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Abstract 
This thesis examines the municipal organizational management through a case study of the 

municipality of Motala within the areas of school, health and social care. The thesis has a 

qualitative research design and the empirical material consists of leading officials’ perceptions 

of the organization based on three levels in the administration (unit, function and management). 

It is the intention to categorize the governing of the municipality through three governing 

models: market, bureaucracy, and profession. The thesis discusses similarities and differences 

in governing within the areas of school, health and social care. Furthermore, problems and 

tensions in the governing are distinguished. Finally, various presumptions for a trust based 

municipal governing is being discussed. 

The thesis principally finds that the area regarding school is characterized by a governing model 

with resemblances to bureaucracy, as well as showing elements of market logics. The area 

regarding health and social care is characterized in its totality by a bureaucratic and a market 

governing model. Moreover, the governing also demonstrates similarities to professionalism. 

The overall experience of both areas is the presence of a tension in the assignment between the 

state and the municipal. Furthermore, it is the notion that the communication between 

management areas is problematic, creating a negative cooperation between the two. The 

premises for a trust based governing are considered generally good although many managers 

already believe they are operating such a governing model. Simultaneously there are some 

concern regarding the notion that the politics must accept the governing at the same time as 

some control still must remain. 

Keywords: Governing, organizational governing, municipal governing, market, bureaucracy, 

profession, trust based governing, Motala  
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1. Introduktion 

”Många yrkesgrupper i välfärden slår i dag larm om att deras arbete har kidnappats av 

ekonomiska ersättningsmodeller, administration och detaljreglering.” (Löfven 2013)  

Styrningen av den offentliga sektorn har under de senaste decennierna till stor del präglats av 

idéer från näringslivet med fokus på prestationsmätning genom mål, dokumentation, 

uppföljning och utvärderingar. Idéerna brukar gå under samlingsnamnet New Public 

Management (NPM) (Hood 1991). Styrningen har enligt både samhällsdebatt och forskning 

bidragit till mycket granskning och administration. Ovanstående citat kommer från en 

debattartikel skriven av Stefan Löfven (S) och innehåller bland annat kritik mot den nuvarande 

styrningen av offentlig sektor där han menar att den rådande styrningen, som till stor del utgörs 

av idéer från NPM, var tänkt att effektivisera välfärden men att den i mångt och mycket istället 

resulterat i motsatsen, att byråkratisera den. (Löfven 2013).   

Debattartikeln väckte stor uppmärksamhet och kritiken av den befintliga styrningen är 

omdiskuterad. Det föreligger en offentlig debatt inom både politiken och akademin där 

friktionen mellan åsikterna är påtaglig och gränserna mellan politik och vetenskap är otydlig. 

Debatten utgörs av delade meningar kring hur befintlig styrning av den offentliga verksamheten 

uppfattas samt hur verksamheten bör styras. 

I kölvattnet av den kritiska debatten kring NPM kan det diskuteras om en ny typ av styrning 

eller modell introducerats, en form av tillitsbaserad styrning som ger professionerna ett större 

utrymme i styrningen. Denna tillitsmodell ses av vissa som en lösning på de brister som NPM-

modellen inneburit (Ahlbäck Öberg, Gustavsson et al. 2014 Bringselius och Rothstein 2017). I 

debatten finns det även en kritisk uppfattning om den nya modellens omfattning och grundidé. 

Det finns en oro över att de fördelar som finns med den befintliga styrningen kan komma att gå 

förlorad i en helt ny form av styrning och att det istället är bättre att satsa resurser på den 

nuvarande styrningen än en helt ny (Eklund och Kelman 2013). Vidare finns en kritisk 

uppfattning om att lämna allt för stort frihetsutrymme och status till professionen och att det är 

naivt att tro att detta kommer lösa det mesta (Alvesson 2014).  

Som ett led i debatten och Löfvens artikel introducerade regeringen 2016 en tillitsreform som 

syftar till att skapa kvalité och större nytta för medborgarna genom att utveckla en tillitsbaserad 

styrning där medarbetarnas kunskap är i fokus. Vidare tillsatte regeringen även en 

Tillitsdelegation i syfte att ”[…] arbeta för ökad tillit i styrningen av den offentliga sektorn och 

välfärdstjänsterna.” (Regeringskansliet (A) 2016) Den övergripande ambitionen för 
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delegationen är att tillit i större utsträckning ska utgöra en del i styrningen av den offentliga 

sektorn (Regeringskansliet (B) 2016) 

Många forskare vittnar om en tilltagande administration, granskning och kontroll inom den 

offentliga sektorn och många talar om ett samhällsfenomen som ”administrations- och 

granskningssamhälle” (Power 1997, 142) eller ”utvärderingsmonstret” (Lindgren 2008).  

Samtidigt pekar flera forskare på en och samma trendutveckling och menar att det skett en del 

skiften mellan olika organisations- och styrningstrender under decennierna. En del forskare 

påstår att styrningen av den offentliga sektorn skiftat från en misstrobaserad till en mer 

tilltrobaserad styrning under 1980-talets decentralisering för att sedan återgå till en mer 

misstrobaserad styrning under 1990-talets marknadisering då NPM gjorde entré (Siverbo 2016) 

(Montin 2017). Frågan som kan ställas är om den offentliga sektorn är i begynnelsen av en ny 

trendvåg där tillit utgör grunden? ”[…] dagens kritik mot »granskningssamhället« är nästan lika 

intensiv som kritiken mot det byråkratiska samhället under 1970-talet (Montin 2015, 71). 

Frågan är om dagens kritik leder till nya förändringar och vilka förutsättningar det finns för en 

tillitsbaserad styrning och ledning.  

Denna uppsats handlar om styrning i Sveriges kommuner. Det finns väldigt lite forskat kring 

hur styrning utvecklas i kommunala verksamheter trots att det är en arena som påverkar många 

medborgare på den lokala nivån. Vi vet egentligen väldigt lite om hur kommunal styrning 

upplevs och vilka karaktärsdrag som finns. Kommunen är därmed en intressant arena för att 

studera den interna styrningen inom den offentliga sektorn. Vidare är det intressant att studera 

detta ämne eftersom statsmakten verkar vilja ändra den NPM-inriktade styrningen, som 

dominerat under ett par decennier, till en mer tillitsbaserad styrning. Frågan som kan ställas är 

om den kommunala verksamheten anammat NPM fullt ut eller om det finns parallella 

styrlogiker som verkar samtidigt och hur de iså fall samspelar? Mot denna bakgrund är det 

intressant att närmare studera ledande tjänstemäns uppfattningar och synsätt på styrningen.  

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera kommunala styrlogiker genom en fallstudie av Motala 

kommun. I studien undersöks vilken/ vilka styrlogik/-er som präglar Motala kommun inom 

områdena skola samt vård och omsorg. Studien avser kategorisera kommunens styrning av de 

nämnda områdena utifrån tre konstruerade idealtyper av styrlogiker. De styrlogiker som 

studiens material kommer kategoriseras utifrån är; marknadslogik, byråkratilogik samt 

professionslogik. Respektive logiks särdrag, egenskaper och fokus kommer skildras genom var 
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sin idealtyp, vilket utgör studiens analysverktyg. Idealtyperna benämns som marknad/NPM, 

byråkrati och profession. 

I studien kommer även likheter och skillnader mellan skolans och vård och omsorgens 

styrlogiker diskuteras. Vidare ska uppsatsen redogöra problem eller spänningar i styrningen. 

Slutligen ämnar studien diskutera förutsättningar för en tillitsbaserad styrning och ledning i 

kommunen. 

 

1. Vilken/ vilka styrlogik/-er präglar områdena skola, vård och omsorg utifrån 

idealtyperna marknad/NPM, byråkrati respektive profession?  

2. Vilka skillnader finns det mellan områdenas styrlogiker och mellan nivåerna? 

3. Vilka problem eller spänningar finns i styrningsprocessen? 

4. Vilka förutsättningar finns det för en tillitsbaserad styrning och ledning samt vilka 

hinder och möjligheter finns det för att genomföra en sådan styrning?   

1.2 Avgränsningar och undersökningsdesign 

Studiens material är i första hand intervjuer med ledande tjänstemän (chefer) och analysen av 

frågorna kommer att utgå från dessa aktörers beskrivningar och upplevelser av styrningen. 

Studien kommer således inte att involvera medarbetarnas uppfattningar och perspektiv på 

styrning och inte heller kunna dra några slutsatser om styrningen av den operativa 

verksamheten. Nationella lagar och förordningar kommer inte analyseras djupare mer än att de 

utgör den omgivande kontexten kring det empiriska materialet.  

För meningen ”vilken/vilka styrlogik/-er…” menas styrlogikerna marknad, byråkrati samt 

profession.  Området skola likställs i denna studie med bildningsförvaltningens områden som 

berör skolverksamhet. Således studeras inte kultur och fritid, som också ingår i 

bildningsförvaltningen i Motala kommun, eftersom det är enbart skolområdet som är av intresse 

för uppsatsen. Vidare studeras skolområdet utifrån förvaltningens tre nivåer; förvaltning, 

verksamhet samt enhet där det empiriska materialet tar avstamp från ledande tjänstemäns 

uppfattningar om styrningen. Områdena vård och omsorg likställs i denna studie med 

socialförvaltningen och dess tre nivåer förvaltning, verksamhet och enhet där ledande 

tjänstemäns uppfattningar om styrningen är studiens fokus.  Med ”Vilka förutsättningar finns” 

menas chefernas uppfattade förutsättningar för en tillitsbaserad styrning i kommunen.  
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En definition av begreppet styrning är även väsentligt eftersom en styrning kan omfatta olika 

aspekter. Vidare används definitionen som en avgränsning för andra former och aspekter av 

styrning. Studien utgår från Lennart Lundquists definition av organisationsstyrning vilket är: 

”[…] förvaltningens interna styrning och innebär att överordnade 

förvaltningsorgan eller tjänstemän styr underordnade förvaltningsorgan 

eller tjänstemän. Organisationsstyrningen kan omfatta flera olika 

dellänkar. En myndighet kan ha organ på central, regional och lokal 

nivå och organisationsstyrning förekommer både mellan och inom 

dessa nivåer." (Lundquist 1992, 71)  

Definitionen utgår från ett top-down-perspektiv där ledande tjänstemän har en central roll men 

för den delen innebär inte definitionen att den bortser från en bottom-up-styrning. Emellertid 

tar styrningen i många fall avstamp från ett top-down-perspektiv genom en hierarkisk struktur 

men det är även de överordnade tjänstemännen eller förvaltningsorganen som i sin tur kan 

möjliggöra och tillåta en bottom-up-styrning, det vill säga från enhetsnivå och uppåt i 

styrningskedjan. Definitionen avser styrningen inom kommunen, hur kommunen själv styr. 

Vidare är definitionen tämligen bred och anledningen till det är att den på så sätt ska kunna 

fånga in de flesta uppfattningar av styrning och därmed inte ska begränsa föreställningar av vad 

styrning kan innebära.  

Studien avgränsas till Motala kommun och dess områden skola, vård och omsorg. Dessa 

områden utgör kommunens största verksamheter avseende dess kostnad. För 2017 kostade 

kommunens pedagogiska verksamhet 43,14 % av kommunens totala kostnad och vård och 

omsorg uppgick till en kostnad på 37,96 procent (Motala kommun A 2018). Just dessa områden 

valdes dels på grund av deras storlek i kommunen men även på grund av att deras verksamheter 

dagligen möter medborgare samt att de till stor del styrs av olika nationella lagar i mer eller 

mindre utsträckning och att det på så sätt är intressant att undersöka hur kommunens egna 

organisationsstyrning kommer till uttryck. Anledningen till att flera områden valdes är bland 

annat på grund av att de olika verksamheterna styrs utifrån olika grunduppdrag, (Skollag 

2010:800 2010) (Socialtjänstlag 2001:453 2001) (Lag 1993:387 om stöd och service till vissa 

funktionshindrade 1993) med mera, och att det på så vis är intressant att studera flera områden 

som möjligen upplever olika förutsättningar för organisationsstyrningen inom kommunen. 

Hade endast ett område valts så hade det inte gått att göra någon jämförelse i det avseendet. 

Följaktligen har dessa två sektorer olika organisationsstrukturer vilket gör studien intressant.  
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Uppsatsens empiriska underlag avgränsas till ledande tjänstemäns perspektiv på styrningen, där 

förvaltnings- verksamhets- och enhetschefer utgör intervjupersonerna i områdena skola och 

vård och omsorg. Samtliga förvaltnings- och verksamhetschefer har intervjuats för de valda 

områdena. För enhetsnivån har enbart tre enhetschefer intervjuats eftersom studien behövde 

avgränsas. Urvalet har därmed en viss betydelse för studiens resultat och slutsatser. Andra 

perspektiv så som medarbetarnas, brukarnas, politikernas eller perspektiv från andra 

förvaltningsområden i kommunen kommer därmed inte analyseras, utan är föremål för vidare 

forskning. Denna avgränsning tydliggörs även genom den valda definitionen av styrning, det 

vill säga organisationsstyrning (Lundquist 1992, 71). Det bör poängteras att slutsatserna i denna 

studie därmed inte är helt uttömmande. Studien har inte möjlighet att ta med samtliga perspektiv 

eller förvaltningsområden som skulle vara önskvärda på grund av uppsatsens begränsning i tid 

och omfattning. Anledningen till att samtliga förvaltningsnivåer undersöks i områdena är för 

att få en så samlad bild som möjligt av hela styrkedjan. 

Viktigt att påpeka är att det utöver de valda idealtyper av styrlogiker säkerligen finns flera 

synsätt eller styrningslogiker som skulle kunna förekomma i det undersökta fallet men att denna 

studie avgränsas till logikerna marknad, byråkrati och profession. Uppsatsen avser inte ta 

hänsyn till att studera de styrande lagarna i detalj mer än att de är föremål för den omgivande 

kontexten så som hinder eller tvång utifrån uppfattningar om styrningen. Studien intresserar sig 

således mer av den generella bilden av hur man jobbar och tänker kring styrningen och hur den 

fungerar utifrån ledande tjänstemäns uppfattningar.  

1.3 Val av fall 

Valet av fall grundar sig på att Motala som kommun är av medelstor storlek (Sveriges 

Kommuner och Landsting (B) 2017) med sina 43 549 invånare (Statistiska centralbyrån 2018). 

Undersökningen kan därför vara intressant för andra medelstora kommuner och resultatet skulle 

kunna bidra till kunskap för kommuner med liknande förutsättningar. Motala kommun har 

dessutom en intressant bakgrund med en historia av vissa utmaningar så som hög 

ungdomsarbetslöshet (Kommun- och landstingdatabasen u.d.). Kommunen har dessutom de 

senaste åren (2015–2017) haft problem med att hålla budget inom områdena skola, vård och 

omsorg. Under de flesta år har kostnadsläget varit högre än förväntat vilket resulterat i ett 

budgetunderskott. För 2017 gick bildningsnämnden med ett litet budgetunderskott på -0,8 

miljoner kronor (Motala kommun A 2018, 38). Socialnämndens verksamheter gick å andra 

sidan med ett underskott på -9,5 miljoner kronor (Motala kommun A 2018, 40)  
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Motala har dessutom en relativt låg utbildningsnivå jämfört med många andra kommuner och 

riket överlag. Trenden är trots allt positiv och andelen personer med eftergymnasial utbildning 

ökar år efter år (Kommun- och landstingdatabasen u.d.). Motala kommun är inte ensam om 

dessa utmaningar och det skulle kunna förväntas att kommuner som dessa är särskilt benägna 

att se över styrningen samt är mottagliga för att eventuellt förbättra och effektivisera den 

kommunala verksamheten och därmed styrningen. Motala har historiskt sett både intresserat 

sig samt jobbat med styrningsfrågor. Detta intresse intensifierades 2010 genom att kommunen 

introducerade ett kommunövergripande ledningssystem kallat LedMot, som syftar till att vara 

”[…] ett verktyg för att leda och styra kommunens verksamhet så att största möjliga nytta 

skapas för medborgare och kunder.” (Motala kommun 2014) Tidigare forskning har dessutom 

intresserat sig för Motala och dess ledningssystem som fall där Leif Jonsson undersökt hur den 

lokala politiken införlivas i kommunledningssystemet och omsätts i handling samt hur 

politikerna hanterar ledningssystemet för att förverkliga lokal politik (Jonsson 2015, 176). 

Kommunen har därtill intresserat sig för den ”nya” tillitsbaserade styrningen vilket i sin tur 

utmynnat i denna uppsats i ett samarbete mellan Motala kommun och studenten. 

De tidigare nämnda utmaningarna kombinerat med ett stort intresse för styrningsfrågorna gör 

Motala kommun till ett intressant fall att studera samtidigt som studien är av central betydelse 

för den vidare kommunala forskningen. Dessutom har fallet valts av praktiska skäl då det redan 

finns en viss förkunskap om kommunen genom en praktik som genomfördes vårterminen 2017 

av studenten. Detta har underlättat förståelsen för kommunens organisation samt bidragit till 

goda kontakter till intervjustudierna. Det tämligen korta avståndet till kommunen har även 

möjliggjort att genomföra intervjuer på plats vilket gynnat undersökningens materialinsamling.  

1.4 Tidigare forskning  

I Stig Montins kritiskt analyserande artikel Från tilltrobaserad till misstrobaserad styrning - 

Relationen mellan stat och kommun och styrning av äldreomsorg, framgår det att en form av 

tillitsbaserad styrning (tilltrobaserad styrning) redan förekommit under 1980-talets 

decentralisering (Montin 2015, 62). Han menar vidare att styrningen vid 1990-talet skiftat till 

en mer misstrobaserad styrning genom en marknadsinspirerad styrning. Denna styrning 

medförde ökande kontroll och granskning som följd (Montin 2015, 58-59). För studien har det 

visat sig att granskningen inom äldreomsorg har ökat och att detta kräver mer resurser (Montin 

2015, 68). Den ökade granskningen intensifierades i den svenska förvaltningspolitiken runt 

2010 och den internationella forskningen talar om den tilltagande granskningen som en 

”auditing explosion” (Power 1997, 3) och en ”growth industry” (Sanger 2013). Även Shirin 
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Ahlbäck Öberg (2010, 507) talar om fenomenet som en ”utvärderingsexplosion”. Enligt Montin 

bygger all granskning i grund och botten på ett misstroende. Vidare menar han att den 

marknadsinspirerade styrdoktrinen, som ofta går under benämningen New Public Management, 

har starka kopplingar till en misstrobaserad styrning eftersom ” […] det förespråkas att den 

offentliga förvaltningen bör styras genom olika kontrollmekanismer såsom resultatmätning, 

standardisering och hierarkisk styrning” (Montin 2015, 58, 60). Likaså hävdar Geert Bouckaert 

(2012, 91) att NPM bygger på misstroende eftersom modellen inte litar på andra offentliga 

myndigheter eller sina medborgare. Montin har även en definition av en tilltrobaserad styrning 

vilket i mångt och mycket kan relateras till New Public Governance (NPG). Inom denna 

styrdoktrin sker styrningen bäst genom professionella nätverk och deliberation. NPM och NPG 

skulle därmed kunna ge uttryck för två olika granskningsdoktriner (Montin 2015, 60).  

Dessa två granskningsdoktriner behandlar Shirin Ahlbäck Öberg (2010, 504) i sin artikel. 

Ytterpolerna av dessa två granskningsdoktriner kan illustreras i en debatt från 1940-talet mellan 

statsvetarprofessorerna Herber Finer och Carl Friedrich. Finer å ena sidan ansåg att 

förvaltningens inflytande borde begränsas och förespråkade en strikt distinktion mellan 

förvaltning och politik. Förvaltningen ska hållas ansvarig genom extern kontroll och 

underordning. Friedrich å andra sidan ansåg att förvaltning och politik inte går att separera, 

eftersom politik ofta både formuleras samt implementeras samtidigt.  Ansvarigheten av 

förvaltningen ska istället ske genom tjänstemannens så kallade ”inner check” eller inre kontroll, 

som en form av professions- och tjänstemannaetik. ”Förvaltningens ansvarighet hänger således, 

i Friedrichs modell, på den enskilda tjänstemannens moral och professionella etik och bygger i 

långa stycken på tilltron till att allt kommer att gå rätt till och att det därför inte finns några 

misstag att upptäcka.” (Ahlbäck Öberg 2010, 504). Inom denna granskningsdoktrin finns inte 

något utrymme för externa granskare eftersom detta skulle påverka tjänstemännens kreativitet 

och motivation. Enligt denna granskningsdoktrin får inte ansvarigheten tvingas fram utan ska 

lockas fram (Ahlbäck Öberg 2010, 504). Enligt Ahlbäck Öberg (2010) återfinns element av 

båda dessa granskningsdoktriner i dagens svenska styrelseskick, men det är framför allt Finers 

granskning (extern granskning) som fått stor uppmärksamhet inom den offentliga sektorn de 

senaste decennierna. Uttryck för denna modell har visat sig genom bland annat mål- och 

resultatstyrning där utvärdering och återrapportering är centralt. Vidare har den externa 

kontrollen kommit till uttryck genom inrättandet av särskilda gransknings- och 

utvärderingsmyndigheter (Ahlbäck Öberg 2010, 505-506). Ahlbäck Öberg menar att inrättandet 

av Riksrevisionen 2003 är i sig ett tydligt tecken för den externa granskningens dominerande 
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ställning samt att dess konstitutionella uppgraderande har ett nära samband med 

ekonomistyrningen.   

I en akademisk avhandling gjord av Anders Ivarsson Westerberg (2004, 10) framgår det även 

där att administrationen ökat. Studien genomfördes på polisens verksamhet där en omfattande 

administration och strävan efter effektivitet istället fått negativa följder. ”Konsekvensen av 

effektivitetssträvandena tycks paradoxalt nog bli ett svåröverskådligt administrativt lapptäcke 

som sysselsätter allt fler och tar upp allt mer av de offentligt anställdas arbetstid.” (Ivarsson 

Westerberg 2004, 10) Enligt Ivarsson Westerberg är förklaringen till den ökade 

administrationen komplex. Det är ett samspel mellan viljan, möjligheten och tvånget att 

administrera som bidrar till att administrationen tilltar i moderna organisationer (Ivarsson 

Westerberg 2004, 254). Den tidigare nämnda forskningen indikerar en ökande granskning och 

administration där styrningen inom offentlig sektor i många avseenden baserats på ett 

misstroende.  

I Statskontorets rapport 2016:26 A som grundar sig på Cajsa Niemanns (2016) avhandling, 

framgår det dock att en form av tillitsbaserad styrning har genomsyrat stora delar av 

Regeringskansliet. Det finns därmed ett gott exempel på vad en tillitsbaserad styrning är för 

något. Avhandlingens huvudsakliga slutsats är att tjänstemännen i Regeringskansliet styrs av 

politikerna genom ett villkorat förtroende och att genom detta förtroende skapas en kontroll 

över tjänstemännen utan att explicit kontrollera dem genom några kontroll- eller 

granskningssystem (Statskontoret 2016, 12).  

