera inom och hur de-
finierar de i så fall detta? 
 
Frågan om personalens handlingsutrymme och om detta går att styra innehåller fle-
ra dimensioner. Den idealtypiska styrmodellen utgår från att de aktörsroller som 
skapas, dels skall vara avgränsade i förhållande till varandra och dels vara varandra 
kompletterande. Rollernas innehåll skall därmed vara som enskilda ”pusselbitar” 
som sammantaget bildar hela ”pusslet”. Detta är självfallet i praktiken omöjligt av 
en mängd olika skäl. Ett sådant är att den kommunala förvaltningen innehåller yr-
keskategorier med expertkunskaper som utvecklat sina yrkesroller inte bara genom 
att dessa definieras från sin organisatoriska position, utan från flera andra utgångs-
punkter. 

Berg (1995) konstaterar att de förändringar som skett i statens styrning av 
skolan lett till att det kollektiva handlingsutrymmet för den enskilda skolan ökat. 
Enligt min mening behöver detta inte innebära att den traditionellt höga grad av au-
tonomi som lärare haft därför för den enskilde individen har ökat. Snarast kan den 
ökade betoningen på att använda arbetslag i skolan (t ex Malmberg, odaterad) ses 
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som ett sätt att försöka att begränsa det individuella handlingsutrymmet. Skolans 
aktörer, i första hand lärarna, upplever sig i hög grad kunna råda över sin egen ar-
betssituation. Detta kan emellertid inte tolkas som att personalen kan göra vad de 
vill. Tvärtom befinner de sig inom en väl avgränsad ram. Ekonomiska restriktioner, 
regler, läroplaner, rådande organisationskultur och elevernas närvaro ger begräns-
ningar för vad som är möjligt respektive omöjligt att göra. Sett från en sådan ut-
gångspunkt är styrningen av skolans aktörer påfallande stark, samtidigt som det 
finns en handlingssfär som man upplever sig både bestämma och ha kontroll över. 
Detta uttrycks t ex på följande sätt: 

 
- "Jag tycker att jag har väldigt fria tyglar, mycket fria tyglar. Jag 
tycker att jag kan göra precis vad jag vill, men det är klart att det finns 
gränser". (Lärare 2, Barn- och utbildningsförvaltningen)  
 
-"Man har ju sin frihet inom ramarna". (Lärare 1, Barn- och utbild-
ningsförvaltningen)   
 
- "Det är ingen som lägger sig i vad jag gör. Jag får ju följa de be-
stämmelser som finns naturligtvis". (Assistent, Barn- och utbildnings-
förvaltningen) 
 
- "I mitt direkta arbete är jag inte styrd av något mer än tiden". (Spe-
ciallärare, Barn- och utbildningsförvaltningen)  
 
- "Jag lever mitt eget liv". (Lärare 2, Barn- och utbildningsförvaltning-
en) 
 
- "Det upplever jag att jag kan bestämma helt själv. Det är väldigt lite 
som styr mig". (Lärare 5, Barn- och utbildningsförvaltningen) 

 
Lärarnas uppfattning om vilket handlingsutrymme de har kan sammanfattas som att 
detta ofta begränsas av väldigt praktiska saker, som utrymmen och tid. Medan de 
själva upplever att de kan styra över det pedagogiska innehållet.  

Personalen inom barnomsorgen talar mindre uttalat om sin handlingsfrihet. 
Det förefaller som om denna relativt de organisatoriskt överordnade nivåerna är 
tämligen stor, inom den ram de tilldelats. Eftersom arbetet är så tydligt gruppinrik-
tat är också interaktionen med arbetskamraterna betydligt större än för t ex skolan. 
Detta kan antas ge relativt starka restriktioner för att helt på egen hand besluta vad 
och på vilket sätt man vill utföra sina arbetsuppgifter. Aktörernas utrymme för att 
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handla fritt är således beskuret, inte bara av ledningen, utan även av arbetssituatio-
nen som sådan. 

För miljöavdelningen är i praktiken arbetet så uppstyrt av myndighetsutövan-
de och andra administrativa rutiner, att aktörerna i princip agerar inom en begränsad 
ram. Personalen tvingas i sitt agerande ta hänsyn till vilka frågor som kommer upp 
på "dagordningen". Ärenden kommer hela tiden in, t ex genom att lagstiftningen fö-
reskriver en viss typ av åtgärd, eller att någon juridisk eller fysisk person påkallar 
det. Arbetet är individualiserat och uppbyggt på rutiner. Vad personalen upplever 
som handlingsfrihet är t ex att de i viss utsträckning kan bestämma i vilken ordning 
de vill utföra sina arbetsuppgifter och planera sin arbetsdag, däremot hur de skall 
utföra sina arbetsuppgifter är förknippat med starka restriktioner. 

Trots försöken att begränsa handlingsfriheten inom de givna rollerna finns så-
ledes ett handlingsutrymme. Det som t ex sker i klassrummet påverkas till stor del 
av den interaktion som sker mellan lärare och elever, där styrsystem sätter gränser 
för resurser i form av tid, lokaler, material och för vilken inriktning verksamheten 
får. Det förefaller t ex som hög kompetens, knuten till rollen eller till den enskilde 
individen, generellt sett ökar handlingsutrymmet och ger därmed en större "frizon". 
De aktörer som vill utnyttja det utrymme som finns både kan och gör sannolikt det-
ta. Det kan vara en förklaring till varför alla försök att förändra t ex skolans innehåll 
till synes är så svåra att genomföra. Även om de "frizoner" som finns inte är stora, 
tycks de vara starkt "befästa". Lärarna själva upplever att den kompetens de besitter 
är viktig, liksom att man tror på det man gör. Det enda sättet att komma innanför 
denna "befästning" förefaller vara att komma i kontakt med aktörerna på ett indivi-
duellt plan för att konfrontera de förhärskande värderingarna med den enskilde ak-
törens. Till liknande slutsatser kom Nytell (1994) när han studerade skolledares ar-
betsvillkor. Han fann att det endast var ett fåtal lärare som ansåg att på skolan for-
made regler, konferensbeslut och direktiv från skolledarna var styrande för under-
visningen. I stället var det lärarna som utifrån elevgruppens sammansättning och lä-
roplanens mål och riktlinjer samt att de individuellt styrde undervisningen som var 
de faktorer som de ansåg betydelsefulla. Han drog slutsatsen att skolledarnas arbete 
inte präglas av ett arbete riktat mot lärarnas undervisning. Även Johansson (1992) 
drog motsvarande slutsatser när han studerade klientrelaterat arbete. Han noterade 
att "gräsrotsbyråkraternas" självständighet, i likhet med Lipsky (1980), är större än 
deras position i den formella organisationshierarkin ger vid handen. Slutsatsen av 
diskussionen kan tolkas som att aktörerna inom sina roller och de givna ramarna i 
normalfallet upplever sig ha varierande grad av handlingsfrihet.  

Kan då de professionella och semi-professionella sägas företräda en rationa-
listisk kunskapssyn? De kontrollerar ett visst kunskapsområde. Dessa kunskapsom-
råden kan ses som uppbyggda av rationella antaganden och förklaringar, även om 
dessa senare kan komma att visa sig felaktiga. Kanske saknar det rent av poäng att 
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säga att de professionella företräder en rationalistisk kunskapssyn, faktum är att de 
gör detta per definition. Poängen är i stället att de kan antas agera utifrån de ratio-
nella föreställningar som de har om vad som är lämpligt, olämpligt, rätt och fel osv. 
Detta leder i sin tur till att de kommer att agera målinriktat och på ett konsekvent 
sätt, de har en teoretisk förankring i det de gör och de har kolleger som de kan vara 
övertygade om att de stödjer dem. Det gör att de professionella i varje typ av orga-
nisation kan antas ha en stark position. De professionella i sin yrkesutövning före-
träder således en syn på vad som är rationellt agerande, som har sin utgångspunkt i 
den egna professionens ”inre logik”. Agerandet utgår därför alltid från vad som är 
ändamålsenligt för den egna professionens autonoma position. I den rationalistiska 
organisationsteorin är organisationen i första hand tillkommen för att tjäna huvud-
mannens syften. Det kan självfallet variera vilka dessa syften är. Rationaliteten blir 
därmed direkt kopplad till möjligheterna att styra organisationen, just för att hu-
vudmannens syften såväl kort- som långsiktigt skall kunna uppnås. Ytterst är detta 
en fråga om överlevnad för organisationen. 

