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1. BAKGRUND 

I N L E D N I N G  O C H  S Y F T E  

 
Föreliggande rapport är en del i forskningsprojektet1  ”Skolans styrning och 
ledning som diskurs och diskursiv praktik – de ledande orden” vid Lärarhög-
skolan i Stockholm och Mälardalens högskola. Forskningsprojektet syftar till att 
undersöka betydelsen av språket, såväl det skrivna som muntliga, som verktyg 
för skolans styrning och ledning. Projektets övergripande teori och ansats är 
diskursanalytisk. Syftet är att identifiera, beskriva och analysera såväl över-
gripande samhälleliga och delvis konkurrerande diskurser som de diskursiva 
praktiker och strategier som skolledare förvärvar och vidareutvecklar i sitt arbe-
te i skolan. I fokus står skolledares användning av ledande ord i bruket av texter 
och tal i skolan men också hur detta kan förstås i relation till talet om skolan i 
texter på den politiska och administrativa arenan, i massmedia och som resultat 
av samhällets marknadisering. 

Inom ramen för detta projekt har jag valt att göra en studie där jag beskriver 
och analyserar talet om styrning i två sådana texter – en politisk text om skolans 
styrning och en jämförande marknadsekonomisk text om företagsstyrning. Syftet 
med föreliggande studie är att identifiera och på olika sätt förstå talet om skolans 
styrning och styrningsproblematik. Med talet om styrning avses här vad som 
sägs och sättet att tala om styrning på den statliga arenan respektive näringslivs-
arenan. Detta tal kan vara konvergerande men också divergerande vilket kan 
vara utgångspunkten för sådana frågeställningar som: Finns likheter och skill-
nader i talet om styrning mellan skola och företag? Förekommer influenser från 
marknadsekonomiska styrmodeller till skolans styrning – skolans marknadise-
ring? 

 
Varför är det då intressant att identifiera och förstå talet om skolans styrning? 
                                                      
1 Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet. Vetenskaplig ledare är professor Gunnar 
Sundgren. Övriga forskare är Mats Börjesson och Anita Nordzell från Mälardalens 
högskola och Lars Svedberg, Bo Nestor, Timmy Larsson och Monica Söderberg Fors-
lund från Lärarhögskolan i Stockholm. 
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I den offentliga debatten om skolan har under de senaste åren skolans ”styrning 
och ledning” kommit att framträda allt starkare och på olika sätt fått ökad bety-
delse. En tidigare regelstyrd skola har ersatts med en mål- och resultatstyrd där 
officiella texter som läroplaner, kursplanemål, betygskriterier, skolplaner fått allt 
större betydelse som retoriska och argumentativa dokument. Samtidigt har i 
ökande utsträckning språket betydelse som formare av verkligheter och som 
redskap för ledning kommit att uppmärksammas. 

I den mål- och resultatstyrda skolan får den enskilda aktörens egna tolkning-
ar och föreställningar större betydelse än tidigare. Dessa konstitueras dels av 
den offentliga diskursen om skolans mål och mening och dels av det språkliga 
samspelet som äger rum mellan ledare och ledda i skolan. 

Talet om skolans styrning är betydelsefullt och finns i flera dimensioner och 
på olika nivåer. Sättet att tala om skolans styrning bidrar till att skapa föreställ-
ningarna om det som vi kallar skolans styrning. Detta betyder dock inte att talet 
om skolans styrning och föreställningarna om skolans styrning är samma sak. 
Det finns heller inte någon tydlig skillnad mellan dem.2 

Liksom flera andra diskurser finns talet om skolans styrning på flera plan el-
ler arenor. Dels på ett plan där det anger riktningen i form av grundläggande 
idéer och tankar om vad skolans styrning är (formuleringsarenan) och dels på 
att annat plan där talet visar på uppfattningar om hur skolans styrning skall gå 
till (realiseringsarenan)3 . Det är på dessa båda plan analysen sker för att på så 
sätt ge ett bidrag till hur vi kan förstå och förhålla oss till skolans styrning. 

Sammanfattningsvis skall denna studie ses som en delstudie där föreliggande 
rapport huvudsakligen handlar talet om styrning på den statliga arenan och 
näringslivsarenan.  

 

                                                      
2 jfr Lindberg, Ove. (2002): Talet om lärarutbildning, s 27. 
3 jfr Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf. P. (2000): Utbildningsreformer och politisk styrning, s 
173 ff. 
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M Å L -  O C H  R E S U L T A T S T Y R N I N G  –  E N  K O N T R O V E R S I E L L  

S T Y R M O D E L L  

Den ändrade inriktningen av skolans styrning från regelstyrning till mål- och 
resultatstyrning ger anledning till att teckna en bakgrund där det kan vara intres-
sant att belysa följande frågor: 

 
– Hur har nuvarande styrningsmodell växt fram? 
– Vilken diskussion om skolans styrning och styrningsproblem har före-
kommit sedan modellen infördes? 
– Styrningstendenser i tiden? Vart är vi på väg? 

 
I kommande avsnitt tar jag därför efter en kort historik upp dessa frågor och 
försöker belysa dem utifrån litteratur och offentligt tryck som får representera 
ett typiskt urval som indikerar olika diskurser och antydda motdiskurser vad 
gäller skolans styrningsproblematik. Syfte är att ge en kontextbeskrivning som 
skall tjäna som bakgrund till min studie. Jag kommer att återkomma till en del 
av den refererade litteraturen i min analys i kapitel 4 – 6. 

Första stegen mot mål- och resultatstyrningstänkandet 

De första stegen mot den nuvarande styrningsmodellen i skolan – mål – och 
resultatstyrning togs i slutet av 1970-talet och hade sin utgångspunkt i SIA-
utredningens tankar om decentralisering och avreglering. Dessa tankar grundar 
sig på en styrning utgående från lokala behov inom regelstyrningens ram. Ex-
empel på sådana beslut som senare genomfördes var beslut om nytt statbidrags-
system och arbetsenheter på grundskolan.4 

Utvecklingen går sedan vidare mot ytterligare decentralisering och statlig av-
reglering. I den s.k. Styrningsberedningen5 dras riktlinjerna i stort upp för den 
styrmodell som skulle ersätta regelstyrningen. I propositionerna Skolans utveck-
ling och styrning och Ansvaret för skolan beskrivs denna modell som ett första steg i 
utvecklingen från regelstyrning till målstyrning6 

                                                      
4 SOU 1974:53. Skolans arbetsmiljö. 
5 DsU 1987: Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet. 
SOU 1988: 20: En fördelad ansvarsfördelning och styrning på skolområdet. 
6 Prop. 1998/99:4 Om skolans utveckling och styrning; Prop.1990/91:18 Om ansvaret för 
skolan. 



8 

Motiven för förändringen av styrningen var enligt propositionerna bl. a en 
strävan efter förnyelse av den offentliga sektorn mot decentralisering, ökad 
effektivisering och demokratisering men också att styrningen av skolan inte 
fungerat som det var tänkt. Detaljregleringen av skolan hade inte medfört att 
viktiga mål i läroplanen uppnåtts tillfredställande. Propositionerna framhåller 
här vikten att skolan utvecklas härvidlag. 

I den nya styrmodellen som gäller sedan 1991 är ansvaret mellan stat och 
kommun uppdelat på så sätt att riksdag och regering fastställer de nationella 
målen för skolan i läroplaner. Vissa mål riktar sig till kommunen och den en-
skilda skolan medan andra riktar sig direkt till lärarna, all personal och rektor. 
Läroplansmålen utgör riktlinjer för de lokala politikerna och för skolans perso-
nal när de ska planera skolverksamheten. De lokala politikerna tolkar lä-
roplansmålen och anpassar dessa till den egna kommunen. Detta formuleras i 
en skolplan där kommunen fastlägger mål, prioriteringar och visioner för hur 
man skall arbeta mot de nationella målen. Skolplanen skall sedan vara utgångs-
punkt när den enskilda skolan på samma sätt under rektors ledning ska precise-
ra mål, prioriteringar och visioner i en lokal arbetsplan. Till de olika nivåerna i 
skolsystemet – den nationella, den lokala och skolnivån finns således kopplat ett 
styrdokument: läroplanen, skolplanen och arbetsplanen. De båda sistnämnda 
kan ibland lokalt kallas för ”barn- och ungdomsplan” respektive ”verksamhets-
plan”. I riksdagsbeslutet om det nya styrmodellen betonas att det är viktigt att 
decentraliseringen får genomslag även på skolenhetsnivå så att ansvar och be-
fogenheter förs ut till skolenheterna så att dessa ges möjlighet att mera själv-
ständigt styra verksamheten. 7 

Eftersom mål anses ha en låg grad av precision som styrmedel har uppfölj-
ning och utvärdering en viktig och avgörande funktion i målstyrningsmodellen. 
I utvärderingen och uppföljningen skall inte bara verksamhetsresultatet grans-
kas utan även effektiviteten dvs. resultatet i förhållande till de ekonomiska re-
surserna. I regeringens proposition Ansvaret för skolan, som föregick riksdags-
beslutet om den nya styrmodellen, skriver föredraganden i detta sammanhang 
om en ”mål – och resultatorienterad styrning”. Den sistnämnda kopplas till 
utvärdering och ”resultatuppföljning” som bl.a. skall synliggöra resultat och ge 
underlag för förändringar.  Den fortlöpande resultatuppföljningen skall till-
sammans med utvärderingen ge underlag för en ”bedömning av utvecklingen 

                                                      
7 Wennås, Olof. (1994): Så styr vi vår skola. Skolans ansvarsfördelning ledning och styrning.  
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mot verksamhetens mål”.8 Wennås (1994) konstaterar att ”man talar därför 
numera om mål- och resultatstyrning”. Utvärdering och uppföljning skall ske 
såväl på den enskilda skolan som på kommunal och nationell nivå och relateras 
till de uppsatta målen i respektive styrdokument – lokala arbetsplanen, skolpla-
nen och läroplanen. Vad gäller ansvarsfördelningen svarar staten genom Skol-
verket för den fortlöpande tillsynen, uppföljningen och utvärderingen av kom-
munernas skolväsende medan kommunen svarar för utvärderingen av skolorna 
i kommunen. Varje skola svarar för sin utvärdering och uppföljning av arbets-
planen med rektor som ansvarig.9  

År 1997 kompletterar regeringen styrmodellen ovan med en förordning om 
kvalitetsredovisning där varje kommun och skola, som ett led i den kontinuerli-
ga uppföljningen och utvärderingen av skolplanen respektive arbetsplanen, skall 
upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar varje år. Dessa skall innehålla en be-
dömning av i vilken grad målen uppnåtts och vilka åtgärder som behövs för att 
uppnå målen. 10 

Mot bakgrund av ovanstående beskrivning kan den nuvarande styrmodellen 
sammanfattningsvis med utgångspunkt från Lindensjö & Lundgren11 enligt min 
uppfattning illustreras med figur 1. 

 

                                                      
8 Proposition 1990/91:18 Om ansvaret för skolan, s 20, 101 ff. 
9 Wennås, Olof. (1994): Så styr vi vår skola. Skolans ansvarsfördelning ledning och styrning, s 14. 
10 SFS 1997:702 Förordning om kvalitetsredovisning inom skoloväsendet. 
11 Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf. P. (2000): Utbildningsreformer och politisk styrning, s 104. 



Figur 1. Skolans styrning

10
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Mål- och resultatstyrning under lupp 

Sedan beslutet om den nya styrmodellen kom till har framförts kritik mot den 
och vissa svårigheter och problem har konstaterats under implementeringen. I 
detta avsnitt kommer jag därför att ge exempel på några röster i den debatten 
från personer som är experter, forskare ämbetsmän och politiskt sakkunniga 
eller en kombination av dessa.  

Flera forskare framhåller generellt att offentlig verksamhet som skolan av 
olika skäl är svår att styra med politiska beslut. 12 Andra riktar kritik mot själva 
målstyrningsmodellen. Rombach (1991) exempelvis hävdar att ”det inte går att 
styra med mål”! Målstyrning är enligt Rombach ett problematiskt begrepp som 
från början varit en teknik för att styra vinstdrivande företag och där förutsätt-
ningen är att de som berörs av målen också deltar i målformuleringen. Klara 
mål måste formuleras och kunna följas upp och helst mätas. På det sättet blir 
sannolikheten större att målen accepteras och uppnås i högre grad. Dessa nöd-
vändiga förutsättningar för målstyrning är svåra att uppnå inom offentlig sektor 
som t ex skolan. Orsaken är bl. a. att målen är oklara, oförenliga och resultaten 
svåra att mäta. Dessutom är det svårt att kombinera personalens inflytande i 
målformuleringsprocessen med demokratins krav på politisk styrning. Ett annat 
problem är enligt Rombach att målstyrningen bygger på orealistiska uppfatt-
ningar om hur organisationer styrs och hur man fattar beslut.13 

Beträffande mål- och resultatstyrningen i skolan lyfter Alexandersson 
m. fl. (1999) fram ett antal svårigheter och problem som framkommit i målstyr-
ningsprocessen. Här vid noteras bl. a. spänningar mellan den centrala politiska 
styrningen av skolan och den lokala styrningen där man har en annan inriktning 
på målen än de som formulerats centralt.14 En annan grundläggande kritik som 
framförs är att om de centrala målen för skolan är tvetydiga och motstridiga 
kan inte heller resultaten jämföras med målen på ett entydigt sätt. Sammantaget 
konstaterar Alexandersson att det är alarmerande brister i den nuvarande styr-

                                                      
12 Se bl.a Rothstein, Bo. (1992): Den korporativa staten. Intresseorganisationer och statsförvalt-
ning i svensk politik. 
- Sannerstedt, Anders. (1988): Politiken eller lärarnas fel. I Stenelo (red.) 1988, s 162 ff. 
- Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf. P. (2000): Utbildningsreformer och politisk styrning, s. 11. 
13 Rombach, Björn. (1991): Det går inte att styra med mål. 
14 Se även Johansson, Anders. (1997): Två perspektiv på målstyrning av offentlig verksamhet. I 
Skolverket 1997, s 51 – 63. 
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ningen där kommunerna inte förmår att upprätthålla en likvärdig utbildning.15  
Även Englund (1999) och Skolverket (1996, 2000) konstaterar brister i likvär-
digheten av utbildningen relaterade till målstyrnings-problematiken. 16 

Var tyngdpunkten ligger i mål- och resultatstyrningen är också oklar. Carl-
gren & Englund (1996) menar att om betoningen ligger på målen skall dessa 
vara utformade så att lärarna har tolkningsutrymme vad gäller både innehåll och 
arbetssätt. Om däremot betoningen ligger på resultat utformas målen som för-
väntade resultat vilket minskar tolkningsutrymmet särskilt beträffande under-
visningens innehåll.17  

Johansson (1996) diskuterar olika tolkningar och problem kring att styra med 
och mot mål och resultat och menar bl. a. att målstyrning övergår i resultatstyr-
ning när målen formuleras i mätbara storheter.18 Omorganisationer i de kom-
munala huvudmännens verksamhet med förebilder hämtade från privat företag-
samhet som beställar – utförarmodellen, kundvalssystem och resultatenheter 
stimulerar till denna tolkning. Även andra typer av omorganisationer i kommu-
nerna som integrering, hopslagning och samverkan av närliggande verksamhe-
ter som skola, kultur och fritid skapar andra och nya problem som t. ex mins-
kad möjlighet att förändra skolans innehåll på grund av att mycket energi an-
vänds för ständig anpassning till ny organisation.19 

Vad gäller de kommunala styrinstrumenten skolplan och arbetsplan konsta-
terar Skolverket (1997) i likhet med flera forskare20 att de kommunala skolpla-