En av studiens mest centrala slutsats om tillitsbaserad styrning är följande: ”I själva verket vet 

vi att de finns: i kommunerna och i myndighetsstyrningen” ”Det kan alltså finnas styrning som 

redan är aktiv. Det kan därför handla om att ta bort styrning som ”stör” redan befintlig 

tillitsbaserad styrning, snarare än att införa helt nya styrformer.” (Statskontoret 2016, 50) 

Tillitsbaserad styrning behöver därför inte vara ett nytt fenomen utan kan i vissa fall redan 

förekomma men att den störs av annan styrning som gör att den tillitsbaserade styrningen inte 

kan komma till uttryck fullt ut. Rapporten drar även slutsatsen om att närhet mellan politiker 

och tjänstemän är central och att relationen bidrar till lojalitet.  Dessutom bidrar närheten samt 

öppenhet till att skapa kontroll genom en relation som bygger på förtroende (Statskontoret 2016, 

33). ”Kontrollen uppstår genom att tjänstemännen känner att de får vara med och bidra till 

politikutformningen, genom att de känner att deras kompetens tas till vara.” (Statskontoret 

2016, 36) Denna rapport motiverar att studera styrningen ytterligare, speciellt inom kommunal 
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verksamhet, eftersom det kan förekomma former av tillitsbaserad styrning men att det samtidigt 

kan finnas flera parallella styrdoktriner eller logiker som i vissa avseenden kan motverka eller 

begränsa varandra. Vidare betonar studien att kommunikationen mellan olika nivåer är central. 

”Tillitsbaserad styrning som den tolkas här bygger nämligen på ett ömsesidigt utbyte och 

kommunikation mellan olika nivåer, inte bara på information och styrning uppifrån.” 

(Statskontoret 2016, 36) 

I en dansk avhandling skriven av Tina Øllgaard Bentzen studeras ett försök att införa 

förtroendebaserad styrning i Köpenhamns stad. Den redovisar även vilka rollförändringar samt 

hinder som kan uppstå under införandet. En av avhandlingens slutsatser är att förtroendebaserad 

styrning kan kopplas till idéströmningar från New Public Governance, där man har en hög tro 

på överlappade intressen mellan över- och underordnad. På så vis blir förtroendet en 

kontrollmekanism. Detta handlar om att öka handlingsutrymmet samt att skapa bättre 

förutsättningar för självhantering. Studien konkluderar även att förtroende och kontroll inte 

nödvändigtvis är motsägelser utan att de under de rätta förhållandena kan stödja varandra, trots 

att det oftast inom förtroendebaserad förvaltning ofta innebär att eliminera kontroll. I detta är 

det avgörande att underordnad upplever en meningsfull kontroll samt att ledningen stödjer 

arbetstagarnas motivation.  Likaså handlar förtroendebaserad styrning om att forma ett närmare 

styrelseförhållande genom att underordnad involveras i utformning av ledningsverktyg 

(Øllgaard Bentzen 2015, 2).  

Dessutom drar avhandlingen slutsatser om att ledarskapet inom en förtroendebaserad styrning 

involverar ledarfördelning, det vill säga att förutom den formella ledaren så involveras även 

medarbetaren i ledarskapet. Detta skapas genom delegering, medverkan och 

kompetensutveckling där målet är en mer autonom organisation. Förtroendebaserad styrning 

innebär även en relationell dimension där förtroendet byggs på en ömsesidig interaktion mellan 

underordnad och överordnad där båda parter måste vara villiga att acceptera ökad risk. Denna 

relation stärks genom dialog, närmare hanteringsrelationer samt skapande av gemensamma 

bilder, riktningar och ramar. Trots att fördelning av ansvar är en stor del i förtroendebaserad 

styrning så innebär det inte att den formella ledaren förlorar sin betydelse utan tvärtom, denna 

typ av styrning beror mycket på chefen och dess ledarskap och förmåga att stödja och leda 

självstyrning. Avhandlingen belyser dock vissa utmaningar för den formella ledningen i denna 

form av styrning vilka är att visa riskvillighet, ödmjukhet och konsistens (Øllgaard Bentzen 

2015, 2-3).  
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Avhandlingen sammanställer även vilka hinder som kan förekomma vid en implementering av 

en förtroendebaserad styrning och ledning. 1) Motivation och kompetens ses som ett potentiellt 

hinder när anställda inte kan eller är motiverade att ta ytterligare ansvar som följer med denna 

styrning. 2) Kommunikation är det andra potentiella hindret i form av brist på förväntan som 

leder till olika tillitsförståelser. 3) Vanan utgör det tredje hindret när det redan finns etablerade 

handlingsmönster i organisationen som är starka, då är utmaning att kunna förändra dessa 

handlingsmönster. 4) Strukturella hinder som komplicerar beslutsfattande utgör det fjärde 

hindret. Det sista hindret är 5) brist på resurser parallellt med besparingsbehov, vilket kan sätta 

press på styrningen (Øllgaard Bentzen 2015, 3). 

Ytterligare studier som har inriktat sig på styrning inom den kommunala verksamheten är Sven 

Siverbos (2018) rapport där han undersöker i vilken utsträckning NPM förekommer i Svenska 

kommuner. Rapporten kommer fram till att det förekommer tydliga inslag av NPM i 

kommunsektorn men att det varierar. Det förekommer dock inte någon kommun som är helt 

dominerad av NPM utan vissa dimensioner är starkare än andra. Studien pekar på att NPM-

doktrinen inte fått helt genomslag inom kommunsektorn där kommuner som jobbar med 

resultatorienterad styrning samtidigt betonar regelansvarets betydelse. Resultatstyrning och 

regelstyrning ses därmed mer som komplement än substitut. NPM-dimensionerna verkar 

således kunna vävas samman med andra mer traditionella styrningsformer i de svenska 

kommunerna (Siverbo 2018, 23). Denna studie motiverar att studera den kommunala styrningen 

ytterligare då det kan finnas samvarierande styrlogiker utöver NPM. 

I Maria Jarls (2012) bok undersöks skolan i relation till det kommunala huvudmannaskapet, 

med andra ord kommunernas styrning av skolan. För studien utgörs fallen av två kommuner, 

en mindre kommun kallad småstad och en större kommun kallad storstad. Jarl ställer upp två 

idealtyper för sin analys, nämligen en managementorienterad respektive en byråkratisk 

förvaltningsmodell. För småstad visar det sig att det förekommer ett samspel mellan den 

byråkratiska och den managementorienterade förvaltningsmodellen gällande rektorers 

rolluppfattningar och arbete, dock förekommer det även att rektorn ofta företräder ett 

byråkratiskt ideal (Jarl 2012, 117). Jarls resultat stödjer att vidare undersöka den kommunala 

skolan ytterligare eftersom det kan förekomma en samverkan mellan olika styrlogiker. 

Motala kommun har agerat som fall i tidigare forskning om styrning och ledning genom en 

studie utförd av Leif Jonsson (2015). Jonssons studie fokuserar på hur den lokala politiken 

upptas i kommunens ledningssystem LedMot samt hur politiken omsätts i praktiken. Vidare 
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undersöker studien implementeringen av kommunens ledningssystem mellan åren 2011 till 

2015 (Jonsson 2015, 167). Studiens slutsats är bland annat ”[…] att lokal politik kan ta sig in i 

ledningssystem och på så sätt bli föremål för styrning i en kommun.” (Jonsson 2015, 168)  

Dessutom kommer Jonsson fram till att det funnits problem i målstyrning och uppföljning. Efter 

valet 2010 upplevdes målstrukturen inte vara tillräckligt verkningsfull som styrmedel då det i 

vissa fall upplevdes som dubbla ledningssystem med både inriktningsmål och resultatmål. Detta 

problem togs i beaktning när LedMot uppdaterades med en ny version 2015 vilket istället 

innebar kommungemensamma resultatmål knutna till politiskt prioriterade områden (Jonsson 

2015, 169). Vidare menar Jonsson att det inom kommunens ledningssystem LedMot finns få 

ideologiska inslag av bland annat NPM. Det som dock kunnat kopplas till NPM är 

konkurrensutsättning, målstyrning och kundorientering men i en liten utsträckning. Vidare 

menar Jonsson att krav på målstyrning återfinns i kommunallagen och är därmed inte något 

som enbart förekommer i LedMot (Jonsson 2015, 80-83). 

Således finns det en del forskat kring området styrning överlag samt över kommunal styrning. 

Vidare framgår det av vissa forskare att det finns två granskningsdoktriner som kan ligga till 

grund för den pågående samhällsdebatten. Dessutom framgår det att det kan finnas 

samvarierade styrlogiker med en NPM-styrning. Denna uppsats kommer utöver en 

marknadsorienterad och en byråkratiorienterad styrning även inkludera ett ytterligare 

perspektiv, nämligen en professionsorienterad styrning. Således kan denna uppsatts bidra med 

ytterligare aspekter på den kommunala styrningen.   

1.5 Disposition 

Här följer en kort beskrivning av uppsatsens disposition. Nästföljande kapitel beskriver 

uppsatsens teoretiska ramverk genom en utförlig redogörelse över de tre logikerna marknad, 

byråkrati och profession. Dessutom beskrivs tillitsdelegationens ramverk för en tillitsbaserad 

styrning och ledning och uppsatsens analysverktyg presenteras. Kapitel tre beskriver studiens 

metod och forskningsetiska överväganden. Kapitel fyra redogör kommunallagens mest centrala 

delar. Dessutom beskrivs kommunens andra relevanta styrande dokument kortfattat. I 

efterföljande kapitel presenteras resultatet genom en analys av intervjumaterialet område för 

område. Dessutom görs en jämförelse mellan nivåerna löpande i texten. Kapitel sex fungerar 

som en jämförande analysdel och diskussionsavsnitt. I kapitel sju presenteras de mest centrala 

slutsatserna och därmed svar på undersökningens frågor. Vidare förs en resultatdiskussion samt 

en reflektion om vidare forskning. Sista kapitlet redovisar studiens referenslista och sist finns 

studiens intervjuguide i Appendix. 
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2. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel kommer det teoretiska ramverket presenteras. Ramverket tar avstamp från Eliot 

Friedsons (2001) antagande om att det inom den offentliga sektorn finns tre olika logiker 

(marknad, byråkrati och profession) som bör vara i balans i den offentliga förvaltningen. 

Respektive logik beskrivs mer utförligt nedan för att särskilja deras egenskaper. Respektive 

logik har sedan utvecklats och kompletteras med ytterligare perspektiv från andra författare för 

att få fler viktiga aspekter. Det bör dock poängteras att uppsatsen lämnar utrymme för att det 

även kan finnas andra tolkningar av respektive logik. Kapitlet kommer dessutom omfatta ett 

avsnitt om Tillitsdelegationens ramverk för en tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) 

(Bringselius 2017). Ramverket har till viss del fungerat som teoriinspiration men har även varit 

föremål för en mer konkret beskrivning av vad regeringens tillitsbaserade styrning och ledning 

skulle innebära i praktiken. Det är därmed centralt att återge ramverkets mest centrala delar. 

2.1Teoretisk förförståelse  

Innan respektive styrlogik presenteras krävs en redogörelse för att skapa en viss förförståelse 

för logikerna marknad och profession. I det föreliggande arbetet utgår marknadslogiken från 

antagandet att den baseras på en misstro medan professionslogiken antas baseras på en tillit. 

Detta antagande grundar sig på Stig Montins (2015, 60) och Shirin Ahlbäck Öbergs (2010, 504–

505) teorier om två granskningsdoktriner varav den ena baseras på misstroende och kan kopplas 

till NPM och därmed markandslogiken där kontrollmekanismer som resultatmätning 

förespråkas. Den andra doktrinen baseras på förtroende till professionen och kan kopplas till 

professionslogiken i denna studie. Även Eliot Friedson (2001) och Paul S. Adler (2001) 

bekräftar att professionslogiken kräver en underliggande tillit till professionernas avsikter.  

2.2 Marknadslogik 

Eliot Friedson definition av marknad är de omständigheter där konsumenter kontrollerar och 

bestämmer vilka jobb personer ska utföra (Freidson 2001, 12). Enlig denna logik är världen 

organiserad kring konsumtion och konkurrens. Varor och tjänster värderas utifrån dess kostnad. 

Logiken förespråkar en individuell konkurrens mellan inköp av varor och tjänster till lägsta 

möjliga pris samt försäljning till högsta möjliga pris där effektivitet och sparsamhet värderas 

(Freidson 2001, 1). Inom denna logik är inget reglerat och konsumenter agerar rationellt utifrån 

deras egenintresse (Freidson 2001, 46)  
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2.2.1 NPM och dess sju principer  

Marknadslogiken omfattar vad som brukar benämnas New Public Management (NPM) vilket 

är ett samlingsnamn av olika idéer inspirerade av det privata näringslivet. Det är främst en 

NPM-inriktad marknadslogik som är föremål för denna uppsats. Idéerna från NPM kan 

sammanställas till sju doktriner. Dessa doktriner är till viss mån självständiga medan andra 

överlappar varandra. Det är centralt att poängtera att alla doktriner inte behöver förekomma 

samt att vissa doktriner kan komma till uttryck mer eller mindre än andra. Doktrinerna är som 

följer. 1) Särskilda opolitiska förvaltningschefer ska med stort handlingsutrymme leda 

offentliga organisationer. 2) Prestationsmätning ska främst bygga på tydliga, kvantifierbara 

mått och vara central i styrningen. 3) Resultatansvar ska inom myndigheten delegeras till lokala 

enheter. 4) Fördelning av det offentliga uppdraget ska ske på en mängd självständiga 

organisationer. 5) Konkurrens mellan dessa organisationer ska eftersträvas. 6) Den privata 

sektorns styrning och ledning ska agera förebild för offentlig verksamhet. 7) Prioritering ska 

ske av arbetsdisciplin och ekonomisk återhållsamhet (Hood 1991, 4-5). Vidare kommer några 

av dessa principer utvecklas mer utförligt nedan. 

2.2.2 Prestationsmätning – fokus på output 

Inom marknadslogiken värderas matchning av resurser till definierade objekt vilket resulterar i 

att fastställda och mätbara mål är av central betydelse för att uppnå dessa värden (Hood 1991, 

10). Logiken förespråkar rationalitet genom förutsägbar styrning och kontroll, formaliserade 

regler, målmedvetenhet och evidensbaserad kunskap (Hall 2012, 36-37). Rationaliteten 

kommer till uttryck genom föreställningar om nyttomaximerade beslutsprocesser, tydliga och 

entydiga preferenser, utvärderbarhet och ändamålsenliga tekniker (Hall 2012, 39). Således 

utgörs styrningen av resultatenheter, målstyrning (Jarl 2012, 26-27), prestations- och 

kvalitetrelaterad tilldelning, individuell lönesättning med mera (Hall 2012, 28). Fokus ligger 

därmed på output för att minimera slösande och möjliggöra sparande. För detta görs kontroller 

av outputs vilket är beroende av en output-databas. Slöseri är högts prioriterat att motverka och 

sparsamhet och effektivitet förespråkas (Hood 1991, 10-12) (Hall 2012, 28).  

2.2.3 Misstroende 

Vidare baseras marknadslogiken på en misstro eftersom det förespråkas ”[…]att den offentliga 

förvaltningen bör styras genom olika kontrollmekanismer såsom resultatmätning, 

standardisering och hierarkisk styrning.” (Montin 2015, 60) Inom denna logik är det inte 

tillräckligt med en inre kontroll ”[…] eftersom det enligt logiken förr eller senare uppstår 

maktmissbruk. Enligt denna logik är det därför viktigt att den professionella förvaltningen 
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kontinuerligt granskas” (Montin 2015, 60). Utvärderingssystem och kontrollsystem kan ibland 

fungera som ett system av signalering. Detta signaleringssystem är emellanåt helt frikopplat 

från verksamheten som systemet påstås styra. ”Signalsystemet är då till för att mer tvinga 

medarbetarna att utföra saker och visa vem som bestämmer, snarare än att förbättra kvalitén.” 

(Hall 2012, 266) Således är det ibland kravet på utvärdering som är det centrala 

styrningsverktyget än vad utvärderingarna resulterar i och vad de innehåller (Hall 2012, 269). 

Denna signalering grundar sig därmed på ett misstroende.   

2.2.4 Misstroendets roll i marknadslogiken 

Det är därmed centralt med en definition av begreppet misstro vilket innebär ” […] att aktörer 

inte riktigt litar på varandra, till exempel när överordnade myndigheter inte litar på att 

underordnade enheter gör det man kommit överens om” (Montin 2015, 59). Misstron kan 

exempelvis komma till uttryck genom kontrollmekanismer av olika slag. Därmed utgör 

misstroende en premiss för marknadslogiken. 

2.2.5 Distinktion mellan politik och förvaltning - delegering 

För marknadslogiken krävs en tydlig ansvarsfördelning genom en distinktion mellan 

aktiviteterna beslutsfattning och verkställande (Hood 1991, 10-12), således en tydlig 

gränsdragning mellan politik och förvaltning (Montin 2015, 60). Politiken ska därmed separeras 

från genomförandet och på så sätt skapas ett så effektivt utnyttjande av de offentliga resurserna 

som möjligt. Politikens övergripande roll är att ange övergripande riktlinjer och mål för 

förvaltningens arbete. Dock ska politiken överlåta ansvaret till förvaltningsorganisationen vid 

beslut som rör den offentliga verksamhetens operativa delar. Tjänstemännen förväntas att ta ett 

stort ansvar för att begripliggöra och konkretisera övergripande politiska beslut genom att 

omsätta dem i den operativa verksamheten samt att anpassa verksamheten så att den motsvarar 

kunders eller brukares önskemål och behov.  (Jarl 2012, 26-27). Distinktionen mellan politik 

och förvaltning kommer ofta till uttryck genom delegeringsreformer. Ofta är detta avstånd 

medvetet utformat (Hall 2012, 211). Styrningen fungerar därmed bäst ju större avståndet är till 

demokratisk kontroll (Hall 2012, 299).  

2.2.6 Ledarskap 

Logiken kräver ett effektivt administrativt ledarskap där ledaren eller chefen har ansvar för att 

den egna verksamheten producerar service enligt de politiskt beslutade målformuleringarna 

(Jarl 2012, 26-27). Vidare förutsätter den att tjänstemän som leder verksamheter agerar efter 

eget omdöme och fattar strategiska beslut. Förvaltningen och dess tjänstemän ges ett stort 
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handlingsutrymme trots att de ses som underordnade den politiska styrelsen. Det råder en tydlig 

hierarkisk uppdelning mellan chefer på olika nivåer inom förvaltningen. Rektorer har en 

särskild roll och förväntas fokusera på verksamhetens resultat samt vara effektiva ledare som 

självständigt utvecklar och leder den operativa verksamheten. Rektorn ses som chef över 

lärarna och prioriterar arbetsuppgifterna kopplade till administration, resultatuppföljningar och 

ekonomi (Jarl 2012, 28). 

2.2.7 Företagsliknande organisationer 

Inom marknadslogiken strävar offentliga organisationer efter att efterlikna privata företag 

genom bland annat målorientering, ledarskap och företagsliknande processer genom så kallad 

företagisering. Logiken omfattar även marknadisering vilket innebär kundorientering samt 

fokus på effektivare verksamheter, det vill säga billigare offentliga tjänster (Hall 2012, 29-30). 

Själva begreppet kundorientering kan betyda mycket. Exempel är ”value for money” (VFM), 

valfrihet, individuell anpassning, respekt för olikheter, bemötande, krav på tydlig information 

med mera. (Hall 2012, 34-35). Kundorientering innefattar marknadsföring och 

varumärkstänkande och är outputsorienterat (Hall 2012, 35) 

2.3 Byråkratilogik 

Byråkrati kan definieras som de omständigheter där chefer kontrollerar och styr arbetet 

(Freidson 2001, 12). Av Friedson beskrivs den byråkratiska logiken som en värld där 

produktion och fördelning av varor och tjänster regleras av stora administrativa organisationer. 

Varje organisation, offentlig som privat, regleras och styrs av en uppsättning regler som 

fastställer kriterier för de som kan anställas för olika arbeten samt fastställer dess uppgifter. 

Kontrollen av de som producerar varor och tjänster utförs av verkställande befattningshavare 

och chefer. I denna logik siktar man mot förutsägbarhet och effektivitet (Freidson 2001, 1)  

2.3.1 Hierarki och auktoritet 

För logiken utgörs strukturen av en hierarkisk pyramidsstruktur där det finns tydliga linjer upp 

till högsta auktoritet (Freidson 2001, 49). Inom logiken används därmed auktoritet för att 

samordna vertikal och horisontell arbetsfördelning (Adler 2001, 216). Strukturen och 

maktordningen är dock inte fastställd utan kan skifta men varken arbetarna (professionerna) 

eller konsumenterna (marknaden) kan påverka en sådan förändring (Freidson 2001, 49). För 

logiken används Max Webers (1983) antagande om Legal/rationell auktoritet. Denna auktoritet 

innebär att det är den opersonliga och legalt instiftade ordningen som är föremål för lydnaden. 
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De som utsetts till auktoritetspersoner blir lydda enbart på grund av dess formella legalitet i 

deras förordningar och innehar enbart auktoritet inom ramen för dessa (Weber 1983, 146).  

Den överordnade (chefen) är den typiska legala auktoritetspersonen. I den överordnade 

positionen delar hen ut anvisningar och fattar beslut men följer samtidig den opersonliga 

ordningen som ligger till grund för hens beslut. Den som lyder och rättar sig utefter auktoriteten 

gör detta enbart i egenskap av organisationsmedlem samt att hen lyder endast ”lagen”. Denne 

person kan vara exempelvis en kommunmedlem eller en medborgare i en stat.  Medlemmar i 

organisationen lyder auktoritetspersonen genom den opersonliga ordningen och lyder därmed 

inte auktoritetspersonen som individ. Följaktligen är de endast förpliktigade att lyda inom 

enbart det bestämda kompetensområdet som på rationella grunder tilldelats auktoritetspersonen 

(Weber 1983, 147-148).  

För byråkratilogiken är tjänstemännen organiserade utifrån en bestämd hierarki av 

tjänstepersoner där varje position har ett klart definierat kompetensområde (Weber 1983, 149-

150). Den hierarkiska ordningen yttrar sig genom att den politiska styrelsen är överordnad 

förvaltningsorganisationen, men även genom att överordnade inom förvaltningsorganisationen 

som har ett tolkningsföreträde jämfört med lägre nivåer. Politikers inflytande över de beslut 

som fattas i den dagliga verksamheten ska vara direkt. Samtidigt är politikerna ytterst ansvariga 

för verksamheten. Detta uppnås genom att tjänstemännens arbete i så hög grad som möjligt 

detaljstyrs. Den politiska styrningen kommer till uttryck genom anvisningar och detaljerade 

regler och olika typer av regel- och centralstyrning är vanligt förekommande inslag. 

Förutsättningen för att politikerna ska kunna fatta direkt styrande beslut för verksamheten är att 

de har en god inblick i enskilda verksamheters förutsättningar och behov (Jarl 2012, 25-26). 

Rektorerna anses enligt en byråkratisk logik vara tjänstemän vilka genomför politiska beslut. 

De anpassar sin ledning av verksamheten utefter direktiv och riktlinjer från överordnade nivåer. 

Rektorn anses vara en bland lärarna och har gemensamma värderingar som den professionella 

lärarkåren. Rektorn prioriterar tillsammans med lärarna att följa riktlinjer och direktiv från 

överordnad nivå (Jarl 2012, 28). 

2.3.2 Regler och formalism 

Som tidigare nämnt så är olika typer av central- och regelstyrning vanligt förekommande inslag 

i den byråkratiska logiken (Jarl 2012, 25). Den byråkratiska arbetsfördelningen sker genom att 

en rationell juridisk myndighet organiserar formella skrivna regler och jobb vilket fastställer 

uppgifterna för varje position, jobb och yrke men även deras relation (Freidson 2001, 49). 
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Juridiska gränser mellan uppgifterna i en byråkratiskt organiserad arbetsfördelning är ofta 

formellt specificerad genom detaljerade arbetsbeskrivningar och förändras inte utan formella 

administrativa procedurer. Arbetsfördelningen ses dock vara mer stabil jämfört med när det är 

konkurrens mellan individer på en fri arbetsmarknad (Freidson 2001, 49-50). Utifrån den 

legala/rationella auktoriteten finns föreställningar om att alla möjliga regler genom 

överenskommelse eller åläggande kan fastställas med villkoret att reglerna efterlevs av 

åtminstone organisationens medlemmar. Reglerna kan vara både värderationellt eller 

målrationellt grundade. Av sin natur består varje rättssystem av ett sammanhängande system 

abstrakta regler som ofta fastställts avsiktligt (Weber 1983, 147). Den rationella byråkraten 

karaktäriseras av formalism eftersom det är en trygghet till skillnad från godtycket (Weber 

1983, 154).  