Organisationers funktion utgår i den rationalistiska traditionen från att skapa 
positioner där aktörernas handlingsutrymme avgränsas och preciseras. I vad mån 
dessa positioner överensstämmer med aktörernas yrkesprofessioner kan ifrågasät-
tas. Beckman (1989) framhåller att de professionella för att upprätthålla sin posi-
tion regelmässigt hamnar i konflikter med olika intressen. Grunden för dessa kon-
flikter får sökas i kampen om auktoritet och legitimt ledarskap. Auktoritetsansprå-
ket är det som är socialt sanktionerat (Beckman, ibid.)xl. En konfliktanledning kan 
vara med grupper som hävdar ledaranspråk, antingen genom en likartad eller olik-
artad form av auktoritet. Denna konflikt är enligt min mening mera central än de 
konflikter som uppstår med underordnade och med ”klienter”, därför att dessa som 
regel inte hotar de professionellas legitimitet. Beckman (ibid.) framhåller att det att 
vara expert innebär att utöva ledarskap, framför allt genom att vägleda andras 
handlingar och tänkande. Så vitt jag kan se är det samma ledarskap som den by-
råkratiska ledningen också vill utöva. Även om de professionella är nödvändiga för 
organisationens förmåga att fungera väl, så passar de inte på den här punkten in i 
den rationella organisationsteorins grundläggande antaganden. Konflikten om le-
daranspråken är viktig, därför att den så uppenbart strider mot den rationella orga-
nisationsteorins princip att ledarskapets auktoritet utgår från ledningens sanktion av 
detta. Framtidens organisationer kan förväntas i allt större utsträckning bygga på att 
aktörerna besitter allt mer avancerad kompetens, sannolikt också kopplad till speci-
fika värderingar. Om så blir fallet kommer det att utgöra en betydande utmaning 
mot att utforma adekvata styrsystem. 

Aktörerna förväntas agera inom ramen för en tilldelad roll i den formella or-
ganisationen. Styrningen lägger tydliga restriktioner, men det finns uppenbarligen 
ett handlingsutrymme, en ”frizon”, där individen har fritt spelrum. Detta kan av en 
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enskild aktör ibland upplevas som tämligen stort. Upplevelser av en begränsad 
handlingsfrihet är knuten till att enskilda individer, framför allt i situationer när de 
varken kan bestämma på vilket sätt arbetet skall utföras eller i vilken ordning ar-
betsuppgifterna skall utföras upplever de sig som starkt styrda. Detta tycks emeller-
tid endast gälla ett begränsat antal aktörer. De flesta uppfattar i stället att de har den 
handlingsfrihet som de vill ha. 

Vad används handlingsutrymmet till? Detta är en svårbesvarad frågeställning, 
men nog så central från ett styrningsperspektiv. Sett från ledningens utgångspunkt 
är det naturligtvis centralt vad aktörerna gör med sitt handlingsutrymme. Agerar 
personalen i linje med ledningens intentioner, eller har de sina egna föreställningar 
om vad som är bra och ändamålsenligt. Vi är då tillbaka till frågan om det rationella 
och kan då förmoda att organisationens rationalitet inte alltid överensstämmer med 
de olika yrkesgruppernas, som i sin tur inte alltid överensstämmer med den enskilde 
individens. Även om jag här varken törs eller vill ge uttryck för någon uppfattning 
om enskilda individer ibland agerar helt på sina egna villkor, kanske också i strid 
med huvudmannens intentioner. Detta är som fenomen mindre problematiskt om 
det rör några enskilda individer. En organisation som inte förmår att kontrollera att 
de enskilda aktörernas agerande ligger i linje med ledningens intentioner kan där-
emot knappast sägas vara styrd. 

En central frågeställning är också om personalen i första hand utför en upp-
gift åt organisationen eller utövar sitt yrke? Detta kan naturligtvis vara så att perso-
nalen upplever att dessa bägge uppgifter mer eller mindre sammanfaller. Det kan i 
så fall tolkas som att personalen egentligen inte behöver styras för att huvudmannen 
skall uppnå sina intentioner, en sådan skulle bara fungera störande. Ett annat alter-
nativ är att ledningen har invändningar mot personalens sätt att utöva sitt yrke, vil-
ket innebär att det finns en diskrepans mellan att utföra de uppgifter som ledningen 
bestämmer och vad yrkesnormerna kräver. I ett sådant läge kommer ledningen att få 
uppenbara problem med att påverka personalens agerande. Det verkar som att ar-
betsuppgifter som i huvudsak utförs individuellt, med komplexa arbetsuppgifter 
som kräver hög kompetens och en viss öppenhet för nya idéer och där det inte är 
självklart vilket som är det bästa sättet att utföra arbetsuppgifterna gynnar upp-
komsten av "frizoner". Att skapa ett handlingsutrymme förutsätter att aktörerna vill 
ha ett sådant, eller är villiga att skaffa sig detta och att försvara sina ”erövringar”. 
Handlingsutrymmet begränsas primärt av att det finns någon annan som gör an-
språk på samma handlingsområde. 

Att av detta dra några slutsatser om verksamheten borde styras starkare eller 
om det i stället är en fördel för verksamheten att ge personalen detta friutrymme kan 
diskuteras. De som förespråkar den rationalistiska organisationens möjligheter skul-
le kunna tänkas vilja argumentera för att dess möjligheter inte utnyttjas fullt ut. Mot 
detta skulle kunna ställas uppfattningen att det är den ”professionella” personalen, 
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som i kraft av sin expertkunskap är de som bäst kan avgöra hur verksamheten bör 
bedrivas och att dessa behöver ett visst handlingsutrymme för att kunna klara detta. 
 
 
Den fjärde frågeställning som studien avsåg att besvara var: 
 
* Sker styrningen, som den uppfattas av aktörerna i den kommunala förvaltningen, 
på det sätt som avses i den idealtypiska modellen? 
 
Är det på grundval av den här studien möjligt att uttala om den idealtypiska model-
len fungerar på avsett sätt? Jag skulle vilja påstå att det inte går att ge något entydigt 
svar på detta. Däremot har studien gett en viss möjlighet att precisera vilka områden 
där faktiska effekter uppfattas existera, liksom områden där så inte är fallet. Jag har 
i resultatavsnittet analyserat och diskuterat olika aspekter av detta och även i det av-
slutande kapitlet försökt att sammanfatta studiens resultat. En generell slutsats kan 
sägas vara att den idealtypiska styrmodellen faktiskt styr både aktörernas föreställ-
ningar om hur styrningen går till och därmed deras agerande. Däremot är det på fle-
ra punkter tveksamt om resultatet av styrningen ger gynnsamma effekter för verk-
samheten. Snarast förefaller effekterna av styrningen ibland fungera mer eller mind-
re slumpartat därför att förvaltningen existerar i ett komplext sammanhang och som 
var rimligt att förvänta sig har personalen delvis sina egna förväntningar och agerar 
också i enlighet med detta. 

De styrmetoder som undersökts kan tillsammans sägas vara av central bety-
delse för att konstruera en prototyp för att styra verksamheten i förvaltningen. Då 
kontrollen över de olika styrinstrumenten ligger utlagd på olika organisatoriska en-
heter i kommunen, leder detta till slutsatsen att det inte existerar något homogent 
och väl sammanhållet styrsystem, i stället verkar flera styrsystem parallellt, ibland i 
samverkan, ibland var för sig eller att de rent av motverkar varandras syften. Det 
finns inte någon enskild aktör som har kontroll över samtliga styrmetoder samtidigt. 

Att styra den kommunala förvaltningen är som framgått förknippat med en 
rad svårigheter. Skolan är t ex komplicerad att styra beroende på den komplexa 
uppgift man har att utföra och att de arbetsformer som dominerar är så individuellt 
inriktade. Resultatet hänger till stor del på att varje enskild lärare förmår att klara 
sina uppgifter. Barnomsorgens arbetsformer betonar gruppen och det sociala sam-
spelet. Resultatet är beroende av väl fungerande arbetslag. Den individuella hand-
lingsfriheten minskar samtidigt, eftersom gruppaktiviteten sker mer öppet. Det är 
svårare att "dölja" eventuella problem i en grupp. Miljöavdelningen styrs av lag-
stiftning och förordningar och sin myndighetsroll. Att styra den kommunala för-
valtningen kan därför inte ske centralt, utan olika sektorer måste utveckla styrsy-
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stem som svarar mot de förutsättningar som finns inom respektive verksamhetsom-
råde. 