                                                      
15 Alexandersson, Mikael. (1999): Reflekterad praktik som styrform. I Alexandersson (red.) 
1988, s.16. 
16 Englund, Tomas. (1999): Talet om likvärdighet i svensk utbildningspolitik. I Säfström & 
Östman (red.) 1999, s 325 – 346. 
Skolverket. (1996): Likvärdighet – ett delat ansvar, s 12. 
Skolverket. (2000):Barnomsorg och skola 2000. Skolverkets lägesbedömning, s. 40. 
17 Carlgren, Ingrid & Englund, Tomas. (1996): Innehållsfrågan, didaktiken och läroplansre-
formen. I Englund, (red.) 1996, s 214 – 227. 
18 Johansson, Anders. (1995): Att styra med och mot mål och resultat. Förändrad styrning i 
offentlig verksamhet.  
19 Se Jacobsson, Bengt. (red.) (1994): Organisationsexperiment i kommuner och landsting.  
- Jansson, Lennart. (1995): Utveckling och tillämpning av ekonomistyrning i en decentraliserad 
kommunal organisation. Problem och möjligheter vid förändringsarbete – en fallstudie om ekonomi-
styrning.  
- Montin, Stig.(1998): Kommunala organisationsförändringar. I Lundqvist & Pierre (red.) 
1998. 
20 Skolverket (1997): Ansvaret för skolan – en kommunal utmaning. 
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nerna endast i ringa omfattning används som aktiva styrinstrument. Orsaken 
anses vara otydlig ansvarsfördelning, outvecklat beslutstänkande och bristande 
kompetens samt dålig kunskap om uppföljning och utvärdering hos kommu-
nerna. Allteftersom tiden gått konstaterar dock Skolverket (2000) att kommu-
nerna och skolorna blivit allt bättre på att upprätta skolplaner. Utvecklingen har 
gått mot att skolplanen från att ha varit en ren förvaltningsprodukt alltmer blivit 
ett gemensamt politiskt dokument som är förankrat hos såväl lokala politiker 
som skolans personal, elever och föräldrar. Däremot finns en stor osäkerhet i 
hur man formulerar målen. Det finns en tendens att skolplanens mål formuleras 
som kvantitativa resultat eller som regler eller direktiv för verksamheten vilket 
innebär att man styr med mål dvs. målet blir liktydigt med resultatet varvid mål- 
och resultatstyrning övergår till enbart resultatstyrning.21 En annan variant är att 
mål från läroplanen överförs direkt till skolplanen. 22 

Vad gäller arbetsplanerna menar Skolverket (1998) att det finns stora varia-
tioner mellan både syftet och innehållet samt hur man förhåller sig till målen i 
skolplanen och läroplanen. Arbetsplanen kan innehålla kursplaner, handlings-
planer eller planer för hur läroplansmålen ska uppnås. Skolverkets uppfattning 
är att innehållsfrågorna dominerar och att kursplanernas uppnåendemål och 
betygskriterierna blir det som i praktiken blir styrande för verksamheten.23 

Beträffande uppföljning, utvärdering och kvalitetsredovisning av verksamhe-
ten relaterad till målbeskrivningar i skolplan och arbetsplaner konstaterar Skol-
verket (2000) att kommuner och skolor alltmer börjat arbeta med detta men att 
det tagit tid. Orsaken anges vara att kommuner och skolor prioriterat målen 
samt brist på utvärderingskompetens. Det kommuner och skolor lyckats sämst 
med är kvalitetsredovisningarna. Orsaken till detta uppges vara flera bl. a att 
detta är ett nytt kvalificerat uppdrag, brist på analytiskt perspektiv och en alltför 
ensidig inriktning mot uppnåendemål.24 

                                                                                                                             
- Vikström, Eva- Marie. (1996): Kommunala skolplaner.  
- Berg, Gunnar et al. (1999): Skolan i ett institutionsperspektiv. 
21 jfr Johansson, Anders (1995): Att styra med och mot mål och resultat. 
22 Skolverket. (2000): Beskrivande data om barnomsorg och skola 2000. Organisation, resurser, 
resultat.  
23 Skolverket. (1998): Vägar till lokal arbetsplan. 
24 Skolverket. (2000): Beskrivande data om barnomsorg och skola 2000. Organisation, resurser, 
resultat.  
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År 2001 gör regeringen en förändring i förordningen om kvalitets-
redovisning. Den nya förordningen innebär att kvalitetsredovisningen inte skall 
omfatta skolplan och arbetsplan utan istället hela verksamheten och relateras 
enbart mot de nationella målen för utbildningen. Dessutom skall kvalitetsredovis-
ningen innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som skolan respektive kom-
munen avser att vidta om målen inte uppnåtts. Kommunens kvalitetsredovisning 
skall också bygga på skolornas kvalitetsredovisningar och vara upprättad senast 
1 maj varje år och avse föregående kalenderår.25 I Skollagskommitténs betän-
kande (2002) konstateras att förändringarna ”torde hänga samman med en 
växande insikt att skolplaner och arbetsplaner haft begränsad effekt på verk-
samheterna.”26 

Vad följer då efter målstyrning? 

Rombach (1991) svar på den frågan är att målstyrning inte är den slutgiltiga 
lösningen på den offentliga verksamhetens styrning. Den kommer förr eller 
senare att uppfattas som dåligt fungerande och omodern och kommer sannolikt 
att ersättas av ekonomisystem kopplade till konkurrens och marknad – system 
som bygger på redovisning av vad som ”verkligen produceras och vad det kos-
tar”. Men inte heller detta ”lär vara lösningen på den offentliga sektorns pro-
blem.” 27 

I den offentliga diskussionen om målstyrningsmodellen har problemen i hu-
vudsak fokuserats på svårigheterna hos lokala aktörer på den kommunala are-
nan – att dels förstå styrmodellen som den var tänkt och dels kunna tolka, for-
mulera och utvärdera målen i de statliga styrdokumenten.  

Bland de metoder som förespråkas i debatten för att kunna komma tillrätta 
med dessa problem kan man skönja en inriktning som bygger på dia-
log/samtal/reflektionsdiskurser. Denna inriktning går kortfattat ut på att mål-
styrning ses som en diskursiv styrform som sätter samtalet om skolans mål och 
praktik i centrum. Den gemensamma tolkningen av målen på kommunal nivå 
mellan lärare och skolledning, men också politiker, tjänstemän, elever och för-
äldrar bör enligt Wallin (1997) ske i s.k. ”diskurssamtal” där man försöker 
åstadkomma en handlingsinriktad tolkning av skolans mål inom läroplanens 

                                                      
25 SFS 2001:649 
26 SOU 2003:121. Skollag för kvalitet och likvärdighet., s.128. 
27 Rombach, Björn. (1991): Det går inte att styra med mål, s. 111. 
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ram. Wallin skriver här om ”samtalet som styrning – styrning som samtal”. För 
att kunna delta i detta samtal fordras enligt Wallin diskursiv kompetens vilket 
innebär förmåga ”att kunna delta i det samtal om organisationen som ökar såväl 
det gemensamma som det individuella lärandet.”28 

Alexandersson (1999) anknyter till detta resonemang och menar att en ny 
styrstrategi även bör innefatta en reflexionsdiskurs där en för läraren reflekterad 
praktik relateras till en målstyrd skola. Läraren kommer på så sätt att ”via en 
utpräglad ansvarsrationalitet och ett medvetet handlande” svara för skolans målreali-
sering. Den reflekterade praktiken som styrform kan därmed ses som ett kom-
plement till målstyrningen.29 

En annan diskussion som förekommit är hur man bedriver en kostnadseffek-
tiv kommunal verksamhet med nöjda kunder och personal. Som ett resultat av 
denna kan man se det utvecklingsprojekt som bygger på ett marknadsekono-
misk koncept som Svenska Kommunförbundet inbjöd alla kommuner att med-
verka i 1996. Projektet handlar om en styrningsmodell på kommunal nivå som 
baseras på Balanced scorecard - balanserade styrkort.30 Konceptet är hämtat 
från företagsekonomin och kallas i projektet för ”balanserad styrning”. Ett antal 
kommuner (där även skolan innefattats) har medverkat i projektet som redovi-
sats i flera rapporter.31  

Om man blickar mot framtiden vad gäller skolans styrning konstaterar Lin-
densjö & Lundgrens (2000) avslutningsvis att detta är en synnerligen problema-
tisk uppgift och kräver förutsättningar som i dagens läge är svåra att uppnå: 

 
”Skolans historia, komplexitet och omfång gör det omöjligt att arbeta med enkla 
strategier för styrning. Förändring tar tid och kräver resurser i form av såväl 
pengar som kompetens. Det kräver den tid som inte verkar finnas. Den politiska 
styrningen av utbildningssektorn skulle kunna karaktäriseras ”…som en ett mot-

                                                      
28 Wallin, Erik. (1997): Styrning som samtalet om skolan. I Skolverket 1997, s.141 – 153. 
29 Alexandersson, Mikael. (1998): Reflekterad praktik som styrform. I Alexandersson 1998, 
s.55 ff. 
30 Se bl. a Kaplan, Robert. & Norton, David. (1992): The balanced Scorecard – measures that 
drive performance. I Kaplan &Nortons modell som kallas balanserade styrkort beskrivs verk-
samheten utifrån de fyra perspektiven: process, förnyelse & utveckling, kund samt 
finansiella perspektivet. 
31 Svenska Kommunförbundet. (2000): Balanserad styrning. Konsten att styra. Exempel på 
Kommunala Balanced Scorecard.  
- (2001): Dialog och process. Centrala delar i konsten att styra.  
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strävigt medium. För att röra sig framåt krävs kunskap, långsiktiga strategier, väl 
beprövade taktiker och tid. Bristen på det senare synes vara det som allt mer 
kommer att prägla utbildningspolitiken under det begynnande 2000-talet”.32 
 

Vad är det då för problem med skolans styrning och vilka lösningar föresprå-
kas? 

 
Om jag gör en tolkning av inläggen i ovanstående beskrivning finner jag sam-
manfattningsvis att problemet enligt de refererade texterna finns i själva styr-
modellen som egentligen är utformad för marknaden där förutsättningen är 
mätbara mål. De mål som formulerats för skolan uppfattas som tvetydiga och 
motstridiga men formuleras ändå på lokala nivåer i mätbara eller precisa uppnå-
endemål. Detta leder till att dessa mål i kombination med betygskriterier i prak-
tiken kommer att betyda mer än värdegrundsmålen. Detta beror på bristande 
kunskap och förståelse av styrmodellen mål- och resultatstyrning på framför allt 
kommun och skolnivå. Särskilt svårigheten att skilja mellan att styra mot mål 
och att styra med mål i kombination med införande av marknadsmekanismer i 
kommunernas skolor har bidragit till att styrmodellen har blivit mer resultat-
styrning än målstyrning. En annan orsak till problemet anses vara bristande 
kompetens i kommunerna vad gäller uppföljning, utvärdering och kvalitetsre-
dovisning. Sammantaget har detta orsakat starka spänningar mellan staten och 
kommunerna. 

När det gäller framtida lösningar av skolans styrning eller på styrningspro-
blemet handlar dessa om en ökad marknadisering av skolan för att förbättra 
effektiviteten; samtal, dialog och reflektion för att öka förståelsen och kunska-
pen om målen och styrsystemet samt en tredje väg som jag tolkar som en 
blandning av de båda tidigare nämnda lösningarna. 

Urval av studerade texter 

Mot bakgrund av ovanstående beskrivning av nuvarande styrmodell och dess 
problem och min tolkning av vad andra har skrivit om skolans styrning idag har 
jag valt att studera två aktuella olika texter som exempel på talet om styrning 
(2001-02). Urvalet av de båda texterna har skett på följande sätt: 

                                                      
32  Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf. P. (2000): Utbildningsreformer och politisk styrning, s. 
179. 
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Den ena texten - Samverkande styrning. Om läroplanerna som styrinstrument33 ut-
kom i september 2001 - är en departementsrapport som jag i det här samman-
hanget betraktar som en politisk text i den bemärkelsen att den kan vara ett 
utredande underlag för kommande politiska beslut och ställningstaganden. Den 
andra texten ”Styrning med balans och fokus”34 är en lärobok vid universitet och 
högskolor. Orsaken till att jag valt just dessa två texter är att båda texterna 
handlar om styrning. Den ena om offentlig verksamhet och den andra om före-
tag. 

Texten Samverkande styrning i fortsättningen kallad ”rapporten” handlar om 
skolans styrning och har utarbetats av en arbetsgrupp35 bestående av forskare, 
tjänstemän/experter från Skolverket och Utbildningsdepartementet, företrädare 
från kommuner, lärarutbildning och rektorsutbildningen samt en politiker som 
ordförande. Uppgiften har varit att göra en översyn av läroplanerna som styrin-
strument. Orsaken till detta uppgavs vara att utvärderingar och undersökningar 
gjorda av bl.a. Skolverket visat att läroplanerna inte styr på det sätt som var 
tänkt och som vore önskvärt. Rapporten (Ds) har visserligen en lägre status än 
Statens offentliga utredningar (SOU) vilka oftast leder till ett politiskt beslut i t 
ex riksdagen men är ändå en offentligt sanktionerad text som framledes kan 
leda till/påverka ett beslut om skolans styrning men det vet vi ännu ingenting 
om. Den är självklart intressant i forskningsprojektet därför att den är en bety-
delsefull röst i kören om nya styrformer/modeller i skolan. Den är också intres-
sant i relation till annat material/andra samtida röster om skolans styrning och 
ledning som t ex departementsrapporten Lärande ledare36 och Skollagskommit-

                                                      
33 Ds 2000:47. Samverkande styrning. Om läroplanerna som styrinstrument. 
34 Ewing, Per & Samuelsson, Lars. A. (1998): Styrning med balans och fokus.  
35 Arbetsgruppen utsågs av skolminister Ingegerd Wernersson och bestod av Tomas 
Eneroth, riksdagsledamot (s) och ordförande. Mikael Alexandersson, docent Göteborgs 
universitet, Margareta Anjou, utbildningschef Örebro kommun, Mats Ekholm, general-
direktör Skolverket, Olle Holmberg, områdeschef vid Lärarhögskolan i Malmö, Björn 
Sandström, regionchef Skolverket och sekreterare i arbetsgruppen, Gunvor Selberg, 
rektor och fil.dr., Birgitta Qvarsell, professor Stockholms Universitet Eva Durhan, 
Ingrid Lindskog och Barbara Martin Korpi, experter Utbildningsdepartementet. För en 
beskrivning av dagens styrsystem, samt en internationell översyn av pågående föränd-
ringar i skolans styrning har arbetsgruppen tagit hjälp av Kersti Blidberg Skolverket och 
Holger Daun Institutionen för internationell pedagogik, Stockholms universitet. Deras 
bidrag finns i rapporten som bilaga 2 resp. 3. 
36 Utbildningsdepartementet. (2001): Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens 
skola. 



18 

téns betänkande37 men även i relation till andra samtida röster om styrning. 
Rapporten är dessutom särskilt intressant i förhållande till dels forskningspro-
jektets syfte och dels mitt eget syfte och frågeställningar. 

Boken ”Styrning med balans och fokus” i fortsättningen kallad ”boken” är 
förutom lärobok i företagsekonomi på högskolenivå också en ”idébok för alla 
som arbetar med styrning i företag och förvaltning”. I boken utvecklas resone-
mang kring generella och grundläggande frågeställningar för att kunna hantera 
styrningen av verksamheten i företag. Författarna är forskare och lärare vid 
Handelshögskolan i Stockholm. Boken baseras på författarnas tidigare studier 
och erfarenheter, intervjuer med tiotalet koncernchefer i Sveriges största inter-
nationella företag samt en enkätundersökning av börsföretagen. Jag har valt 
boken utifrån flera olika kriterier. Det första är att den tydligt utger sig  för att 
handla om företagsstyrning, har en företagsekonomisk utgångspunkt  och där-
för bör ha en tydlig koppling till marknadsdiskurser. En av författarna är dess-
utom skribent i Nationalencyklopedin för uppslagsordet styrning  (i företag). 
Boken borde därför kunna utgöra ett särskilt intressant och representativt ex-
empel på talet om styrning och marknadsdiskurser inom företag och av den 
anledningen kunna användas som en jämförande text till rapporten. För det 
andra är ett av bokens fokus på balanserade styrkort som är en av grundpelarna 
i det tidigare beskrivna försöksprojektet med nya styrmodeller i kommunal 
verksamhet vilket borde innebära att de har en koppling till varandra. Boken 
har utgetts i två upplagor och finns inte som referens i rapporten eller i skrif-
terna om det ovan nämnda försöksprojektet. 