2.3.3 Ideala ämbetsmannen och demokratiska värden 

Den ideala tjänstemannen eller ämbetsmannen sköter sin tjänst genom att utifrån teorin 

behandla alla lika (Weber 1983, 153) Vidare innebär logiken att ämbetsmannen tillämpar och 

följer reglerna opartiskt, neutralt och okorrumperat (Rothstein 2010 , 136). Byråkratilogiken 

innefattar en grundinställning om en lojal och opartisk förvaltningsorganisation som har till 

syfte att förverkliga den representativa demokratins politiska beslut. Centrala principer är lika 

förutsättningar samt likabehandling (Jarl 2012, 25). Tjänstemannens roll är enligt modellen att 

genomföra detaljerade politiska beslut lojalt samt att bereda dem opartisk utan att det färgas av 

personliga ställningstaganden eller olika behovsuppfattningar om klienterna (Jarl 2012, 28). 

2.4 Professionslogik  

Den tredje logiken berör professionerna och logiken benämns som profession. Överlag innebär 

logiken en värld där styrningen utgår från professionerna och deras autonomi och förmåga att 

styra (Freidson 2001, 1).  

För studien behövs en definition av begreppet profession. Uppsatsen tar avstamp från två 

definitioner, en något mer snävare av Bo Rothsteins (2010) samt en mer öppnare definition av 

Thomas Brante (2009). Rothsteins definition är som följer. En profession är en yrkeskår som är 

legitimerad. Vidare antas yrkeskåren besitta särskild kunskap och särskild etik genom en 

fastställd utbildning vilket gör att det går att anförtro professionen att fatta självständiga beslut 

under eget ansvar. Vidare är professionens kunskap grundad i en etablerad vetenskap och går 

att tillämpa i en konkret genomförandeprocess (Rothstein 2010 , 136).  
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Brantes något mer bredare definition är: 

”Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt 

autonoma bärare och förmedlare av samhälleligt sanktionerade, 

abstrakta kunskapssystem som ger dem förmågan att utföra handlingar 

som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av 

allmänheten/klienten.” (Brante 2009, 28) 

Således kan det finnas olika definitioner av begreppet profession och olika forskare knyter 

därmed olika attribut till definitionen. Därmed kan professioner både utgöras av grupper som 

innehar en legitimation och av grupper som inte har en legitimation men som har andra liknande 

attribut som den klassiska definitionen av en profession.  

För vård- och omsorgsområdet finns bland annat följande yrkesgrupper som innehar 

legitimation och kan därmed anses vara professioner enligt den snäva definitionen; 

arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster samt sjuksköterskor (Socialstyrelsen).Vidare 

skulle även undersköterskor, vårdare, vårdbiträde, socionom/handläggare och personlig 

assistent kunna anses vara professioner utifrån den bredare definitionen. En central aspekt att 

nämna är att området vård och omsorg utgörs till större omfattning av personal utan legitimation 

än vad området skola gör. 

För uppsatsens område skola finns således krav på legitimation för både lärare och 

förskolelärare och de kan därmed anses vara professioner enligt Rothsteins definition. Kravet 

på legitimation gäller för att professionen ska få sätta betyg samt för att få en 

tillsvidareanställning (Skolverket 2017). En yrkesgrupp utan legitimation är bland annat 

elevassistenter men denna grupp skulle således också kunna anses vara professioner utifrån en 

mer öppen definition. Följaktligen finns det många varianter av vad en professions attribut är 

samtidigt som olika yrkesgrupper utgår från olika vetenskapliga grunder i mer eller mindre 

utsträckning.  

2.4.1 Kunskap 

Enligt professionslogiken är utbildning och kunskap en central del. Professionen anses 

nämligen besitta vissa kunskaper men även en särskild etik genom en viss fastställd utbildning. 

Yrkeskåren innehar därmed efter genomförd utbildning en legitimation (Rothstein 2010 , 136). 

Således innebär logiken att yrkesmedlemmar förfogar över särskild kunskap vilket tillåter dem 

att erbjuda viktig service och har makten att själva kontrollera och organisera sitt arbete 
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(Freidson 2001, 1-2) Kunskapen ska vara tillämpbar i den konkreta genomförandeprocessen 

samt vara grundad på en etablerad vetenskap (Rothstein 2010 , 136).  

2.4.2 Yrkesmonopol 

En ytterligare viktig aspekt i detta är att professionerna är beroende av ett direkt stöd från staten 

men även beroende av att både konsumenter och chefer tolererar professionens ställning 

(Freidson 2001, 122). Yrkeskåren är följaktligen beroende av staten för att få monopol på 

yrkesutövandet (Rothstein 2010 , 136). Staten har därmed en central roll för att 

professionslogiken ska få helt genomslag ”[…] the ultimate power to establish professionalism 

is held by the state […]” (Freidson 2001, 141) 

2.4.3 Professionell autonomi och diskretion i arbetet 

Kärnan av logiken är dess diskretionära specialisering (Freidson 2001, 109) samt dess 

omdömesfrihet (Freidson 2001, 3). Detta innebär att professionerna genom sin utbildning och 

legitimation tillskrivs en professionell autonomi, alltså en yrkesmässig självständighet att i 

mångt och mycket styra, kontrollera besluta och organisera arbetet fritt utefter eget omdöme, 

men även under eget ansvar. Logiken innebär ” […] att staten överlåter besluten i 

genomförandeprocessen åt en särskild (legitimerad!) yrkeskår” (Rothstein 2010 , 136). 

Dessutom kräver arbetet av sin natur ett diskrektionärt arbete vilket innebär att professionens 

arbetssätt måste präglas av ett flexibelt tillvägagångsätt. Med andra ord krävs det ett nytt 

omdöme för varje ny situation då det många gånger inte går att paketera brukarbemötande 

aktiviteter i rutinmässiga strukturer. Därmed har professionen enligt professionslogiken en stor 

autonomi.  

2.4.4 Professionell arbetsfördelning 

Logiken kan sägas förekomma när ett organiserat yrke har makten att bestämma 

arbetsfördelningen, med andra ord vem som är kvalificerad att utföra en speciell arbetsuppgift. 

”Professionalism may be said to exist when an organized occupation gains the power to 

determine who is qualified to perform a defined set of tasks, to prevent all others from 

performing that work, and control the criteria by which to evaluate performance.” (Freidson 

2001, 12).  

2.4.5 Altruistiska motiv och pliktkänsla 

Enligt professionslogiken förutsätts det ” […] att professionerna drivs av pliktkänsla gentemot 

allmänheten, respekt för politiska beslut och mål samt egna professionella normer.” (Montin 

2015, 60). Den professionella autonomin i processen av att förse en service, handlar mer om 
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rätten att utöva professionellt omdöme, snarare än byråkratiska regler. (Ahlbäck Öberg och 

Bringselius 2014, 502). Vidare finns det en lång tradition av uppfattningar om att 

professionerna sätter det goda för det offentliga, kunden eller utvecklingen av en disciplin 

framför det ekonomiska egenintresset (Freidson 2001, 214). 

2.4.6 Intern kontroll 

Utifrån denna logik har yrkesmedlemmar makten och förtroendet att kontrollera och organisera 

deras egna arbeten. Kontrollen är direkt och omfattar förhållanden, villkor, mål och arbetets 

innehåll (Freidson 2001, 59-60). Således omfattar denna logik omständigheter där 

professionsmedlemmar kontrollerar jobbet (Freidson 2001, 12). Det är därmed 

yrkesmedlemmarna som är berättigade att övervaka och granska arbetet. Professionerna 

missbrukar inte dessa verkställande rättigheter utan är istället engagerade i att utföra ett bra jobb 

för deras egna tillfredställelse och för att gynna andra (Freidson 2001, 1-2).  

Den yrkesmässiga arbetsfördelningen innebär att professionen bestämmer själv vilka 

kvalifikationer som behövs för att utföra en viss arbetsuppgift. Professionen kontrollerar även 

kriterier för legitimationsförfaranden eller licensiering som är framtvingad av staten. Strukturen 

kan vara horisontell genom samarbete där de arbetar parallellt med relaterade arbetsuppgifter 

men den kan även vara vertikal där vissa har auktoritet över andra. Dessa strukturer kan 

samverka. Om auktoritet förekommer så är den inte baserad på administrativa eller ekonomiska 

grunder. Auktoriteten grundar sig i så fall på ett samtycke där en individ har mer kunskap och 

kan erbjuda expertis till de ”underställda” (Freidson 2001, 56). Kollegial auktoritet kan medföra 

att beslut inte kan tas så snabbt jämfört med en byråkratiskt styrd auktoritet. Förändring och 

innovation är dock möjlig i en yrkesmässig arbetsfördelning (Freidson 2001, 57).  

2.4.7 Tillit 

Förutsättningar för professionellt utövande är som tidigare nämnt kunskap och diskretion men 

en ytterligare förutsättning är också tillit (Evetts 2006, 515). Professionslogiken fordrar därmed 

en grundläggande tillit till professionernas avsikter på grund av den speciella beskaffenhet av 

färdighet och kunskap samt handlingsfrihet som tillskrivs professionerna samt att deras 

förfaranden är skyddad genom legitimation (Freidson 2001, 214). Vidare kan det sägas att det 

sätts tilltro till utövarna (professionerna) att fatta beslut under eget ansvar genom att de anses 

besitta dessa specifika kunskaper och etik. Dessutom är professionerna beroende av 

medborgarnas förtroende för yrkeskåren och det är därmed centralt att detta förtroende 
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upprätthålls (Rothstein 2010 , 136). Tillit krävs för professionslogiken på grund av den interna 

kontroll som tidigare nämndes. 

” […] endast andra professionella anses kapabla att korrekt bedöma den 

enskilde utövarens kompetens. Och det är därför förtroendet för kåren 

som helhet är viktigt för en profession. Förtroendet underbyggs genom 

betoningen av en sträng yrkesintegritet och av inrättandet av etiska 

kommittéer, samt naturligtvis av en allmän kollegialitet.” (Brante 2009, 

27-28) 

Tilliten kan anses vara hög när en maktförskjutning och ansvarsförskjutning görs från högre till 

lägre nivå i hierarkin genom delegering eller decentralisering, utan att det parallellt ställs krav 

på återrapportering av information om vad man åstadkommer. För professionslogiken innebär 

detta en hög tillit för professioner. Exempelvis förutsätter logiken att lärare i skolan och 

hemtjänstpersonalen gör det rätta och det goda utan att det behöver kontrolleras i efterhand eller 

att verksamheten behöver detaljregleras. Därmed sätts en tilltro till professionerna som anses 

ha en förmåga och vilja att utföra en ”inre” kontroll (Adler 2001, 217). 

2.4.8 Tillitens roll i professionslogiken 

Det kan dock spekuleras kring om tillit endast fungerar för professionslogiken. Det skulle 

följaktligen kunna argumenteras för att det inte finns något som säger att vare sig 

marknadslogiken eller byråkratilogiken inte fungerar med eller omfattar tillit på något sätt. 

Således skulle samtliga logiker kunna innefatta tillit. Trots detta tar uppsatsen avstamp från 

Eliot Friedson (2001), Stig Montin (2015), Shirin Ahlbäck Öberg (2010) och Paul S. Adler 

(2001) antaganden där tilliten utgör en central del i professionslogiken för att den ska fungera. 

Således antas det i denna studie att det främst är professionslogiken som baseras på en tillit 

medan de andra logikerna grundar sig på andra premisser i första hand.  

Viktigt att poängtera är dock att professionslogiken inte ska förväxlas med tillitsdelegationens 

ramverk för en tillitsbaserad styrning och ledning (TSL), även om det kan finnas liknande drag 

i båda. Viktigt att belysa är också att ovanstående styrlogiker kommer konkretiseras till ett 

analysverktyg för studien och presenteras under metodkapitlel 3.  

2.5 Tillitsdelegationens ramverk för en Tillitsbaserad styrning och ledning 

Inom ramen för Tillitsdelegationen har Louise Bringselius Fil dr. och docent vid Lunds 

universitet, formulerat ett ramverk för en tillitsbaserad styrning och ledning (TSL). Ramverket 

belyser kritiken mot NPM och debatten om den allt mer tilltagande administrationen inom den 

offentliga sektorn och påstår att detta bland annat lett till en försvagning av de klassiska 
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professionernas position och roll. Vidare påstår Bringselius att det parallellt med NPM-trenden 

även förekommit ytterligare en trend av ökade krav på transparens och rättssäkerhet. Denna 

trend benämns i ramverket som New Weberian State (NWS) med tydliga juridiska inslag 

(Bringselius 2017, 5).  

Dessa två trender har enligt ramverket tillsammans bidragit till ökad administration och 

granskning. Trenderna kan kopplas till två av Eliot Friedsons (2001) tre logiker, nämligen 

marknad och byråkrati. Enligt ramverket har professionslogiken och även tilliten därmed 

åsidosatts till förmån för de andra logikerna (Bringselius 2017, 5-6). Viktigt att poängtera är 

dock att ramverket för tillitsbaserad styrning och ledning betraktas i denna uppsats som en 

separat styrningsidé med en samling av olika principer med en strävan att få samtliga logiker i 

balans. I detta menar ramverket att tilliten har en central betydelse och har i vissa avseenden 

gemensamma drag med professionslogiken men TSL ska för den delen inte likställas med 

professionslogiken i denna studie. Detta på grund av att TSL nämligen utgör ett större spektrum 

av styrning än vad enbart professionslogiken gör. Utöver TSL:s fokus på tilliten och dess 

centrala betydelse i styrningen så karaktäriseras TSL även av andra mer demokratiska värden 

där fokus också ligger vid den klassiska ämbetsmannarollen och brukarna samtidigt som 

kontrollsystem förespråkas. Karaktärsdragen i TSL uttrycks bland annat genom följande citat.  

”Den tillitsbaserade styrningen och ledningen handlar därför på många 

sätt om att återinrätta den klassiska ämbetsmannarollen. Det ska vara 

till förmån för brukaren – och inte på bekostnad av brukaren. Därför 

krävs även fortsättningsvis kontrollsystem och möjligheter att 

överklaga beslut. Men intentionen med detta nya sätt att styra, tänka 

och arbeta är att kvaliteten ska öka och att vi ska få nöjdare brukare, 

medarbetare och politiker.” (Bringselius 2017, 24) 

Således visar detta citat att ramverket för en TSL inte kan likställas med en professionslogik 

helt och hållet. Vidare bör det belysas att ramverket har en viss politisk ambition eftersom det 

ligger inom ramen för regeringens tillsatta tillitsdelegation.  

Ramverket behandlar tillitsbaserad styrning och ledning och lägger således även betoning på 

ledarskapet och menar att det är centralt i styrningen för att tilliten ska få genomslag. Vidare 

redovisar ramverket tre hörnstenar för en tillitsbaserad styrning och ledning vilka är styrning, 

kultur och arbetsorganisation (Bringselius 2017, 4). 

Styrningen kan omfatta ekonomisk styrning, kvalitetsstyrning eller normstyrning. Den 

tillitsbaserade ekonomiska styrningen kan uppnås genom att minska onödig ekonomisk 
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styrning. Dessutom kan samverkan stimuleras genom att inrätta särskilda system som kan 

redovisa och uppmärksamma positiva effekter i andras budget, när det inte syns i den egna 

(Bringselius 2017, 12).  

Kvalitetsstyrningen kan baseras på antingen kvalitativa eller kvantitativa bedömningar och 

metoder. Idag utgörs stor del av kvantitativa mått på prestationer som skulle kunna förbättras. 

Ramverket betonar att det även bör läggas fokus på att genomföra kvalitativa uppföljningar 

genom ett bättre samarbete med medarbetare som möter brukarna. Normstyrning innebär 

påverkan av normer och värderingar i en verksamhet eller med andra ord kulturen. Kulturen är 

dock svår att från centralt håll påverka (Bringselius 2017, 12).  

För kulturen är ledarskapet en central komponent i TSL. I vissa fall påverkar ledarskapet 

kulturen och ibland påverkar kulturen ledarskapet. En kultur som bygger på tillit kräver ett 

lyhört ledarskap samt en möjlighet för medledarskap.” Det innebär att chefer kan behöva ta ett 

steg tillbaka, för att i stället lyfta fram medarbetarnas prestationer och förmå dem att gemensamt 

leda processer” (Bringselius 2017, 10).  

Arbetsorganisationen utgörs av både formella och informella strukturer, arbetssätt och 

processer. Exempel på detta kan vara ansvarsfördelning, teamarbete eller samarbete mellan 

olika avdelningar eller professioner. Inom denna organisationsaspekt ingår även hur rutiner ser 

ut för att dokumentera i verksamheten. Grundläggande element för en tillitsbaserad 

arbetsorganisation är kollegiala strukturer, helhetssyn samt utvecklade system för 

kunskapsutveckling. Vidare innebär detta tid och arenor för att växla erfarenheter och kunskap 

samt hur ett evidensbaserat arbetssätt säkerställs (Bringselius 2017, 11). 

För en tillitsbaserad styrning och ledning ställer Bringselius upp sju principer med tillhörande 

målsättningar och nyckelord vilka är: 
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Figur 1. Sammanställning över sju principer för en tillitsbaserad styrning och ledning

Figur 1. (Bringselius 2017, 13–14) 

För ramverket finns en praktisk definition av tillitsbaserad styrning och ledning:  

”Tillitsbaserad styrning och ledning är en samling principer som syftar till 

att minska onödig kontroll och formalism i offentligt finansierad 

verksamhet och bättre ta tillvara brukares och brukarmötande 

medarbetares kompetens och engagemang, för att på så vis skapa bättre 

kvalitet i tjänsterna till medborgaren.” (Bringselius 2017, 17) 

Vidare fastställer ramverket att denna styrning bör genomsyras i hela styrkedjan, från politiken 

ända ner till medarbetarna ute på golvet i verksamheterna (Bringselius 2017, 17). De konkreta 

förslag som bland annat tas upp för en tillitsbaserad styrning och ledning är: 

• ”Städa i styrningen! Rensa bland mål, indikatorer och regelverk. 

• Involvera medarbetare i beslut på alla nivåer. Tala 

medledarskap, helhetsansvar. 

• Flytta administrativt stöd och resurser närmare golvet, så att 

medarbetare kan ägna sig åt sina kärnuppgifter. 

• Administrationen som stöd - inte styrande. 

• En lärande, samordnad kontroll/tillsyn – att hjälpa att göra rätt. 

• Bygg rännor över stuprören – belöna helhetstänkande (t ex 

resultat i andras budget). 

• Lokalt närvarande och stödjande ledarskap. 

• Gör digitaliseringen till stöd, inte börda” (Bringselius 2017, 21). 

  

Tillit ”Att som utgångspunkt helst välja att lita på motparten i stället för att misstro den.”

Brukarfokus:
brukardialog, 
brukarinflyta
nde, 
brukarens 
perspektiv

Öppenhet:
dialog, 
lyhördhet, 
innovation, 
nytänkande, 
god 
arbetsmiljö

Stöd:
hjälpsamhet, 
flexibilitet, 
främjande, 
lärande, 
lokalt 
närvarande 
ledarskap

Delegering:
medledarska
p,medarbeta
rinflytande, 
handlingsutr
ymme, 
feedback

Samverkan
Nyckelord: 
systemsyn, 
helhetssyn, 
teamarbete, 
helhetsansvar
, kollegialitet

Kunskap:
lärande, 
kunskapsutve
ckling, 
reflektion, 
evidensbaser
ad praktik, 
erfarenhetsut
byte
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3. Metod 

Detta kapitel är föremål för att beskriva uppsatsen metodik så som val av design, materialval, 

tillvägagångssätt samt forskningsetiska överväganden. Dessutom redogörs studiens 

analysverktyg med medföljande teoretisk operationalisering. Slutligen diskuteras alternativ 

metod.  

3.1 Fallstudiedesign 

För uppsatsen används en kvalitativ fallstudiedesign (Yin 2009, 2). Anledningen till att denna 

design valts är på grund av forskningsfrågornas karaktär. Enligt Robert K. Yin (2009) är en 

fallstudiedesign relevant när forskningsfrågorna ämnar förklara något befintligt fenomen 

genom exempelvis ”hur- och varför-frågor” eller när ett socialt fenomen kräver mer djupgående 

och utförlig beskrivning (Yin 2009, 4).  Studien har såväl en teorilämpande ambition - att 

studera hur de olika logikerna tar sig uttryck och karaktäriseras i den interna styrningen av 

skola, vård och omsorg - samt en viss teorigenererande ambition - att förklara varför styrningen 

karaktäriseras på vissa sätt (Jarl 2012, 39). Vidare kan en kvalitativ metod sägas lära oss mycket 

om lite, vilket även är metodens styrka. Dessutom är en kvalitativ metod fördelaktig vid ett 

mindre omfattande material som gäller för denna studie (Beckman 2005, 44).  

3.2 Material och intervjumetodik 

Majoriteten av studiens material utgörs av intervjuer. Anledningen till att kvalitativa intervjuer 

genomfördes är eftersom studien önskar ” […] erhålla kvalitativa beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening (Kvale och Brinkman 2014, 117). Totalt 

har 14 intervjuer genomförts varav två förvaltningschefer, en på socialförvaltningen och en på 

bildningsförvaltningen, en biträdande förvaltningschef inom bildningsförvaltningen, tre 

verksamhetschefer inom bildningsförvaltningen, fyra verksamhetschefer på 

socialförvaltningen, en enhetschef på bildningsförvaltningen, två enhetschefer inom 

socialförvaltningen samt en controller på socialförvaltningen.  

Det bör poängteras att de olika personernas tjänstepositioner kan påverka deras uppfattningar 

om styrningen. Deras positioner medför olika stora mandat över styrningen av dess verksamhet. 

Således har förvaltningscheferna ett större mandat överlag än verksamhetscheferna och 

verksamhetscheferna har i sin tur överlag ett större mandat än enhetscheferna gällande den 

strukturella hierarkin. De olika positionerna medför därmed olika förutsättningar och förståelser 

för styrningen vilket är viktig att ha i åtanke vid studiens analys. Dessutom kan 

intervjupersonernas erfarenhet i kommunen påverka dess uppfattningar av styrningen. Till 
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exempel har en av de intervjuade cheferna nyligen tillträtt sin tjänst vilket kan medföra att hens 

bild av styrningen är annorlunda jämfört med personerna som har jobbat i kommunen och på 

sin position i flera år. Likaså hade vissa chefer jobbat i en annan kommun innan vilket 

automatiskt gjorde att deras svar ofta baserades på en jämförelse mellan den tidigare 

arbetsplatsen och hur det är i Motala kommun. Erfarenhet kan därmed påverka respektive 

intervjupersons upplevelser på olika sätt. Detta ska dock inte ses som någon brist heller 

eftersom det är intressant att få ”nya” eller jämförelsevisa perspektiv på ämnet också. Möjligen 

kan de personer som är relativt nya på sin tjänst eller har en annan erfarenhet bakom sig, 

medföra nya perspektiv som annars glöms bort då det eventuellt sker omedvetet eller på rutin.  

Intervjuerna är av semistrukturerad art vilket innebär att intervjuguiden innefattar olika teman 

samt förslag på relevanta frågor samtidigt som det finns utrymme för förändringar av 

ordningsföljd av frågor samt frågornas form (Kvale och Brinkman 2014, 117). Utöver 

intervjuerna har även en översiktlig översyn gjorts av vissa kommunalt styrande dokument så 

som kommunens ledningssystem LedMot samt verksamhetsplaner för bildningsförvaltningen 

respektive för socialförvaltningen.  Dessa dokument analyseras inte i någon vidare mening utan 

är enbart föremål för en förförståelse för intervjupersonernas omgivande kontext. 