Hur långt är det då ändamålsenligt att styra förvaltningen? Vad som kan ses 
som ändamålsenligt varierar mellan vad olika aktörer och grupper anser och det kan 
till och med variera för olika aktörer i skilda situationer. De politiskt ansvariga skul-
le kanske i många situationer se att de kunde styra starkare, samtidigt som de miss-
grepp de gör inte kan korrigeras av personalen. Men de kan själva heller inte korri-
gera de missgrepp som personalen gör. En enskild individ skulle kanske se att nå-
gon kollega som denne uppfattar sysslar med oväsentliga saker styrdes starkare av 
ledningen, men skulle samtidigt då själv riskerar att bli utsatt för en starkare styr-
ning. Hur den enskilde aktören ser på detta kan antas ha en mängd olika svar. Det 
kan också gälla en enskild kommuninvånare som gärna ser att den kommunala för-
valtningen styrs starkare, men som i en specifik situation gärna ser att förvaltnings-
tjänstemannen agerar på ett sätt som kanske avviker från vad denne egentligen bor-
de göra, t ex i hur reglerna i en viss bestämd situation skall tillämpas. För att kunna 
ha en uppfattning om vad som är önskvärt att styra måste vi också ha en god upp-
fattning om vad som är möjligt att styra. Det behöver inte vara så att styrning av det 
som är möjligt att styra, automatiskt leder till det bästa resultatet. Ett svar på frågan 
hur långt det är ändamålsenligt att styra förvaltningen i en politiskt styrd organisa-
tion skulle per definition kunna vara, att när förvaltningen inte längre genomför vad 
den politiska organisationen beslutat, börjar agera på egen hand, eller när dess för-
måga att prestera blir oacceptabelt låg måste styrningen göras starkare. Omvänt 
gäller att när styrningen blir så stark att den försvårar förmågan att prestera måste 
styrningen försvagas. Det förefaller rimligt att anta att graden av önskvärd styrning 
kommer att pendla i perioder och att det är en viktig uppgift för ledningen att skaffa 
sig kunskaper om när styrningen behöver stärkas respektive lättas, vilket t ex förut-
sätter väl utvecklade utvärderingssystem, vilka idag i allt väsentligt saknas.   

 
 
6.2 Avslutning 
Det finns naturligtvis flera svårigheter vad gäller att uttala sig om giltigheten av de 
resultat som den genomförda undersökningen har gett upphov till. En del av dessa 
svårigheter avser undersökningsmetodiska problem av olika slag. Dessa har jag re-
dan diskuterat under avsnitt 3, som behandlar metodologiska överväganden. En an-
nan del av dessa svårigheter är av vetenskapsteoretisk natur, här i första hand det 
undersökta fallet satt i relation till den idealtypiska modellen som använts. Frågan 
är då både hur användbar modellen som sådan är och om det är möjligt att göra ge-
neraliseringar till hur andra kommunala förvaltningar styrs. Idealtypens användbar-
het är som redan tidigare framhållits inte en beskrivning av verkligheten, men att 
den kan fånga upp centrala faktorer för att bättre förstå hur organisationer fungerar. 
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Dessa faktorer är i det här fallet valda med utgångspunkt från vad den organisa-
tionsteoretiska litteraturen tar upp som sådana och dels från hur den kommunala 
förvaltningen organiseras i formell mening och vilka styrmetoder som faktiskt an-
vänds. Studiens empiriska resultat kan därmed ställas i relation till den använda 
idealtypen. För att veta hur en enskild kommun styrs i de avseenden som studerats 
här, måste denna dock undersökas för att kunna ge ett mer uttömmande svar i det 
enskilda fallet. På ett generellt plan anser jag att det är möjligt att ha en uppfattning 
om vilka faktorer som är de centrala för att styra den kommunala förvaltningen, lik-
som om de olika faktorernas förmåga att styra i olika avseenden. Från en sådan ut-
gångspunkt har denna avhandling bidragit till att konstruera en idealtyp som gör det 
möjligt att mera ingående studera hur den kommunala förvaltningen styrs. Den ide-
altypiska modellen kan således relativt väl hantera faktorer som är direkt knutna till 
organisationens inre funktion, däremot kan den inte hantera vad olika omgivnings-
faktorer har för betydelse. Det gör att modellen har begränsningar under skeenden 
när den yttre påverkan på organisationen är stark. Min bedömning är emellertid att 
under den period som undersökningen genomfördes fanns visserligen sådan påver-
kan, men att den inte på något avgörande sätt kan sägas vara varken vara svagare el-
ler starkare än vad som kan sägas vara ett ”normaltillstånd”. 

Värdet av den nu genomförda undersökningen ligger inte i första hand i att 
enskilda aspekter av problemet kan förstås bättre, snarare att komplexiteten kunnat 
tydliggöras. Det finns därför skäl för att styrningen av den kommunala förvaltning-
en bör vara ett forskningsfält av fortsatt intresse. Undersökningen har enbart beaktat 
det interna perspektivet, men utan tvekan skulle det vara av stort intresse att studera 
andra aspekter av hur verksamhetsstyrningen sker, t ex genom att gå djupare in på 
hur verksamheten påverkas av den politiska nivån, liksom av ”mötet” med kom-
muninvånarna. Det vore också av stort intresse att studera hur den kommunala för-
valtningens arbete påverkas av samhällsförändringar mera generellt, t ex studerade 
från ett institutionellt perspektiv. 
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Noter 
 
                                                                                                  
i I det kommunala språkbruket används vanligen inte begreppet tjänst, utan i stället  begrep-
pet verksamhet. Även om begreppen i vid mening kan tolkas som synonyma, måste verk-
samhet som regel ses som ett vidare och mera oprecist begrepp. Tjänst avser det som sker i 
mötet mellan den som producerar en tjänst och den som konsumerar densamma. Verksam-
het innefattar även vad som sker runt själva tjänsteproduktionen. Det är svårt att upprätthålla 
en klar distinktion mellan de bägge begreppen. Jag kommer här i huvudsak att använda be-
greppet verksamhet. 
 
ii Det s k förmögenhetsskyddet reglerades i KomL 4:1 och innebar att kommunens fasta och 
lösa egendom skulle förvaltas så att kommunens förmögenhet ej minskade (Strömberg, 
1979:58). 
 
iii Den medeltida sockenindelningen är ursprunget till de nuvarande kommunerna. Socknar-
na var inte bara en kyrklig uppdelning, de svarade också för fattigvård och undervisning. 
Det var först på 1800-talet som det skedde en uppdelning av kyrkliga och borgerliga uppgif-
ter, i samband med att kommunerna blev organ för lokalt självstyre. År 1862 kom den första 
kommunalförordningen. Den drevs fram av dåtidens liberaler som ett sätt att minska kun-
gamakten och statsbyråkratin. Den lokala självstyrelsen kom att ersätta det gamla stånds- 
och privilegiesamhället. Men det dröjde nära 60 år innan demokratin infördes i betydelsen 
lika rösträtt för både män och kvinnor. Den kommunala organisationen har växt fram under 
lång tid, för att svara mot invånarnas behov vid skilda tidpunkter. De områden som först in-
ordnades i den kommunala organisationen var stadsplanering, gator, vatten och avlopp samt 
hälsoskydd. Den politiska styrningen av flertalet kommuner skedde länge med direkta sty-
relseformer. En generation tillbaka fanns fortfarande sockenstämmorna kvar. I de små 
kommunerna och de mindre städerna utövades beslutanderätten direkt av de röstberättigade 
vid den allmänna rådstugan eller kommunalstämman. Kommunerna med den omfattande 
verksamhet och den organisatoriska utformning den har idag går tillbaka till 1950- och 
1960-talen. 1951 fanns ca 2 500 kommuner, ungefär 1 000 av dessa hade mindre än tusen 
invånare. 1952 genomfördes en första sammanslagning och antalet mer än halverades, från 2 
500 till 1 037. 1962 tog Riksdagen beslut om den s k kommunblocksreformen. Denna bygg-
de inledningsvis på frivillighetens grund, men resultatet blev att sammanläggningarna gick 
långsamt. Regeringen beslutade då om en obligatorisk sammanläggning, som skulle gälla 
från 1 jan 1974. Det är inte förrän på 1960-talet när Sveriges ekonomiska förutsättningar vä-
sentligt förbättrats, som kommunerna kunde börja bygga upp den verksamhet som bedrivs 
idag. I slutet på 1980-talet har dessa strävanden nått en slutpunkt i och med att en lång peri-
od av tillväxt gick mot sitt slut. I det läget prövas nya organisatoriska former för att kunna 
upprätthålla verksamheten på de nivåer som byggts upp (se t ex Ericson, 1987; Peterson, 
1992). 
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iv Det "sociala ingenjörskonstperspektivet" kan förknippas med Per-Albin Hanssons beröm-
da folkhemstal 1928 (Myhrman, 1994). Talet kom att påverka uppbyggnaden av hela den 
offentliga sektorn i Sverige. Makarna Myrdal (1934) är några av de som behandlat denna 
fråga, t ex i Kris i befolkningsfrågan. 
 