Avslutningsvis noteras att boken är på 146 sidor och är därför i omfång un-
gefär lika stor som rapporten (126 sidor exkl. bilagor).  

 

                                                      
37 SOU 2003: 121. Skollag för kvalitet och likvärdighet. 
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2. TEORETISKA OCH METODISKA 
UTGÅNGSPUNKTER 

 

T E O R E T I S K  R E F E R E N S R A M   

Som tidigare nämnts är syftet med föreliggande studie att identifiera och på olika sätt 
förstå talet om skolans styrning och styrningsproblematik. Jag har här tagit 
intryck från det diskursanalytiska fältet som på så sätt utgör min övergripande 
teoretisk referensram. I diskursanalys är enligt Winther Jörgensen & Phillips 
(2000) teori och metod sammankopplade. Utgångspunkten för diskursanalys 
handlar om att vårt sätt att benämna världen konstituerar den för oss själva och 
därmed också skapar en grund för vårt sätt att handla. Med hjälp av språket 
bidrar vi till att skapa verkligheten. Språket är inte bara en informationskanal 
utan bidrar också till att konstituera sociala identiteter och relationer. Det som 
formar den sociala världen är utövandet av diskurs – den diskursiva praktiken. 
Det är förändringar på den diskursiva nivån som bidrar till att den social verk-
ligheten förändras.  

Då det diskursanalytiska fältet är omfattande kommer jag att i detta avsnitt 
endast ta upp några grundläggande begrepp för att sedan fokusera på hur jag 
kommer att förhålla mig till dessa i denna studie. 

Om diskurs skriver Bergström & Boréus (2000) att termen har olika innebör-
der. I snäv betydelse betyder diskurs ”sammanhängande sjok av skrivet eller 
talat språk”. I en vidare betydelse är diskurs en interaktion, dvs. 

 
…”man intresserar sig för relationen mellan avsändare och text, mottagare och 
text, samt mellan avsändare och mottagare. Dessutom kan diskurs betyda sum-
man av interaktioner”38 
 

Winther Jörgensen & Phillips (2000) skriver om diskursbegreppet bl.a. att ”en 
diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).”39  

                                                      
38 Bergstöm, Göran & Boréus, Christina. (2000): Textens mening och makt. Metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys, s 223. 
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Diskursen påverkas av sammanhanget och av den som definierar diskursen 
men hålls samman av en viss kärna av gemensamma definitioner eller uppfatt-
ningar. Winther Jörgensen & Phillips skriver vidare 

 
” En diskurs är således ett bestämt sätt att tolka världen (eller delar av världen). 
Utifrån den definitionen kan man säga att diskursens gränser finns där elementen 
artikuleras på ett sådant sätt att de inte längre är förenliga med diskursens enty-
dighet.”40  

 
Vad gäller diskursanalys ser Bergström & Boréus (2000) detta som ett studium av 
samhällsfenomen där språket bidrar till att forma verkligheten när språk och 
handling väves samman41 , medan Börjesson (2003) menar att diskursanalys 
 

”handlar om att göra något med sitt studieobjekt – att ge perspektiv på fenome-
net, att ge det ett meningsfullt sammanhang, och så vidare.”42 
 

I den kritiska diskursanalysen kopplas diskursbegreppet till text och tal och den 
diskursiva praktiken ses som en del av den sociala praktiken och bidrar därför 
till att reproducera eller förändra denna och tvärtom. Den kritiska diskursanaly-
sen ser sig inte som objektiv utan som kritisk i den bemärkelsen att påvisa den 
diskursiva praktikens roll i ojämlika maktförhållanden för att därmed bidra till 
en social förändring.43 

Fairclough (i Winther Jörgensen & Phillips, 2000) använder i sin modell för 
kritisk diskursanalys begreppet diskurs på två olika sätt: dels ”som språkbruk 
som social praktik” och dels ”som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevel-
ser utifrån ett bestämt perspektiv – det vill säga en bestämd diskurs som kan 
skiljas från andra diskurser.” Som exempel på detta nämns feministisk diskurs, 
nyliberal diskurs och miljödiskurs. Vidare betonar Fairclough att diskursen 
bidrar till att skapa världen. De diskursiva och sociala praktikerna konstituerar 

                                                                                                                             
39 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise. (2000): Diskursanalys som teori och 
metod, s 7. 
40 a.a., s 136. 
41 Bergstöm, Göran & Boréus, Christina. (2000): Textens mening och makt. Metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys, s 222. 
42 Börjesson, Mats. (2003): Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok,  s 25. 
43 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise. (2000): Diskursanalys som teori och 
metod, s 66 ff. 
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omvärlden medan i Laclau & Mouffes (i Winther-Jörgensen & Phillips. 2000) 
diskursteoretiska synsätt ses alla praktiker som diskursiva.44  

 
Hur är då mitt förhållningssätt till det diskursanalytiska fältet i detta arbete?  

 
I likhet med Winther Jörgensen & Phillips ser jag diskursen som ett analytiskt 
redskap eller som den ram som omfattar undersökningen. Då jag uppfattar att 
skillnaden mellan diskurs, diskursiv praktik och social praktik är otydlig använ-
der jag som Wahlström45 och Jonsson46 begreppet diskurs som det sätt på vilket 
vi tänker, talar och handlar inom ett visst område. Det innebär att när jag i arbe-
tet använder uttrycket ”talet om” menar jag diskurs. 
 

M E T O D  

Min huvudsakliga metod för att tolka de utvalda texterna har en hermeneutisk 
ansats.  

Hermeneutiken handlar om texttolkning där särskilt intuitionens betydelse 
betonas. Huvudtemat för hermeneutiken är enligt Alvesson & Sköldberg (1994) 
”att meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten”47. Vän-
der man på detta så består helheten av delar och kan därför endast förstås ur 
delarna. Denna form av cirkelbevis kallas den hermeneutiska cirkeln. Denna 
olösliga motsägelse  löser dock hermeneutiken genom att göra om cirkeln till en 
spiral där förståelsen ökar när delarna relateras till helheten, helheten till kon-
texten och tvärtom: 

 

                                                      
44 a.a., s 72 – ff. 
45 Wahlström, Ninni. (2002): Om det förändrade ansvaret för skolan. Vägen till mål- och resul-
tatstyrning och några av dess konsekvenser. 
46 Jonsson, Bosse. (2003): Medborgaren och marknaden. Pedagogisk diskurs för folkbibliotek. 
47 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994): Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod, s 115 ff. ”Det gemensamma för de hermeneutiska cirklarna ( flera är 
tänkbara) är att de framställer en processuell, dialektisk lösning med alternering mellan 
polerna av en motsägelse som statiskt betraktat vid en första anblick förefaller olöslig. 
Annorlunda uttryckt läser de ett slags forskningsmässiga moment 22-situationer genom 
successiva akrobatsprång mellan dilemmats horn,” 
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”man börjar t ex i någon del, försöker tentativt sätta denna i samband med helhe-
ten, som därvid får ny belysning, återgår därefter till den studerade delen osv. 
Man börjar alltså på någon punkt, och borrar sig sedan successivt in genom att al-
ternera mellan del och helhet, varvid man får en undan för undan fördjupad för-
ståelse av bådadera”.48 
 

De hermeneutiska analysen omfattar således flera läsningar av texten, analys av 
tolkningsproblem och tolkning av texten. I den sistnämnda fasen är den her-
meneutiska cirkeln central där olika sidor av texten får belysa varandra utifrån 
kontexten och helheten. I analysen söker man efter den tolkning som ger den 
bästa tankegången utifrån de grundläggande ståndpunkter som texten verkar 
utgå ifrån. Flera läsningar av texten kan ge en annan eller djupare innebörd och 
visa på flera bottnar. Det centrala är förståelsen av texten och till den förståel-
sen har man alltid med sig en förförståelse som påverkar tolkningen i bokstavlig 
och/eller i bildlig bemärkelse49. Men även vår förförståelse kommer att påver-
kas under processens gång. Det innebär att varje gång man går tillbaka till tex-
ten så har man med sig en ny förförståelse och därmed en ny utgångspunkt. Ett 
sätt att försöka distansera sig kan vara att skifta perspektiv mellan den egna och 
i andras verkligheter och på så sätt belysa frågan upp från flera olika vinklar.50 
Den hermeneutiska processens sk. ”maximivariant” ger därmed möjligheter att 
arbeta med del – helhet, förståelse – förförståelse i den inre cirkeln och olika  
element i den yttre cirkeln. Alvesson & Sköldberg menar här att en minimivari-
ant är att arbeta med den inre cirkeln och med ett element i den yttre cirkeln 
som t ex ”textens dolda grundfråga” men påpekar också att ”typologin ger 
naturligtvis möjlighet till diverse spännande nykombinationer.”51 

När det gäller jämförelsen mellan de båda texterna har jag inspirerats av 
komparativ analys. 

Syftet med den komparativa analysen är enligt Hellspong (2001) att 
 
”jämföra olika texter eller genrer för att undersöka likheter, skillnader eller påver-
kan mellan dem.” 52  
 

                                                      
48 a.a., s 116.  
 49a.a., s 167. 
50 a.a., s 136. 
51 a.a., s 167. 
52 Hellspong, Lennart. (2001): Metoder för brukstextanalys, s 79 – ff. 
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Jämförelsen kan göras med hänsyn till sammanhanget, språket, innehållet, den 
sociala tonen, och stilen. Även sambandet mellan texterna kan studeras. har de 
jämförda texterna haft något inflytande på varandra direkt eller indirekt?  

 

T I L L V Ä G A G Å N G S S Ä T T  

Hur förhåller jag mig då till ovanstående metod i min analys av texterna i denna 
studie?  

 
I stort är mitt tillvägagångssätt följande: 

Min tolkning av texten bygger på läsning. Det betyder att jag genom min läs-
ning ger texten mening. Genom läsningar på olika sätt undersöker jag vilka 
tankar, idéer, föreställningar och uppfattningar som texten frammanar och som 
bygger upp talet om styrning. Efter ett antal läsningar av rapporten har jag har jag 
funnit det lämpligt att som en första kategorisering för tolkning strukturera 
texterna med hjälp av begreppen problem, orsaker till problem och lösningar. 53 På 
så sätt skapar jag delar  av materialet som sedan ger en annan överblick av hel-
heten för att på så sätt kunna skapa möjligheter att kunna identifiera talet om 
styrning. Då mina läsningar av texterna visar att det ibland kan vara svårt att 
särskilja problem och orsaker kommer jag därför att redovisa analysen utifrån 
en mer finfördelad kategorisering uppbyggd kring följande frågeställningar och 
kategorier: 

 
* Hur konstrueras styrningsproblemet? 
– Föreställningar om styrning  
– Styrningsproblemet 
– Orsaker till styrningsproblemet? 
 
* Hur kan styrningsproblemet lösas? 
– Föreställningar om hur styrning kan utövas principiellt. 
– Förslag till styrningsproblemets lösning. 

 

                                                      
53 Bergstöm, Göran & Boréus, Christina. (2000): Textens mening och makt. Metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys, s 321). Denna kategorisering är en tämligen vanlig struktur 
vid bl. a. diskursanalys. 
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Efter tolkning av texterna utifrån denna kategorisering (kapitel 3 och bilaga 1) 
gör jag nya läsningar av den helhet som skapats för att ur denna kategorisera på 
nytt genom att söka andra teman som jag tolkar, relaterar till olika kontext, 
teorier och modeller för att skapa en ny helhet. Syftet med detta tillvägagångs-
sätt är att med den hermeneutiska spiralen fördjupa förståelsen när delarna 
relateras till kontexten och helheten och tvärtom. 

När det gäller tolkningen av texterna använder jag mig av flera olika sätt att 
tolka textens budskap. Utgångspunkten är ett citat av vilket framgår vad text-
författaren säger. Den första tolkningen av citatet bygger på att jag försöker ge 
texten den tolkning som jag antar att textförfattarna avsett på ett klarare och 
tydligare sätt dvs. textförfattarens mening – så här har man förmodligen tänkt. 
Det är således en uttolkning av texten i textförfattarens anda – en tillitens her-
meneutik. Det andra sättet att tolka textens budskap är en alternativ tolkning 
där jag/forskaren lägger in bakomvarande faktorer som jag förmodar har bidra-
git till formuleringarna. Det innebär att jag säger något om någonting utanför 
texten som jag tror bidrar till att skapa den - dvs. textens dolda grundfråga. Det 
kan vara påverkan av sociala kulturella eller politiska faktorer som ligger bortom 
texten och som jag tror givit upphov till just de här formuleringarna – en tolk-
ning som gränsar till misstankens hermeneutik.54 Den alternativa tolkningen 
kan även vara en kritisk ifrågasättande tolkning av min egen tidigare befintliga 
tolkning vilket betyder att flera alternativa tolkningar kan förekomma utgående 
från samma citat från texten. För att tydligare se skillnaden mellan de olika sät-
ten och för att underlätta läsningen har jag i de tolkningar som är alternativa 
kursiverat ordet alternativ.  

Även om mina olika sätt att tolka texterna skall bidra till att öka förståelsen 
kan samtidigt den språkliga vändningen i texterna ytterligare belysa textförfatta-
rens syn på styrning och skolans styrningsproblematik. Språket återger således 
inte verkligheten utan bidrar till att forma den. Genom sitt sätt att använda 
språket visar textförfattaren sin syn på skolans styrning, organisation och 
skolutveckling när man t ex talar om hierarkier, position och makt och bidrar 
på så sätt till att skapa verkligheten. Ur den synvinkeln kan man påstå att min 
analys påminner om eller har vissa inslag av kritisk diskursanalys när jag i ibland 
fokuserar på språket, språkanvändningen, de meningsbärande begreppen och 

                                                      
54 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994): Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod, s 165. 
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vissa metaforer55  Utöver detta har jag i min metod ett mycket begränsat kvanti-
tativt inslag med frekvensen av vissa ledande ord i texterna av det skälet att det 
kan säga något om helheten i texterna. Jag ser dessa olika metodiska inslag som 
ett sätt att arbeta samtidigt med metoder jag tidigare använt och med ett 
diskursanalytiskt inspirerat arbetssätt. I Alvesson & Sköldbergs anda kan man 
också se detta som en ”möjlighet till diverse spännande nykombinationer”. 

Min analys av boken kommer i stort att följa samma struktur som jag använ-
der för rapporten. Metoden är i princip också densamma. Jag kommer dock 
inte att gå lika djupt i analysen med alternativa tolkningar av boken då den i 
första hand tjänar som jämförande text i talet om styrning. 

 Vad gäller den inre hermeneutiska cirkeln och förförståelsen får jag i detta 
sammanhang konstatera att trots att jag gör tolkningar och analys utifrån olika 
infallsvinklar kan man inte bortse från påverkan av min egen förförståelse som 
jag förvärvat bl.a. som lärare, rektor, skolchef och universitetslektor i pedagogik 
med inriktning mot skolans styrning och ledning. 

Avslutningsvis är syftet med min metod att analysera texten att se hur talet 
om styrning. produceras och byggs upp. Jag är medveten om att detta är en  
metod av flera möjliga som visar på vissa perspektiv men samtidigt kan begrän-
sa andra aspekter. Det innebär att jag inte gör anspråk på att den  metod jag 
använt mig av är den rätta eller enda möjliga men det är min uppfattning att 
den kan ge ett meningsfullt bidrag till det pågående samtalet om skolans styr-
ning. 

 

                                                      
55 I analysen av metaforer har jag inspirerats av Winther Jörgensen, Marianne & Phil-
lips, Louise (2000): Diskursanalys som teori och metod, s 164-165 samt Lakoff, George & 
Johnsson, Mark. (1980): Metaphors We Live By. 
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3. ANALYS 

 

I N L E D N I N G  

Det här kapitlet och bilaga 1 består av empirin i min studie dvs. de båda texter-
na Samverkande styrning (rapporten) och Styrning med balans och fokus (bo-
ken). Jag har i tidigare kapitel redogjort för min metod i stora drag där jag efter 
ett antal läsningar av texten börjar med att kategorisera texten i de två huvud-
frågorna: 

 
– Hur konstrueras styrningsproblemet? 
– Hur kan styrningsproblemet lösas? 
 