3.3 Analysverktyg 

Studiens material har analyserats genom ett analysverktyg som grundar sig på de tre olika 

logikerna marknad, byråkrati och profession och dess teoretiska antaganden. Teorierna 

motiverar därmed analysverktyget (Beckman 2005, 21). Logikerna bildar var sin idealtyp i 

analysverktyget och idealtyperna innehåller var för sig en komplex uppsättning specifika 

egenskaper eller idéer om hur styrningen bör fungera. Idealtyper kan sägas vara ” […] en 

tankekonstruktion som försöker fånga in de väsentliga egenskaperna hos en ståndpunkt eller 

kanske rentav hos en hel ideologi.” (Beckman 2005, 28). Det bör dock poängteras att det sällan 

är en idealtyps samtliga karaktärsdrag som återfinns i praktiken, men att vissa likheter med 

dimensionerna bör kunna urskiljas (Jarl 2012, 25).  Syftet med idealtyperna är att koppla 

samman olika delar eller renodla olika idéer och egenskaper som är typiska för respektive 

styrlogik (Beckman 2005, 28).  

Enligt Ludvig Beckman (2005) är det möjligt att låna en analysapparat från någon annan så 

länge hänvisning finns till upphovspersonen (Beckman 2005, 23). Detta har till viss del gjorts 

i denna uppsats då modellen hämtat inspiration från olika författare men analysverktyget har 

även berikats med nya kreativa bidrag (Beckman 2005, 28). En central aspekt att belysa för 
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idealtypsanalyser är att idealtyper inte kan ses som en direkt avspegling av verkligheten utan 

att dessa istället gestaltar extrembilder av ett visst fenomen (Bergström och Boréus 2012, 150) 

(Esaiasson, et al. 2012, 139).  ”Frågan som kan ställas vid en idealtypsanalys är alltså inte 

huruvida fenomenet tillhör en given klass, utan i vilken utsträckning fenomenet liknar den 

renodlade idealtypen. ” (Esaiasson, et al. 2012, 140) Med andra ord kommer undersökningen 

kunna dra slutsatser om i vilken grad som skola vård och omsorg liknar en styrning utifrån 

idealtyperna marknad, byråkrati eller profession. Tillvägagångsättet för att konstruera 

idealtyperna gjordes genom att läsa igenom tidigare forskning och teorier om ämnet för att 

urskilja specifika särdrag för respektive logik/idealtyp (Esaiasson, et al. 2012, 141). 

Idealtyperna ska vara 1) ömsesidigt uteslutande vilket innebär att kategorierna inte får vara så 

pass lika varandra att de fångar in samma påstående som exempelvis kompetens och mognad 

gör. Dessutom ska idealtyperna helst vara 2) uttömmande vilket innebär att kategoriernas 

samtliga betydelser eller idéer ska urskiljas (Beckman 2005, 26-27).  

Nedan följer studiens analysverktyg som består av idealtyperna och logikerna marknad/NPM, 

byråkrati och profession och är formulerade utifrån de tidigare nämnda styrlogikerna från 

teorikapitlet. Efter analysverktyget följer en operationalisering vilket innebär en kort 

redogörelse för hur verktyget används för studien. 

Tabell 1. Idealtyperna Marknad, Byråkrati och Profession 

Idealtyp: Marknad/NPM Byråkrati Profession  

Styrmekanism  Effektivitet, 

Sparsamhet 

 

Hierarki, Auktoritet, 

Regler 

 

Legitimitet/Tillit till 

kunskap 

 

Viktiga mekanismer Konkurrens 

 

Byråkrati 

 

Professionell 

gemenskap 

Organisering Konkurrens,  

Delegering med extern 

kontroll 

Hierarkisk, 

Centralisering med 

direkt kontroll 

Kollegial, 

Decentralisering med 

intern kontroll 

Grund för legitimitet Ekonomisk 

återhållsamhet 

Generella regler Vetenskaplig 

Huvudaktör Chef/Manager Ämbetsman Yrkesman 

Fokus Output (leverans, 

resultat) 

Process (rättssäker 

hantering) 

Input (rekrytering av 

kompetent personal) 

Kontrollmekanism Uppföljning & 

utvärdering av mål  

Granskning, tillsyn av 

regelefterföljelse (lagar 

m.m.)  

Kollegialt lärande 

och kollegial kontroll 

Kontroll Extern Extern Intern 

Premiss Misstroende Formalitet Tillit (?) 
 

Tabellen är inspirerad av Louise Bringselius (2017, 7) tabell: ”Jämförelse av tre värdesystem eller logiker som balanseras i 

förvaltningen” samt av Bo Rothsteins (2010, 134) tabell; ”Modeller för legitimitet i genomförandeprocessen.” 
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3.4 Teoretisk operationalisering 

De tidigare nämnda teorierna om styrlogiker ligger till grund för det konstruerade 

analysverktyget. Steget från teorin till analysverktyg kräver dock en operationalisering av de 

centrala begreppen för att göra de kategorier och begrepp som ska undersökas ”mätbart” 

(Beckman 2005, 24). Nedan följer därmed en kortfattad redogörelse för hur materialet har 

sorterats och kategoriserats. Dessutom beskrivs hur analysverktygets olika kategorier 

disponeras i analysen samt ges exempel på hur kategorierna förklaras genom teorierna.  

För att kunde genomföra en analys bearbetades intervjumaterialet genom att kodas via en så 

kallad meningskodning (Kvale och Brinkman 2014, 238). Materialet färgkodades där centrala 

avsnitt fick en färg beroende på om det kunde kopplas till marknad=grön, byråkrati=rosa eller 

profession=gul. Denna metod användes för att tydliggöra kategorisering av materialet. Genom 

kodningen kunde textsegment kopplas till ett eller flera nyckelord i analysverktyget för att 

senare möjliggöra identifiering av olika uttalanden (Kvale och Brinkman 2014, 241). Dessutom 

utgjordes bearbetningen av meningskoncentrering vilket ” […] innebär att man drar samman 

intervjupersonernas yttranden till kortare formuleringar. Långa uttalanden pressas samman i 

kortare, där huvudinnebörden av det som sagts formuleras om i några få ord” (Kvale och 

Brinkman 2014, 246-247). Detta underlättade analysen ytterligare eftersom textmaterialet 

kunde konkretiseras till ett visst antal meningar istället för hela intervjumaterialet. Ett konkret 

exempel skulle kunna vara att en intervjuperson talar om styrningen i uttryck som lagen och att 

det är centralt att exempelvis följa både skollag och läroplaner eller att en lag ger en viss position 

ett mandat som på så vis påverkar styrningen. I detta fall kan en meningskoncentrering göras, i 

vissa fall till enbart ett begrepp som i detta fall; ”regelefterföljelse” (regler enlig 

analysverktyget) vilket visar en tendens av en byråkratilogik.  

Vid genomläsning av materialet framkom vissa kategorier mer framträdande vilket innebar att 

analysen sedan har koncentrerats till att enbart analysera kategorierna styrmekanism, fokus och 

premiss djupare även om de övriga kategorierna också finns framträdande i vissa aspekter. 

Respektive kategori har formulerats utifrån studiens teoretiska ramverk. Ett exempel som visar 

kopplingen mellan analysverktygets kategorier och en styrlogik är att det inom 

marknadslogiken förespråkas en styrning som präglas av målstyrning och resultatenheter där 

kontroller genomförs för att möjliggöra sparande och effektivitet (Jarl 2012, 26-27). I detta 

framkommer således två kategorier; styrmekanism och fokus för idealtypen marknad, det vill 

säga effektivitet/sparsamhet och output/resultat. Se analysverktyget i tabell 1. 
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3.5 Metodologisk inriktning  

Studien placerar sig inom en hermeneutisk vetenskapstradition. Analysverktyget är av lösare 

modell vilket möjliggör friare tolkningar som är i linje med den hermeneutiska 

vetenskapstraditionen. En nackdel med ett bredare analysverktyg är att det finns en risk att olika 

forskare kan göra olika bedömningar och sortera materialet i olika ”fack” eller för olika 

idealtyper vilket betyder att intersubjektiviteten kan brista (Bergström och Boréus 2012, 170). 

Idealtyperna är dock så pass skilda i sina egenskaper att den risken inte är så stor. Dessutom har 

den teoretiska operationaliseringen tydligt redogjort för hur intervjuerna har analyserats.  

3.6 Tillvägagångssätt 

Efter att syfte och frågeställning formulerats gjordes en översyn av relevant litteratur, såväl 

debattartiklar som tidigare forskning för att få en bild av samhällsdebatten samt av 

kunskapsläget. Därefter har uppsatstext formulerats parallellt med inläsning av litteratur och 

teori. Urval av intervjupersoner gjordes genom ett så kallat snöbollsurval där en analysenhet 

bidrar med att hitta fler intressanta intervjupersoner och så vidare (Esaiasson, et al. 2012, 189). 

Aktuella intervjupersoner förmedlades i första hand via kommunens kommundirektör som hade 

e-postadresser till de aktuella förvaltnings- och verksamhetscheferna. I sin tur förmedlade dessa 

personer kontaktuppgifter till enhetschefer inom områdena. Efter en första kontakt med 

intervjupersonerna bokades intervjutillfällen som sedan genomfördes.  

Innan intervjuerna genomfördes ställdes frågorna Vad, Varför och Hur enligt Steinar Kvales 

(2014) metodologi. Vad – genom att skaffa förkunskap om ämnet, Varför - genom att formulera 

ett syfte för intervjun samt Hur- genom att skaffa kunskap om olika tekniker att genomföra 

intervjuer på samt bestämma relevant intervjuteknik för undersökningen. Dessutom gjordes en 

plan för hur intervjuerna skulle analyseras (Kvale och Brinkman 2014, 230-232) genom att ha 

analysverktyget i åtanke.  

För intervjuerna formulerades en intervjuguide där både relevanta ämnen och frågor staplades 

upp (Kvale och Brinkman 2014, 121). Eftersom undersökningen syftar till att i viss mån 

kategorisera intervjusvaren utifrån olika styrlogiker genomfördes klargöranden av 

intervjusvaren med hänsyn till de styrlogiker som används (Kvale och Brinkman 2014, 122). 

Detta gjordes genom att bland annat ställa följdfrågor som ibland bestod av ledande frågor. 

Ledande frågor har dock kritiserats och inte alls ansetts vara en bra metod då de sägs minska 

intervjusvarens tillförlitlighet. Kvale menar dock att det finns en fördel med ledande frågor 

vilket är att de lämpar sig extra bra till kvalitativa forskningsintervjuer för att pröva 
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tillförlitligheten i intervjupersonens svar (Kvale och Brinkman 2014, 214) samt att detta 

dessutom kan säkerställa att det var den rätta styrlogiken som intervjupersonens svar handlade 

om. Pilotintervjuer genomfördes innan för att testa frågorna och på så sätt möjliggöra eventuella 

justeringar av frågorna (Kvale och Brinkman 2014, 137). 

Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan ordagrant för att underlätta analys. 

Anledning till en ordagrann transkribering var för att kunna citera centrala avsnitt. Pauser, 

betoningar, gester och andra kroppsspråk har inte skrivits ut eftersom det skulle bli ett allt för 

omfattande material att studera för denna studie (Kvale och Brinkman 2014, 221-222).  Det 

empiriska materialet har sedan bearbetats genom studiens analysverktyg som baseras på 

tidigare forskning och teori.   

3.7 Forskningsetiska överväganden 

För intervjumetoden finns fyra principer som bör övervägas vilka är informerat samtycke, 

konfidentalitet, konsekvenser samt forskarens roll (Kvale och Brinkman 2014, 105). Informerat 

samtycke (Kvale och Brinkman 2014, 107) har uppfyllts genom att respektive intervjuperson 

fått ett mejl med information om undersökningen och dess syfte. Det fanns heller inget tvång 

att delta så intervjupersonernas svar på mejlet, att de ville delta, motsvarar i denna studie deras 

frivilliga deltagande.  

Konfidentialitet (Kvale och Brinkman 2014, 109) har övervägts och de frågor som har ställts i 

denna studie har inte ansetts beröra några känsliga områden i vidare mening för att utesluta viss 

data. Dock har varje intervjuperson tillfrågats om det är okej att citera dem vilket samtliga har 

godkänt. Dessutom har intervjupersonerna erbjudits möjlighet att läsa igenom transkriberingen 

för att kontrollera att den blivit korrekt för att öka tillförlitligheten.  

Den tredje principen behandlar konsekvenser (Kvale och Brinkman 2014, 110). Denna princip 

har också övervägts. En reflektion har gjorts över vilka konsekvenser som studien skulle kunna 

innebära, både för den individuella deltagen men också för organisationen som den företräder. 

Dessutom har reflektion gjorts över studiens vetenskapliga fördelar. Till en början fanns en viss 

omedvetenhet hos forskaren över viktiga skillnader i språket mellan muntligt och skriftligt när 

transkriberingarna skickades ut till respektive intervjuperson. Det uppdagades att en del 

intervjupersoner inte förstått att transkriberingen skulle innehålla ordagranna utskrifter. Detta 

förtydligades till intervjupersonerna allt eftersom fler transkriberingar blev klara och skickades 

ut. Möjligheten över att intervjupersonerna själva fick kontrollera transkriberingen värderades 

högre än att inte göra det både för den individuella deltagaren så att citaten blev korrekt samt 
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för studien i sig. Ett missförstånd kunde förmildras eller undvikas helt genom att informera 

intervjupersonerna om att transkriberingen innehåller både utfyllnadsord och ordagranna 

meningsformuleringarna från samtalet samt att forskaren var medveten om att formuleringarna 

därav kunde se lite annorlunda ut eftersom talspråk och skriftspråk inte formuleras på samma 

sätt. Överlag anses inte intervjun får några vidare negativa konsekvenser för varken individ 

eller organisation. Istället bedöms studien bringa fördelar för både de deltagande samt ge 

vetenskapliga fördelar. 

En fjärde och sista princip för forskningsetiskt övervägande är forskarens roll. Forskarens roll 

är avgörande och har en central roll i intervjuer eftersom det är genom forskaren själv som 

kunskap erhålls (Kvale och Brinkman 2014, 111). Utifrån denna princip har hela 

undersökningen byggts på en ständig reflektion över samtliga val och vilka moraliska följder 

dessa får. Dessutom har hög vetenskaplig kvalitet säkerställts genom att intervjupersonerna som 

tidigare nämnt fått möjlighet att kontrollera och godkänna transkriberingarna. De processer som 

lett till analys och resultat har åskådliggjorts på ett transparent sätt genom tydlig dokumentation 

över tillvägagångssätt av exempelvis kodning av transkriberingarna. Vidare har studiens 

samarbete med Motala kommun hållit en professionell nivå genom hela processen.  

3.8 Metoddiskussion 

För uppsatsen har en kvalitativ fallstudiedesign valts. Det skulle dock kunna diskuteras om 

någon annan metod hade varit mer lämplig eller kunnat kombinerats. I denna uppsats har det 

empiriska materialet främst bestått av intervjuer men studien skulle även kunnat genomföras 

genom att analysera textdokument. Detta skulle vara intressant att göra på exempelvis berörda 

lagtexter och kommunens egna styrande dokument eftersom de är väldigt framträdande i 

styrningen. Det som dock en sådan studie går miste om är de mjuka värdena som annars fångas 

upp genom intervjustudier. Således är det olika nyanser av styrningen som kan undersökas och 

denna studie är mer intresserad av chefers uppfattningar av styrningen (mjuka värden) där en 

intervjustudie är mer lämpad. Studien skulle även kunnat vara av en mer kvantitativ design där 

enkäter istället skulle kunnat skickas ut till samtliga chefer och därmed skulle svaren för 

enhetschefer blivit mer representativa. Samtidigt skulle fler nyanser av perspektiv på styrningen 

kunna mätas samt att olika samband lättare skulle kunna tas fram (Bryman 2016 , 152). Dock 

finns det en anledning till att studien valde en kvalitativ design eftersom en kvantitativ 

undersökning inte alltid kan fånga den sociala världen (Bryman 2016 , 166). 
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En annan brist med en kvantitativ undersökning med enkäter är att det förutsätts att alla 

respondenter tolkar frågorna på liknande sätt. Många kan tolka frågor på olika sätt på en enkät 

och det finns ingen möjlighet för respondenterna att fråga eller för undersökaren att förtydliga 

(Bryman 2016 , 166). Således är en kvalitativ undersökning med intervjuer att föredra avseende 

denna aspekt. Det skulle dock kunna argumenteras för att även intervjupersonerna uppfattar 

frågorna olika men denna risk minskas genom den direkta kontakten via en 

intervjuundersökning. Avsikten för denna uppsats är att förstå den sociala världen genom att 

undersöka intervjupersonernas tolkning av världen (Bryman 2016 , 375). Dock kan en kvalitativ 

undersökning kritiseras utifrån att den kan vara allt för subjektiv och att resultaten därmed vilar 

allt för mycket på forskarens egna osystematiska uppfattningar (Bryman 2016 , 398). Detta har 

försökts undvikas genom att använda ett analysverktyg och att systematiskt koppla antaganden 

med citat från intervjupersonerna. 
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4. Styrande dokument och lagar 

Nedan kommer några styrande dokument och lagar presenteras kortfattat för att förstå kontexten 

kring empirin bättre. Först redogörs centrala avsnitt från kommunallagen och sedan redogörs 

kort för kommunens ledningssystem samt områdenas respektive verksamhetsplaner. 

4.1 Kommunallagen 

Den kommunala verksamheten styrs utifrån kommunallagen samtidigt som kommunerna 

innehar stor handlingsfrihet genom sitt självstyre. Det kommunala självstyret möjliggör bland 

annat att kommunerna får sköta de regionala och lokala angelägenheterna som är av allmänt 

intresse (SFS 1974:152 2014). Därav har kommunerna stora möjligheter att själva utforma 

styrningen samtidigt som de i vissa lägen begränsas av nationella lagar. Kommunerna utgörs 

dessutom av många olika verksamheter och ansvarar för en stor del av samhällsservicen till 

dess medborgare (Sveriges kommuner och landsting (A) 2017). För att förstå kontexten kring 

kommuners styrning följer här en kort redogörelse för centrala avsnitt ur kommunallagen. 

Utifrån kommunallagen 11 kapitlet §6 ska kommunen ange finansiella mål för att erhålla en 

god ekonomisk hushållning. Följaktligen sker det en målstyrning av kommuner från statlig 

reglering via nationell lagstiftning. Vidare ska kommuner upprätta en budget som ska se till så 

att kostnaderna inte överstiger intäkterna. Dessutom ska budgeten innehålla en årsplan för 

budgetåret där det även ska anges riktlinjer och mål som kan ha betydelse för en god ekonomisk 

hushållning (Kommunallag 2017:725 2017). 

I lagen anges det även att kommunen är skyldig att följa upp och kontrollera verksamheter som 

lämnats över till privata utförare samt att kommunen ska ange hur kontroll och uppföljning av 

förvaltningen ska ske. (Kommunallag 2017:725 2017). Således utgör kommunallagen en stor 

del av den kommunala styrningen.  

4.2 Kommunalt styrande dokument 

Avseende kommunens styrande dokument har Motala kommun ett ledningssystem som kallas 

LedMot vilket kort redogörs. Detta dokument är kommunens ” […] verktyg för att leda och 

styra kommunens verksamhet så att största möjliga nytta skapas för medborgare och kunder. 

Utgångspunkt är att genomföra den politik som en majoritet av medborgarna röstat fram i de 

allmänna valen.” (Motala kommun 2014, 2). Vidare utgörs ledningssystemet av fem delar vilka 

är: 1) Kärnvärdena Öppen, Stolt och Nyskapande, 2) organisation och roller, 3) vision och 
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politiska prioriteringar, 4) målstyrning och uppföljning samt 5) verksamhetsutveckling och 

styrdokument (Motala kommun 2014, 2).  

Den mest centrala principen som visar sig i det empiriska materialet är att LedMot ska se till 

att politik blir verklighet. Detta görs genom ett lokalt utvecklingsprogram (LUP) där 

prioriteringar, vision och gemensamma mål formuleras för mandatperioden. De gemensamma 

målen benämns som de 23 politiska resultatmålen och gäller för hela kommunen (Motala 

kommun 2014, 10). 

För de undersökta områdena finns var sin verksamhetsplan som ställer upp respektive 

resultatmål med tillhörande övergripande aktiviteter som varje förvaltning ska genomföra för 

att uppnå målet. Det finns en verksamhetsplan för bildningsförvaltningen och en för 

socialförvaltningen (Motala kommun B 2018) (Motala kommun C 2018).  
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5. Resultat 

Nedan följer en analys av det empiriska materialet kopplat till analysverktyget och de olika 

styrlogikerna. Inledningsvis presenteras området skola med de olika nivåernas (chefernas) 

uppfattningar på styrningen kopplat till analysverktygets olika kategorier som i analysen 

fungerar som gemensamma teman. Därefter presenteras området vård och omsorg på samma 

sätt. Vidare är det centralt att betona att studien inte haft möjlighet att intervjua samtliga 

enhetschefer för respektive område och att det således kan finnas andra perspektiv på styrningen 

av andra enhetschefer men att det är detta perspektiv som uppsatsen har möjlighet att utgå ifrån 

i denna undersökning. För de andra nivåerna, verksamhets- och förvaltningsnivå har samtliga 

chefer intervjuats.  

5.1 Skola  

Nedan presenteras resultatet för området skola. Respektive intervjuperson refereras enligt 

systemet: efternamn årtal, intervju, datum.  

5.1.1 Regler som framträdande styrmekanism 

Av enhetschefen upplevs främst det juridiska ramverket (regler) påverka styrningen. Rektorns 

stora mandat i skollagen betonas och mandatet både möjliggör samt stödjer rektorns 

handlingsutrymme i styrningen av enheten.  

”Vi brukar säga 2.10 och det är andra kapitlet tionde paragrafen i 

skollagen; Rektor leder och fördelar arbetet på sin enhet vilket betyder 

att jag har ensamt mandat att bestämma i stort sätt vad som helst på 

enheten som rör min personal och mina elever. Så det är ett väldigt stort 

mandat som jag har.” (Müller 2018, intervju, 26 mars) 

Detta visar en tendens på att skolan på den intervjuade enheten präglas av en byråkratiorienterad 

styrning genom rektorns överordnade roll i hierarkin samtidigt som skollagen stödjer denna roll 

(Müller 2018, intervju, 26 mars).  

Även en chef på verksamhetsnivå upplever regler som en styrmekanism. Lagens betydelse i 

styrningen för verksamhetschefen kommer således till uttryck genom rektorns överordnade roll 

i styrningen via skollagen. Detta visar på en omvänd hierarkisk styrmekanism där en i andra 

fall underordnad chef (rektorn), har ett större mandat än överordnad verksamhetschef och 

förvaltningschef i vissa situationer. Enligt lagen får rektorn därmed ett hierarkiskt större mandat 

över enheten än övriga chefer i organisationen eftersom varken verksamhetschef eller 
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förvaltningschef nämns i lagen. Följande citat visar denna hierarkiska organisering och lagens 

styrkraft utifrån en verksamhetschefs perspektiv: 

”Rektorn ska - står det nog 400 gånger i skollagen. Verksamhetschefen 

finns inte. Jag kan aldrig ändra på ett rektorsbeslut. Jag kan ju prata med 

en rektor och säga att det här kanske inte var så klokt och så där. Det är 

stor skillnad på en rektor och en annan enhetschef bara för att ja; rektorn 

ska, rektorn bör och rektorn beslutar över allt, så verksamhetschef finns 

inte i skollagen. Så det påverkar ju mitt arbete” (Stenvall 2018, intervju, 

11 april). 