v Under den tid då de nuvarande kommunala organisationerna byggts upp förefaller det ha 
funnits en bred samsyn hos de politiska förtroendemännen, liksom hos stora delar av be-
folkningen, att kommunerna både skulle bestämma om och själva svara för genomförandet 
av den verksamhet man bedrev. Ända långt fram mot 1950-talet bestod den kommunala or-
ganisationen huvudsakligen av förtroendemän, som inte bara fattade besluten, de var också 
med och genomförde det man beslutat.  
 
vi Begreppet paradigm myntades av Thomas Kuhn som ett sätt för att beteckna företeelser 
som inte tankemässigt låter sig förenas (Kuhn, 1962/1990). Kuhn använde begreppet para-
digm som ett sätt att analysera vad som sker när allmänt accepterade värden och fakta 
snabbt omvärderas och ersätts av nya. 
 
vii Svenska Kommunförbundet inrättade 1991 en särskild FoU-enhet. Syftet uppgavs vara 
att:  
 

”Kommunernas vidgade ansvarsområden, önskemål om utökad och förbätt-
rad service samt ökade behov av rationellt och effektivt resursutnyttjande stäl-
ler krav på kommunalt inriktade forsknings- och utvecklingsinsatser i väsent-
ligt större omfattning än vad som hittills förekommit”. (Svenska Kommunför-
bundet 1991a:3) 

 
viii För forskningsinsatser inom den offentliga sektorn bildades i början av 1990-talet Nove-
mus.  
 

“Mer än någonsin tidigare beror den offentliga verksamhetens utveckling på 
de anställdas och politikernas egen förmåga att nå den kunskap de behöver i 
specifika situationer. Omstruktureringen av offentlig verksamhet måste ta till-
vara, utveckla och sprida den kunskap som redan finns där. /.../. Att skapa ett 
forum för en ny typ av utvecklingsinriktad utbildning och tillämpningsoriente-
rad forskning skulle kunna utgöra ett kraftfullt stöd åt de offentliganställdas 
professionella ambitioner. I internationell belysning är det anmärkningsvärt 
att medarbetarna i den särpräglade offentliga verksamheten saknar en mot-
svarighet till sina kollegers “schools of public affairs”, dvs kvalificerade mö-
tesplatser för praktiker och forskare i offentlig verksamhet". (Novemus, Ny-
hetsbrev, 1994:4) 
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Forskningen fokuseras på olika organisatoriska fenomen, t ex privatisering, målstyrning och 
beställarsystem, påverkardemokrati, kreativitet och effektivitet (Novemus, Nyhetsbrev, 
1994:4).  
 
ix Exempel på sådan verksamhet är t ex att i Mälardalen bildades i början på 1990-talet Mä-
lardalsgruppen för kommuner och landsting i regional samverkan (Nyhetsblad, 1991). I 
Västernorrland finns sedan 1989, ett forskningsråd med Länsstyrelsen, Landstinget, Han-
delskammaren och länets kommuner som huvudman. Sedan 1987 finns Gävleborgs Forsk-
nings- och utvecklingsstiftelse. Kommunförbundet i Gävleborg stöder verksamheten genom 
att anslå projektmedel. Kommunerna inom Östergötlands Kommunförbund beslutade 1993 
(Linköpings Universitet, Dnr 266/94) att avsätta resurser till ett regionalt kommunforsk-
ningsråd vid Linköpings universitet. Dalarnas Forskningsråd presenterade 1990 en prome-
moria om; Kommunforskning på regional nivå. Rådet beskriver den nuvarande situationen 
som att den forskning som för närvarande bedrivs till stöd för kommunerna inte är särskilt 
omfattande. Med hänvisning till den forskningspolitiska propositionen (Prop 1989/90:90) 
framfördes att:  
 

“I skarp kontrast till forsknings- och utvecklingsinsatserna inom näringslivet 
står de mycket blygsamma insatser som görs för att utveckla den offentliga 
sektorn. Detta gäller såväl statens som landstingens och kommunernas verk-
samhet. Det är de två sistnämnda som svarar för den dominerande delen av 
det arbete i den gemensamma sektorn som direkt berör medborgarna. Statis-
tiska centralbyrån (SCB) har i en första kartläggning visat att kommunernas 
och landstingens forsknings- och utvecklingskostnader för år 1989 beräknas 
motsvara 0,1 % av driftskostnaderna”.  

 
x En sökning i LIBRIS under ämnesområdet organisationssociologi gav 1759 "träffar", när 
ordet Sverige tillfogades reducerades antalet "träffar" till 163 och med sökordet kommun 
blev det endast en "träff". Med ämnesordet sociologi och sökordet kommun erhölls 33 "träf-
far". När ämnesordet arbetslivssociologi i stället användes erhölls 1694 "träffar", vilka redu-
cerades till 169 när ordet Sverige lades till och till en "träff" när sökordet kommun tillkom. 
En sökning på ämnesorden företag, organisationslära och Sverige resulterade i 36 "träffar", 
som blev en "träff" när ordet kommun lades till. Ytterligare en sökning genomfördes på äm-
nesorden förvaltning, Sverige och kommunalförvaltning som med sökordet organisation gav 
84 "träffar" och med styrning 36 "träffar". 
 
xi En sökning i LIBRIS på ämnesområdet pedagogik och sökordet organisation gav 63 "träf-
far", varav endast ett fåtal av intresse i det här sammanhanget. När ämnesordet pedagogik 
användes tillsammans med styrning erhölls två "träffar". 
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xii Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) har nu anpassats för att även om-
fatta förskoleklassen och fritidshemmet. (Utbildningsdepartementet, 1998). 
 
xiii Inom den företagsekonomiskt inriktade organisationsteorin är begrepp som produktivitet 
och effektivitet centrala för att beskriva resultatet av produktionen av varor eller tjänster. 
Begreppen svarar mot ett externt respektive ett internt perspektiv. Det externa perspektivet 
innehåller organisationens förmåga att kunna göra “rätt saker” (efficiency) i förhållande till 
omgivningens behov och efterfrågan. Det interna perspektivet gäller organisationens förmå-
ga att kunna göra “saker rätt” (effective), med minsta möjliga resursförbrukning. En hög to-
tal effektivitet, dvs optimalt resursutnyttjande i förhållande till måluppfyllelse avgör på 
längre sikt organisationens förmåga till överlevnad. De bägge begreppen är relativa genom 
att de visar på ett förhållande mellan olika funktioner som kan kvantifieras eller på annat 
sätt beskrivas så att det blir möjligt att göra bedömningar av resultatet (t ex Peterson, 1992). 
Produktivitet utgörs av relationen mellan kvantiteten produkter (produkt kan utgöras av en 
vara eller en tjänst) och insatta resurser. Effektivitet är graden av måluppfyllelse sett i rela-
tion till resursinsatsen. En sådan ansats är kvantitativt inriktad, t ex i form av en strävan att 
uttrycka resultatet t ex i nyckeltal. 
 