Mina analysverktyg är texttolkning som är kvalitativ och kontrastering av de 
olika tolkningarna till varandra.  

För att få en uppfattning om innehållet i texterna kommer jag inleda med att 
göra en kort presentation/sammandrag av rapporten och boken. Respektive 
sammandrag grundar sig på min uttolkning av texterna som jag antar att text-
författarna avsett. Efter denna presentation av innehållet i texterna kommer jag 
direkt därefter att sammanfatta resultatet av analysen. Analysen kan i sin helhet 
läsas i bilaga 1. 

Sammandrag av rapporten 

Rapporten ”Samverkande styrning” inleds med att arbetsgruppen i kapitel 1, 
omfattande 20 sidor, redogör för sin syn på styrning. Här behandlas fenomenet 
styrning och vilka påverkanskrafter som styr läraren; den enskilda skolans upp-
drag och organisering; samhällets uppdrag att styra skolan; exempel på styrning 
på samhälls- skol- och elevnivå; läroplanerna som styrinstrument och genomfö-
randestrategi; decentraliseringen som styrform - dess dilemman och möjligheter 
samt arbetsgruppens syn på sin uppgift. Läroplanernas svaga styrning- tas upp i 
bilaga 1 och i kapitel 3 i rapporten och behandlas i ett historiskt och internatio-
nellt perspektiv. 
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I kapitel 3 (24 sidor) med rubriken ”Staten, kommunerna samt styrningen av 
skolor” görs en beskrivning av framför allt styrningen i den enskilda skolan. 
Denna visar på komplicerade styrningsprocesser där många olika krafter tende-
rar att försvaga den statliga styrningens intentioner. Även i kap. 4 och kap. 7 tas 
detta upp som brister i nuvarande styrmodell och styrsystem. För att komma 
tillrätta med detta presenterar arbetsgruppen ett antal förutsättningar och ut-
gångspunkter som krävs för en utveckling av skolans styrning vilket tas upp i 
slutet av kapitel 3 (3 sidor). Här konstaterar arbetsgruppen att för att fullt ut få 
de styreffekter som avses för läroplanerna krävs ökade möjligheter för lokala 
måldiskussioner, ökat lokalt inflytande, förbättrad kommunikation mellan sy-
stemets olika nivåer samt utvecklad intern kontroll genom kvalitetsarbete. 

I kapitel 4 (21 sidor) presenterar arbetsgruppen efter en historisk beskrivning 
av skolans ansvarfördelning och hur mål- och resultatstyrningsmodellen var 
tänkt att fungera sina principiella utgångspunkter för utvecklingen av skolans 
styrning. Arbetsgruppen konstaterar att ansvarsfördelningen ligger fast men  att 
en utveckling av styrningen handlar om en fortsatt och fördjupad decentralise-
ring. Detta sammanfattas genom att arbetsgruppen presenterar sju olika funk-
tioner som behövs för att utöva styrning på ett riktigt sätt. De två funktioner 
som särskilt framhålles genom ordningsföljden är ”tydliga och accepterade mål” 
och ”system för kvalitetskontroll” medan ”självständighet och anpassningsför-
måga” samt ”problemlösningsförmåga och öppenhet för förändring” är de två 
sista i ordningsföljden men upptar det största textutrymmet. De förändringar 
som arbetsgruppen avser att föreslå omfattar sedan flertalet av dessa funktio-
ner. Kapitlet avslutas med att arbetsgruppen ger sin syn på ett ”väl fungerande 
styrsystem”. 

I kapitel 5 (6 sidor) kretsar innehållet kring vikten av ökade lokala befogen-
heter vilket också innebär ökat ansvar. I det sammanhanget framhålles kvali-
tetsarbetet i skolan. I kapitel 6 (9 sidor) tas ytterligare en förutsättning upp för 
en utveckling av styrningen. För att denna ska kunna fördjupas förutsätter det 
att de professionella äger sitt uppdrag. I kapitel 7 med rubriken ”Ett tydligare 
nationellt uppdrag” utvecklar arbetsgruppen i avsnitten 7.1 och 7.2 (8 sidor) 
med rubrikerna ”Mot en fördjupad decentralisering och ”Decentralisering, 
makt och legitimitet” sina tankar om en styrningsmodell som benämnes ”sam-
verkande styrning”. Modellen handlar bl. a om att skapa kontaktytor mellan 
skolans olika intressenter och aktörer för att utveckla deras kunskap och förstå-
else av skolans styrning. I resten av kapitel 7 (19 sidor) presenteras arbetsgrup-
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pens konkreta förslag på förändringar i läroplanernas struktur, utformning och 
framtagande med en ny målstruktur omfattande en målnivå, kollektivt riktade 
uppdrag, gemensam värdegrund och uppdrag för alla läroplaner, ett enklare 
språk i läroplanstexterna samt återkommande läroplansrevision vart sjunde år. 
Vad gäller förändringar i den statliga styrningen av skolan föreslås försöksverk-
samhet med lokalt utformade kursplaner, avveckling av nationellt reglerade 
handlingsplaner t ex skolplan samt en förstärkt roll för kvalitetsarbetet. En kort 
sammanfattning av dessa förslag finns i rapportens kapitel 2 (3 sidor). 

Sammandrag av boken 

I boken konstaterar författarna i förordet (2 sidor) och även i kapitel 1 – intro-
duktion - (8 sidor) att intresset för styrning och ledning av organisationer är 
stort i takt med att metoderna för styrning och ledning av företag utvecklats. 
Man presenterar därefter i stora drag vissa brister i företagens styrning som 
handlar om en alltför ensidigt betoning av en aspekt på bekostnad av andra. I 
kapitel 2 framför författarna sin syn på styrning. Kapitlet avslutas med en defi-
nition på begreppet styrning. I kapitel 2 presenteras några principiella utgångs-
punkter för en annorlunda styrmetod – ”styrning med balans och fokus” - som 
enligt författarna handlar om att skapa en balans i styrningen avseende vissa 
grundläggande aspekter samtidigt som man tidvis koncentrerar sig på ett visst 
område som man utvecklar. I kapitel 3 (11 sidor) redogör författarna för de 
olika stegen i processen när ett företag avser att utveckla styrningen.  

I kapitel 4 – 7 (96 sidor) i boken redogör författarna för hur balans i sex di-
mensionerna: - kort och lång sikt; effektivitet (struktur) och produktivitet; stabi-
litet och dynamik; självständighet och samordning;  formella/mindre formella 
styrmedel; samt finansiella och icke - finansiella nyckeltal; - kan uppnås i kom-
bination med fokusering på en viss fråga. Boken avslutas med att författarna i 
kapitel 8 (4 sidor) sammanfattar bokens huvudtankar med hjälp av en checklista 
där man kan se om det egna företagets styrning är i balans och har en lämplig 
fokusering. 
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S A M M A N F A T T N I N G  A V  A N A L Y S E N  

Hur konstrueras styrningsproblemet? 

Analysen av texterna enligt ovanstående struktur i bilaga 1 visar sammanfatt-
ningsvis att tyngdpunkten i föreställningar om styrning är  – relation och process i 
rapporten och effektivitet och måluppfyllelse i boken. Den alternativa tolkningen 
visar emellertid att rapporten har två parallella föreställningar där den andra om 
politiska ambitioner och styrning som instrument ligger nära bokens. 

Beträffande styrningsproblemet visar analysen av rapporten att det handlar om lä-
roplanens svaga styrning vilket innebär att mål och kriterier av kortsiktig karak-
tär som uppnåendemål och betygskriterier prioriteras av verksamheten före de 
långsiktiga värdegrundsmålen och strävansmålen. De alternativa tolkningarna 
visar dessutom dels på ett motsatsförhållande mellan kommunen och skolorna 
där kommunens intentioner inte står i rimlig proportion till skolvardagens verk-
lighet vilket medför någon form av obalans och en låg grad av måluppfyllelse 
och dels på grundläggande fel i styrningen omfattande bl.a. 

  
– För mycket centralstyrning av de enskilda skolorna. 
– Decentralisering som maktutövning  
– Retroaktiv styrning som resultatstyrning och kontroll 

Styrningsproblemet i boken handlar i princip om ett liknande problem att företagen 
alltför ensidigt arbetar med kortsiktiga måltal till nackdel för de långsiktiga må-
len. 

Analysen av rapporten om orsakerna till styrningsproblemet visar på olika orsaker. 
De som framträder tydligast är brister i styrmodellen/systemet särskilt 

 
– föråldrade styrningsstrukturer med regelstyrning som maktutövning 
– instrumentell rationalitet med tydlig hierarki  
– för ensidig styrning av skolan från överliggande nivåer 
– flera olika ansvarsnivåer 
– för höga politiska ambitioner och orealistiska mål 
– för mycket av mekaniska kvalitetsprogram med mätbara kvaliteter i den 
retroaktiva styrningen 
– marknadsinriktade styrmodeller i skolan 
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De alternativa tolkningarna visar dessutom på följande orsaker till styrnings-
problemet: 
– motsättningen mellan stat och kommun 
– för många styrningsnivåer 
– skolans marknadisering 

 
Vad gäller analysen av orsakerna till styrningsproblemet i boken framträder tydligast 
styrmetoder som ”modeflugor” med styrkort/måltal och fokusering på nyckel-
tal. 

Sammanfattningsvis visar analysen om orsakerna vid en jämförelse på flera 
likheter mellan rapporten och boken. Den tydligaste likheten är metaforen 
”modeflugor” som mekaniska kvalitetsprogram/mätbara mål och kvaliteter i 
rapporten och styrkort/måltal och fokusering på nyckeltal i boken. Den största 
skillnaden är det starka och tydliga kritiken i rapporten om flera grundläggande 
problem och brister i den nuvarande styrningen av skolan. 

De olika tolkningarna kring hur styrningsproblemet konstrueras i både rap-
porten och boken pekar mot ett behov av en förändring av synen på styrning – 
ett förändringstal som förbereder och legitimerar kommande förslag på lösning 
av problemet. 

Hur kan styrningsproblemet lösas? 

Beträffande föreställningar om hur styrning kan utövas principiellt i rapporten pekar 
sammanfattningsvis analysen på följande sex olika inriktningar: 

Den första och oftast förekommande handlar om styrning på lokala nivåer 
där frirum, självständighet, lokalt inflytande och professionell styrning framhålls 
men också lokalt ansvar och frihet, där även kvalitetsarbetet som en förutsätt-
ning för lokalt ansvar, likvärdighet och demokrati framträder allt tydligare. En 
alternativ tolkning är att den principiella lösningen på hur styrningen kan utövas 
principiellt är att de enskilda skolorna blir så långt som det är möjligt autonoma 
med professionell och proaktiv styrning. 

Den andra och näst oftast förekommande är styrning som offensiv politisk 
centralstyrning - ett försanthållande som arbetsgruppen ändå är kritisk mot. 

Den tredje är att äga uppdraget som handlar om solidaritet med uppdraget 
genom delaktighet men som alternativt även kan tolkas som lojalitet mot upp-
draget.  
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Den fjärde är proaktiv styrning som handlar om ett offensivt förhållningssätt 
för att på lokala nivåer både lösa nya problem och möta nya förändringskrav 
utan att vänta på direktiv från staten eller kommunen. 

Den femte är tydliga, accepterade och därmed trovärdiga mål för att skapa 
frirum för de lokala aktörerna att tolka och anpassa målen till lokala förhållan-
den men som alternativt kan tolkas så att målen därmed inte uppmuntrar lokala 
nivåer dvs. kommuner och enskilda skolor till formulering av kortsiktiga mätba-
ra mål. Ytterligare en alternativ tolkning är att ökad tydighet i målen är ett sätt att 
öka centralstyrningen av skolan. 

Den sjätte är balans som inte preciseras närmare. De alternativa tolkningarna 
visar så här långt att begreppet är glidande. 

När det gäller hur styrningsproblemet kan utvecklas och utövas principiellt i boken 
domineras detta enligt min analys av en styrmetod med balans i tre områden 
och sex dimensioner samt hur man utvecklar styrningen vid ett företag med 
hjälp av en handlingsplan/metod. Vad gäller det förstnämnda framträder föl-
jande inriktningar 

 
– Balans – ett förändringstal som är det oftast återkommande. 
– Långsiktighet i utvecklingen med maximering av måluppfyllelsen. 
– De lokala enheternas utveckling som handlar om ett begränsat lokalt an-
svarstagande. 
– Styrning som mål- strategier -handlingar som handlar om styrning  som in-
strument för företagsledningen beskriven bl. a i metaforen ”väloljad maskin”. 

 
Beträffande föreställningar om hur man utvecklar styrningen visar analyserna 
sammanfattningsvis på en rationell/instrumentell och problemfri process/ 
metod i stort sett utan några aktörer. En alternativ tolkning visar att ledningens 
förhållande till medarbetarna/personalen i processen är auktoritärt. 

En sammanfattande jämförelse av hur styrning kan utövas principiellt visar så här 
långt på både på likheter och olikheter i rapporten och boken. Den tydligaste 
likheten är balans och en otydlighet i begreppet. Rapporten tar upp balans inom 
vissa områden medan man i boken tar upp balans i samtliga dimensioner. Vissa 
likheter finns i synen på centralstyrning och lokalt ansvarstagande samt om mål. 
De största skillnaderna handlar om uppdraget och proaktiv styrning samt kvali-
tetsarbete som en förutsättning för likvärdighet och demokrati i rapporten. 
Dessa förekommer inte i boken så här långt. En annan skillnad är handlings-
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planen i boken hur man utvecklar styrningen och, som den alternativa tolkning-
en visar, det auktoritära förhållningssättet till medarbetarna. 

Förslag till styrningsproblemets lösning 

De olika analyserna av texten om förslag till styrningsproblemets lösning i rap-
porten - visar även här på olika inriktningar. De som framträder ännu en gång är 
kritiken mot ensidig styrning av den enskilda skolan från högre nivåer samtidigt 
som man förespråkar en utökad lokal styrning. Det mest framträdande när det 
gäller förslag till lösning av problemet på sikt är en interaktiv styrningsmodell 
som i stort innebär att de politiska målen kompletteras med en konstruktiv 
dialog mellan de kommunala nivåernas aktörer och intressenter för att utveckla 
ömsesidig kunskap och förståelse om uppdraget. Kvalitetsarbetet och kvalitets-
redovisningar blir en del av det som kommuniceras mellan nivåerna och skall 
därför ses som en utvecklingsmotor. I modellen framträder samverkan som 
dialog/samtal och optimalt utjämnad maktfördelning, framför allt på lokal nivå, 
som ett offentligt samtal – en arena för maktutjämning, balans och demokrati. 
De alternativa tolkningarna visar dock på en ändrad maktfördelning genom sam-
tal. Vilka som styr och vilka som skall styras dvs. aktörerna eller intressenterna 
på de olika nivåerna är otydligt på så sätt att det kan tolkas på flera sätt vilket 
visas i de alternativa tolkningarna varav en är att det är ”de professionella” som 
är huvudaktören bland de lokala aktörerna. Ytterligare en alternativ tolkning 
visar dock att den sammanfattande texten om den interaktiva styrmodellen kan 
förstås som förändring som status quo. 

Texten innehåller även ett antal metaforer som drivkrafter, kraftfält, spän-
ning, för att beskriva den dynamik som skapas i mötet. Den bild som metafo-
rerna skapar beskriver hur de spänningar och konflikter som alltid finns mellan 
individer och olika intressenter skall hanteras genom att låta motsättningarna 
och konflikterna komma i dagen.  