Vidare ger skollagen rektorn både ett stort mandat samtidigt som mandatet medför ett stort 

ansvar (arbetsmiljön, fastigheten, elevernas arbetsmiljö, personalen och ekonomin) som i sin 

tur även påverkar verksamhetschefen. ” […] rektorer måste kunna allting mellan asfalt och 

dyslexi och det påverkar ju även mitt arbete för jag måste också kunna allting mellan asfalt och 

dyslexi.” (Stenvall 2018, intervju, 11 april). Vidare upplever verksamhetscheferna generellt att 

lagen styr genom att det ska ses som ett ramverk att förhålla sig till. För förskolans verksamhet 

är kommunerna exempelvis skyldiga enligt lag ”[…] att erbjuda förskoleplatser inom fyra 

månader” (Larsen 2018, intervju, 26 mars), vilket styr verksamhetschefen mycket i styrningen 

och planeringen av verksamheten.  

Av förvaltningschef och biträdande förvaltningschef framkommer också att regler (läroplan) 

styr skolan men på ett annat sätt. Ur deras perspektiv är inte rektorns mandat lika framträdande. 

Styrningen kommer istället till uttryck genom att regler i form av läroplaner upplevs ha en stor 

påverkan på styrningen över professionerna.  

”Vi har till och med i våra läroplaner för förskola så står det att; 

förskolläraren skall, arbetslaget ska. Det behöver man inte fundera på 

riktigt så. Den är ganska skarp styrning över, det är inte så många jobb 

som har den formuleringen riktigt. Förskolans läroplan är tydlig där; det 

här ska arbetslaget klara av, det här ska man jobba mot, det här är 

förskolans arbetsuppgift.” (Gustafson 2018, intervju, 27 mars) 

Vidare framträder även en hierarkisk styrning genom att förvaltningschefen upplever att 

styrningen många gånger kommer från statligt håll genom olika riktade statsbidrag som både 

styr ekonomiska medel och påverkar organisationsstyrningen generellt på grund av dess villkor 

(Thorén 2018, intervju, 9 april) och staten har på så sätt en överordnad roll i styrningen. Även 

rektorn på enheten upplever den statliga styrningen genom riktade statsbidrag som både styr 

och hämmar enhetens ekonomiplanering samt tar mycket arbetstid att söka (Müller 2018, 



42 
 

intervju, 26 mars). Likaså upplevs de statliga tillsynsmyndigheterna som överordnade instanser 

att lyda som kan begränsa det egna handlingsutrymmet i organisationen enligt den biträdande 

förvaltningschefen. ”Det kan vara skolinspektionen bland annat. Där har man ju ingen styrning 

på vad dom följer upp utan då får man rätta in sig helt enkelt” (Gustafson 2018, intervju, 27 

mars)  

Likaså upplever en verksamhetschef en form av hierarkisk styrning av staten genom de statliga 

rektorsutbildningarna. Utbildningarna upplevs vara positiva i sig men att de tar mycket arbetstid 

från rektorerna vilket i sin tur påverkar verksamhetschefen (Stenvall 2018, intervju, 11 april). 

En ytterligare uppfattning av rektorn är att det upplevs som en krock mellan de kommunalt satta 

politiska målen och skollagen då vissa ärenden prioriteras högre utifrån lagen än utifrån den 

politiska ambitionen i kommunen (Müller 2018, intervju, 26 mars). Detta pekar på att skolans 

grunduppdrag enligt lagstiftning väger tyngre än de kommunalt politiskt satta målen i vissa 

avseenden. Sammantaget finns det en gemensam bild på området skola och därmed på samtliga 

nivåer att styrningen till stor del utgörs av både regelefterlevnad och statens hierarkiska 

överordnade roll. 

Det framkommer även byråkratiska inslag i skolans målstyrning. Av en verksamhetschef 

framkommer det nämligen att de det senaste året justerat i målstyrningen genom att formulera 

egna gemensamma mål som är mer kopplat till grunduppdraget samtidigt som dessa mål även 

träffar de 23 politiska resultatmålen i kommunen (Åberg 2018, intervju, 9 april). Detta gör att 

målstyrningen blir mer verksamhetsnära och tydliga för medarbetarna på golvet eftersom de 

utgår från grunduppdraget. Således är målen kopplade till grunduppdraget via statlig 

lagstiftning och läroplaner. 

På enhetsnivån upplevs det av rektorn som att det även finns en vilja och förståelse för 

medarbetarnas centrala roll i styrningen som skulle kunna visa en tendens på att styrningen 

präglas av en professionslogik. Det finns således en tillit till pedagogerna som tillåts delaktighet 

i styrningen. Vidare finns en uppfattning om att lärarna vet bäst vad som behövs i verksamheten 

och det finns därmed en tillit till deras kunskap. ”Jag försöker hela tiden pränta in hos 

personalen att det är du som vet vad som är bäst, det är du som jobbar närmast verksamheten. 

Du talar om för mig vad du behöver för att kunna leverera” (Müller 2018, intervju, 26 mars). 

Dessutom har personalen en viss möjlighet att styra genom olika arbetslag där arbetslagsledare 

har mandat från rektorn att genomföra tillfälliga förändringar under arbetsdagen. Därmed 

utövas en viss kollegial organisation på enheten. Vidare har lärarna en så kallad 
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förtroendearbetstid som innebär att de bestämmer över tio och en halv timmes arbetstid per 

vecka (Müller 2018, intervju, 26 mars) som också pekar på en viss kollegial organisering.  

Likaså framstår en liknande styrning av verksamhetschefer genom att många av cheferna har 

en styrfilosofi med vissa kopplingar till en professionslogik. En verksamhetschef uttrycker detta 

genom att betona betydelsen av bland annat delaktighet, medledarskap, dialog och gemenskap 

i styrningen (Åberg 2018, intervju, 9 april). Även den biträdande förvaltningschefen uttrycker 

ett liknande synsätt. ”Medarbetarna har ju ramar för var dina gränser går så de har väldigt stor 

frihet att laga sin undervisning utifrån dem premisserna. Stor frihet.” (Gustafson 2018, intervju, 

27 mars) På verksamhetsnivå konkretiseras delaktigheten genom bland annat olika 

ledningsgrupper där enhetschefer deltar och enhetscheferna i sin tur kan bära med sig 

synpunkter från medarbetarna på enheterna (Larsen 2018, intervju, 26 mars). Vidare upplevs 

det av både verksamhetschefer och av biträdande förvaltningschef att medarbetarna har ett stort 

utrymme att påverka styrningen inom det juridiska och ekonomiska ramverket (Åberg 2018, 

Stenvall 2018, Gustafson 2018; intervju 9 april, 11 april, 27 mars). Förvaltningschefen har inte 

ett lika framträdande synsätt men ser ändå att styrningen är beroende av att enhetschefer, 

rektorer och förskolechefer verkställer styrningen ute på enheterna sen. Dessutom finns det en 

uppfattning av att det är viktigt att göra regelbundna besök ute på enheterna för att föra en dialog 

med elever och personal samt att ge feedback (Thorén 2018, intervju, 9 april). 

Slutligen upplevs styrningen ofta kretsa kring effektivitet och sparsamhet enligt perspektiv från 

både verksamhetschefer och förvaltningschef. Denna styrmekanism är således inte lika 

framträdande på enheten utifrån rektorns perspektiv. För att återgå till verksamhetsnivån så 

upplevs den kommunala budgeten påverka styrningen av skolan till stor del. I många fall är 

därmed grunden för legitimitet ekonomisk återhållsamhet. Budgeten ses som något att förhålla 

sig till samtidigt som det ibland upplevs vara en begränsning för verksamhetschefernas 

handlingsutrymme i styrningen (Åberg 2018, intervju, 9 april) och att det upplevs krocka med 

den statliga styrningen och grunduppdraget enligt lag. Krocken med det statliga grunduppdraget 

upplevs vara mot både ett kommunalt ekonomiskt ramverk och kommunalt politiskt 

prioriterade områden (Stenvall 2018, intervju, 11 april).  

Ett exempel på denna krock ges i förskolans verksamhet där det finns effektiviseringskrav där 

verksamheten måste förhålla sig till både lagstiftning (byråkrati) och till den kommunala 

budgeten (marknad/NPM). Samtidigt finns det politiskt prioriterade områden som i detta fall 

försvårar effektiviseringsåtgärder på tjänstemannasidan (Larsen 2018, intervju, 26 mars). I detta 
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framskymtar således även en hierarkisk styrning från politiken som är överordnad i systemet. 

Detta illustrerar en situation där hur-frågor (hur man ska effektivisera verksamheten) i vissa fall 

blir politiska då det finns ett politiskt prioriterat beslut bakom. Detta fall gällde frågan om 

nattomsorg som inte är en lagstadgad verksamhet. Ett förslag från verksamhetschefen var 

därmed att effektivisera genom att inte erbjuda nattomsorg eftersom lagen inte kräver det. 

Förslaget var dock inte aktuellt på grund av att nattomsorg är ett politiskt prioriterat beslut i 

Motala kommun (Larsen 2018, intervju, 26 mars). 

Den ekonomiska styrningen uttrycks även av förvaltningschefen som har en väldigt tydlig roll 

att se till så att den kommunala budgeten hålls.  

”Jag måste vara väldigt tydlig, jag måste vara tydlig när det gäller att 

hålla budget. Vi har ju spar- och effektiviseringskrav så jag är väldigt 

tydlig till mina chefer att; det är inte valbart att hålla budget och jag 

brukar gå så långt så att jag säger att man får ju välja.” (Thorén 2018, 

intervju, 9 april)  

Vidare framträder även en hierarkisk organisation genom förvaltningschefens överordnande 

ställning och auktoritet genom att uttrycka att det inte är valbart att gilla eller inte gilla 

effektiviseringar. ”Tycker du inte om det här så tycker jag att du ska sluta.” (Thorén 2018, 

intervju, 9 april).  

5.1.2 Resultat som framträdande fokus 

Av samtliga intervjuade chefer och därmed nivåer (enhet, verksamhet och förvaltning) upplevs 

styrningsmodellen som tämligen tydlig och till största del vara fokuserad kring de 23 politiska 

resultatmålen och därmed vara resultatfokuserad (Müller 2018, Larsen 2018, Thorén 2018; 

intervju 26 mars, 26 mars, 9 april). För rektorn ses målen som något att förhålla sig till och som 

sedan konkretiseras i så kallade verksamhetsplaner med olika aktiviteter kopplade till de 

övergripande politiska resultatmålen. En verksamhetschef uttrycker sig på följande sätt. ”Om 

man inte har ett mål vet man ju inte vad man ska styra mot. Så måste man också följa upp så att 

man håller i och håller ut. Det går inte att styra utan mål. Då vet du inte vart du ska” (Larsen 

2018, intervju, 26 mars). Förvaltningschefen upplever också ett stort fokus på resultat. ”Alltså 

hela tiden kolla av vart är vi på väg både ekonomiskt och resultatmässigt.” (Thorén 2018, 

intervju 9 april). Vidare framkommer det av den biträdande förvaltningschefen att målen ibland 

uppfattas vara för många till antal där det önskas färre mål med en bättre prioritering.  

”Ja, det jag känt lite är ju att det kommit kanske för långt med dom 

delarna och det var det jag pratade lite om det här med målregn och så 

förut. När man har det tankesättet eller styrsättet så bygger det ju också 
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på att målen ska vara SMARTA, mätbara och allt det här. Till slut så blir 

det för mycket, det blir för mycket mål. Det finns ingen prioritering i 

målen och där har vi hamnat tror jag i, ganska ofta i den kommunala 

verksamheten, istället för att kanske prioritera mot vad vi tror ger effekt.” 

(Gustafson 2018, intervju, 27 mars) 

Fokus på resultat yttrar sig även genom att politiken efterfrågar leverans och resultat. Detta 

fokus upplever både enhetschefen och samtliga verksamhetschefer. ”[…] jag upplever kanske 

att det finns ett stort fokus på att vi ska leverera någonting hela tiden till politikerna. Det får 

man ofta höra; politiken vill..., politiken strävar...” (Müller 2018, intervju, 26 mars) För 

förskolans verksamhet ses detta resultatfokus till viss del som problematiskt eftersom man inte 

kan mäta resultat på det sättet i förskolan på grund av att förskolebarnen inte bedöms på samma 

sätt som de görs i andra skolformer (Larsen 2018, intervju, 26 mars). Vissa resultat upplevs 

vara av större intresse från politiken. ”Just det här med närvaron är väldigt uppmärksammad 

från politiskt håll också. Man följer det väldigt noga, här i Motala följer man det jättenoga, både 

det och anmälningarna om krängningar” (Stenvall 2018, intervju, 11 april). Ett ytterligare citat 

som bekräftar detta fokus är:  

”Visst alltså dom frågar efter resultat, det vi gör. Vi har ju ett års-hjul 

vi följer politiskt där man följer upp faktiskt våran verksamhet, vissa 

saker årligen och andra kan ju va att man frågar efter det just nu. Men 

man frågar alltid efter om det är skolan till exempel så är det kränkande 

behandling, elevers rätt till stöd, närvaro, betygen, trivsel, trygghet och 

studie-ro. Alla dom här delarna är i skollagen, det frågar även politiken 

efter” (Åberg 2018, intervju, 9 april) 

Förvaltningschefen nämner inte detta fokus från politiken uttryckligen vilket skulle kunna 

innebära att det inte upplevs som ett lika stort fokus. Det finns dock en uppfattning från rektorn 

om att förvaltningsnivån har ett stort fokus på att leverera ett bra resultat upp till politiken 

(Müller 2018, intervju, 26 mars).  

En annan aspekt som visar ett fokus på resultat i styrningen är de systematiska kvalitetsarbetena 

vilka anses vara viktiga och nödvändiga för att kunna fortsätta utveckla verksamheterna och för 

att se vart verksamheten är på väg. Denna aspekt är samtliga nivåer (enhet, verksamhet och 

förvaltning) överens om (Müller 2018, Larsen 2018, Stenvall 2018, Åberg 2018, Thorén 2018, 

Gustafson 2018; intervju, 26 mars, 26 mars, 9 april, 9 april, 27 mars). I detta arbete görs 

uppföljningar av personalens mående som sjukfrånvaro, elevernas resultat samt uppföljning av 

ekonomin relaterat till de mål som finns. I dessa uppföljningar ses kommunens IT-system 
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Hypergene som ett viktigt verktyg (Stenvall 2018, Gustafson 2018; intervju, 11 april, 27 mars). 

Av en verksamhetschef upplevs uppföljningarna vara jätteviktiga men det finns en önskan om 

att kunna analysera dem mer men detta är ett arbete som har påbörjats nyligen (Åberg 2018, 

intervju, 9 april). I detta framkommer även att kontrollen är extern och utgörs av uppföljning 

och utvärdering av mål. Det framgår även att kontrollen har avtagit något genom att kommunen 

nu arbetar med en avvikelsehantering (Müller 2018, intervju, 26 mars). Innan genomfördes 

ekonomiska uppföljningar fem, sex gånger per år av alla vilket ledde till omfattande 

administration för enhetscheferna. I det nya sättet att arbeta kring kontroll följs enbart de med 

avvikelser upp. Resterande behöver enbart rapportera ett ”okej” vilket i sin tur har underlättat 

belastningen för enhetschefer. Avvikelserna berör områdena ekonomi, sjukfrånvaro och resultat 

(Gustafson 2018, intervju, 27 mars).  

Ett ytterligare fokus på styrningen går att urskilja, nämligen ett processfokus och därmed 

hanteringen av skolans genomförande. Detta fokus yttrar sig främst av verksamhetschefer och 

av förvaltningschef. Av verksamhetschefer framträder processfokuset genom externa kontroller 

via statliga uppföljningar av kvalitet, resultat och utveckling. Dessa uppföljningar genomförs 

via skolverkets BRUK (Larsen 2018, intervju, 26 mars), vilket är ett självskattningsverktyg för 

kvalitet som kan användas vid systematiska kvalitetsarbeten (Skolverket 2014). Den externa 

kontrollen görs även genom granskningar från både barn- och elevombudsmannen samt 

skolinspektionen (Stenvall 2018, intervju, 11 april). Processfokuset beskrivs ytterligare i 

följande citat: ”Om man tittar på förskoleverksamheten så har vi ju läroplan och skollag att 

förhålla oss till, det är ju våra mål. Det ska vi ju jobba mot och för att veta att man gör det, då 

måste man ju ha någon form av uppföljning” (Larsen 2018, intervju, 26 mars). Följaktligen 

krävs det även enligt detta fokus en viss extern granskning och kontroll av regelefterföljelse för 

att försäkra sig om att verksamheten sker i enlighet med lagstiftning, att hanteringen blir så 

rättssäker som möjligt. Vidare upplevs denna kontroll vara beroende av att verksamheterna 

utför dokumentation för att försäkra sig om att rätt service erbjuds som kommunen är skyldig 

till enligt lag (Åberg 2018, intervju, 9 april). Även förvaltningschefen betonar betydelsen av 

dokumentation för att kunna säkerställa en rättssäker och kvalitativ skola och genomförande. 

Vidare upplevs det bland annat vara en av förvaltningschefens uppdrag att se till så att regler 

och lagar följs (Thorén 2018, intervju, 9 april).  

Det framkommer även ett visst fokus på input, det vill säga rekrytering av kompetent personal. 

Detta uppfattas av verksamhetschefer och av förvaltningschef där behovet av kompetent 

personal med rätt utbildning betonas (Gustafson 2018, Thorén 2018, Stenvall 2018; intervju, 
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27 mars, 9 april, 11 april). Således framkommer det av verksamhetschefer och förvaltningschef 

att det finns en styrning som präglas av en professionslogik medan detta fokus inte är lika 

framträdande av enhetschefens perspektiv. Emellertid framgår det att bildningsförvaltningen 

gjort egna satsningar genom att kommunen erbjuder personal att vidareutbilda sig till 

speciallistlärare eller speciallistpedagog på halvtid samtidigt som 80 procent av lönen betalas 

(Stenvall 2018, intervju, 11 april). 

5.1.3 Formalitet som framträdande premiss 

Av samtliga chefers perspektiv på styrningen visar sig en premiss av formalitet. Detta innebär 

att styrningen i många fall upplevs utgå från regler och för skolområdet kommer detta främst 

till uttryck genom regelefterlevnad så som att följa skollagen, läroplaner eller styrdokument 

samt att dessa regler ses om ett ramverk att förhålla sig till (Müller 2018, Larsen 2018, Thorén 

2018; intervju, 26 mars, 26 mars, 9 april). Likaså är de generella reglerna grunden för legitimitet 

många gånger. Av enhetschefen beskrivs skollagen som följer ”Det som sätter ramarna och det 

man har att förhålla sig till för att styra verksamheten” (Müller 2018, intervju, 26 mars). En 

verksamhetschef uttrycker premissen på följande sätt. ”Skollagen är ju skollagen, punkt” 

(Åberg 2018, intervju, 9 april). En annan verksamhetschef uttrycker premissen formalitet som 

något att luta sig mot. ”Jag är väldigt tydlig med att man alltid lutar sig i sitt uppdrag, jag gör 

det och jag uppmanar mina chefer att göra det också. Vad är jag satt att göra, vad är mitt 

uppdrag?” (Larsen 2018, intervju, 26 mars). Förvaltningschefen uppfattar också att styrningen 

många gånger utgår från formalitet. ”Det är ju inte valbart alltså. Det styr ju oss när det gäller 

dom obligatoriska sakerna. Det är grundbulten i hela verksamheten då.” (Thorén 2018, intervju, 

9 april). Vidare framkommer det från samtliga chefer att rektorns mandat genom skollagen 

påverkar kommunens organisationsstyrning mycket. Utifrån premissen formalitet präglas 

således styrningen av en byråkratilogik. 

Det går även att skönja en ytterligare utgångspunkt av tillit. Premissen är mest framträdande 

utifrån enhetschefens och verksamhetschefers perspektiv. Tillitspremissen yttrar sig genom att 

rektorn upplever en tillit till pedagogerna att de anses vara experterna att avgöra och se vilka 

behov det finns för styrningen av enheten. ”Jag försöker hela tiden pränta in hos personalen att 

det är du som vet vad som är bäst, det är du som jobbar närmast verksamheten. Du talar om för 

mig vad du behöver för att kunna leverera” (Müller 2018, intervju, 26 mars). Tilliten yttrar sig 

även genom personalens möjlighet att foga över viss arbetstid helt självständigt (Müller 2018, 

intervju, 26 mars).  
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Från verksamhetschefer verkar det finnas ett tämligen gemensamt synsätt på styrningen där 

styrningen till en början vilar på en tillit. ” Jag tänker så här att tills nån har bevisat motsatsen 

så tror jag att alla klarar sitt uppdrag och att man måste ställa ganska stora krav på människor 

som har sökt ett chefsjobb och fått ett chefsjobb. I det också en hel del frihet i hur man vill 

styra.” (Stenvall 2018, intervju, 11 april). Dessutom beskrivs det av en verksamhetschef att 

hennes heterogena verksamheter fodrar en tillit. 

”Det som mest sticker ur mitt perspektiv i så fall i mitt ledarskap är väl 

att jag har så olika verksamheter så jag får ju liksom förhålla mig, jag 

måste nån stans förlita mig väldigt mycket på att jag har duktiga 

enhetschefer för jag kan ju aldrig gå in i detaljnivå och hitta och kan 

kunna alla verksamheter.” (Åberg 2018, intervju, 9 april) 

Slutligen skulle det kunna spekuleras kring om det möjligtvis även finns en premiss av 

misstroende i styrningen. Denna premiss är mest utmärkande från perspektiv av 

verksamhetschefer. Det kan av medarbetare uppfattas som att styrningen utgår från ett 

misstroende genom den stora fokuseringen och behovet som upplevs på mål och uppföljningar 

och därmed kontroll (Stenvall 2018, intervju, 11 april). Viktigt att poängtera är dock att det inte 

alltid är en medveten premiss, utan att det i första hand många gånger utifrån chefers perspektiv 

främst handlar om ett sätt att utveckla verksamheten. Emellertid kan detta ändock uppfattas 

som kontroll och i det avseendet utgår styrningen från ett misstroende. Utifrån biträdande 

förvaltningschef upplevs det dock som att premissen av misstroende har minskat något genom 

att kommunen nu infört ett avvikelsesystem som minskar antal uppföljningar och därmed 

kontroller. I denna minskade kontroll finns således en premiss av tillit istället. Angående 

avvikelsehanteringen beskriver den biträdande förvaltningschefen en form av tillitspremiss. 

”Det bygger ju också på att du har ett stort mandat som enhetschef och ett stort förtroende. Det 

kan vara ett sätt, hur man följer upp.” (Gustafson 2018, intervju 27 mars) 

Ett annat utmärkande fynd är att förvaltningschefen verkar ha en speciell roll i styrningen då 

chefen i många avseenden agerar huvudaktör genom att självständigt genomföra ett effektivt 

och administrativt ledarskap. Chefskapet kommer till uttryck genom att både vara tydlig 

gällande att hålla budget och genomföra åtgärder i linje med kommunens effektiviseringskrav 

samt att agera strategiskt genom att framtidsspana för verksamheten. ”Det kräver att man har 

en långsiktighet som jag sa det här med supertanken, att man måste hela tiden vara i horisonten 

och titta om vi är på rätt håll.” (Thorén 2018, intervju 9 april). Denna framträdande chefsroll är 

emellertid inte lika framträdande hos någon av de andra intervjuade cheferna. 
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Ett exempel som visar på förvaltningschefens självständiga, utvecklande och strategiska arbete 

är förvaltningschefens jobb med att få en bättre målstyrning som träffar skolans grunduppdrag 

bättre, det vill säga statens styrning över skolan. I detta arbete har därmed bildningsnämnden 

fått ta en del grunduppdrag som ytterligare uppdrag vilket resulterat i mer verksamhetsnära mål. 