xiv Thomasteoremet är uppkallat efter William I Thomas (Goffman, 1994/1954). 
 
xv Enligt min uppfattning är utgångspunkten för den enskilde att verkligheten upplevs vara 
vad den synes vara, oberoende av hur denna upplevs av andra eller hur den "egentligen" är. 
Dessa tolkningar påverkas ständigt av de tolkningar som andra aktörer gör, därmed uppstår i 
vissa sammanhang mer eller mindre tydligt uttalade kollektiva tolkningar, vilka t ex skulle 
kunna uttryckas som en del av en organisations kultur. Det kan därför vara rimligt att anta 
att det som regel finns en diskrepans mellan idealmodeller för att organisera verksamheten i 
en organisation och hur denna upplevs fungera i praktiken. För möjligheten att styra organi-
sationen blir problemet självfallet allt mer komplext ju större dessa avvikelser upplevs vara. 
I och för sig finns det inget som säger att de styrmodeller som används i sig behöver vara de 
effektivaste. Däremot finns det som regel skäl till varför rationalistiska modeller används, 
för en kommun spelar t ex argument för en fungerande demokrati en viktig roll. Problemet 
är således att försöken att styra verksamheten av aktörerna kan uppfattas på flera olika sätt 
och eftersom det är från dessa uppfattningar som de agerar är detta inte oväsentligt. Detta 
blir i stället snarast förutsättningen för att förstå varför aktörerna agerar som de gör och sä-
ger följaktligen något om de problem som är förknippade med att styra förvaltningen. 
 
xvi Barnskötarna bedömdes i sitt arbete i allt väsentligt utföra samma arbetsuppgifter som 
övriga yrkeskategorier inom barnomsorgen, dvs förskollärarna och fritidspedagogerna.  
 
xvii Litteratursökningen har skett genom att jag använt litteraturdatabasen LIBRIS och sökt 
på begrepp som ligger inom ramen för avhandlingens syfte. Jag har också sökt via referens-
listor i den litteratur jag allt eftersom kommit att använda. 
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xviii Begreppet rationalitet härstammar från det latinska ordet ”ratio” som betyder förnuft 
(Gilje & Grime, 1995). 
 
xix Se t ex Carr-Saunders, A.P., & Wilson, P.A. 1933. The Professions. Oxford: Oxford Uni-
versity Press; Marshall, T. J. 1939/1965. The Recent History of Professionalism in Relation 
to Social Structure ans Social Policy, Pp 158 - 179 in Class, Citizenship, and Social Devel-
opment. Gorden City, Ny: Anchor; Parsons, T. 1939/1954. The Professions and Social 
Structure. Pp 34-49 in Essays in Sociological Theory. New York: Free Press. 
 
xx Se t ex Millerson, G. 1964. The Qualifying Associations. London: Routledge; Wilensky, 
H. L. 1964. The Professionalization of Everyone? in American Journal of Sociology 70: 
137-158; Caplow, T. 1954. The Sociology of Work. Minneapolis: University of Minnesota. 
 
xxi Se t ex Larson, M. S. 1977. The Rise of Professionalism. Berkley: University of Carlifo-
nia Press. Johnson, T. J. 1967. Professions and Power. London: Mac Millan. 
 
xxii Se t ex Bledstein, B. J. 1976. The Culture of Professionalism. New York: Norton; Has-
kell, T. L. The Emergence of Professional Social Science. Urbana: University of     Illinois 
Press. 
 
xxiii Begreppet The economic man (homo oeconomicus) används för att karaktärisera männi-
skan som en beräknande och kalkylerande varelse, t ex vad gäller egennyttan och vinstmax-
imering (t ex Sjöstrand 1987). Begreppet är ofta använt, men också ofta kritiserat. 
 
xxiv Under slutet av 1970-talet och början på 1980-talet inriktades, i ett försök till demokrati-
sering av den kommunala tjänsteproduktionen ("närmare medborgaren"), en del av an-
strängningarna mot att dela in verksamheten i geografiska enheter, s k kommundelsnämn-
der. På sitt sätt faktiskt en återgång mot den geografiska struktur som kommunerna hade in-
nan den senaste kommunsammanläggningsreformen i början på 1970-talet. Sådana försök 
har gjorts t ex i Örebro, Bräcke, Sandviken och Södertälje, med varierande grad av fram-
gång (se t ex Sanner (red.), 1987; Strömberg & Westerståhl (red), 1983). 
 
xxv Den nyorientering för organisering av den kommunala verksamheten som introducerades 
i slutet av 1980-talet har kallats beställar-/ utförarorganisation och bygger i huvudsak på en 
kombination av modifierad organisationsstruktur, målstyrning och decentraliserat ekono-
miskt ansvar samt en köp-/ säljfilosofi. Beställar-/utförarorganisationen vilar på tre organi-
satoriska grundelement: beställarnämnder, resultatenheter och produktionsavdelningar. Ett 
av de viktigaste inslagen i beställar-/utförarorganisationskonceptet är att åstadkomma ökad 
affärsmässighet, dvs tjänster och varor skall köpas och säljas under marknadsliknande för-
hållanden. 
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xxvi       ”1. De är personligen fria och endast underkastade lydnad i fråga om  
            opersonliga plikter i tjänsten. 

2. De är organiserade i en fast hierarki av tjänstepositioner. 
3. Varje position har ett klart definierat kompetensområde. 
4. Innehavaren av positionen har den i kraft av kontrakt, alltså i princip efter 
ett fritt urval på grund av 
5. Yrkeskvalifikationer, vilka i det rationella fallet konstateras genom prov el-
ler bestyrks genom diplom. Han anställs (väljs inte) för sin position. 
6. Innehavaren av tjänsten ersätts med fast lön i pengar, för det mesta med 
rätt till pension. I vissa fall kan visserligen anställningen sägas upp även av 
arbetsgivaren (framför allt i privata företag) men den kan alltid sägas upp av 
tjänstemannen. Lönen är graderad i första hand efter rangen i hierarkin, där-
efter efter det ansvar som följer med positionen och i övrigt efter det sociala 
anseende som följer med positionen. 
7. Tjänsten betraktas av innehavaren som det enda eller huvudsakliga yrket. 
8. Innehavaren ser fram emot en karriär. Det finns ett system för befordran på 
grund av tjänstetid eller prestationer eller bådadera. Befordran är beroende 
av den överordnades omdöme. 
9. Tjänstemannen arbetar helt skild från ägandet av medlen för administra-
tionen och utan appropriationen av sin tjänsteposition. 
10. Tjänstemannen är underkastad en strikt och systematisk disciplin och kon-
troll vid utövandet av sin tjänst. 
(Weber, 1983:149-150) 

 
xxvii Begreppet ledarskap används här i dess socialpsykologiska betydelse, dvs att utöva le-
darskap i interaktion med underställd personal avseende den uppsättning aspekter detta van-
ligen implicerar. I det här sammanhanget betraktades chef stå för en viss position i en orga-
nisation, med ledarskap avsåg chefernas interaktion med personalen. 
 
xxviii Weber, t ex ger följande definition av begreppet makt: "'Makt' betyder sannolikheten 
för att få igenom sin egen vilja i en social relation trots motstånd, oavsett varpå denna san-
nolikhet beror" (Weber, 1983: 37). Försöken att styra förvaltningen utgår från att ledningen 
besitter makt att styra processen. I de flesta förekommande definitioner är det som utmärker 
en organisation förutom koordination och samordning, att det finns ett eller flera maktcentra 
som kontrollerar de gemensamma ansträngningarna inom organisationen och riktar in dem 
mot organisationens mål. Här behandlas inte detta förhållande närmare, även om det från 
andra utgångspunkter är en central frågeställning. Ledningen antas, i vart fall i formell bety-
delse, ha de maktbefogenheter den behöver. I den mån styrningen av förvaltningen miss-
lyckas kan en av orsakerna vara att ledningen inte kan utöva sin makt, dvs att deras eget in-
flytande och de styrmetoder de använder inte är tillräckligt effektiva. Eftersom styrningen 
inte är perfekt, går det naturligtvis att anta att ledningen inte kan utöva sina maktbefogenhe-
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ter fullt ut och att avvikelser bl a beror på detta. Nu är det vare sig möjligt eller önskvärt att 
skapa en situation där ledningen besitter absolut makt, snarast är det fråga om att hitta en 
fungerande "samverkanslösning", där aktörerna har sin beskärda del av makten. Intresset är 
här inte inriktat på att försöka utröna hur dessa maktresurser fördelar sig. I någon mån 
kommer resultatet av undersökningen att ändå indirekt visa vilka aktörer som besitter mak-
ten i olika situationer. 
 