Styrmodellen ”Samverkande styrning” i rapporten kan jämföras med bokens 
Samverkan mellan formell styrning och informell styrning (styrning genom värderingar) 
även den en interaktiv styrmodell. I boken innebär denna att formella styrverk-
tyg och verksamhetsstyrning kompletteras med informell styrning som handlar 
om att i en strategisk dialog medvetet påverka värderingar och företagskulturen. 
I denna samverkan kan det balanserade styrkortet vara en del av det som kom-
municeras mellan nivåerna. Styrkortet får därmed rollen av katalysator. Genom 
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styrkortens koppling till företagets uppgifter, mål och vision kommer dialogen 
även att handla om en lärprocess och att dela värderingar inom organisationen. 

En alternativ tolkning visar här att detta handlar om en överlevnadsstrategi  
för företaget. 

Generellt visar samverkan formell styrning och informell styrning i boken på 
stora likheter med samverkande styrning i rapporten. Förutsättningarna är också 
likartade. Styrning med värderingar i boken motvaras av att äga uppdraget i rap-
porten. Orsakerna är också likartade: de snabba omvärldsförändringarna. Dialo-
gen är framträdande och medlet för att skapa dialogen handlar om likartade 
företeelser: det balanserade styrkortet i boken och kvalitetsarbetet/ redovisning i 
rapporten.  

Med denna analys som utgångspunkt försöker jag i nästa avsnitt att göra en 
ny kategorisering av texterna utifrån de tolkningar jag gjort ovan. 

 

N Y  K A T E G O R I S E R I N G  

Med utgångspunkt i bilaga 1 och sammanfattningen ovan har jag särskilt stude-
rat analysen för att skapa en ny kategoriindelning med syftet att identifiera olika 
diskurser om styrning. Härvid har jag funnit beträffande hur styrningsproble-
met konstrueras att detta domineras av tolkningar som handlar om centralstyr-
ning, maktutövning, kontroll, regelstyrning, instrumentell rationalitet, hierarkier, 
ensidig styrning från högre nivåer samt för höga politiska ambitioner och orea-
listiska mål. Samma typ av tolkningar finns emellertid även när det gäller hur 
styrningsproblemet skall lösas som t ex. offensiv politisk centralstyrning, De 
alternativa tolkningarna visar på ökad centralstyrning med lojalitet mot uppdra-
get och acceptans för tydligare och trovärdiga mål. Dessa tolkningar skulle 
kunna vara utgångspunkten för en kategori/styrningsdiskurs som jag benämner 
styrning uppifrån. 

Denna förkommer som framgått av analysen ovan även i boken. 
När det gäller hur styrningsproblemet skall lösas finner jag att tolkningarna  

har två inriktningar. Den ena handlar om lokal styrning, frirum, självständighet, 
inflytande, professionell styrning, lokalt ansvar, frihet, solidaritet mot uppdraget 
och proaktiv styrning. Detta skulle kunna vara utgångspunkten för en kategori/ 
styrningsdiskurs som jag benämner som styrning nerifrån. Denna förkommer 
även i boken men i mindre omfattning. Den andra inriktningen handlar om 
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samspel, samverkan, samtal, dialog, förståelse för uppdraget, optimalt utjämnad 
maktfördelning och kvalitetsarbete. De alternativa tolkningarna visar här på änd-
rad maktfördelning till de professionellas fördel. Denna inriktning skulle kunna 
vara en utgångspunkt för en kategori/styrningsdiskurs som jag benämner inter-
aktiv styrning. Denna förkommer som framgått av analysen tidigare i hög grad 
även i boken. 

I rapporten förekommer begreppet balans i samband med tolkningar om  
hur styrningsproblemet skall lösas principiellt. Här anses balans vara en förut-
sättning för en väl fungerande styrning. I boken är balans kärnan  i lösningen på 
styrningsproblemet. De alternativa tolkningarna visar på  en otydlighet och glid-
ningar i begreppet. Detta blir utgångspunkten för en kategori/styrningsdiskurs 
som jag benämner balans i styrningen. 

När det gäller orsakerna till styrningsproblemen förkommer i rapporten ut-
sagor om skolans marknadisering som i textförfattarnas anda kan tolkas som att 
den marknadisering som skett är en av orsakerna till styrningsproblemet men 
om marknadiseringen görs på ett skolanpassat sätt utgör den inget problem. 
Detsamma gäller skolans användning av kvalitetsprogram i den retroaktiva 
styrningen. Alternativa tolkningarna visar dock på ett avstånds-tagande generellt 
till skolans marknadisering. Detta blir utgångspunkten för en kategori som jag 
benämner talet om marknadsekonomiska styrningsmodeller i skolan - skolans marknadi-
sering. 

Inom dessa fem nya kategorier  
 
– styrning uppifrån 
– styrning nerifrån 
– balans i styrningen 
– interaktiv styrning 
– marknadsekonomiska styrningsmodeller 

 
fördjupar jag analysen i kapitel 4 och 5 genom att bl. a. utifrån exempel från  
analysen relatera till kontext, teorier och modeller. De framför allt alternativa 
tolkningar som inte placerats inom någon av ovanstående kategorier kommer 
jag att beakta när jag utifrån de nya kategorierna som jag identifierat som styr-
ningsdiskurser går vidare i analysen.  

För att kunna skilja sidhänvisningar till sammandrag och citat från rapporten 
och boken (upplaga 2002) använder jag mig av praktiska skäl av sidnummer 
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inom parentes t ex (s 45) medan sidanvisningar till sammandrag och citat från 
annan litteratur sker i noter. 
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4. TALET OM STYRNING  

 

S T Y R N I N G  U P P I F R Å N  

Inledning 

I rapporten förs talet om styrning uppifrån och nerifrån förs parallellt och kan i 
samma text förstås olika beroende på tolkningen. Jag kommer dock att analyse-
ra dessa separat och börjar med talet om styrning uppifrån. I rapporten åter-
kommer vid flera tillfällen skrivningar där man är kritisk mot nuvarande styr-
ningsmodell som bl.a. beskrivs som alltför ensidig politisk styrning av skolan 
uppifrån med hög grad av instrumentallitet och hierarki till förmån för ökad 
styrning nerifrån. Även i boken finns en viss motsvarande kritik. Som exempel 
på styrning uppifrån och som underlag för min fortsatta analys visas nedan 
några utdrag från min analys av rapporten och boken. Analysen återfinns i sin 
helhet i bilaga 1. 

Instrumentallitet, hierarki, kedja och maskin 

När arbetsgruppen tar upp styrsystemet och modellen för mål- och resultat-
styrning skriver man hänvisning till en skolverksrapport att den  

 
”…rymmer en hög grad av instrumentell rationalitet med tydliga hierarkiska an-
svarsnivåer.” (s 78) 

 
Med fokus på ”hög grad” och ”tydliga” tycks textförfattarna mena att detta är 
en tolkning av styrmodellen där det positiva i den framhäves. En alternativ tolk-
ning är att citatet kan det förstås som politisk styrning uppifrån där det är den 
instrumentella rationaliteten och de hierarkiska ansvarsnivåerna som är en av 
orsakerna eller en del av styrningsproblemet. 

Talet om styrning uppifrån återkommer i kap. 7. i rapporten. Här ger arbets-
gruppen tydligt uttryck för 
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”… en skepticism när det gäller tilltron till att de flesta styrimpulser skall komma 
uppifrån. Det innebär dock inte att den politiska suveräniteten ifrågasätts. Det är 
ytterst de mål som samhället har för barn, ungdomar och vuxna som deltar i ut-
bildning som utgör grunden för det politiska uppdraget”. (s 103) 
 

Textförfattarna tycks mena att det är de politiskt fastställda målen som är ut-
gångspunkten för skolans uppdrag. Det finns vissa politiker och tjänsteman 
som tror att ensidigt uppifrån fattade beslut är ett nödvändigt och tillräckligt 
villkor för att de skolpolitiska intentionerna ska genomföras som det var tänkt. 
Arbetsgruppen vänder sig mot detta och menar att det är ett nödvändigt men 
inte ett tillräckligt villkor.  

I citatet anges inte vem eller vilka som har ”tilltron”. Det sistnämnda ordet 
anges också i bestämd form. En alternativ tolkning är av texten med detta som 
utgångspunkt visar att den kan förstås som om att arbetsgruppen anser sig veta 
att det finns en allmänt utbredd uppfattning bland politiker i riksdag och reger-
ing att de förväntar sig att beslut fattade i demokratisk ordning skall genomfö-
ras lojalt av kommunala politiker och skolorganisationens tjänstemän och lära-
re. Arbetsgruppen menar att enbart den typen av styrning uppifrån inte funge-
rar i dagens samhälle och att det är detta som är en av orsakerna till styrnings-
problemen. 

Arbetsgruppen är också kritisk mot styrning uppifrån med alltför högt ställda 
förväntningar på skolans personal i förhållande till vad som faktiskt är möjligt 
att genomföra. Man skriver 

 
”Arbetsgruppen utgår från iakttagelsen att det finns en motsättning mellan poli-
tisk vilja och faktiska möjligheter att uppnå vissa mål och att de styrmedel som 
används inte sällan motverkar den kreativitet och det ansvarstagande som finns 
hos lärare i allmänhet. Man kan till och med tala om att det finns en motsättning 
mellan effektivitet och överdrivna ambitioner i fråga om styrning. Detta kan med-
föra att den politiska nivån motverkar sina egna intressen om de ställer orealistis-
ka krav på skolans personal vilket får negativa följder för olika kunskapsprocesser 
och därmed för elevernas utveckling.” (s 103) 

 
Textförfattarna tycks mena att gapet mellan de politiska ambitionerna/målen 
och de faktiska möjligheterna att uppnå målen är för stor. I kombination med 
ramar som lokala regelverk och ekonomi verkar detta hämmande på lärarnas 
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kreativitet och vilja till ansvarstagande. Sammantaget får detta negativa konse-
kvenser för elevernas lärande och utveckling. 

En alternativ tolkning är att citatet kan förstås så att arbetsgruppen här knyter 
an till och förtydligar den första meningen i kapitel 1 i rapporten där man skri-
ver att ”det styrning egentligen handlar om finns att hitta i gränslandet mellan 
de politiska intentionerna och skolans verklighet”. Utifrån ”iakttagelsen”, som 
inte närmare preciseras, menar man att en överdriven tro på nuvarande styr-
ningsmodell i kombination med orealistiska mål minskar lärarnas motivation 
vilket leder både till lägre effektivitet och måluppfyllelse. För hög politisk ambi-
tion vad gäller mål och bristande förståelse för styrning i det moderna samhället 
är orsaken till den svaga styrningen. 

Med fokus på ”motsättning” och ”motverka” menar jag att texten alternativt 
kan tolkas även som ett försanthållande om att det är en motsättning mellan å 
ena sidan orealistiska politiska mål och ambitioner vad gäller möjligheterna att 
styra skolan och å andra sidan faktiska möjligheter till att effektivisera och sam-
tidigt uppnå målen. Dessa uppenbara motsättningar skapar oenighet och kon-
flikter i styrsystemet vilket hindrar elevernas kunskapsutveckling. Det är detta 
som är orsaken till styrningsproblemet. 

Med den alternativa tolkningen som utgångspunkt kan citatet ovan även tol-
kas som en fortsättning av textförfattarnas skrivning på s 9 i rapporten om ”vad 
styrning egentligen handlar om”. Det skulle i så fall innebära att svaret på den 
frågan är att styrning handlar om att kunna hantera denna konfliktfyllda mot-
sättning. 

Vad gäller ovanstående exempel på tal om styrning ligger det enligt min upp-
fattning nära till hands att jämföra den syn på styrning som styrningsberedning 
1987 presenterade som grundläggande principer för målstyrningen av skolan. I 
styrningsberedningens rapport behandlas styrning som begrepp. Man skriver i 
inledningen av rapporten under rubriken några nyckelbegrepp att innebörden i 
begreppet styrning helt enkelt brukar vara  

 
”´strävan att påverka någons handlande i en bestämd riktning´, te x en beslutsfat-
tares medvetna försök att påverka tillämpningen och genomförandet av sina be-
slut.” 56   
 

                                                      
56 DsU 1987:1. Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet, s 22. 
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Ovanstående definition av styrning ligger till grund för nuvarande styrmodell 
från 1991. Styrning med detta perspektiv handlar enligt Johansson (1997) i hu-
vudsak om ett s.k. vertikalt enaktörsperspektiv, vilket innebär 
 

”huvudmannens medvetna försök att förmå verkställarna att handla på ett visst 
sätt”.57 

 
Organisationens huvudman är inom företagsvärlden ägaren och inom offentlig 
verksamhet staten eller kommunen. Med hänvisning till SOU 1983:39 konstate-
rar Johansson att i samband med styrning av offentlig verksamhet kallar man 
ofta i offentlig verksamhet denna hierarkiska styrningsmodell med hänvisning 
till vårt lands representativa valsystem för ”den demokratiska styrkedjan”. Detta 
sätt att se på styrning - ”maskinmodellen” - bygger enligt Johansson på denna 
”styrkedja” där den första länken är  
 

”subjekt med vilja, sedan ett instrument som reagerar och därefter följer att resul-
tat som kan jämföras med viljeyttringen för att fastställa hur effektivt instrumen-
tet lyckats uppfylla subjektets vilja.58  

 
Styrmodellen utvecklades inom scientific – managementrörelsen i USA i slutet 
av 1800 –talet av Fredric Taylor för att utveckla metoder för att öka företags-
ledningens styrning och kontroll av företagets produktion. (ibid.) Denna typ av 
styrnings- eller organisationsmodell kallas i andra sammanhang bl.a. för ma-
skinbyråkrati59 eller mekanistiska modellen60och kännetecknas sammanfatt-
ningsvis av att viktiga beslut fattas av den strategiska ledningen och att verk-
samhet och resultat kontrolleras av cheferna med hjälp av standardiserade kon-
trollinstrument. Modellen bygger på ett linjärt tänkande med orsak – verkan 
och förutsägbarhet samt mätbara förhållanden och resultat. Egerbladh & Tiller 
(1998) relaterar denna styrmodell där toppen av pyramiden kontrollerar de öv-

                                                      
57 Johansson, Anders. (1997): Två perspektiv på styrning av offentlig verksamhet, I Skolverket 
1997, s 55. 
Se även Johansson, Anders. (1995): Att styra med och mot mål och resultat. Förändrad styrning 
av offentlig verksamhet. 
58 a.a., s 56. 
59 Bolman, Lee G & Deal, Terrence E. (1997): Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 
s 88. 
60 Arvonen, Jouko. (1989): Att leda via idéer, s 41. 
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riga nivåerna till skolans värld och kallar den för låst målstyrning, ”top – down” 
61.  

Även Sannerstedt (2002) skriver om ”top-down” som ”det traditionella” i ett 
implementeringsperspektiv där tanken är att ”beslutsfattaren styr, och tillämpa-
ren förväntas följa styrningen”. Om så inte skulle vara fallet vidtas sanktioner 
vilket skall leda till att tillämparen handlar i enlighet med beslutsfattarens inten-
tioner. Sannerstedt menar att detta perspektiv fungerar väl när tydligheten i 
styrningen är stor som t ex att ”höja barnbidraget med 200 kr per barn och år” 
medan det stöter på svårigheter vid ”mer komplicerade policybeslut” om man 
utgår från denna styrningsmodell. Perspektivet karaktäriseras som en rationalis-
tisk modell med en given rollfördelning mellan beslutsfattare och tillämpare. Jag 
citerar: 
 

”Grunden för det traditionella perspektivet är rationalistiskt. Beslutsfattarna vill se 
visa åtgärder vidtagna. De styr förvaltningen i syfte att åtgärderna skall genomfö-
ras. Förvaltningen ses därmed som ett instrument för beslutsfattarna.”62 

 
Även Berg et.al (1999) tar upp modellen i ett implementeringsperspektiv som 
en ”idealtypisk top- down ” modell 63 refererar till Sannerstedt64 och Rothstein65 
där modellen kallas för ”den legal-byråkratiska modellen”. Berg menar att i top-
down modellen får professionella och administratörer ett begränsat inflytande 
på hur besluten ska genomföras och vad som ska genomföras. 