Detta gjordes på grund av att de 23 politiska resultatmålen inte upplevdes vara tillräckligt 

kopplade till grunduppdraget vilket försvårade styrningen nere på enheterna då medarbetarna 

inte förstod målen (Thorén 2018, intervju, 9 april). Denna strävan på att rikta målen mot 

grunduppdraget visar på en styrning enligt en byråkratilogik. 

Dessutom har förvaltningschefen även tagit fram en egen vision och ledningsdeklaration för 

bildningsförvaltningen vilket upplevs gynnat styrningen (Thorén 2018, intervju, 9 april). 

Ledningsdeklarationen fastställer hur förvaltningen vill att en chef ska arbete. En chef har i 

detta ansvar för struktur, organisation och vilken kultur som finns på enheten. Vidare upplevs 

det av den biträdande förvaltningschefen som att denna deklaration och därmed ledarskapet 

ibland är viktigare än vilket styrsystem som används (Gustafson 2018, intervju 27 mars).  

Likaså har förvaltningschefen fått ta en stor roll i att få till tillräckligt med lärare i en period av 

lärarbrist där lönerna trissas upp. ”Det är inte de andra förvaltningscheferna vana vid tror jag, 

att man som ledare då får konkurrensbevaka på ett helt annat sätt och verkligen kliva fram som 

ledare och säga att det här måste ni hjälpa till med.” (Thorén 2018, intervju 9 april). 

Förvaltningschefens framträdande chefsroll visar en tydlig tendens på en marknadsorienterad 

styrning. 

5.1.4 Problem i styrningsprocessen 

För skolans del finns en gemensam uppfattning om att det kommunala och det statliga 

uppdraget påverkar organisationsstyrningen negativ genom att dessa två uppdrag ofta krockar 

med varandra. Det finns således kommunala politiska mål samt en kommunal budget att 

förhålla sig till parallellt med det statliga grunduppdraget bestående av lagstiftning och mål från 

läroplaner som också måste uppfyllas (Åberg 2018, Larsen 2018; intervju 9 april, 26 mars). 

Således finns det två huvudmän att ta hänsyn till.  

”Det ena är att vi har en huvudman som heter kommun som ska styra i 

vissa delar, men så har vi också staten som ofta är en huvudman utifrån 

skollagar och skolverk. Det är ibland ett problem. Det kan vara ett 

problem utifrån att man för många mål som har koppling till 

kommunens mål.” (Gustafsson 2018, intervju, 27 mars). 
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Likaså upplever förvaltningschefen en spänning avseende att de politiska målen i kommunen 

inte alltid är klockren med det statliga grunduppdraget vilket i sig skapade otydlighet i 

styrningen. Denna spänning har dock minskat genom förvaltningens egna formulerade och mer 

verksamhetsnära mål genom att de är kopplade till grunduppdraget samtidigt som de riktar sig 

till de kommunala politiska målen. ”Vi har bra styrning men den har modifierats utifrån att det 

är en statlig överbyggnad med statliga krav parallellt med dom kommunala kraven.” (Thorén 

2018, intervju, 9 april). Dessutom tros spänningen minskat genom en gemensam vision och 

ledardeklarationen (Thorén 2018, intervju, 9 april).  

 

Vidare prioriteras skolans grunduppdrag många gånger men den kommunala budgeten kan i 

vissa fall försvåra detta. Både läroplanens mål samt politikens resultatmål kan ibland uppfattas 

som allt för omfattande och att det blir ett målregn att ta hänsyn till där det kan finnas 

diskussioner om vilka mål som ska prioriteras. Samtidigt uttrycks den statliga styrningen 

påverka organisationsstyrningen negativt genom olika riktade statsbidrag. Den intervjuade 

rektorn menar att kommunen ofta räknar med att få dessa bidrag när budget läggs fast att det 

inte är säkert att så kommer ske. Det finns således ett stort behov av dessa bidrag. 

 

”Jag räknar ju med statliga bidrag när jag lägger min budget. Jag lägger 

ju budget i november och då får jag chansa baserat på vad jag fick året 

innan. Jag kanske kommer att få 800 000 kr i år. Då lägger jag in det i 

budgeten direkt. Och det är ett vågspel, blir det ju. Så det är en knepig 

styrning just nu.” (Müller 2018, intervju, 26 mars) 

Vidare är ansökningstiderna tämligen korta vilket försvårar för kommunen att uppfylla 

eventuella villkor som kan finnas för att ens kunna söka bidragen. Därmed både hämmar och 

försvårar de statliga bidragen kommunens ekonomiplanering (Müller 2018, Thorén 2018; 

intervju, 26 mars, 9 april). Således finns en stor spänning mellan den kommunala och den 

statliga styrningen. 

 

Dessutom upplevs det som ett problem att politiken vissa gånger vill detaljstyra förvaltningens 

”hur-frågor”, alltså hur verksamheten ska genomföras (Gustafson 2018, intervju, 27 mars). 

Dessa situationer har bland annat uppstått genom att politiken velat bestämma hur digitala 

läroverktyg skulle användas. Av den intervjuade enhetschefen upplevdes ett av problemen vara 

en viss detaljstyrning från politiken som försvårar den operativa styrningen på enheten. Ett 

exempel som togs upp var när politiken för x antal år sedan beslutade att kommunens skolor 

skulle börja använda sig av digitala läroverktyg, vilket i sig inte utgjorde något problem. 
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Problemet uppstod när politikerna även ville bestämma hur dessa verktyg skulle användas vilket 

rektorn inte ansåg vara en politisk fråga utan en enhetsfråga. Detta illustrerade den politiska 

ambitionen vilket var en önskan om att överbrygga digitala klyftor i samhället (de som inte 

hade förutsättningar att skaffa en egen digital enhet skulle ändå få det genom skolan). I detta 

ville den politiska ledningen att eleverna skulle få ta hem sin digitala enhet efter varje skoldag 

men detta utgjorde i sin tur ett problem för skolenheten eftersom det inte var säkert att den 

digitala enheten kom tillbaka till skolan dagen därpå vilket påverkade undervisningen negativt 

(Müller 2018, intervju, 26 mars). Detta indikerar på en styrning utifrån en byråkratilogik där 

politiken vill ha direkt inflytande över de beslut som tas i den dagliga verksamheten. 

Andra situationer där detaljstyrningen är framträdande är när politiken vill styra hur 

effektiviseringskrav ska genomföras (Larsen 2018, intervju 26 mars). Dessutom upplevs 

styrningen behöva ett bättre prognosstöd för att kunna planera verksamheterna bättre (Larsen 

2018, Stenvall 2018; intervju, 26 mars, 11 april). Slutligen finns det uppfattningar om ett 

stuprörstänk i styrningsprocessen vilket påverkar samverkan med socialtjänsten negativt 

(Stenvall 2018, intervju, 11 april).  

5.1.5 Förutsättningar för en tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) 

För skolområdet upplevs det överlag som goda förutsättningar för en tillitsbaserad styrning och 

ledning (TSL) avseende ramverkets konkreta exempel och i mångt och mycket upplevs det som 

att en styrning enligt TSL redan förekommer i viss mån genom kommunens 

organisationsöversyn (Larsen 2018, Stenvall 2018, Åberg 2018, Thorén 2018; intervju, 26 

mars, 11 april, 9 april, 9 april).  Översynen innefattar att det administrativa stödet till viss del 

decentraliserats ut till enheterna på 50 procent. Denna åtgärd uppfattas av en verksamhetschef 

som en stor hjälp till enheterna (Åberg 2018, intervju, 9 april) medan den intervjuade rektorn 

upplever att den andra halvan av tiden som det administrativa stödet inte är på plats istället 

resulterar i att svara på fler mejl och därmed en ökad administration istället för ett stöd (Müller 

2018, intervju, 26 mars). Vidare finns det uppfattningar om att visst administrativt stöd som HR 

och ekonomi behöver ligga centralt (Thorén 2018, intervju, 9 april). 

Möjligheter som ses är således att bland annat utöka det administrativa stödet på enheterna och 

därmed flytta ut det centrala administrativa stödet. Ett förslag som är i linje med en TSL är att 

införas lärarassistenter för att lärarna ska ha mer tid att ägna sig åt undervisningen (Müller 2018, 

intervju, 26 mars). Vidare upplever den biträdande förvaltningschefen att en styrning enligt 

NPM inte utgör ett hinder eller är en motsats till en tillitsbaserad styrning och ledning. Istället 
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uppfattas således en tillitsbaserad styrning och ledning vara kompatibel med en målstyrning 

med uppföljningar och utvärderingar. Det finns därmed enligt detta perspektiv en tro på att en 

NPM-inriktad styrning även går att möjliggöra delaktighet ända längst ut men att ledarskapet 

är avgörande för att det ska fungera samt att det ska finnas en tydlighet kring var man har 

delaktighet och inte. Enligt detta perspektiv spelar styrsystemet mindre roll eftersom 

ledarskapet är A och O (Gustafson 2018, intervju, 27 mars). 

Bildningsförvaltningens arbete med formulering av egna gemensamma mål kopplat till 

grunduppdraget har lett till att antal mål som det arbetas med nere på enheterna har minskat 

samt att de har blivit mer verksamhetsnära genom kopplingen till skolans grunduppdrag. 

Samtidigt träffar de egna målen de 23 politiska resultatmålen också (Åberg 2018, Thorén 2018; 

intervju, 9 april, 9 april). Dessutom är kommunens avvikelsehanteringssystem en åtgärd mot 

mindre kontroll genom att enbart de personer eller enheter med avvikelser följs upp vidare 

(Gustafson 2018, Larsen 2018; intervju, 27 mars, 26 mars). En ytterligare åtgärd som har ökat 

rektorns mandat och därmed tillskrivits större tillit är att rektorerna nu har möjlighet att fördela 

elevpengen som inte var möjligt innan (Stenvall 2018, intervju, 11 april). Dessa aktiviteter är 

samtliga i linje med en tillitsbaserad styrning och ledning. 

Hinder eller oro för en tillitsbaserad styrning och ledning är bland annat att det möjligen inte 

framgår lika tydligt om någon chef inte håller måttet eller sköter sig i och med minskade 

kontrollinslag (Müller 2018, intervju, 26 mars). Vidare betonas det att en tillitsbaserad styrning 

och ledning är beroende av hela styrkedjan för att fungera, det vill säga från den politiska 

ledningen ner till enheterna. Frågan som ställs är bland annat hur mycket som politiken är 

beredd att släppa på och lita på (Müller 2018, intervju, 26 mars). 

En ytterligare oro är att det kan bli otydligt med vem som äger övergripande frågor som inte 

tillhör någon speciell när det inte finns en lika tydlig central administration (Åberg 2018, 

intervju, 9 april). Samtidigt finns en oro över att det kan bli för krackelerat centralt om mycket 

decentraliseras (Thorén 2018, intervju, 9 april).  

Sammantaget finns ändå en tro på goda förutsättningar för en tillitsbaserad styrning och ledning 

men ledarskapet betonas som centralt eftersom det behöver axla en stor roll för denna typ av 

styrning (Åberg 2018, intervju 9 april). Skolområdets ledningsdeklaration skulle kunna vara en 

bra förutsättning i detta avseende. 
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5.2 Vård och omsorg 

Nedan presenteras resultatet för området vård och omsorg. Respektive intervjuperson refereras 

enligt systemet: efternamn årtal, intervju, datum.  

5.2.1 Mångfasetterad bild av styrmekanismer 

Samtliga intervjuade enhets- och verksamhetschefer yttrar sig om en styrning genom tillit till 

medarbetarnas kunskap och därmed en professionsorienterad styrning. Förvaltningschefen 

yttrar sig inte lika uttryckligen om denna styrning.  Enligt en enhetschef visar sig detta genom 

att medarbetarna får styra över hur verksamheten ska genomföras gentemot kund. ”Det dagliga 

operativa styr ju dom över själva hur dom lägger upp arbetet, hur dom gör emot kunderna. […] 

Det är väl det här hur:et och ansvarstagandet som man kan styra över som medarbetare.” 

(Tillmar 2018, intervju, 29 mars). En verksamhetschef yttrar sig om tilliten till professionernas 

legitimation där legitimationen både ger professionerna rättigheter och skyldigheter. ”Inom mitt 

område finns det ju utifrån det legitimationskrav som är bland sjuksköterskor, arbetsterapeut 

och sjukgymnast så ska dom vara självständiga, lägga upp sitt arbete själva och jobba med dom 

frågorna inom det kompetensområde som dom har.” (Lundén 2018, intervju, 28 mars). Genom 

legitimationen ges därmed möjlighet till en kollegial organisering där yrkesmannen är 

huvudaktör. Likaså är grunden för legitimitet vetenskaplig då professionernas kunskaper anses 

grunda sig på vetenskap utifrån deras legitimation. Det skulle dock kunna spekuleras kring att 

den vetenskapliga grunden skiljer sig mycket åt från profession till profession. 

Dessutom finns det ett synsätt bland verksamhetschefer att styra genom att ha tillit till 

kunskapen hos medarbetarna genom att ge ansvar. ”Ju mer man får chans att ta ansvar för desto 

större chans är det att det levereras en god tjänst än att vi ska säga exakt hur man ska göra, att 

dem här rutorna blir för snäva.” (Hulth 2018, intervju, 27 mars). Således poängteras att en 

hierarkisk styrmekanism inte är önskvärd där chefen talar om och bestämmer över 

underordnade. Vidare är denna styrmekanism begränsad till det så kallade ”sanningens 

ögonblick”. ”Det är ju sanningens ögonblick brukar man ju prata om. Där har man ju en total 

frihet att avdöma men man måste kanske ha metodik för det, en förståelse för det. Då brukar vi 

prata om bemötandeförmåga egentligen.” (Hulth 2018, intervju, 27 mars) Således är det främst 

i hur-frågorna i brukarbemötandet som professionerna har utrymme att styra och 

professionernas diskrektionsförmåga betonas. Dessutom betonas det att olika professioner har 

olika stort handlingsutrymme utifrån legitimationen (Hulth 2018, intervju, 27 mars). 
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Samtidigt upplevs regler och lagar utgöra ett ramverk för professionerna att hålla sig inom och 

förtroendet är på så vis villkorat genom att det förväntas att professionerna därmed handlar 

innanför lagstiftningens ramar.  

”I vardagen har dom stora möjligheter att påverka tillsammans med 

våra brukare. Vi har genomförandeplaner, alltså ramverket för våra 

insatser att tillsammans med brukarna komma överens vad det är dom 

har behov av och hur vi ska kunna hjälpa dom på bästa sätt och där kan 

ju personalen då påverka sin vardag på så sätt där nere på golvet utan 

att jag behöver vara med och styra. Dom vet vad lagstiftningen säger, 

den här grundramen, men inom den ramen så finns det ändå utrymme 

att utföra det på ett kvalitativt sätt. Men det är genomförandeplanen som 

är grundplattan där nere och lagstiftningen.” (Moborn Andersson 2018, 

intervju 5 april) 

Utifrån detta citat framträder ytterligare en styrning bestående av regler (lagstiftning) och 

därmed präglas styrningen av vård och omsorg till viss del av en byråkratilogik. Denna 

styrmekanism upplevs av samtliga intervjuade chefer på ett eller annat sätt. Av 

verksamhetschefer och förvaltningschefen upplevs lagstiftning som ett ramverk att förhålla sig 

till, det vill säga grunduppdraget som varje förvaltning har att förhålla sig till (Holm 2018, 

Hulth 2018, Thunander 2018; intervju, 28 mars, 27 mars, 26 mars). Förvaltningschefen 

uttrycker sig på följande sätt. ”Jag tänker att lagar och förordningar och så vidare, det är något 

som vi har att förhålla oss till, det är ingenting man väljer eller väljer bort. Utan det finns där, 

det ska finnas. Styrningen handlar ju om att få in dom här delarna i verksamheten på ett 

begripligt sätt.” (Thunander 2018, intervju, 26 mars). 

Vidare upplevs även en styrmekanism enligt effektivitet och sparsamhet av samtliga intervjuade 

chefer och därmed på samtliga nivåer. Således präglas styrningen även av en marknadslogik. 

En enhetschef beskriver styrningen genom det ekonomiska ansvaret att hålla budget. ”Det 

handlar också om den ekonomiska styrningen som jag har att förhålla mig till, min budget, men 

jag måste ju få en förståelse för vad vi har att bolla med så därför måste det här ansvaret ligga 

ute.” (Tillmar 2018, intervju, 29 mars). Samtidigt betonas medarbetarnas centrala del i denna 

ekonomiska styrning genom att det är nödvändigt att det finns en förståelse från medarbetarna 

som stärker att styrningen även präglas av en styrning enligt en professionslogik.  

Av verksamhetschefer upplevs således också styrningen präglas av en ekonomisk styrning där 

grunden för legitimitet är ekonomisk återhållsamhet. Det framgår dock att denna styrning varit 

svår att hålla och lett till underskott samtidigt som det ekonomiska underskottet upplevs 
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begränsa verksamhetschefens handlingsutrymme i viss mån (Lundén 2018, intervju, 28 mars). 

På den sociala resursverksamheten har det dock arbetats för att förbättra effektiviseringar 

genom att hålla koll på vissa mätpunkter. På så vis tillses att den tid som finns hos personal 

nyttjas så optimalt som möjligt (Hulth 2018, intervju 27 mars). Förvaltningschefen upplever 

denna styrning genom en beskrivning av hemtjänstens omställningsarbete. Hemtjänstens 

verksamheter har nämligen kostat väldigt mycket samtidigt som det har uppdagats att 

personalen inte stannat hos kunderna/brukarna den tid som de egentligen blivit beviljade. I detta 

omställningsarbete framkom därmed behov av både en omställning av resurser (effektivitet, 

sparsamhet) men även åtgärder för att tillgodose den kvalitet (regelefterlevnad) som 

hemtjänsten är skyldig till enligt lag. Således präglas detta omställningsarbete av en styrning 

enligt både en marknads- och en byråkratilogik. 

Viktigt att nämna är dock att det upplevs som att den ekonomiska styrningen inte varit så 

framträdande i förvaltningen överlag genom att socialförvaltningens tämligen komplicerade 

sätt att budgetera. Detta har gjort att verksamheterna inte förstår budgeten och kan således inte 

heller styra över de ekonomiska resultaten (Thunander 2018, intervju, 26 mars).  

5.2.2 En rättssäker och kvalitativ hantering samt resultat som fokus 

För vård och omsorg upplevs styrningen av samtliga nivåer till stor del fokuseras kring att 

säkerställa en rättssäker och kvalitativ hantering av socialförvaltningens service. Därmed finns 

ett stort fokus på processen och styrningen tycks präglas av en byråkratilogik. Det innebär att 

styrningen fokuserar och utgår från att säkerställa att kunden får den hjälp som är beslutad 

genom exempelvis dokumentation. En enhetschef beskriver detta fokus följande. 

”Dokumentation och det administrativa har ju blivit mer viktigt under åren för att säkerställa 

att Kalle får sin hjälp som han ska utifrån beslut och för att vi ska kunna följa upp så behöver 

det vara en dokumentation.” (Tillmar 2018, intervju, 29 mars). Även verksamhetschefer och 

förvaltningschef är ense om detta fokus och betonar dokumentationens betydelse i styrningen 

(Lundén 2018, Holm 2018, Thunander 2018; intervju, 28 mars, 28 mars, 26 mars). Ett 

framträdande fynd i detta fokus från cheferna är att det verkar finnas en spänning mellan vad 

cheferna upplever om dokumentationen och vad medarbetarna själva upplever. Denna spänning 

redogörs vidare i nästa avsnitt om premiss.  

Vidare finns det även ett fokus på output, det vill säga resultat genom att samtliga chefer 

upplever styrningsmodellen som mer eller mindre målorienterad utifrån politikens 23 

resultatmål. Dessa mål upplevs ofta vara för många till antal som försvårar arbetet för 
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medarbetarna på den operativa nivån (Tillmar 2018, intervju, 29 mars). Den andra intervjuade 

enhetschefen anser att det är bra att ha ett ramverk att förhålla sig till samt att mål är värdefulla 

som kan visa en vägriktning. Samtidigt upplevs det finnas ett för stort glapp mellan den politiska 

visionen och utförarsidan på golvet (Moborn Andersson 2018, intervju, 5 april). Samtliga 

verksamhetschefer uttrycker att den omfattande mängden mål utgör ett problem samtidigt som 

målen ofta går in i varandra (Lundén 2018, Hulth 2018, Andersson 2018, Holm 2018; 

intervjuer, 28 mars, 27 mars, 9 maj, 28 mars).  Dessutom upplever både förvaltningschefen och 

förvaltningens controller att de politiska målen inte är tillräckligt verksamhetsnära. Samtidigt 

betonas att målstyrning är viktig för förvaltningen för att visa en färdriktning (Thunander 2018, 

Nilsson 2018; intervju, 26 mars, 27 mars). 

Dessutom yttrar sig fokus på resultat genom att samtliga chefer upplever uppföljning av målen 

som väldigt viktiga. ”Det är ju det som är själva styrningen tänker jag att ha mål och följa upp 

hela tiden.” (Holm 2018, intervju, 28 mars). Samtidigt finns en uppfattning av både 

verksamhetschefer och av förvaltningschef att det behövs fler uppföljningar för att få mer 

aktuella siffror samtidigt som det förespråkas mer utvärderingar och analys och över vad 

uppföljningarna betyder (Andersson 2018, Hulth 2018, Thunander 2018; intervju, 9 maj, 27 

mars, 26 mars). Vidare önskas mer verksamhetsstatistik som är kopplade till budget och 

personaldelar (Thunander 2018, intervju, 26 mars). I detta framkommer det att det skulle önskas 

fler budgetuppföljningar och en verksamhetschef yttrar ett missnöje över att 

budgetuppföljningarna minskat i antal från fem till tre gånger per år (Hulth 2018, intervju, 27 

mars). Det går i detta att skönja en tydlig ambition av att hålla koll på den ekonomiska budgeten. 

Resultatens betydelse i form av målstyrning och betoning av uppföljningar av olika slag via 

kommunens digitala verktyg Hypergene, visar även på en extern kontrollmekanism. 

Av en enhetschef finns det även en önskan om ett fokus på personalen (input) på grund av att 

det upplevs finnas behov av kompetenshöjning av yrkesrollen som inte alltid är så tydlig för 

medarbetarna. Otydlighet gäller främst dokumentationsbiten som inte alla förstår ingår i 

arbetsuppgiften. 

”Ja det är att rusta personalen i bland annat dokumentation. Vad är det 

vi har behov av och varför gör vi det här för det finns idag inte riktigt 

en förståelse för vårat uppdrag i och med att socialstyrelsen ändå har 

dom kraven på att vi måste dokumentera och att det är ett verktyg i 

arbetet, men där är vi inte riktigt än.” (Moborn Andersson 2018, 

intervju, 5 april).  
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Vidare framgår det ändå av en verksamhetschef att det finns ett visst fokus på personalen genom 

att kunskap och utbildning hos personalen värderas högt samtidigt som det uttrycks en oro över 

bristen på utbildade grupper som sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Detta 

fokus kommer till uttryck genom att kommunen satsar på specialistutbildning för bland annat 

sjuksköterskor, där de få vidareutbilda sig med viss betalning (Lundén 2018, intervju, 28 mars). 

Detta fokus är inte lika framträdande från förvaltningschefens perspektiv.  