xxix I Sverige finns idag en hel rad tekniker för den här typen av samtal, det talas om plane-
ringssamtal, utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, personalsamtal, vägledningsamtal etc. 
Liksom för olika målstyrningsmetoder är det viktigt att de olika typerna av samtal definie-
ras, för att det skall vara möjligt att använda samtalen i arbetet med att utveckla organisatio-
ner. Begreppen medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och planeringssamtal förefaller i den 
praktiska tillämpningen användas som synonyma begrepp. Syftet är att genom personlig ut-
veckling förbättra verksamheten (Se t ex Ellmin & Jacobsson, 1989). Allmänt kan syftet 
med samtalet som metod formuleras som t ex Jäghult:  
 

”Om vi i stället kunde se samtalet som en möjlighet att ge råd och utbyta åsik-
ter om arbetsplanering, arbetsprestationer och arbetsresultat, om hur man 
som individ agerat i en viss bestämd situation etc, skulle samtalet vara till 
större nytta, dels betydligt enklare att genomföra" (Jäghult, 1989).  

 
Huvudsyftet med planeringssamtal är att utveckla medarbetare och verksamhet i riktning 
mot de mål som satts upp. Samtalen förekommer sannolikt i de organisationer som baseras 
på antagandet att dialog ger en samarbetsinriktad organisation. Enligt mitt sätt att se på den-
na fråga, hör planeringssamtal och målstyrning intimt ihop, liksom utvecklingssamtal och 
kompetensutveckling hör ihop, men från en annan utgångspunkt 
 
xxx Det ökade intresset kan bl a avläsas i att det nu ges ut mera lättillgängliga metodböcker i 
utvärderingsmetodik på ett sätt som inte tidigare varit fallet (t ex Ekholm & Lander, 1993; 
Trost, 1994; Sandell & Berglund, 1994). 
 
xxxi  Kommunkansliet får här stå som samlande begreppet för vad som egentligen är kom-
munkansli, ekonomikontor och personalkontor. 
 
xxxii I och med 1991 års kommunallag kan ansvar och befogenheter delegeras vidare i flera 
led (SFS, 1991:90). 
 
xxxiii Det är en organisatorisk form som fram till början av 1990-talet prövats med varierande 
framgång i ett 20-tal kommuner i landet (Dahlström & Hedman, 1990).  
 
xxxiv Liksom på många andra håll i landet har ledningen i den undersökta kommunen på olika 
sätt försökt att rationalisera verksamheten genom att skapa nya organisatoriska strukturer  
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inom ramen för den traditionella sektoriella kommunala organisationsformen. Redan 1984 
författade kommunens personalchef en promemoria under rubriken: “Bättre service!?”. Slut-
satserna sammanfattades på följande sätt:  
 

“1. Kommunen skaffar sig en affärsidé. 2. Affärsidén omvandlas till kända, 
konkreta verksamhetsmål av typ ‘höjdhoppsribban’. 3. Verksamheten styrs av 
ramlagar med en ökad decentralisering och möjlighet till påverkan för de an-
ställda. 4. Ökad satsning på introduktion och utbildning förordas. Charmkur-
ser till i första hand de som har direkt kontakt med allmänheten. 5. Mera 
'feedback' till de anställda om deras arbete - t ex genom utvärdering om de 
uppställda målen nåtts, bokslutsgenomgång m m. 6. Satsningar på att höja 
gemenskaps- och 'vi'-andan genom exempelvis kommunfester eller inköp av 
tröjor eller andra attribut med 'kommuntryck'". 

 
I oktober 1989 lämnade kommunstyrelsens ordförande och fem socialdemokratiska politiker 
in en motion till fullmäktige som handlade om förändring och förnyelse i den kommunala 
verksamheten. I en utvärdering beskrivs deras avsikter av ekonomichefen (1994) som:  

 
"/.../ att kommunens organisation ständigt prövades mot de uppsatta målen. 
Ett annat och lika viktigt skäl till prövning av organisationen förklarades vara 
de anställdas kunskaper och förmåga att på bästa sätt tillvarata de resurser 
som stod till förfogande. Därigenom skulle kommunens innevånare få maxi-
malt utbyte av sina skattemedel. Övertygelsen om att det bland samtliga an-
ställda fanns tankar och idéer om förändring och förnyelse torgfördes också. 
Detta skulle komma att innebära att resurserna utnyttjades bättre och framför 
allt där de bäst behövdes. 

Avsikten var att politiker och anställda gemensamt skulle presentera, 
diskutera och konstruktivt bearbeta de förslag som kom fram. Målsättningen 
för denna förnyelse uppgavs vara, att såväl hög som låg i organisationen 
skulle känna att alla resurser togs tillvara så effektivt som möjligt". 
 

Politikerna berör ytterligare två faktorer, nämligen ekonomiska prioriteringar och kommun-
invånarna. Det har förmodligen något att säga om vilka perspektiv ledande tjänstemän re-
spektive politiker har. Tjänstemännen är mera intresserade av att hitta former för att styra 
den löpande verksamheten, medan politikerna är intresserade av kontakten med invånarna 
och vad verksamheten kostar. Inte heller detta försök att förnya och utveckla verksamheten 
fick det genomslag motionärerna hade hoppats på. I stället uppstod viss oro i organisationen 
och några mera genomgripande förändringar kom inte till stånd. Några smärre justeringar av 
den organisatoriska formen genomfördes dock enligt ekonomichefen. Därefter har ytterliga-
re försök gjorts som sammanfattas av personalchefen som att:  

 
"Vi har nyligen haft en parlamentarisk grupp som gått igenom kommunens 
organisation. Man ville försöka skapa en organisation som byggde på en 
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långtgående delegation. Jag vet inte om det finns nedformulerat, men i de de-
batter som fördes var det helt klart att det var så man vill ha det. Man sa ock-
så att om man tror på decentralisering, så skulle också de nya nämnderna få 
bygga upp sin egen organisation. Vid det här tillfället lades skola och barn-
omsorg, miljö och bygg samt fritid och kultur samman. En viktig utgångs-
punkt var bättre resursutnyttjande".  

 
De argument som används förefaller stämma väl med de som vid den här tiden förekom i 
den allmänna debatten, dvs att använda decentralisering för att förbättra resursutnyttjande 
och ett ökat deltagande av medborgarna och därmed en fördjupad demokratisk process. För-
söken att styra verksamheten betraktas i första hand som en fråga om att förändra den orga-
nisatoriska formen. 
 
xxxv Daghemsföreståndarrollen kom senare att övertas av bitr. rektorer i samband med att or-
ganisationen förändrades. 
 
xxxvi  "Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt 

sociala och ekonomiska förhållanden, ha tillgång till utbildning i det offentli-
ga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform 
vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i sam-
arbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännan-
de människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till 
elever med särskilda behov. 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grund-
läggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall 
främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemen-
samma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan bemöda sig om att 
hindra varje försök från elever att utsätta andra för kränkande behandling" 
(Skollagen 2 §, SFS 1993:1679). 

 
xxxvii En del kommuner har gjort försök att med s k nollbasbudgetering (se t x Bergstrand & 
Olve, 1988; Jönsson, 1988; Sköldberg, 1991) komma till rätta med detta problem. Resulta-
ten har knappast varit uppmuntrande. 
 
xxxviii Barnomsorgen är i sin nuvarande form en modern företeelse som växt fram från 1960-
talet, även om det funnits organiserad barnomsorg sedan 1820-talet. Barnomsorgen har varit 
och är starkt kvinnodominerad, vilket påverkat dess innehåll. Så sent som i mitten på 1980-
talet gavs t ex följande bild: "Det förlängda hemarbetet kallas ibland det arbete som till 
över 90 % sköts av kvinnor i den offentliga sektorn: här som moderna barnpassare i kollek-
tiv skala (anm. text till bild)" (Nordiska museet, 1985: 92). 
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xxxix Ett indirekt resultat av kursen kom senare ett FoU-projekt med fokus på elevens ansvar 
för sin egen inlärning och lärarrollen att initieras 
 
xl Här måste socialt sanktionerad expertis enligt Beckman (1989) ses som ett tämligen uni-
versellt fenomen, från schamaner till auktoriserade revisorer, som han uttrycker det. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 
 
Intervjuer (totalt 28 stycken) 
 
Kommunledningen 
Ekonomichef 
Personalchef 
Informationschef 
Kommunstyrelseledamot 
 
Miljö- och hälsoskydd 
Miljö- och hälsoskyddschef 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör (två stycken) 
Assistent  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef 
Utvecklingsledare 
Ekonomiansvarig  
Rektor (tre stycken) 
Bitr. rektor (två stycken) 
Lärare (fem stycken) 
Assistent 
Barnskötare (fem stycken) 
Ekonomibiträde 
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Bilaga 2 
 
"Intervjuguide" 
 
Frågeområden: 
 
- Arbetsuppgifter? 
 