Metaforerna instrument och kedja i rapporten ger en indikation på ett sätt att 
tänka om styrning som kan ligga till grund för talet om styrning uppifrån. Ett 
exempel på detta är när arbetsgruppen beskriver styrningsproblemet i relation 
till syftet med rapporten, Man skriver bl. a 
 

”att problematisera den långa kedja av samband som här kortfattat antytts - allt-
ifrån rummet för lärande, där skolans kärnverksamhet oftast bedrivs, till de inten-

                                                      
61 Egerbladh, Thor & Tiller, Tom. (1998): Forskning i skolans vardag, s 149. 
62 Sannerstedt, Anders. (2002: Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken. I 
Rothstein (red.) 2002, s 21. 
63 Berg et. al. (1999): Skolan i ett institutionsperspektiv, s 68- 92. 
64 Sannerstedt, Anders. (1993): Implementering – hur politiska beslut genomför i praktiken. I 
Rothstein (red.) 1993, s 47 ff. 
65 Rothstein, Bo. (1993): Demokrati, förvaltning och legitimitet. I Rothstein (red.) 1993. 
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tioner samhället har med skolan som instrument i samhällets utveckling. Rappor-
ten försöker också reda ut och föreslå hur denna långa kedja kan styras.” (s 16) 
 

Textförfattarna tycks mena att skolans styrsystem – ”kedjan”- har två ändar - en 
början eller en riktning som är från ”rummet för lärande” till ett slut som är 
samhällets ”intentioner” med skolan.  Arbetsgruppen har sett som sin uppgift 
att genom att försöka identifiera kedjan och peka ut dess olika länkar, särskilt de 
svaga, kunna föreslå hur styrningsproblemet ska kunna lösas. Hur den långa 
kedjan kan styras är dock motsägelsefullt. Att styra en kedja torde vara en 
omöjlig uppgift eller en språklig lapsus. 

En alternativ tolkning är att arbetsgruppen här vänder på den hierarkiska ord-
ningen i styrningen och inte ser samhällets intentioner som en början (från) 
utan som ett slut (till). Med denna analys som utgångspunkt skulle arbetsgrup-
pens bidrag till att identifiera styrningsproblemet vara att det finns ett grund-
läggande systemfel i styrningen med för mycket styrning uppifrån av de enskil-
da skolorna. 

En annan alternativ tolkning finns med stöd i talet om balans mellan intentio-
ner och verklighet och skrivningarna om decentralisering och maktutövning 
samt reaktiv styrning. Detta skulle i så fall kunna sammanfattas med att styr-
ningsproblemet handlar om en bristande förståelse om ”vad styrning egentligen 
handlar om”. Jag tolkar detta som uttryck för ett behov av ett nytt sätt att se på 
styrning – ett förändringstal. 

Ovanstående analys och tolkningar visar således på olika tolkningar av meta-
foren kedja och styrkedja i rapporten. Metaforen har också tidigare använts om 
skolans styrning av Lundgren (1999). Han skriver: 

 
”Den ekonomiska styrningen byggdes således på en kedja vars länkar var statsbi-
drag – timplan – undervisningsskyldighet. Varje förändring av någon länk i denna 
kedja påverkade de andra länkarna.” 66 

och  
”I den modell som valdes finns en dubbel styrkedja. Dels styr staten  genom läro-
planer, kursplaner och betygskriterier direkt mot lärare och rektorer dels styr sta-
ten över kommunerna.” 67 

                                                      
66 Lundgren, Ulf P. (1999): Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering. I Pedagogisk 
forskning i Sverige 1999 årg 4 NR 1, s 31. 
67 Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf. P. (2000): Utbildningsreformer och politisk styrning, s 100.  
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Det förstnämnda citatet tolkar jag som ett antal ramfaktorer68 som påverkar 
varandra och det sistnämnda som en tvådelad hierarkisk styrmodell. 

I rapportens bilaga 2 tar man också upp styrkedjan. Jag citerar 
 
” Kommunerna har ofta närmat sig styrsystemet utifrån en tänkt linjär ”styrkedja” 
där uppföljning och utvärdering är den bortre änden av kedjan. Kommunerna har 
således inte sett systemet som en helhet som ett evigt kretslopp där de olika de-
larna är beroende av varandra”69 
 

Textförfattaren tycks mena att skolans styrsystem inte skall uppfattas som  
”kedjan” mål – verksamhet/process – resultat – utvärdering/uppföljning med 
två ändar vilket kommunerna gjort utan istället som ett kretslopp. 

Även Sannerstedt (2002) tar upp metaforen och kallar den ”styrningskedja” i 
samband med det tidigare nämnda top-down perspektivet. Detta perspektiv 
som har som utgångspunkt den formella hierarkin bygger på auktoritativa be-
slut i toppen och en följd av åtgärder för genomförandet. Jag citerar: 

 
”…sedan en styrningskedja  t.ex. skollag – skolförordning – styrning och kontroll 
från statlig skoladministration – beslut i kommunal skolstyrelse – åtgärder på den 
enskilda skolan – undervisning i klassrummet”.70  
 

Sammanfattningsvis kan metaforerna ”kedja” och ”styrkedja” enligt min upp-
fattning tolkas på olika sätt alltifrån hierarki till kretslopp. Tillämpas detta reso-
nemang på min beskrivning i figur 1 om skolans styrning skulle man kunna säga 
att den kan förstås som både en hierarki och ett kretslopp. 

I boken tar textförfattarna inte upp kedja eller styrkedja. Däremot beskriver 
textförfattarna det formella styrsystemet som en ”maskin” vars uppgift är att 
stödja den befintliga verksamheten och dess struktur för att skapa effektivitet 
och stabilitet i verksamheten. Jag citerar 

 

                                                      
68 Se not 66. 
69 Blidberg, Kerstin. (2001): Vad vill staten med skolans styrning – det nationella perspektivet. I 
Ds 2001:48, Bilaga 2, s 152. 
70 Sannerstedt, Anders. (2002: Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken. I 
Rothstein (red.) 2002, s 24. 
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”Idealet är en väloljad maskin som genom ständiga små förbättringar bringas att 
fungera allt effektivare.” (s 79) 
 

Textförfattarna tycks med fokus på ”idealet” ”väloljad” och ”allt effektivare” 
mena att det formella styrsystemet i ett företag i positiv bemärkelse kan liknas 
vid en välfungerande maskin som med mekaniska förbättringar på ett förutsäg-
bart sätt producerar mera och med bättre kvalitet.  

Avslutningsvis noterar jag att även om man både i rapporten och boken är 
kritisk mot styrningen uppifrån finns det ett tydligt försanthållande att styrning 
uppifrån inte kan ifrågasättas eftersom den utgör en grundförutsättning för 
verksamheten. Detta framgår också beträffande ”uppdraget” både i rapporten 
och boken. 

Uppdraget 

”Uppdraget” är ett centralt begrepp i rapporten. Ordet ”uppdrag(et)” är ett av de 
mest frekventa ledande orden71 i rapporten och förekommer i medeltal 1,3 
gånger per sida. 

Exempel på skrivningar i rapporten: 
 
”I framtida läroplaner bör uppdraget på ett tydligare sätt än i nuvarande läropla-
ner riktas till skolans kollektiv – till skola och arbetslag – i syfte att förstärka det 
lokala läroplansarbetet och det gemensamma ansvaret för utvärderings- och ut-
vecklingsinsatser.” (s 112) 

och 
”När pedagoger och deras ledare ska förverkliga uppdragets intentioner blir det 
ibland uppenbart att uppdragets värdegrund inte tolkas lika av alla. (s 113) 
 

Särskilt intressant är betydelsen av den bestämda formen av ordet dvs. ”upp-
draget”. 

 
Vad menas då med ”uppdraget” i rapporten? 

 

                                                      
71 Ord som innehåller uppdrag(et) förekommer 155 gånger i huvudrapporten (exklusive 
bilagor) Det innebär i att ordet förekommer i medeltal 1,3 gånger per sida. Detta kan 
jämföras med orden intentioner (31 gånger), ambitioner (11 gånger) och  ideologi(sk a) (7 
gånger). 
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Trots att ”uppdraget” är framträdande i rapporten ges inte någon direkt defini-
tion av begreppet. En jämförelse av hur man uttrycker sig på andra ställen i 
texten visar på några möjliga betydelser: 

 
– ideologier, ideologiska intressen 
– politisk vilja, politiska ambitioner, politiska intressen  
– det tänkta 
– politiska formuleringen av mål, mål, centrala beslut 
– demokratiska beslutsprocessens krav 
– nationellt uppdrag, uppdragets intentioner. 

 
Särskilt det sistnämnda – skulle kunna vara ett sammanfattande begrepp för 
olika betydelser av uppdraget. Detta stöds av ett citat från kapitel 7 – ”Ett tydli-
gare nationellt uppdrag” - där arbetsgruppen framhåller nödvändigheten av att 
ge utrymme i det dagliga arbetet med att bearbeta ”…relationen mellan uppdrag 
och verklighet.” (s 113) 

Min tolkning av uppdraget är att textförfattarna menar att det handlar om 
det nationella uppdraget för skolan uttryckt i centralt fastställda mål och beslut. 
Svedberg gör en liknande tolkning utifrån hur begreppet används i den tidigare 
nämnda rapporten Lärande ledare. 72  

En alternativ tolkning är att texten kan förstås så att uppdraget i bestämd 
form är ett sätt att skilja skolans nationella uppdrag från det kommunala och 
också språkligt visa att det är överordnat det kommunala. Detta kan förstås så 
att mål- och resultatstyrning håller på att ersättas av uppdragsstyrning där ordet 
uppdrag skall tolkas utifrån dess militära synonymer: order, befallning eller 
åliggande för ge en tydligare signal om en styrning byggd på hierarki och kon-
troll och om styrning uppifrån. 

Vad gäller ”uppdraget” i boken så förekommer detta i mycket liten omfatt-
ning. 

Ordet uppdrag förkommer endast en gång i boken. I samband med en be-
skrivning av hur varje enhet och dess medarbetare själva bestämmer vilka mått 
och nyckeltal som hjälper dem att styra verksamheten mot de mål och uppgifter 
som enheten har, skriver man 

                                                      
72 Svedberg, Lars. (2003): Från ett pedagogiskt ledarskap till ett demokratiskt, lärande och kom-
munikativt ledarskap. 
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”Däremot är den unika uppgiften, uppdraget, och de övergripande målen, visio-
nerna för enheten, givna av organisationen över och runt omkring enheten. Yt-
terst grundar sig naturligtvis dessa variabler på de övergripande mål och visioner 
som gäller för hela verksamheten och som beslutas av högsta ledningen. I ett så-
dant synsätt är det inte de kortsiktiga mätetalen som bryts ner utan de långsiktiga 
visionerna och målen dit verksamheten syftar.” (s 129) 
 

Textförfattarna tycks mena att enhetens uppdrag dvs. den särskilda och specifi-
ka uppgiften som enheten tilldelats av den högsta ledningen inte kan ifrågasät-
tas. Självklart handlar uppdraget om de övergripande mål och visioner som 
gäller för hela verksamheten och om styrning uppifrån. 

En alternativ tolkning är att texten med fokus på placeringen av ordet ”upp-
draget” i bestämd form kan förstås så att uppdraget är en av variablerna på 
övergripande mål och visioner vilka beslutats av högsta ledningen. Uppdraget i 
bestämd form innebär att det är formulerat av högsta ledningen och att det inte 
kan ifrågasättas. Enhetens uppdrag är att i första hand formulera mätetal som 
relateras till företagets långsiktiga mål och visioner vilket skall tolkas som styr-
ning uppifrån och viss begränsad professionell styrning. 

Båda tolkningarna visar på att uppdraget är kopplat till företagets över-
gripande mål och visioner och att dessa inte kan ifrågasättas. De också visar på 
stora likheter med uppdraget och skolans nationella mål i rapporten där vissa 
mål är tolkningsbara medan värdegrundsmål inte är förhandlingsbara.  (s 105) 

 

S T Y R N I N G  N E R I F R Å N  

Talet om styrning nerifrån kan liksom talet om styrning uppifrån relateras till 
teorier och teoretiska modeller i forskning och litteratur. Vad gäller styrning 
nerifrån anknyter Egerbladh &Tiller (1998) denna styrmodell till skolans värld 
och kallar den för ”öppen målstyrning”, ”bottom – up”. Modellen kännetecknas 
av professionalitet, ansvar och tillit och bygger på att de professionella aktörer-
na tolkar och konkretiserar gällande styrdokument och också ansvarar för ut-
värderingen. I ett implementeringsperspektiv tar även Sannerstedt (2002) med 
referens till Lipsky73 upp ”bottom -up” men som teorin om ”street – level bureauc-

                                                      
73 Lipsky, Michael. (1980): Street-Level Bureaucracy. 
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rats, närbyråkrater”. Teorin utgår från ”tillämparens handlande” och innebär att 
de som dagligen arbetar professionellt med människor som t ex skolan också 
får ansvaret för att besluta hur de politiska besluten ska genomföras på organi-
sationens lägsta nivå. 74 Jag citerar: 

 
”Lipskys huvudtes är att dessa närbyråkrater har så stor faktisk handlingsfrihet 
och handlingsförmåga i sin dagliga verksamhet att det i själva verket blir de – och 
inte politikerna – som utformar politiken inom sitt område. 75  
 

Sannerstedt menar att detta sätt att styra kan bli ett problem för den politiska 
beslutsfattaren dels för att det är svårt att kontrollera denna typ av styrning och 
dels för att man kan ifrågasätta om de politiska besluten överhuvudtaget har 
någon betydelse för den dagliga verksamheten. Även Berg et.al. (1999) diskute-
rar modellen i ett implementeringsperspektiv som en ”idealtypisk bottom-up” 
modell. Berg refererar till Sannerstedt76 och Rothstein77 där modellen enligt 
Berg kännetecknas av att de professionella och administratörerna till skillnad 
från den tidigare nämnda top-down modellen får ett inflytande på de politiska 
beslutens förverkligande och att därmed implementeringsprocessens fokus 
flyttas från beslutsnivån till den professionella nivån. 78   

Beträffande talet om styrning nerifrån väljer jag nedan några exempel från 
analysen som handlar om decentralisering, tolkningsutrymme och frirum i rap-
porten. 

Decentralisering 

När det gäller föreställningar om styrning återkommer arbetsgruppen flera 
gånger i rapporten till påverkansprocesser som när arbetsgruppen beskriver 
”decentraliseringens möjligheter”. Jag citerar: 

 
”Decentralisering är i sig en form av styrning och som berör ett systems förmåga 
att överföra mål till en omgivning med syfte att påverka någons handlande i en 

                                                      
74 Egerbladh, Thor & Tiller, Tom. (1998): Forskning i skolans vardag, s 149. 
75 Sannerstedt, Anders. (2002): Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken. I 
Rothstein (red.) 2002, s.25. 
76 Sannerstedt, Anders. (1993): Implementering – hur politiska beslut genomför i praktiken. I 
Rothstein (red.) 1993, s 47 ff. 
77 Rothstein, Bo. (1993): Demokrati, förvaltning och legitimitet. I Rothstein (red.) 1993. 
78 Berg et. al. (1999): Skolan i ett institutionsperspekti. s 84. 
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bestämd riktning. Förutom att påverka kan denna form av styrning även innebära 
att övertyga någon om något; att förmå andra att se förhållanden och deras kon-
sekvenser på ett visst sätt. Styrning kan även innebära att kontrollera att någon 
handlar på ett visst sätt. I alla dessa tre fall sker en maktutövning.” (s 27) 

 
Textförfattarnas mening synes vara att decentralisering är en form av styrning 
där påverkan har en bestämd riktning mot verksamhetens mål men också en 
tydlig anvisning i stort hur det går till: genom att påverka, övertyga och kontrol-
lera dvs. maktutövning som förstärkes av uttrycket ”överföra mål” – en instru-
mentell envägskommunikation som handlar om styrning uppifrån. 

En alternativ tolkning är att texten med fokus på verben ”är” och ”kan” samt 
ordet ”förutom” kan förstås så att decentralisering är en av textförfattarna ac-
cepterad styrform men man ställer sig tveksam till att styrformen används för 
att övertyga och kontrollera.  