5.2.3 Delad bild kring formalitet och misstroende som framträdande premiss 

För området vård och omsorg tycks styrningen utgå från olika premisser i olika avseenden. Det 

är dock framträdande att chefer från enhets-, verksamhets- och förvaltningsnivå upplever en 

spänning mellan deras och medarbetarnas uppfattning avseende dokumentationskravet. Från 

chefernas perspektiv ses dokumentationskravet som en premiss enligt formalitet, det vill säga 

att styrningen har regler och därmed lagstiftning som utgångspunkt. Dokumentation ses därmed 

som en nödvändighet för att säkerställa en rättssäker och god vård och omsorg. Cheferna vittnar 

dock om en krock eller spänning i detta genom att de uppfattar att medarbetarna inte ser kravet 

på dokumentation som en formalitet utan mer som en kontroll och enligt denna uppfattning 

skulle det kunna sägas att styrningen i detta avseende utgår från premissen misstroende. 

”Personal upplever mer att jag blir synad och kollad, gör jag saker på rätt sätt och varför och 

när. Inte som att det är en hjälpreda i arbetet för att vi ska kunna erbjuda bra och god 

omvårdnad.” (Moborn Andersson 2018, intervju, 5 april). En verksamhetschef har en liknande 

uppfattning och beskriver detta som att medarbetare ofta ser dokumentation som en onödig 

administration som stör övriga arbetsuppgifter. Verksamhetschefen tror att denna negativa 

uppfattning kan bero på att med tiden dokumentationskraven ökat så har inte 

arbetsförutsättningarna följts med. Således har inte schemaläggning tagit hänsyn till ökade krav 

på dokumentation och därmed inte avlagt extra tid till denna arbetsuppgift (Holm 2018, 

intervju, 28 mars). Förvaltningschefen ser också denna krock och menar att det är avgörande 

hur chefen lyckas förmedla dokumentationskravet. 

”Jag tror att det handlar mycket om hur chefer lyckas förmedla dom här 

delarna. Lyckas man inte förklara varför man ska dokumentera, att det 

faktiskt är en del i den enskildes säkerhet och att man ska kunna få ett 

arbete som flyter, då kommer man se det som en pålaga och tycka att 

det är en administration som är onödig.” (Thunander 2018, intervju, 26 

mars). 
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Vidare skulle premissen misstroende även kunna uppfattas av medarbetaren genom 

kommunens egna uppföljningar av de politiska resultatmålen samt genom de ekonomiska 

uppföljningarna.  

”Det finns ju också det här med budget, jag kan tänka mig att man ser 

det som kontrollmoment eftersom man inte själv förstår sin budget och 

kan följa den på något bra sätt och förstår hur man styr den. Det tror jag 

också kan uppfattas som utomstående kontrollmoment.” (Thunander 

2018, intervju, 26 mars). 

Således verkar styrningen från chefernas perspektiv främst utgå från premissen formalitet 

samtidigt som det finns en uppfattning om att medarbetarna uppfattar att styrningen ibland utgår 

från ett misstroende. 

Av verksamhetschefer är det tämligen framträdande att det även finns en premiss av tillit genom 

att cheferna har en tillit till medarbetarna och deras kunskaper. Samtliga verksamhetschefer 

uttrycker betydelsen av tillit till sina närmaste medarbetare och underställda enhetschefer på 

olika sätt. ” Men det handlar ju också om tilltro och delaktighet för mina medarbetare, närmaste 

medarbetare. Vi ska däråt och mitt krav är att ni gör era medarbetare delaktiga. Ni ska sänka 

sjukfrånvaron, ni ska uppnå en lägre kostnad per timma och så vidare.” (Hulth 2018, intervju, 

27 mars). Tilliten upplevs således gå från steg till steg ner i hierarkisk ordning. Först en tillit 

från verksamhetschef till enhetschef och sedan en tillit från enhetschef till medarbetarna på 

golvet. Tilliten och förtroende till medarbetarna upplevs av en verksamhetschef som 

grundbasen i chefernas styrfilosofi (Andersson 2018, intervju, 9 maj).  

Vidare uttrycks möjlighet till att påverka som central princip i styrningen där det är viktigt att 

överordnande chefer möjliggör påverkan och inflytande för medarbetarna.  ”Sen gäller det ju 

att ge inflytande till medarbetarna, att man har det som krävs med samverkan och att man känner 

att man har en påverkansmöjlighet.” (Lundén 2018, intervju, 28 mars). Exempel på grupper 

som ges stor möjlighet till påverkan är bland annat arbetsterapeuter och sjukgymnaster.  

”Jag kan ta ett exempel; Arbetsterapeuter och sjukgymnaster, dom styr 

väldigt mycket själva vilken fördelning av arbete, fördelning arbete till 

dom olika områden i kommunen och så och stämmer av med mig sen. 

Man måste då kunna känna att man har en möjlighet att påverka.” 

(Lundén 2018, intervju, 28 mars). 

Dessutom antas tilliten ge ansvarsfulla medarbetare.” Jag tror ju genuint utifrån min egen 

ledarfilosofi på att om du trycker ut ansvar där ansvar kan tas så ökar ju chansen att du har 

medarbetare som både tar och utför arbetet på ett ansvarsfullt sätt.” (Hulth 2018, intervju, 27 
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mars). Även en av de intervjuade enhetscheferna har en likande uppfattning om styrning. ”Jag 

vill att alla medarbetare ska känna ett ansvar och att det inte bara är det som jag säger för då 

tror inte jag på att det blir bra, utan jag vill att jag måste lyssna på dom och dom måste lyssna 

på mig och så vidare.” (Tillmar 2018, intervju, 29 mars). 

5.2.4 Problem i styrningsprocessen 

För vård och omsorgsområdet upplevs också spänningen mellan det statliga och det kommunala 

uppdraget som många gånger krockar med varandra (Thunander 2018, intervju, 26 mars). 

Vidare finns det en mer framträdande uppfattning på området vård och omsorg angående att de 

23 politiska resultatmålen är alldeles för många och för höga. Denna uppfattning delades av 

samtliga intervjuade chefer från enhetsnivå upp till högsta förvaltningsnivå. Detta i sin tur utgör 

till viss del ett hinder för medarbetarna som har för många mål att uppfylla samt att de är för 

abstrakta att förstå på enhetsnivån. Således upplevs ett stort glapp mellan den högsta politiska 

ledningen och enheterna (Moborn Andersson 2018, intervju, 5 april). ”Det blir nästan lite 

ogörligt för enhetscheferna att följa upp alla dom här plus alla nyckeltal som är mätbara för oss 

då.” (Holm 2018, intervju, 28 mars). Även socialförvaltningens controller upplever svårigheter 

med resultatmålen och att det för med sig en otydlighet för samtliga nivåer.  

”Det har inte varit helt lätt att sätta mätbara nyckeltal till dom här 

resultatmålen och i och med att det är för hela kommunen så kan det 

ibland vara svårt om man jobbar på olika nivåer, att förstå hur det här 

nyckeltalet hänger ihop med min verksamhet.” (Nilsson 2018, intervju, 

27 mars) 

En annan utmärkande aspekt är att budgeteringen på socialförvaltningen upplevs vara väldigt 

komplicerad. Denna uppfattning finns från enhetsnivå upp till högsta förvaltningsnivå. 

Enhetsnivån upplever en frustration över denna otydlighet samtidigt som enhetschefen har det 

ekonomiska ansvaret (Tillmar 2018, intervju, 29 mars). Förvaltningsnivån bekräftar denna 

otydlighet och menar att ingen i förvaltningen riktigt har något grepp om budgeteringen.  

 

”Vi har valt en modell att jobba efter som gör att det är svårt för chefer, 

det är svårt för mig, det är svårt för verksamhetscheferna. Det är svårt 

för ekonomerna, det är svårt för controllern, det är egentligen ingen som 

kan få något vettigt grepp om det.” (Thunander 2018, intervju, 26 mars). 

 

Detta gör det väldigt svårt att hålla budget (Lundén 2018) och socialdirektören upplever att det 

finns en risk att chefer i detta tappar det ekonomiska ansvaret (Thunander 2018, intervju, 26 

mars).  
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Vidare finns det en uppfattning från en enhetschef om att styrningen är otydlig uppifrån ner till 

enhetsnivå och att ett stort ombyte av nya chefer kan ha påverkat denna otydlighet (Tillmar 

2018, intervju, 29 mars). Dessutom finns det en gemensam föreställning bland 

verksamhetschefer och enhetschefer om att det är otydliga uppdrag, ansvar och mandat samt att 

det är otydligt vad som ingår i olika yrkesroller (Holm 2018, Hulth 2018, Moborn Andersson 

2018, intervju, 5 april). Slutligen finns det även hos socialförvaltningen en uppfattning om att 

kommunen jobbar i stuprör och att detta förvårar samverkan genom att verksamheter börjat leva 

sina egna liv med egen kultur och egna verktyg (Thunander 2018, intervju, 26 mars).  

 

5.2.5 Förutsättningar för en tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) 

Sammantaget finns det goda förutsättningar för en tillitsbaserad styrning och ledning för 

området vård och omsorg samtidigt som det finns vissa skeptiska uppfattningar.  Många chefer 

ser möjligheter med en TSL och upplever att de i många avseenden redan jobbar enligt en 

tillitsbaserad styrning och ledning (Holm 2018, Hulth 2018; intervju, 28 mars, 27 mars) genom 

deras synsätt på styrning och därmed deras styrningsfilosofi. Även socialdirektören visar en 

styrningsfilosofi i linje med en tillitsbaserad styrning och ledning. ”Jag tror inte på en styrning 

med saker som bara kommer uppifrån utan dom måste få delaktigheten i verksamheten. Hos 

chefer och i slutänden också ute hos medarbetare.” (Thunander 2018, intervju, 26 mars). Vidare 

uttrycks styrningsfilosofin genom att det ska finnas frihet under ansvar samt att det finns en 

tillit till att personalen kan fatta beslut i vissa processer utan att chefen är involverad (Moborn 

Andersson 2018, intervju, 5 april). Dessutom uttrycks en coachande och stödjande styrning, 

hjälpa att göra rätt, som också är i linje med en tillitsbaserad styrning (Hulth 2018, intervju, 27 

mars).  

Samtliga intervjuade chefer förespråkar mindre mål eftersom det upplevs finnas för många antal 

mål att jobba med och uppfylla i dagsläget. Vidare upplevs det finnas nära kopplingar med en 

tillitsbaserad styrning och ledning och kommunens översyn av det administrativa stödet. I 

denna översyn pågår det ett arbete att flytta ut det administrativa stödet närmare golvet. (Tillmar 

2018, Holm 2018; intervju, 29 mars, 28 mars) 

Det finns även uppfattade hinder eller oro för en tillitsbaserad styrning och ledning vilket bland 

annat är att all kontroll inte kan tas bort helt (Nilsson 2018, Hulth 2018; intervju, 27 mars, 27 

mars). Dokumentationen tillhör medarbetarnas kärnuppgifter och är nödvändiga för att kunna 
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säkerställa en rättssäker och kvalitativ vård och omsorg. Dessutom flaggas det för att 

medarbetarnas handlingsutrymme måste begränsas till hur:et, det vill säga hur vården och 

omsorgen ska genomföras. Med andra ord kan inte delaktighet i alla beslut innebära att alla får 

göra precis vad de vill (Hulth 2018, intervju, 27 mars). 

Vidare betonas det att politiken måste gå med på en tillitsbaserad styrning för att målen ska 

kunna minska i antal eftersom det är de som har mandatet avseende de politiska resultatmålen 

(Holm 2018, intervju, 28 mars). Utöver att det förespråkas att det administrativa stödet ska 

decentraliseras så ses ändå HR och ekonomi behöva ligga centralt (Holm 2018, intervju, 28 

mars). Slutligen upplevs socialförvaltningens dygnet-runt-verksamheter utgöra en utmaning för 

att implementera en TSL då det försvårar att personal kan vara delaktiga i styrningen genom att 

mycket tid spenderas ute hos den enskilde samt under obekväma tider (Thunander 2018, 

intervju, 26 mars). Således upplevs det lättare att genomföra en tillitsbaserad styrning och 

ledning hos yrkesgrupper som handläggare/socionomer som arbetar under kontorstid (Nilsson 

2018, intervju, 27 mars). 

Ett ytterligare hinder upplevs vara att det finns en tämligen stor kontrollkultur i kommunen 

vilket kan försvåra att implementera en TSL (Andersson 2018, intervju, 9 maj). Dessutom 

betonas ledarskapets betydelse för en tillitsbaserad styrning där det krävs att chefer axlar en stor 

roll för att få till en bottom-up-kommunikation (Thunander 2018, intervju,26 mars). 

Men att styra på det sättet kräver något enormt. Det kräver ju att alla 

chefer är med på arbetet, att de förstår det här sättet att styra på. Det 

krävs mer av en chef att låta medarbetarna vara delaktiga och att finnas 

där som ett coachande ledarskap och gå in när det behövs.” (Thunander 

2018, intervju, 26 mars).  
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6. Diskussion och jämförande analys 

Detta kapitel diskuterar vilken styrlogik som karaktäriserar respektive område i sin helhet. 

Alltså är det den sammantagna bilden för respektive områdes styrning som diskuteras. Således 

tas inte alla olika aspekter med som har redogjorts för i kapitel fem. Dessutom görs en 

jämförelse mellan områdenas styrlogiker samt en jämförelse mellan områdenas upplevda 

problem och spänningar i styrningsprocessen. 

 

6.1 Skolans styrning 

Sammantaget går det att urskilja samtliga styrlogiker för området skola men i olika aspekter 

och i olika stor omfattning. Utifrån temat styrmekanism upplever samtliga chefer en styrning 

enligt en byråkratilogik. Vidare yttrar sig detta genom att cheferna på ett eller annat sätt 

uttrycker skollagen och statens överordnande roll som framträdande mekanismer som påverkar 

styrningen. Det framkommer tydligt att skolans enhetschef (rektorn) har ett stort mandat i 

styrningen via skollagen och att detta i sin tur även påverkar överordnade chefer som många 

gånger inte kan göra något åt ett rektorsbeslut. Byråkratilogiken visar sig även genom skolans 

egna formulerade mål som är direkt kopplade till grunduppdraget samtidigt som de riktar sig 

till de 23 politiska resultatmålen. 

Samtidigt finns det andra styrmekanismer som också tycks påverka styrningen enligt både en 

marknadslogik och en professionslogik genom att den kommunala budgeten måste hållas samt 

genom tillit till pedagogerna. Dessa logiker framträder dock inte i lika stor omfattning, 

logikerna är inte lika tydligt framträdande av samtliga intervjuade chefer, som byråkratilogiken 

är. Det skulle därmed kunna diskuteras om skollagen har en större fundamental påverkan på 

styrningen. Samtidigt skulle det kunna argumenteras för att det finns olika nyanser av styrning 

i de olika logikerna och att byråkratilogiken ofta blir väldigt framträdande eftersom den ofta 

innebär att följa regler som tvingade lagar. Därmed kan det således upplevas som att lagen 

påverkar styrningen fast att den kanske inte alltid gör det. Trots detta är rektorns mandat väldigt 

framträdande i styrningen av skolan som bekräftar en tydlig byråkratiorienterad styrning 

samtidigt som skolans egen målstyrning har starka kopplingar till grunduppdraget.  

Samtliga chefer för skolområdet upplever styrningen som tydlig och till största del vara 

fokuserad kring de 23 politiska resultatmålen. Således präglas styrningen enligt detta tema 

(fokus) av en marknadslogik. Samtidigt är det viktigt att betona att dessa 23 resultatmål har 

andra mer verksamhetsnära mål under sig som skolan arbetar mer operativt med. Samtliga 

chefer upplever mål och uppföljningar som nödvändiga för att kunna utveckla verksamheten. 
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Samtidigt upplever enhetschefen och verksamhetschefer att det finns ett fokus från politiken att 

skolan ska leverera resultat. Denna aspekt framkommer dock inte från förvaltningschefen och 

det kan diskuteras om det kan bero på att förvaltningschefen har en närmare kontakt med 

politiken än övriga nivåer eller att politiken vänder sig till lägre nivåer när de efterfrågar 

resultat.  

Samtidigt präglas styrningen av både en rättssäker hanteringen och rekrytering av kompetent 

personal enligt både byråkratilogik och av en professionslogik. Dock fokuseras styrningen 

främst på resultat genom skolans omfattande målstyrning genom uppföljningar av mål. Både 

mål och uppföljningar anses vara väldigt viktiga av samtliga intervjuade chefer för att kunna 

utveckla verksamheten vilket stärker påståendet om att styrningen i skolan i detta avseende till 

största del styrs enligt en marknadslogik.  

Den mest framträdande premissen för styrningen av skolan är formalitet genom att styrningen 

ofta utgår från skollagen, läroplaner och således grunduppdraget.  Rektorn har som sagt en 

framstående roll i styrningen över en enhet och detta mandat kommer från skollagen som också 

visar på samma premiss. Samtidigt visar skolans egna formulerade mål, som är kopplade mot 

grunduppdraget, att styrningen många gånger utgår från en byråkratilogik eftersom 

grunduppdraget många gånger upplevs som det främsta uppdraget och prioriteras över 

politikens mål. Det framkommer också andra premisser i styrningen som kan kopplas till både 

en marknadslogik och en professionslogik men dessa är inte lika framträdande från alla 

intervjuade chefer. Därav karaktäriseras styrningen enligt denna aspekt utifrån en 

byråkratilogik. 

Utifrån denna redogörelse blir det tydligt att styrningen i skolan är komplex och består av olika 

styrlogiker i olika aspekter och i olika stor omfattning. Det finns därmed inte någon särpräglad 

styrlogik för området skolan. Det som dock går att se är att en byråkratilogik ofta är mer 

framträdande genom skollagens och grunduppdragets påverkan genom att fungera både som 

styrmekanism och som premiss. Samtidigt framgår det att styrningens fokus ofta är 

resultatfokuserad enligt en marknadslogik. Följaktligen skulle det ändock kunna hävdas att 

skolan i sin helhet främst karaktäriseras av en styrning enligt en byråkratilogik med ett visst 

inslag av en marknadslogik. Trots detta går det inte att utesluta de andra styrlogiker helt och 

hållet. Samtidigt har inte samtliga enhetschefer intervjuats vilket skulle kunna innebära att det 

finns ytterligare perspektiv på styrningen som skulle ge ett annat resultat.  
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6.2 Vård och omsorgens styrning 

För vård och omsorgsområdet upplevs styrningen enligt temat styrmekanism vara delad mellan 

en byråkratiorienterad, marknadsorienterad och professionsorienterad styrning. Samtliga chefer 

upplever att regler som lagar och styrdokument fungerar som ramverk att förhålla sig till och 

att regler spelar en stor roll för styrningen. Vidare upplevs även en ekonomisk styrning och 

ibland även en oförmåga till ekonomisk styrning. I detta finns ett stort behov från samtliga 

intervjuade chefer att hålla budget och därmed effektivisera. Samtidigt framgår det att denna 

styrning inte fungerat på grund av socialförvaltningens komplicerade sätt att budgetera vilket 

gör budgeten svårförståelig för samtliga i förvaltningen. På så vis har det därmed varit svårt att 

styra mot effektivitet och sparsamhet samtidigt som det finns en stor önskan om att göra det. 

Dessutom framgår det att vissa verksamheter påbörjat ett arbete med effektiviseringar. 

Professionslogiken kommer till uttryck genom att det finns tillit till medarbetarnas kunskap att 

bestämma och kontrollera hur:et i bemötandet med den enskilde. Således präglas styrningen i 

vård och omsorg av samtliga styrlogiker och enligt detta skulle det kunna sägas att styrlogikerna 

i viss mån är i balans.  

Dessutom upplevs styrningen ha två mest framträdande fokus. Samtliga chefer upplever att 

styrningen fokuserar på både en rättssäker och kvalitativ vård och omsorg samtidigt som det 

upplevs finnas ett stort fokus på de 23 politiska resultatmålen och dess olika uppföljningar. 

Således präglas styrningen enligt temat fokus av både en byråkratilogik och en marknadslogik. 

Samtliga chefer betonar vikten av dokumentation för att kunna säkerställa att det utförs rätt 

service som även är av god kvalité. Målfokuset yttrar sig genom att samtliga chefer upplever 

att de 23 politiska resultatmålen är för många och för höga samtidigt som det av en enhetschef 

upplevs som att styrningen är otydlig uppifrån. Vidare finns det även en uppfattning om att 

uppföljningar är nödvändiga samtidigt som det efterfrågas mer uppföljningar med tillhörande 

analyser. Flera budgetuppföljningar och verksamhetsstatistik kopplat till både ekonomi och 

personaldelar efterfrågas. Dessutom finns ett visst fokus på personal genom att det genomförs 

vissa satsningar på specialistutbildningar men detta framkommer inte i lika stor utsträckning 

som de övriga fokusen på resultat och rättssäker hantering. 

Av samtliga intervjuade chefer upplevs styrningen ofta utgå från regelefterlevnad på olika sätt. 

Detta yttrar sig bland annat genom att samtliga chefer upplever att dokumentationskravet är 

nödvändigt för att säkerställa en rättssäker och kvalitativ vård och omsorg samtidigt som 

socialstyrelsen kräver det. Enligt detta tema (premiss) präglas styrningen av en byråkratilogik. 

Samtidigt upplever många chefer att medarbetarna ofta uppfattar dokumentationskravet som en 
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kontroll och att styrningen därmed utgår från ett misstroende mot medarbetarna. Detta visar på 

att styrningen eventuellt även präglas av en marknadslogik enligt detta avseende. Vidare finns 

det även vissa inslag av att styrningen likaså präglas av en professionslogik genom tillit till 

professionerna men denna premiss är inte lika framträdande som byråkratilogiken och 

markandslogiken. 

Utifrån denna beskrivning framträder det att även området vård och omsorg innehåller ett 

komplext spektrum av olika styrlogiker där det därmed inte finns någon säregen styrlogik. Det 

som dock går att se är att området i sin helhet (flest chefers gemensamma uppfattningar) främst 

präglas av både en byråkratilogik och en marknadslogik. Det går dock att diskutera om dessa 

två styrlogiker präglar styrningen lika mycket. Dessutom finns det inslag av en 

professionsorienterad styrning men inte i lika stor utsträckning som de andra två styrlogikerna.  

6.3 Jämförelse mellan skolan och vård och omsorgens styrning 

Det framgår tämligen tydligt att både området skola och vård och omsorg präglas av samtliga 

styrlogiker på olika sätt men att det finns mer eller mindre framträdande inslag i de olika teman. 

Båda områdenas styrning präglas av en byråkratilogik genom att lagstiftning och statlig styrning 

påverkar organisationsstyrningen på olika sätt. Skolan skiljer sig dock genom att skollagen är 

mer specificerad och ger skolans enhetschef (rektorn) ett stort mandat.  För vård och omsorg 

finns det inte någon motsvarighet i exempelvis socialtjänstlagen eller någon annan lag som styr 

vård och omsorg. Därmed har inte någon enhetschef för vård och omsorg en liknande roll i 

styrningen som en rektor har i skolan. Dessutom finns det mer inslag av en byråkratilogik för 

skolans målstyrning än för vård och omsorg genom att skolan valt att jobba mer med egna 

formulerade mål som är kopplade till grunduppdraget.   

För båda områdena upplevs styrningsmodellen vara mål- och resultatfokuserad enligt en 

marknadslogik. Samtidigt framkommer det att skolans chefer upplever styrningen tydlig till 

skillnad från en enhetschef för vård och omsorg som upplever styrningen som otydlig uppifrån. 