- Faktorer som påverkar sättet att utföra arbetet 
 
- Den organisatoriska formens betydelse 
 
- Chefers betydelse  
 
- Reglers betydelse 
 
- Ekonomins betydelse 
 
- Målens betydelse 
 
- Organisationskulturens betydelse 
 
- Utvärderingarnas betydelse 
 
- Andra faktorer  
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SUMMARY 
 
I 
A municipal authority is a considerable producer of services in the local community 
and is commonly perceived as an important sector of the Swedish ‘welfare system’. 
Its field of activity is reminiscent of a general stores and its organisation is one of 
the most complex that is found in Swedish society. Here all kinds of matters 
whether social, technical or administrative are dealt with. Each one of these areas is 
very wide-ranging in scope. The municipal administrative structure can be per-
ceived as a conglomerate that produces a wide range of services. The municipality 
also plays an important role as an organ for citizen input in the local community 
and thus fulfils a democratic function. One aspect of a well-functioning municipal 
organisation is that its administrative organs function efficiently and that they carry 
out the tasks the political organisation has decided on. In the light of Lipsky’s 
(1980) now classic research into ‘street-level bureaucrats’ we are well aware that 
the municipal service employees at the front end act to a great extent independently. 
Lipsky claims that it is there that the contents of activities are decided not in the 
laws, parliamentary acts or municipal council decisions. How far, therefore, is it 
possible to steer a municipal administration? What room for manoeuvre do the par-
ticipants have and in what way do they make use of it? A review of research dealing 
with municipal administration shows that it has long been an area that has been 
shown mild interest and that knowledge of these matters is not very exhaustive. The 
purpose of this research is to find out what the situation is with regard to these mat-
ters. 

Since the municipal administration and its activities are financed chiefly 
through public taxation and at the same time are of great importance for people’s 
welfare they fulfil an important role. The activities they implement are comprehen-
sive both with regard to the economic resources available, the number of people in-
volved and the wide-ranging fields of activity. The importance of the municipality 
has grown continuously since the early sixties up to today but it would appear now 
to have reached a limit for further growth. Given this situation more emphasis is be-
ing put on the steering of activities. 
 
 
II 
The purpose of this study is to examine how activities in municipal administration 
are steered. The focus is on how different methods are used from a vertical hierar-
chical perspective to influence the actions of the participants and how these try to 



  266 

                                                                                                                                                                                                                                                          
create space for action. The starting point is an internal organisation perspective 
seen both from the eyes of the management and the staff. In that way it will be pos-
sible to gain an appreciation of what advantages and disadvantages there are in 
managing municipal administration in the way it is done today. Four questions were 
formulated: 
- How do the chief executives and the staff in general perceive the methods that are 
used to control activities in municipal administration to be functioning? 
- Do the chief executives experience that they have the possibility to control the ad-
ministrative activities with the aid of their executive function and available man-
agement techniques? 
- Does the staff experience that it has room for manoeuvre and in that case how is 
this defined? 
- Does control in municipal administration take place in accordance with the ideal-
type model? 
 
I believe there is a point in examining whether control takes place in the manner in-
tended. On a theoretical level it will thus be possible to critically examine the ra-
tionalist theory’s basic assumptions on how organisations function and therefore 
how they can be controlled. On a practical level it will be possible either to intro-
duce adjustments to how control takes place or quite simply develop completely 
new organisational alternatives. 

The complexity of the problem has entailed the necessity of making quite 
considerable delimitations. The control that takes place through the influence of 
politicians as well as the citizens in their role as consumers of municipal services 
has not formed part of the study nor has an examination of the productivity and ef-
ficiency of the administration been carried out. Even other limitations to the scope 
of the study have been necessary. 
 
 
III 
The study has been carried out as a qualitative case study. The choice of the unit of 
analysis is problematic in itself if one is primarily interested in a specific case. It is 
not possible to completely guard against a situation where the case under study is 
not unique with regard to the phenomenon under focus. Since it is hardly possible 
to identify an ” ideal case” it is not self-evident which case to select. The choice of 
case has therefore been made based on a number of practical investigative reasons. 
The unit for analysis became at an early stage a small municipality with regard to 
population. The choice for the study fell on a municipality with a well-established 
traditional form of organisation. This is the most common one and at the same time 
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the most well-tried. The unit for analysis was judged to be in need of further delimi-
tation to avoid the risk of the study becoming superficial. In the next phase two de-
partments were selected, the child-care and education department and the environ-
mental department. Since a municipality can as a rule have between 10-15 different 
administrative units selection has been based on subject areas that I have some 
knowledge of from earlier experience. There is no way in which it is possible to 
completely cover all the areas a municipality has responsibility for.  

Data has been gathered through interviews and publicly available documenta-
tion. Interviews were made with 28 persons totally who were selected on a strategic 
basis so that they represented different professional categories and different organ-
isational levels in the departments studied. The interviews were tape-recorded and 
transcribed. The gathering of data took place during 1995 and the first half of 1996. 
Five follow-up interviews were made during the winter of 1997. The length of the 
interviews varied from 45 minutes to one and a half hours. 

The documentation on how a department is steered consists firstly of the reg-
istered documents that were available during the period the study was carried out. 
This material has been analysed systematically. The documents were analysed with 
the purpose of verifying the statements of the interviewees as official ‘confirmation 
of’ or ‘distancing from’ the content in the ideal-type model which was used as a 
theoretical basis for interpretation. 

In order to construct a theoretical frame of reference and thus create an ideal-
type steering model for municipal administration it has been both self-evident and 
necessary to carry out studies of existing literature. One of the problems in this con-
text is that there is a vast amount of organisational theory literature. In order to nar-
row the field I looked at organisational theory literature from two main standpoints. 
In the first phase the focus was on how organisations are managed. In the second 
the focus was on the study of literature which took up steering problems in munici-
pal administration in general. Further to this, material was studied which covered 
the selected sector areas more specifically. 
 
 
IV 
The purpose of the theoretical section is to construct an ideal-type management 
model for municipal administrations. It is possible in principle to construct a num-
ber of different variants of such a model depending on which bases are chosen. The 
idea is to identify, describe and analyse factors, based on the theory literature, 
which management can control and thus use in its attempts to direct the municipal 
administration. These factors are then used as a basis for the construction of an 
ideal-type model. Depending on the choice of metaphor or organisational theory 
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perspective different aspects will be brought into focus that will lead to differing in-
terpretations which themselves can be more or less functional. 

A distinction is made between ‘control of’ an organisation and ‘control 
within’ an organisation (Berg, 1993). ‘Control of’ an organisation may in one mu-
nicipality be said to be the control exercised by the political organisation from the 
municipal or national level. ‘Control within’ an organisation would then be control 
that takes place within the municipal administration. In this way control of the ad-
ministration can be seen as a way of synchronising the production of services to the 
task that has been allotted. ‘Control of’ and ‘control within’ an organisation are thus 
different aspects of the same steering process where ‘the of-perspective’ can be said 
to be an external perspective and the ‘within-perspective’ an internal one. In theory 
it is not especially problematic to maintain such a distinction. In practice these areas 
meld and this leads to complications when studying administration management. 
Steering activities in an administration take place as has been shown at a number of 
hierarchical levels. Each level is responsible for steering at its own level but is at 
the same time subjected to steering and influence from the other levels, which is 
why there are grounds to postulate that clashes occur on a regular basis. In order to 
find a way of understanding what happens from an inside perspective it is necessary 
to distinguish and precisely describe the factors that influence the steering process. 