Textförfattarna framhåller senare att detta sätt att styra medför att de som 
ska påverkas, övertygas och kontrolleras blir ”objekt för någon annans intres-
sen” med intressekonflikter som följd. Dessa visar sig genom att den part som 
ska övertygas gör motstånd, privatiserar uppdraget eller resignerar medan den 
som försöker övertyga intensifierar kontrollen och ökar antalet styrinstrument. 

Textförfattarna synes här vara medvetna om att det finns problem  med de-
centralisering. Detta har även uppmärksammats i forskningen inom  
bl. a organisationsteorin. Abrahamsson & Andersen (2000) menar att decentralise-
ring av många organisationer såväl inom privat som offentlig sektor uppfattats 
som lösningen på alla problem under de senaste åren. Särskilt brukar man 
framhålla att decentralisering skall bidra till större effektivitet och ökad demo-
krati på arbetsplatsen. Med hänvisning till forskning inom området menar Ab-
rahamsson & Andersen att decentraliseringens effekter i detta avseende är okla-
ra. Jag citerar: 

 
”Forskningen visar snarare att decentralisering innefattar en stark kontroll. De-
centralisering tycks innebära inslag av centralisering”. 79 
 

Ett sätt att decentralisera har i många organisationer varit att skapa s.k. platta 
organisationer där man minskar antalet nivåer mellan ledning och verksamhet 

                                                      
79 Abrahamsson, Bengt & Andersen, Jon Aarum. (2000): Organisation – att beskriva och 
förstå organisationer, s 217. 
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till oftast en. Ohssson & Rombach (1997) menar att detta sätt att organisera 
verksamheten inte behöver förbättra kommunikationen inom organisationen 
utan snarare leder till maktkoncentration, byråkratisering och stagnation. Hie-
rarkier kan i vissa fall fungera bättre.80 

Abrahamsson & Andersen sammanfattar 
 
”Kanske är argumenten för en hög grad av decentralisering ett uttryck för att man 
inte kan skilja mellan organisationers form (struktur) och funktion (hur de faktiskt 
verkar).”81  
 

Kanske är det i detta perspektiv som talet om styrning nerifrån i rapporten skall 
förstås dvs. staten och kommunerna kan inte skilja på decentraliseringens form 
och funktion. 

 

Frirum och tolkningsutrymme 

I talet om styrning nerifrån förekommer i rapporten jämsides med lokalt82  
ansvar, inflytande och delaktighet metaforerna frirum och tolkningsutrymme. 

 
Vad är då ”frirum”? 

 
I rapporten används denna metafor förhållandevis ofta men man ger inte någon 
referens till dess ursprung. När arbetsgruppen skriver om frirum hänvisas till 
anonyma källor som ”Betraktare av dagens styrsystem…” eller ”Skolforskning 
pekar också ofta på…” (s 69) 

Berg et.al. (1999) använder denna metafor för att beskriva det ”frirum” som 
de båda styrstrukturerna styrning av och styrning i skolan mer eller mindre in-
nehåller. Med styrstruktur menar här Berg olika styrformer som tillsammans 
skapar  

 

                                                      
80 Ohlsson, Östen & Rombach, Björn. (1997): Res pyramiderna. 
81 Abrahamsson, Bengt & Andersen, Jon Aarum. (2000): Organisation – att beskriva och 
förstå organisationer, s 217 
82 Ordet lokal(t, a) är det ord som förkommer flest (216) gånger i rapporten (exkl. 
bilagor) av de ledande orden. Det betyder i medeltal 1,7 gånger per sida. 
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”de yttre gränser inom vars ramar verksamheten är förlagd, och som därmed 
markerar arten och graden av ”frirum” för de professionellas förvaltningspolitiska 
handlingar.” 83  
 

På skolförvaltningsnivå skall frirummet enligt Berg ses som ett 
 
”friutrymme för de professionella aktörernas egna och självständiga hand-
lingar”84 och på skolnivå som ett ”handlingsutrymme för de professionellas 
egna och självständiga handlingar”.85  Berg kopplar ihop frirummet med 
Wallins (1997) tankar om det pedagogiska samtalet och  menar att det peda-
gogiska samtalet kan ses som ett sätt  för de professionella att  ”upptäcka 
och erövra det tillgängliga handlingsutrymmet”.86  

 
I rapporten Samverkande styrning fastslår arbetsgruppen i en av under-
rubrikerna kapitel 4 att ”’Friutrymmet’ behöver bättre tillvaratas”. I den följan-
de texten framhåller arbetsgruppen också att styrning syftar till 

 
”att skapa ett frirum för verksamhetsnivån att forma sin egen verksamhet på ett 
sådant sätt att den anpassas till de förutsättningar som utmärker de specifika för-
hållandena.” (s 69) 

och att frirum handlar om  
”Det subjektiva handlingsutrymmet, det vill säga lärarens subjektiva föreställning-
ar om vad som är möjligt att genomföra…” (s 69) 
 

Arbetsgruppen tar också upp ”det faktiska handlingsutrymmet”, ”det objektiva 
frirummet ” och ”det tillgängliga handlingsutrymmet87. Vad detta är preciseras 
inte men i samband med detta ställs frågan om. 
 

”hur styrsystemet i sig på ett tydligare sätt kan visa hur friutrymmet ser ut dvs. 
skapa möjligheter för de professionella att undersöka vad som är möjligt att för-
ändra och vad som inte är möjligt”. (s 70) 

 
                                                      
83 Berg, Gunnar et al. (1999): Skolan i ett institutionsperspektiv, s 81. 
84 a.a., s 59. 
85 a.a., s 80. 
86 a.a., s 242. 
87 Med hänvisning till Berg, Gunnar. (2000): Det pedagogiska samtalet i multiprofessionella 
organisationer. I Berg et. al. 2000. 
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Men detta leder också till frågan 
 
”hur de professionella ska kunna få stöd i att finna former att utnyttja detta 
´nyupptäckta´ frirum, dvs. hur ska det nya sättet att arbeta se ut” (s 70) 
 

Utgående från texten och citaten ovan tycks textförfattarnas mena att frirum 
och friutrymme är samma sak och detsamma som de i rapporten tidigare 
nämnda metaforerna ”gränslandet” och ”mellanrummet”. I frirummet finns ett 
objektivt/faktiskt/tillgängligt handlingsutrymme men också ett subjektivt om 
vad som är möjligt och inte möjligt att genomföra. Problemet är hur man hjäl-
per de professionella att upptäcka frirummet som således handlar om lokal 
frihet med vissa begränsningar. 

En alternativ tolkning av texten kan förstås så att frirummet är ett försanthål-
lande att det existerar något som kallas frirum eller friutrymme och att det där 
också finns ett handlingsutrymme. Vad som är fritt i frirummet och till skillnad 
från vad framgår dock inte. Aktörerna i frirummet är lärarna eller ”de profes-
sionella”. Problemet är att de känner till men inte tillvaratar frirummet. I texten 
kallas här aktörerna för ”lärare” när man beskriver att de inte har upptäckt eller 
har upptäckt men tagit tillvara på frirummet och för ”professionella” när man 
skriver om att upptäcka frirummet och det nya sättet att arbeta - professionell 
styrning. 

Vad gäller tolkningsutrymme väljer jag ett exempel från analysen av rapporten 
där arbetsgruppen ger sin syn på de sju ”funktioner” som är nödvändiga i ett 
styrsystem för att kunna ”utöva adekvat styrning”. Bland dessa placeras funk-
tionen ”förmåga att uttrycka tydliga och accepterade mål” som nummer 1. Man 
skriver: 

 
”Målen i ett styrsystem ska vara så tydliga att de kan förstås av systemets aktö-
rer…Målens formulering ska också ge ett sådant tolkningsutrymme att de kan an-
passas till skiftande förhållanden. Målen får inte skilja sig åt allt för mycket vad 
gäller tydlighet då risk föreligger att systemet blir mer upptaget av de mål som är 
tydligast (och därmed lättast mätbara). Målen bör också vara trovärdiga för sy-
stemets aktörer.” (s 83) 
 

Med fokus på ”tolkningsutrymme”, ”anpassas”, ”mätbara” och ”trovärdighet” 
tycks textförfattarna mena att målen måste formuleras på ett annorlunda sätt 
för att skapa det tidigare nämnda frirummet med möjlighet för de lokala aktö-
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rerna att tolka och anpassa målen till lokala förhållanden vilket innebär lokalt 
inflytande, professionell styrning och trovärdiga mål. Alltför stark fokusering på 
mätbara mål begränsar denna möjlighet och skapar misstro mot dessa mål. 
Detta återkommer även i av att en annan av arbetsgruppens principer (nr 3) - 
”optimalt utjämnad maktfördelning” - som handlar om att beslut så långt möj-
ligt bör fattas av dem som berörs av genomförandet. (s 84) dvs. ett tal om styr-
ning nerifrån. 

Med en alternativ tolkning av citatet med fokus på ”tydliga”, ”förstås” och 
”inte skilja sig åt” kan detta förstås så att en av de viktigaste principerna för att 
utöva styrning på lämpligt sätt är att formulera mål som är tydligare än nuva-
rande såtillvida att de lättare ska kunna förstås av lokala politiker, tjänsteman, 
skolledare, lärare, föräldrar och elever. Detta kan alternativt tolkas som ökad 
tydlighet. 88 men också som ökad centralstyrning. 

I den första tolkningen blir tolkningsutrymmet, och den möjlighet till att tol-
ka målen utifrån lokala förutsättningar som det ger, en förutsättning för fri-
rummet. I den alternativa tolkningen blir utrymmet att tolka målen ett medel 
för att kunna förstå de centralt fastlagda målen bättre så att högre måluppfyllel-
se nås. 

Det förstnämnda innebär i så fall enligt min uppfattning att tolkningsutrym-
me och handlingsutrymme borde vara mer adekvat att använda i rapporten än 
frirum och friutrymme såvida metaforen inte skall tolkas som fritt tolknings- 
och handlingsutrymme eller fri tolknings- och handlingsrätt i betydelsen obe-
gränsad. Jag kommer att återkomma till detta senare i min analys av att äga 
uppdraget. 

 

B A L A N S  I  S T Y R N I N G E N  

Balans är ett återkommande begrepp (14 gånger) i rapporten och ständigt när-
varande i boken (144 gånger) 89. Jag kommer i detta avsnitt att analysera talet 

                                                      
88 ”Tydliga mål” tas upp i Skolverket (2001): Att organisera kunskap, s 17. En idéskrift där 
man är kritisk till att tydliga mål ”går som ett mantra genom skoldebatten utan att ifrå-
gasättas”… ”Vad lägger man egentligen för innebörd i tydliga mål?” 
89 Ordet balans förekommer 14 gånger (0,1 gånger/sida) i rapporten exkl. bilagor. Syno-
nymer eller närbesläktade ord som jämvikt, stabilitet och harmoni förekommer inte alls. I 
boken är ordet balans det mest förkommande 181 gånger (1,3 gånger/sida) 
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om balans och inleder med ett exempel från min analys av rapporten och ett 
från boken där författarna försöker förena talet om styrning uppifrån och nerifrån 
och balans. Jag kommer därefter att diskutera balans i rapporten och därefter i 
boken för att därefter göra en jämförelse mellan rapportens och bokens tal om 
balans i styrningen.  

Balans mellan styrning uppifrån och nerifrån 

I rapporten skriver textförfattarna: 
 
”Styrsystem innebär alltid någon form av balans mellan centrala beslut och lokala 
- olika system har olika balanspunkter. En av styrsystemets uppgifter är att de in-
tentioner som systemet haft i detta avseende får möjlighet att genomföras, vilket 
innebär att systemet skapar och vidmakthåller en balans mellan lokal självständig-
het och lokal vilja till anpassning”. (s 70) 
 

Textförfattarna synes mena att ett försanthållande är att styrsystem alltid inne-
bär någon form balans och att vårt styrsystem av tradition inneburit att centrala 
beslut inte ensidigt kan påtvingas lokala nivåer. För att intentioner och beslut 
ska kunna genomföras som det var tänkt bör styrsystemet skapa lämpliga  för-
utsättningar för de lokala organisationerna. Samtidigt som man lokalt anpassar 
sig till de centrala besluten skall det finnas ett visst frirum för att kunna ta hän-
syn till lokala prioriteringar. Med ”någon form av balans” synes textförfattarna 
mena att när lokala beslut på så sätt anpassas till de centrala uppstår olika kom-
promisser och det är dessa som är ”olika balanspunkter”.  

Utifrån en alternativ tolkning kan texten förstås så att en förutsättning för att 
centrala beslut ska kunna genomföras är att det alltid bör finnas en anpassning 
av de centrala besluten till de lokala intentionerna och besluten. Om den centra-
la anpassningsförmågan saknas och/eller den lokala självständigheten är för 
stor kommer systemet i obalans. Detta medför att den motsättning och det 
motsatsförhållande som råder mellan stat och kommun/skola och som textför-
fattarna tidigare konstaterat i rapporten ökar vilket innebär att besluten inte 
genomföres. Balanspunkterna blir på så sätt ett uttryck för att överbrygga dessa 
motsättningar mellan stat och kommun/skola. 

Båda tolkningarna visar enligt min uppfattning på vikten av att det råder ett 
balansförhållande mellan centrala och lokala beslut och att båda parter har ett 
ansvar för att upprätthålla denna balans. 
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Från boken väljer jag som ett exempel balans mellan självständigt ansvar hos 
företagsenheter och samordning av dessa. Författarna konstaterar att detta 
området har rönt stort intresse under lång tid och att det skett en förskjutning 
från samordning till större självständighet. Detta motsatspar kan jämföras med 
styrning uppifrån och nerifrån i rapporten 

Samordning handlar enligt författarna främst om ledningens vilja att samla 
ansträngningarna för att uppnå uppsatta mål och strategier och präglas därför 
av centralisering. Men det är också viktigt med en viss självständighet som ger 
utrymme för lokala initiativ och utveckling. Man skriver: 

 
”Många motiveras starkt av eget ansvar och möjligheter att påverka den egna ut-
vecklingen. Denna kraft hämmas med central styrning och omfattande samord-
ning.” (s 27) 
 

Former för att öka självständigheten är ”decentralisering, flödes- och process-
orientering”. Man bör dock beakta att alltför hög grad av lokal självständighet 
kan betyda avknoppning till fristående företag. Författarna konstaterar avslut-
ningsvis att det är ”en spännande och utmanande uppgift för dagens företags-
ledningar” att åstadkomma en rimlig balans mellan självständighet och samord-
ning. 

Beträffande texten om självständighet och samordning synes textförfattarna 
sammanfattningsvis förorda minskad samordning/centralstyrning och ökad 
självständighet genom decentralisering, lokala initiativ, eget ansvar och möjlig-
heter att påverka dvs. ett förändringstal innefattande mindre styrning uppifrån 
och ökad styrning nerifrån. 

Balans handlar enligt textförfattarna om att skapa en samordning som inte 
präglas av för stark centralstyrning och självständighet som inte blir för allför 
stor. Detta visar på likheter med rapportens tal om styrning uppifrån och nerifrån 
och med talet om balans mellan: 

 
– lokal självständighet och anpassning 
– ansvar, befogenhet, position och kompetens 
– centrala och lokala beslut 
– lokalt ansvarstagande och befogenheter 
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Balans i rapporten 

I rapporten förekommer talet om balans i första stycket på första sidan och 
därefter i kapitel 4 där arbetsgruppen lägger fram de principiella utgångspunk-
terna för utvecklingen av en ny styrmodell – den interaktiva - för skolan. Som 
exempel från analysen i bilaga 1 väljer jag ett avsnitt ur rapportens första sida 
och första stycke som handlar om styrning som fungerar. Man skriver 

 
”Styrning som fungerar innebär att det råder någon form av balans mellan inten-
tioner och verklighet. Denna verklighet är inte entydig”. (s 9) 
 

Textförfattarna synes mena att idealtypsmodellen för nuvarande styrnings-
modell för skolan är ett jämviktstillstånd mellan statens och kommunens inten-
tioner med skolan och skolans vardagsverklighet. Modellen har dock svårighe-
ter att fungera eftersom verkligheten inte låter sig beskrivas så lätt. 