Vidare upplever även chefer från vård och omsorg i större utsträckning att de politiska 

resultatmålen är alldeles för många och för höga. Denna uppfattning finns inte lika 

framträdande av chefer från skolan. Anledningen till denna skillnad kan bero på skolans egna 

formulerade mål som är kopplade till grunduppdraget vilket eventuellt gör styrningen och 

målen tydligare att jobba med. Chefer från båda områdena upplever att målstyrning och 

uppföljningar är viktiga för att utveckla verksamheten. Vidare framgår det att vård och omsorg 

i större utsträckning efterfrågar mer uppföljningar men även mera analyser av dem. Dessutom 
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poängteras att det önskas mer budgetuppföljningar. Denna fokusering är inte lika framträdande 

i området skola. Det skulle kunna diskuteras om området vård och omsorgs önskan om mer 

uppföljningar, speciellt ekonomiska sådana kan bero på att socialförvaltningen i större 

utsträckning kämpat med ett större ekonomiskt underskott och på så vis önskar mer kontroll. 

Från skolan upplevs istället ett större fokus från politiken att de ska leverera resultat så som 

elevers närvaro eller kränkande behandling som inte framkommer lika tydligt hos vård och 

omsorg.  

Vidare finns det ytterligare ett utmärkande fokus i vård och omsorg som inte är lika 

framträdande i området skola. Samtliga chefer i vård och omsorg betonar vikten av 

dokumentation för att säkerställa en rättssäkerhet och en kvalitativ vård och omsorg enligt en 

byråkratilogik. Det skulle kunna diskuteras om det finns ett större krav på dokumentation i 

socialförvaltningens verksamheter genom lagstiftning som gör att detta fokus är mer 

framträdande för området vård och omsorg.  

För båda områdena utgår styrningen från premissen formalitet genom att lagar har en stor 

påverkan på styrningen. Denna premiss yttrar sig dock på olika sätt. För skolan är skollagen 

mest framträdande genom rektorns mandat samt att lagen och läroplaner ses som ett ramverk 

att förhålla sig till. Dessutom är skolans målstyrning nära kopplat till grunduppdraget.  För vård 

och omsorg upplevs denna premiss främst genom dokumentationskravet. Det framträder en 

ytterligare premiss av styrningen för vård och omsorg genom att chefer uppfattar att 

medarbetarna inte alltid förstår dokumentationskravet enligt en premiss av formalitet utan där 

kan det finnas en möjlighet att kravet istället upplevs utgå från ett misstroende enligt en 

marknadslogik. Detta dokumentationskrav är inte lika framträdande i skolan. Nedan presenteras 

områdenas styrlogiker i sin helhet samt att det framgår vilka skillnader det finns mellan dem. 

Tabell 2. Områdenas styrlogik i sin helhet samt skillnaderna mellan områdena. 

Kategori/tema: Skola Vård och omsorg 

Styrmekanism Byråkratilogik Byråkratilogik/marknadslogik, 

professionslogik 

Fokus Marknadslogik Byråkratilogik/marknadslogik 

Premiss Byråkratilogik Byråkratilogik/marknadslogik 
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6.4 Problem och utmaningar i styrningsprocessen 

 Sammantaget finns det vissa gemensamma uppfattade problem och spänningar i 

styrningsprocessen medan andra problem är mer kopplade till respektive område. Nedan 

presenteras en överskådlig tabell som redovisar likheter och skillnader mellan områdena. 

 

Tabell 3. Likheter och skillnader mellan områdenas uppfattade problem i 

styrningsprocessen 

Uppfattade problem i 

styrningsprocessen 

Skola Vård och omsorg 

För många och höga 

politiska resultatmål 

 X 

Otydlig styrning uppifrån  X 

Riktade statsbidrag X  

Detaljstyrning X  

Dåligt prognosstöd X  

Stuprörstänk X X 

Spänning mellan 

kommunalt och statligt 

uppdrag 

 

 

X 

 

X 

Komplex budgetering  X 

Otydliga uppdrag, ansvar 

& mandat 

 X 

 

Här följer en diskussion kring vad skillnaderna skulle kunna bero på. Skillnaden mellan 

områdenas uppfattning om målen kan bero på att skolan jobbar med mer verksamhetsnära mål 

som är kopplade till grunduppdraget vilket kan göra att målen därmed inte upplevs lika svåra 

att förstå. Samtidigt kan detta eventuellt också förklara varför enbart vård och omsorg uppfattar 

styrningen otydlig uppifrån. De riktade statsbidragens problematik är mer framträdande för 

skolan än för vård och omsorg. Detaljstyrningen är också mer framträdande i skolan genom att 

det upplevs att politiken ofta vill bestämma över hur viss skolverksamhet ska genomföras. 

Dessutom skulle de riktade statsbidragen kunna ses om ytterligare en detaljstyrning fast från 

staten. Därtill upplevs det finnas ett dåligt prognosstöd i skolan som inte framkommer i vård 
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och omsorg. Det som båda områdena är överens om är att det är problematiskt med ett 

stuprörstänk mellan förvaltningarna som missgynnar en samverkan mellan exempelvis skolan 

och socialtjänsten. Detta tyder på att detta är ett större problem genom att båda förvaltningarna 

upplever det. Samtidigt finns det en gemensam uppfattning om en spänning mellan ett 

kommunalt och statligt uppdrag. Den komplexa budgeteringen är dock utmärkande för enbart 

vård och omsorg som tyder på att detta angår socialförvaltningens sätt att budgetera på och 

skulle kunna vara en förklaring till varför socialförvaltningen gått back i större utsträckning än 

bildningsförvaltningen. Detta i sin tur skulle kunna påverka att det finns otydliga ansvar genom 

att ingen riktigt förstår budgeteringen och på så vis inte heller kan ta något ekonomiskt ansvar. 

Det framkommer också att det för vård och omsorg finns mer otydliga uppdrag och att 

yrkesrollen är svår att förstå för medarbetarna, enligt chefernas perspektiv. Det skulle kunna 

spekuleras i om det kan bero på vilka yrkesgrupper eller professioner det finns inom respektive 

område. För skolan finns en mer homogen yrkesgrupp där majoriteten har en utbildning och 

även legitimation som anger yrkesrollen. För vård och omsorg finns en mer heterogen 

yrkesgrupp där vissa har utbildning, andra har både utbildning och legitimation för arbetet 

medan andra yrkesgrupper varken har utbildning eller legitimation som exempelvis 

vårdbiträden eller personliga assistenter. Således skulle detta kunna förklara skillnaden genom 

att fler yrkesgrupper för vård och omsorg inte har samma utbildningsgrund att stå på och att 

yrkesrollen därför inte upplevs som lika tydlig.  
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7. Slutsats 

I detta kapitel besvaras frågorna kortfattat samtidigt som studiens resultat diskuteras i relation 

till tidigare forskning, samhällsdebatten och betydelse för andra kommuner. Dessutom 

diskuteras fortsatt forskning på området.  

7.1 Styrlogiker som präglar skola och vård och omsorg 

Vilken/ vilka styrlogik/-er präglar områdena skola, vård och omsorg utifrån idealtyperna 

marknad, byråkrati respektive profession?  

Området skola i sin helhet, präglas främst av en byråkratilogik enligt kategorierna 

styrmekanismen regler och premissen formalitet. Det finns också vissa inslag av en 

marknadslogik enligt kategorin fokus på output/resultat. Professionslogiken är därmed inte lika 

framträdande genom att vissa intervjuade chefer inte upplevde styrningen så kopplat till 

professionerna. Området vård och omsorg präglas i sin helhet främst av två styrlogiker, en 

byråkratilogik och en marknadslogik enligt båda kategorierna fokus output och process och 

premisserna misstroende och formalitet. Dessutom präglas styrningen av samtliga styrlogiker i 

kategorin styrmekanism (effektivitet, regler och tillit till kunskap).  

7.2 Skillnader mellan områdenas styrlogiker 

Vilka skillnader finns det mellan områdenas styrlogiker och mellan nivåerna? 

Nedan presenteras skillnaderna mellan områdets styrlogiker genom tabell 2.  

Tabell 2. Områdenas styrlogik i sin helhet samt skillnaderna mellan områdena. 

Kategori/tema: Skola Vård och omsorg 

Styrmekanism Byråkratilogik Byråkratilogik/marknadslogik/professionslogik 

Fokus Marknadslogik Byråkratilogik/marknadslogik 

Premiss Byråkratilogik Byråkratilogik/marknadslogik 

 

Skillnaderna mellan nivåerna enhet, verksamhet och förvaltning går eventuellt inte att säga så 

mycket om eftersom inte samtliga enhetschefer har intervjuats. Det går dock att uttala sig om 

att i området skola är professionslogiken mer framträdande hos enhetschef och 

verksamhetschefer. Samtidigt finns det vissa byråkratiska inslag genom att professionerna har 

ett fritt utrymme att styra inom ramar av lagstiftning. Utifrån förvaltningschefens perspektiv 

framkommer det att han har en mer övergripande och strategisk chefsroll än övriga chefer och 

utövar därmed ett mer effektivt administrativt ledarskap. Detta visar på att förvaltningschefens 

styrning i vissa fall präglas av en marknadslogik. Således skulle det kunna sägas utifrån detta 
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att styrningen tenderar vara mer professionsorienterad längre ner i styrkedjan medan styrningen 

tenderar att vara mer marknadsorienterad högre upp i styrkedjan. För vård och omsorg 

framkommer inte några större skillnader mellan nivåerna avseende styrlogikerna mer än att 

verksamhetscheferna har en mer utmärkande styrningsfilosofi som är i linje med en 

professionslogik via en tillitspremiss. Dessutom finns det en större oförståelse för styrningen 

utifrån en enhetschef än från verksamhets- och förvaltningschef.  

7.3 Problem i styrningsprocessen 

Vilka problem eller spänningar finns i styrningsprocessen? 

Den sammantagna bilden är att både skola och vård och omsorg upplever en spänning mellan 

det kommunala och statliga uppdraget. Dessutom upplever båda områdena att det finns ett 

stuprörstänk som försvårar samverkan mellan nivåerna. Vidare upplever vård och omsorg att 

det finns för höga och för många politiska resultatmål. Dessutom upplevs styrningen vara 

otydlig uppifrån samt att budgeteringen är för komplex att förstå. För vård och omsorgsområdet 

upplevs det finnas otydliga uppdrag, ansvar och mandat. För skolans del upplevs det som 

problematiskt med riktade statsbidrag samt att det finns ett dåligt prognosstöd. Vidare upplever 

skolan i större bemärkelse en detaljstyrning från politiken men även från staten. 

7.4 Förutsättningar för en tillitsbaserad styrning och ledning 

Vilka förutsättningar finns det för en tillitsbaserad styrning och ledning samt vilka hinder och 

möjligheter finns det för att genomföra en sådan styrning? 

Överlag upplevs det finnas goda förutsättningar för en tillitsbaserad styrning och ledning från 

båda områdena och många chefer upplever att de redan jobbar enligt en sådan styrning i viss 

mån. Samtidigt har många chefer en styrfilosofi som kan kopplas till en tillitsbaserad styrning 

och ledning. Organisationsöversynen i kommunen är även i linje med en sådan styrning som 

ser över det administrativa stödet. Dessutom har kommunen jobbat med att ha en mindre 

kontroll genom avvikelsehanteringen. Det finn även vissa hinder för en sådan styrning vilket är 

att styrningen är beroende av hela styrkedjan och det finns därmed behov av att politiken köper 

denna styrning för att antal politiska resultatmål ska kunna minskas. Vidare finns en oro över 

att släppa all kontroll eftersom viss kontroll behövs så som dokumentation. Dessutom upplevs 

uppföljningar ha en viktig roll för att kunna utveckla verksamheten. Vidare framgår det 

specifikt för vård och omsorg att deras dygnet-runt-verksamhet kan försvåra att skapa 

delaktighet bland samtliga medarbetare som ibland jobbar obekväm arbetstid och spenderar 

mycket tid ute hos den enskilde. 
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7.5 Resultatdiskussion 

Uppsatsens resultat avseende skolans främsta styrlogiker (byråkrati och i viss mån marknad) 

stärker Sven Siverbos antagande om att det i kommuner ofta förekommer en kombination 

mellan dessa två styrningar. I Siverbos studie benämns detta som resultatstyrning och 

regelstyrning och uppsatsen resultat stärker därmed antagandet om att NPM-dimensioner vävs 

samman med andra traditionella styrningsformer. Detta gäller även för resultatet från området 

vård och omsorg som visar på en ännu mer mångfacetterad bild av samvarierade styrlogiker. 

Undersökningens resultat har även betydelse för Maria Jarls studie där hon hävdar att rektorn 

ofta företräder ett byråkratiskt ideal. Detta verkar stämma för även denna studie där rektorn ofta 

lutar sig mot skollagen i sitt mandat och att det påverkar hela styrkedjan. Vidare kan denna 

uppsats bidra med ett annat perspektiv till Leif Jonssons studie som undersökte hur lokal politik 

upptas i kommunens ledningssystem. Denna uppsats bekräftar att det finns vissa inslag av NPM 

eller en marknadslogik genom kommunens målstyrning. Vidare uppdagas det att målstyrningen 

möjligen ser lite olika ut mellan områdena. Området skola har som sagt arbetat med egna mål 

kopplade till grunduppdraget samtidigt som de riktar sig mot de 23 politiska resultatmålen och 

att detta möjligtvis bidragit till att medarbetarna förstår målen och därmed styrningen bättre. 

Frågan som kan ställas är hur väl dessa egna mål riktar sig till de kommunala politiska 

resultatmålen och därmed i vilken utsträckning den lokala politiken får genomslag i styrningen. 

En av anledningarna till att kommunen initierade ett ledningssystem och de politiska 

resultatmålen var just för att få en mer politisk styrning.  

En annan aspekt i detta är hur väl den politiska styrningen framträder för vård och omsorg där 

målstyrningen av de 23 resultatmålen istället upplevs för svår att förstå genom att de är för 

många till antal och för högt formulerade. Problematiken med Motalas målstyrning visar tydligt 

spänningen mellan det kommunala och statliga uppdraget där det verkar vara svårt för 

förvaltningen att kombinera både ett grunduppdrag samtidigt som de kommunalt politiska 

målen ska uppfyllas. Samtidigt styr staten kommunerna till att ha en målstyrning och följa upp 

via kommunallagen. Den statliga styrningen är därmed väldigt framträdande i kommunens 

organisationsstyrning trots en kommunal självständighet. Uppsatsen visar tydliga tecken på en 

institutionell kultur som många gånger begränsar den självständiga kommunens egna 

organisationsstyrning. Samtidigt genomgår samhället omfattande diskursiva och ekonomiska 

strukturförändringar som kan vara en bidragande faktor till denna utveckling. Den 

institutionella kultur som synliggörs i uppsatsen är således en av uppsatsens främsta bidrag som 

illustreras genom att styrningen främst präglas av en byråkratilogik. 
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Avseende förutsättningar för en tillitsbaserad styrning och ledning upplevs av cheferna själva 

som tämligen goda. Samtidigt betonar många chefer betydelsen av ledarskapet i denna typ av 

styrning vilket även ramverket för en tillitsbaserad styrning och ledning gör. Samtidigt framgår 

det av både tillitsdelegationens ramverk och av andra tidigare studier att en tillitsbaserad 

styrning omfattas av många mjuka värden som kultur vilket är svårare att förändra. 

En tillitsbaserad styrning och ledning kan i vissa fall kopplas till en professionslogik och i 

många avseenden finns det ett synsätt från många chefer att lita på professionen. Frågan som 

kan ställas är dock hur långt som tilliten ska sträcka sig och om samma tillit kan ges till samtliga 

professioner fast att inte alla utgår från samma gedigna utbildningsgrund. Utifrån Statskontorets 

rapport av Cajsa Niemann framgår det att det redan kan finnas en viss tillitsbaserad styrning 

men att annan styrning kan störa den tillitsbaserade. I detta fall kan exempelvis målstyrningen 

eller lagstiftning störa den ambition som finns från chefer att ha en mer tillit till sina 

medarbetare. Som tidigare nämnt finns det en stark statlig styrning genom lagstiftning som 

skulle kunna störa denna ambition.  

En nästa aspekt i detta är att det är svårt att påverka den statliga styrningen genom statens 

hierarkiskt överordnade roll. Vidare framgår det av statskontorets rapport att det är viktigt med 

en närhet mellan politiker och tjänstemän för en tillitsbaserad styrning. Denna uppsats visar 

dock att detta inte är fallet för Motalas områden skola och vård och omsorg utan att det många 

gånger upplevs finnas ett stort avstånd mellan medarbetare på den operativa nivån och högsta 

politiska ledning. Detta avstånd är mer framträdande för vård och omsorg. Således skulle detta 

kunna utgöra ett hinder för områdena att kunna utveckla en tillitsbaserad styrning och ledning. 

En god förutsättning som kommunen har är dock att kontrollinslag har minskats genom en 

avvikelsehantering. På detta sätt skulle därmed medarbetarna kunna uppfatta kontrollen som 

mer meningsfull vilket den danska studien framställer som en viktig aspekt i en tillitsbaserad 

styrning.  

Förutom den institutionella struktur som denna uppsats synliggör så bidrar denna studie 

dessutom till en bättre förståelse för den komplexa kontext som den kommunala 

organisationsstyrningen befinner sig inom. Uppsatsens val att till största del fokusera på 

intervjustudier gör att studien möjliggjort att fånga intressanta aspekter som inte annars skulle 

framkommit från exempelvis en textanalys. Genom att studera den sociala världen via 

intervjupersonernas ögon har därmed intressanta spänningar i styrningsprocessen kunnat 

belysas. Den valda intervjumetoden har därmed bidragit till att fånga ett djup i dessa frågor. 

Dessutom har det tämligen stora antalet intervjuer bidragit till att kunna urskilja mönster mellan 
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intervjupersonernas svar som därmed stärkt studiens slutsatser. Det valda teoretiska ramverket 

för denna uppsats har dessutom bidragit till att studera den kommunala styrningen med 

ytterligare ett perspektiv, nämligen utifrån en professionslogik. Att involvera en 

professionslogik har därmed bidragit till att se den kommunala styrningen utifrån ytterligare ett 

perspektiv som har visat att det förekommer i viss mån men att de andra logikerna marknad och 

byråkrati ofta får företräde. Således är inte dessa tre logiker i balans vilket talar för att marknads-

och byråkratilogiken ofta väger tyngre i många avseenden. Vad detta skulle kunna innebära för 

en tillitsbaserad styrning är föremål för vidare forskning. 

7.6 Vidare forskning 

Denna undersökning kan ses som ett visst bidrag till den kommunala forskningen och skulle 

kunna vara till nytta för andra liknande kommuner som har liknade förutsättningar. Samtidigt 

finns det mer att utforska. Denna uppsats skulle kunna ses som en början till en mer utvidgad 

undersökning över hela kommunen. Således skulle även andra områden i kommunen vara 

intressanta att undersöka för att se om det skiljer sig där emellan samt för att få en mer 

heltäckande bild över chefers uppfattningar om styrningen i kommunen. Dessutom skulle denna 

studie kunna kompletteras med en liknande studie för en annan kommun för att göra en 

jämförelse där emellan. På så vis skulle det kunna dras slutsatser om olika kommuner präglas 

av olika styrlogiker exempelvis. En ytterligare aspekt att undersöka som växte under uppsatsens 

process är att undersöka medarbetarnas perspektiv. Genom att göra detta skulle därmed en 

jämförelse kunna göras mellan chefers och medarbetarnas uppfattningar om styrningen. En 

fråga för vidare forskning är därmed om styrningen upplevs präglas mer av en professionslogik 

av medarbetarna själva än av cheferna eller om någon annan logik är mer eller mindre 

framträdande och vad detta i så fall skulle kunna bero på. 
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Appendix  

Intervjuguide 

Definition av styrning som ska anges innan frågorna ställs: ”[…] förvaltningens interna styrning 

och innebär att överordnade förvaltningsorgan eller tjänstemän styr underordnade 

förvaltningsorgan eller tjänstemän. Organisationsstyrningen kan omfatta flera olika dellänkar. 

En myndighet kan ha organ på central, regional och lokal nivå och organisationsstyrning 

förekommer både mellan och inom dessa nivåer." (Lundquist 1992, 71)  

Tema 1: Allmänt om styrning (Motalas styrmodell, fackområdets specifika karaktär etc.) 

1. Kan du berätta hur länge du varit chef för ditt område? 

2. Kan du beskriva styrningsmodellen i Motala, hur upplever du den?  

3. Skiljer sig din verksamhet från andra verksamheter Finns det särdrag i din verksamhet som 

påverkar styrningen?  

4. Vad ser du för problem i styrningsprocessen? 

• Om du hade mer resurser, vad skulle du göra då avseende styrningen? 

Tema 2: Styrning i praktiken (Hur chefen utövar sitt ledarskap m.m.) 

5. Hur skulle du beskriva din roll som förvaltnings-/verksamhets-/enhetschef gällande styrningen 

av din verksamhet?  

• Hur skulle du som chef beskriva ditt handlingsutrymme att driva styrningen av 

verksamheten?  Kan du beskriva en situation där du känner dig begränsad i ditt 

handlingsutrymme? 

• Hur påverkar din chefsposition som förvaltnings-/ verksamhets-/ enhetschef 

möjligheten att styra verksamheten?  

 Kan du beskriva styrningsrelationen mellan de olika nivåerna förvaltning, 

verksamhet och enhet.  

6. Kan du beskriva hur du styr din verksamhet? 

• Vad är din egen idé kring styrning? 

• Vilken roll spelar mål, utvärdering och uppföljning för styrningen?  

• Vilken roll spelar styrdokument, regler, förordningar och lagar för styrningen?  

• Vilken roll spelar professionerna/medarbetarna för styrningen?  

• I vilken mån får professionerna själva styra över samt kontrollera sitt arbete?  

 Hur upplever medarbetarna styrningen, enligt din uppfattning?  
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Tema 3: Kontroll  

Den offentliga sektorn har de senaste decennierna präglats av idéer från vad som brukar 

benämnas New Public Management (NPM). Denna styrning innebär bland annat fokus på 

prestationsmätning i form av målstyrning, utvärdering och uppföljning. Styrningen grundar sig 

till stor del på granskning och kontroll. Min fråga är:  

7. Sker det någon kontroll/granskning som du utför över medarbetarnas arbete samt mer generellt? 

• Hur upplever du den kontrollen/granskningen? 

• Vad gör du med de rapporteringar om avvikelser som du får? 

8. Sker det någon kontroll/granskning över ditt arbete till högre instans?  

• Hur upplever du den kontrollen/granskningen?  

 

Tema 4: Förutsättningar för tillitsbaserad styrning och ledning 

På senare tid har det förts en debatt om en så kallad tillitsbaserad styrning som en slags reaktion till den 

tidigare nämnda New Public Management som inneburit mycket kontroll, granskning och därmed 

mycket administration. Nästa fråga kommer handla om tillitsbaserad styrning och jag vill försöka 

klargöra lite vad en sådan styrning innebär. Exempel på tillitsbaserad styrning är: 

• Se över och minska antal mål, regelverk och indikationer och på så sätt städa i 

styrningen,  

• Involvera medarbetare i beslut på alla nivåer eller använd medledarskap, 

• Flytta administrativt stöd och resurser närmare golvet, så att medarbetare kan ägna sig 

åt kärnuppgiften. 

• Administrationen som stöd - inte styrande.  

• En lärande, samordnad kontroll/tillsyn – att hjälpa att göra rätt.  

 

9. Hur skulle du beskriva förutsättningar för en tillitsbaserad styrning i din verksamhet? 

• Vilka hinder och möjligheter finns?  

10. Hur skulle mindre granskning, kontroll och dokumentation kunna införlivas i verksamheten och 

hur skulle det påverka verksamheten? 

• Skulle det vara möjligt med en tillitsbaserad styrning eller beror det på verksamheten 

art? 

11. Till sist: Har du något annat du tycker är viktigt att ta upp? 

 

 