One of the ‘counter forces’ to steering is seen to be the attempts of the par-
ticipants to achieve their own room for manoeuvre. ‘Room for manoeuvre’ means 
that a participant can act freely within an area of activity without infringing on the 
area of any other participant or that no one else is competing for influence in the 
same area. 

The model that is used here has been constructed in a deductive manner 
through the study of relevant literature complemented by my own experience as a 
previous ‘insider’ in municipal administration. In order to establish the validity of 
an ideal-type model the perceptions of the participants as to what extent steering ac-
tually takes place in accordance with the stated intentions is tested. Thus the test 
that is applied is whether the municipal administration is steered in accordance with 
the ideal-type model, not whether it is the most purposeful way based on other start-
ing points. The ideal-type steering model that is used is characterised by the follow-
ing criteria: 
 
a)  The organisational form delimits, structures and denotes decision-making pow-

ers as well as distributes responsibility 
b)  The manager function is used so that managers through their presence are ex-

pected to show leadership in order to specify and check results. This encom-
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passes activities such as co-ordinating, overarching and correcting. Inasmuch as 
managers have different types of steering techniques at their disposal they are 
assumed to be able to steer different aspects of the activities. Managers are ex-
pected: 

  
 - to implement existing rules or rules they make themselves in order to define and 

limit the field of action of the participants 
 - to use financial steering mechanisms in order to allocate resources and thereby 

focus on certain activities and to balance income and expenses 
 - use management by objectives to give the activity a specific direction or specific 

content which at the same time clarifies central values for the organisation. 
 - to give expression to and stress core values and by carrying out symbolic acts (as a 

part of the culture of the organisation) be able to influence the actions of the par-
ticipants. 

 - recruit staff with certain skills and provide them with on-the-job training and further 
education. This is assumed to influence their behaviour. 
- use evaluation and follow-up to check results and give feedback to develop the 
steering system 
 
 
V 
The presentation of results focuses on different aspects of how municipal admini-
stration is steered. The views that are expressed by the administration’s interested 
parties are set against each other based on the assumption that similarity in position 
in the administration leads to a certain concordance in these matters. These views 
are in turn compared with how steering is expected to take place according to the 
ideal-type model which has been formulated. One problem is that the actual effects 
of steering cannot be read directly but must rather be done through how they de-
scribe their interpretation of these. 

The presentation of the results is structured so that the central municipal ex-
ecutive’s perspective is shown in relation to the perspectives of the child-care and 
education department and the environment department respectively. The presenta-
tion of results also includes an analysis and a discussion. The reason for this is that 
in a qualitative study it is difficult to isolate the presentation of results from an 
analysis and discussion of the same. It would appear quite simply more appropriate 
to discuss the content of the respondents’ interpretations in direct conjunction with 
the participants’ interpretations of a phenomenon or sequence of events. 
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VI 
The final chapter summarises the conclusions on how steering of the municipal ad-
ministration is perceived. The study shows that that the perceptions of the partici-
pants involved regarding the possibilities of steering the everyday activities with the 
support of the methods studied differ on a number of points depending on the sector 
studied. When control of the various steering methods is distributed in different or-
ganisational units in the municipality a number of steering mechanisms are in paral-
lel operation, sometimes in harmony and sometimes independently or purely in con-
flict with their goals. There is no individual participant who is simultaneously in 
control of all the steering techniques. Different participants have control of different 
parts of the steering system; the personnel office of personnel policy, the accounts 
department of the budget and the financial reporting, the different administrative 
sectors of the quality and content of services and those steering techniques that are 
useful to these ends. Managing municipal administration can therefore not take 
place centrally. Instead different sectors must develop different steering mecha-
nisms which meet the conditions that apply for the respective activity. 
- How do managers experience that they have the possibility of steering the admin-
istrative activities with the aid of their managerial role and available management 
techniques? 
One conclusion that can be drawn is that managers do not seem to experience that 
they can steer the activities as much as they would like partly because they must 
constantly act from different time perspectives. They give precedence to acute prob-
lems to enable the day-to-day administration to function on a daily basis. The man-
ager’s ability to influence the steering of the administration can be seen primarily in 
active leadership of budgeting. The opportunities for managers seem to lie in their 
ability to create preconditions for the participants to act while at the same time set-
ting limits. Too narrow limits probably create cautious participants with resulting 
consequences and too wide limits lead to a risk of losing control of the activities. 
The loyalty of managers seems chiefly directed towards their own area of activities. 
One reason for this could be that it is not possible otherwise for the individual man-
ger to maintain his or her legitimacy and without such in relation to their own staff 
an impossible situation will soon arise. Managers are too distant from the daily ac-
tivities to be able to influence what happens. Instead they must create routines 
through using different steering instruments. Managers must constantly ‘oil’ the 
machinery while they can only have a slight direct influence on the daily actions of 
the staff through their direct leadership. My conclusion is therefore that managers in 
some respects steer activities very closely and in other respects have rather limited 
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influence. In my opinion ambitious attempts to steer activities in great detail would 
most likely lead to hampering the work of the staff. 
 
- Does the staff feel that they have room for manoeuvre within which to act and 
how in that case do they define it?  
The participants are expected to act within the framework of an assigned role in the 
formal organisation. Steering leads to clear restrictions but there is clearly  room for 
initiative, a ‘free-zone’ where the individual has room to act freely. This can be ex-
perienced as extensive by certain participants. Experiences of limited room for ac-
tion are linked to situations where individuals find that they can neither decide in 
what way an assignment is to be carried out nor in which order the tasks should be 
done. In such situations they experience themselves as being strongly controlled. 
This appears only to apply to a limited number of participants. Most of them on the 
contrary experience that they have the room for initiative that they desire. 

It would appear that the creation of ‘free zones’ is encouraged  when assign-
ments have to be carried out by an individual which involve complex tasks that re-
quire a high level of competence and a certain openness to new ideas and where it is 
not self-evident what the best way is to carry out the assignment. Creating room for 
manoeuvre presupposes that the participants desire this and that they are willing to 
acquire this and defend their ‘conquests’. Room for manoeuvre is primarily limited 
by the existence of another person who makes a claim to the same room. The results 
from this research point to the fact that a large number of the staff actually have 
considerable room for manoeuvre. However it is unclear to what extent they actu-
ally use this and if so in what way. It is open to discussion whether conclusions can 
be drawn from this on whether activities ought to be more strongly controlled or 
whether it is instead more favourable for the activities to give the staff free room to 
take their own initiatives. 
 
 
- Does control of the municipal administration take place in the way intended ac-
cording to the ideal-type model? 
Is it possible based on this study to state whether the ideal-type model functions in 
the way intended? I would claim that it is not possible to provide a clear answer to 
this. On the other hand the study has provided a certain possibility to define areas 
where real effects are perceived to exist just as areas where this is not the case. On 
many accounts it would seem doubtful whether the effects of steering lead to bene-
ficial effects for the activity. Rather it seems that the effects of steering sometimes 
function more or less randomly because the administration exists in a complex con-
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text in which one can expect that the staff partly has its own expectations and acts 
in accordance with these. 

The value of this research does not lie primarily in a better understanding of 
individual aspects of the problem but rather in the exposure of the complexity of the 
situation. There are therefore grounds for regarding the steering of municipal ad-
ministrations as of ongoing concern for further research. The study has only taken 
into account the internal perspective but it would doubtless be of great interest to 
study other aspects of how the steering of activities takes place, for instance by 
delving deeper into how activities are influenced at the political level and also into 
the ‘encounters’ with the inhabitants of the municipality. It would also be of great 
interest to study how the municipal administration is influenced more generally by 
changes in society observed for example from an institutional perspective, but also 
what effects different kinds of '‘control of'’ measures have on how the activities in 
an administration are carried out, which is more commonly referred to as the insti-
tutional perspective. 
 
 