En alternativ tolkning av texten är att den kan den förstås så att detta handlar 
om styrningsproblemet och dess lösning i stort. Ett önskvärt tillstånd till skill-
nad från nuläget dvs. balans mellan kommunens intentioner och skolverklighe-
ten. Verkligheten är dock inte entydig – ett påpekande som i det sammanhang 
det står i texten kan förstås som att intentionerna till skillnad från verkligheten 
skulle vara entydiga. Men inte heller jämviktstillståndet är entydigt. Textförfat-
tarnas sätt att uttrycka sig om balansen som ”någon form av” tolkar jag som att 
den inte nödvändigtvis behöver handla om jämvikt utan snarare att balans är 
svårt att definiera. En annan alternativ tolkning är att balans handlar om kom-
promiss. 

Ovanstående är ett exempel på talet om balans i rapporten. En sammanställ-
ning visar på följande skrivningar i texten där balans förekommer och relateras 
till skolans styrning: 

 
– balans i någon form mellan intentioner och verklighet i styrning som fun-
gerar. (s 9) 
– balans mellan lokalt ansvarstagande och lokala befogenheter. (s 63) 
– balans mellan centrala beslut och lokala i styrsystemet - olika system har 
olika  balanspunkter. (s 70) 
– balans mellan organisationens formella och informella delar. (s 79) 
– balans mellan lokal självständighet och lokal vilja till anpassning i styrsy-
stemet. (s 70, 85) 
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– balans mellan de proaktiva och reaktiva delarna i styrsystemet. (s 85) 
– balans mellan styrsystemets anpassning till en föränderlig omvärld och för-
ändring av sig själv som system. (s 85) 
– balans i styrsystemets eget förändringsarbetet vad gäller inriktning mot väl-
färdsutveckling och demokratiutveckling. (s 85) 
– balans mellan ansvar, befogenhet, position och kompetens i organisatio-
nen. (s 86) 

 
Med utgångspunkt från ovanstående sammanställning kan talet om balans ovan 
kan sammanfattas i följande: 

 
– balans mellan central styrning/styrning uppifrån  (top – down) och lokal 
styrning (decentralisering) /styrning nerifrån (bottom – up) och professionell 
styrning 
– balans mellan stabilitet och förändring 
– balans mellan proaktiv och reaktiv/retroaktiv styrning 
– balans mellan formell och informell styrning 
– balans mellan politiska ambitioner och skolans verklighet 

 
Tale om balans (i någon form) och olika balanspunkter måste därför enligt  min 
uppfattning ses som särskilt intressant i talet om skolans styrning. Man  kan då 
för det första ställa sig frågan om talet om balans är nytt i styrningssamman-
hang eller om det förekommit tidigare? 

Svaret på den frågan besvaras delvis i bilaga 2 till rapporten där man under 
rubriken ”Utbildningspolitiska intentioner med den förändrade styrningen av 
skolan” skriver: 

 
”För staten är det viktigt att det finns en balans mellan den statliga regleringen, 
som ses som en garant för en likvärdig utbildning, och strävan efter decentralise-
ring och förenkling. Hela styrningsproblematiken handlar egentligen just om det-
ta, om balansen mellan statens, kommunens och andra berördas intressen”. 90  
 

Textförfattaren tycks mena att styrningsproblematikens innersta kärna är just 
att finna balansen mellan likvärdig utbildning och decentralisering samt mellan 

                                                      
90 Blidberg, Kerstin. (2001): Vad vill staten med skolans styrning – det nationella perspektivet. I 
Ds 2001:48, s 136. 
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olika intressen. Även här lyftes balansen fram som ett sätt att överbrygga mot-
sättningar mellan statens och kommunens intressen. ”Hela styrnings-
problematiken handlar egentligen om just detta” uttrycker att detta är styr-
ningsproblemets innersta kärna. 

Frågan ovan om balans i ett historiskt perspektiv kan också besvaras i den ti-
digare nämnda departementsrapporten DsU: 1987: 1. I denna beredning utgick 
analyserna och diskussionerna från de två övergripande frågeställningarna: 

 
”1. Hur skall balansen mellan politisk styrning, administrativt ansvar och profes-
sionellt ansvar utformas? 
2. Hur skall den grundläggande och likvärdiga utbildningsstandarden kunna ga-
ranteras i en decentraliserad och mer målstyrd skola?”91  
 

Som framgår av citatet är talet om balansen centralt även i denna beredning. 
Skillnaden i fråga två jämfört med skrivningen om likvärdighet i bilaga 2  är att 
man år 2000 betonar man balansen mellan likvärdig utbildning och decentralise-
ring medan man 1987 tar upp att garantera likvärdig utbildning i en decentralise-
rad skola. En annan skillnad är att kommunerna inte nämns 1987. Andra intres-
senter tas dock upp i beredningens diskussioner. Man skriver i samband med 
styrning och påverkan att det förutom den nationella påverkan i form av mål 
och inriktning även finns traditioner inom den enskilda skolan som påverkar 
verksamheten. Man skriver 

 
”Det är denna påverkan från många och ofta motstridiga intressen som den riks-
politiska styrningen av skolan ytterst avser att balansera och delvis motverka.”92  
 

Rapportens skrivningar om samverkande styrning som samspel och dialog kan 
ses som ett sätt att hantera denna intressekonflikt. (s 84). Rapportens tal om 
balans visar sig således inte vara något nytt i skolans styrning. Det som kan 
uppfattas som annorlunda är rapportens balans i proaktiv och reaktiv/ 
retroaktiv styrning och balans mellan intentioner och verklighet. 

Frågan är då vad som menas med ”balans”. Om man studerar betydelsen av 
detta ord i NE 93 finner man att minst tre olika innebörder skulle kunna vara 
tänkbara: 

                                                      
91 DsU 1987:1. Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet, s 319. 
92 a.a., s 31. 
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– Balans handlar om att skapa ett jämviktstillstånd där påverkande krafter 
upphäver varandra.94 
– Balans handlar om att bibehålla jämvikten genom att motverka krafter som 
skulle kunna rubba den.95  
– Balans handlar om att skapa tillstånd av harmoni96 . 

 
Om rapporten studeras med fokus på de ord, begrepp och metaforer som an-
vänds i de analyserade delarna av rapporten finner jag att orden aktörer, intres-
senter/intressen, parter, påverka(n), relation, process, samspel, förståelse finns 
med i flera av skrivningarna om balans. Därutöver finner jag att syftet med 
balans i dessa är att uppnå konsensus.97 Kompromiss/harmoni och/eller opti-
malt utjämnad maktfördelning.  

I talet om balans som är kopplat till förändringsproblematiken finner jag där-
emot ord som både – och, inte enbart, fördelning och avvägning. Syftet synes 
vara att skapa förutsättningar för att en aspekt inte försummas eller att en 
aspekt inte betonas alltför mycket på bekostnad av de(n) andra. 

Mot bakgrund av ovanstående analys sammanfattar jag hur rapportens tal 
om balans kan förstås:  

 
– som ett tillstånd där påverkande intressenter genom konsensus skapar 
harmoni - ett tal om demokrati 

eller 
– som att bibehålla jämvikt och harmoni genom att motverka de krafter/ 
intressenter som skulle kunna rubba den – ett tal om stabilitet. 

samt 

                                                                                                                             
93 NE, Nationalencyklopedin. http://www.ne.se 
94 balans 1 jämviktstillstånd som orsakas av att två eller flera påverkande krafter upp-
häver varandra . 
BET.NYANS: ofta överfört, spec. i biol., ekon., psykol., mil. m.fl. sammanhang: makt-
balans; (NE) 
95 balans 2 förmåga att bibehålla sin jämvikt genom att motverka krafter som skulle 
kunna rubba den. (NE) 
96 harmoni 2  tillstånd av (inre) balans och frid spec. om själstillstånd. (NE) 
97 konsensus 1, överensstämmelse, enighet mellan medlemmarna i ett socialt system - 
t.ex. en nation, yrkesgrupp eller familj - vad angår värden, normer, regler, målsättningar 
etc. (NE) 
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– som ett önskvärt tillstånd där båda/samtliga aspekter i en rimlig avvägning 
beaktas – ett tal om förändring. 
 

Den sista meningen om balans ovan som ”både – och” framträder tydligast i 
balans mellan de proaktiva och reaktiva/retroaktiva delarna i styrningen samt 
balans mellan styrsystemets anpassning till en föränderlig omvärld och föränd-
ring av sig själv som system. 

Det finns flera tecken i rapporten som tyder på att tyngdpunkten i talet om 
balans, särskilt de som är kopplade till demokratifrågor som t ex. värdegrunds-
målen och maktfördelningsfrågorna, ligger i den första meningen med balans 
som konsensus ovan. I samband med samhällets styrning skriver man t ex. om 
samsyn och konsensus vad gäller värderingsfrågorna. Jag citerar: 

 
”Även om ett demokratiskt samhälle aldrig kan - eller ens bör - präglas av total 
samsyn vad gäller värderingsfrågorna, krävs det ändå konsensus på någon nivå.” 
(s 14) 
 

Textförfattarna tycks med detta citat mena att vad gäller värdegrundsfrågor är 
det ett nödvändigt villkor för tillräcklig samsyn att någon form av konsensus 
existerar. 

Konsensus och samsyn återkommer i rapporten när man längre fram be-
handlar principiella utgångspunkter för utvecklingen av skolans styrning. Ar-
betsgruppen refererar här till Scheins98 resonemang om organisations-kulturer 
och decentraliseringsproblematik i företag. I förhållande till andra referenser i 
rapporten är sammandraget av Scheins resonemang tämligen utförligt beskrivet. 
Arbetsgruppen skriver: 

 
”Han menar att varje organisation ständigt måste kunna anpassa sig till sin om-
givning. För att kunna göra detta och samtidigt överleva som organisation krävs 
att organisationen på ett framgångsrikt sätt kan hantera fem problematiska områ-
den”. (s 82) 
 

Dessa fem områden är: uppdrag och strategi, målen, medlen, mätningar och 
rättelse. Inom dessa områden utom det första är det gemensamma sättet att 
hantera problematiken att ”nå konsensus”. Inom det första området uppdrag 

                                                      
98 Schein, E.H.(1985): Organizational Culture and Leadership, s 6 ff. 
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och strategi handlar det om att ”åstadkomma delad förståelse av det över-
gripande uppdraget” samt organisationens uppgifter och funktioner. Arbets-
gruppen konstaterar i detta sammanhang att även om Scheins modell inte gäller 
offentlig verksamhet är den intressant för skolan särskilt det första området. 
Man skriver: 

 
”Schein har inte haft offentliga organisationer i åtanke i första hand, men vi har 
ändå valt att pröva hans tankar på svenskt utbildningsväsende.” Med detta tän-
kande som grund framstår det som viktigt att en delad förståelse av uppdrag och 
strategi för att lösa detta bland organisationens medlemmar utgör en viktig ut-
gångspunkt för att en organisation ska kunna utvecklas och överleva.”( s 82) 
 

Arbetsgruppen betonar att Scheins tänkande handlar om vad en organisation 
skall göra för sin ”egen utveckling och fortlevnad” men inte hur det skall göras 
men ser ändå modellen intressant ur ett styrningsperspektiv om den relateras till 
struktur och arbetsprocesser i organisationen. 

Det ligger enligt min uppfattning nära till hands att se likheterna i arbets-
gruppens referat av Scheins resonemang om ”konsensus” och ”delad förståelse 
av det övergripande uppdraget” med balans och att äga uppdraget. Det kan i 
detta sammanhang också vara intressant att jämföra Scheins resonemang och 
min analys av balans med det tidigare nämnda Svenska kommunförbundets 
(2000) utvecklingsprojekt ”Balanserad Styrning”. Här definieras balans; jag 
citerar: 

 
”Balans är ett tillstånd av jämvikt, ett behagligt tillstånd av harmoni… Ordet 
symboliserar behovet av att kunna finna ett jämviktsförhållande mellan olika de-
lar.” 99  
 

Textförfattarna tycks här mena att det alltid finns ett behov att skapa jämvikt 
för att uppnå harmoni vilket täcker in samtliga tre sätt att se på balans enligt 
min analys ovan. 

Avslutningsvis noterar jag att texten om arbetsgruppens referat av Scheins 
resonemang innehåller en skrivning om överlevnad för organisationen och att 
detta är kopplat till konsensus och att dela förståelsen av uppdraget. 

                                                      
99 Svenska Kommunförbundet. (2000): Balanserad styrning. Konsten att styra. Exempel på 
Kommunala Balanced Scorecard, s 21.  
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Balans i boken 

I boken redovisas tydligt ett styrningskoncept som bygger på balans i samtliga 
styrmedel i tids- och rumsdimensionen samt i aspekter. Ordet balans förekom-
mer i boken i medeltal 1,3 gånger/sida, vilket är lika ofta som ordet uppdrag 
förekommer i rapporten. Balans skall eftersträvas i motsatsparen: 

 
– kort och lång sikt 
– effektivitet (struktur) och produktivitet 
– stabilitet och dynamik 
– självständighet och samordning 
– formella och informella styrmedel 
– finansiella och icke finansiella nyckeltal 

 
Enligt författarna i boken är balansbegreppet inte unikt. Det har förts fram i 
olika sammanhang från mitten av 90-talet som en reaktion mot modeflugorna t 
ex TQM100 som lanserades på 80-talet. Exempel på detta är enligt författarna 
budskapet från Telias VD:  

 
”att anställda har en balans mellan arbete och fritid samt även uppnår en inre ba-
lans och sinnesfrid.” (s 30)  
 

Man hänvisar även till Simons (1995) interaktiva styrsystem där en huvudtanke 
är att sträva efter balans mellan olika aspekter.101  

 
Vad menas då med balans i boken? 

 
Om boken studeras med fokus på de ord och begrepp som används i boken 
finner jag att orden ”både – och” eller ”såväl – som”, ”ej endera”, strategisk 
och avvägning finns med i de flesta sammanhang där balans förekommer. Där-
utöver finner jag att syftet med balans i dessa sammanhang är att skapa en ge-
nomtänkt komplettering, kombination eller kompromiss i motsatsparen. Balan-

                                                      
100 TQM. Total Quality Management. Ett kvalitetsmätningsinstrument. 
101 Simons, Robert. (1995): Levers of Control: how managers use innovative control systems to drive 
strategic renewal. 
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sen handlar således inte om jämvikt utan mera om allsidighet dvs. att ensidighet 
måste undvikas i motsatsparen. 

Mot bakgrund av ovanstående analys skulle tyngdpunkten i talet om balans i 
boken kunna sammanfattas som ett tillstånd där båda/samtliga aspekter i en 
genomtänkt avvägning har beaktats. 

  

Balans – en jämförelse mellan rapporten och boken 

I både rapporten och boken förkommer skrivningar om styrning som anses funge-
ra bra eller i varje fall bättre än nuvarande. Jag har tidigare redovisat och analy-
serat dessa och konstaterat att både i rapporten och boken är talet om balans 
centralt men inte nytt i detta sammanhang.  

Utifrån tidigare gjorda analyser gör jag nedan en jämförelse mellan rappor-
tens och bokens skrivningar om balans i samband med väl fungerande styrning: 

 
______________________________________________________ 
Rapportens tal om balans: motsvaras av  Bokens tal om balans mellan: 

 
– anpassning till en föränderlig omvärld  – kort och lång sikt,  
och förändring av sig själv som system  – effektivitet och produktivitet 
samt – stabilitet och dynamik i 
– proaktiva och reaktiva delarna                     tidsdimensionen 
– lokal självständighet och anpassning  – självständighet och samordning 
samt i rumsdimensionen 
– ansvar, befogenhet, position och kompetens   - 
samt 
– centrala och lokala beslut   - 
samt   
– lokalt ansvarstagande och befogenheter   -  
– organisationens formella och  – formella/mindreformella 
informella delar  – styrmedel i rumsdimensionen 

_____________________________________________________ 
 

Jämförelsen mellan rapportens och bokens skrivningar om balans visar att det 
finns vissa likheter – särskilt inom tids- och rumsdimensionen. Den största 
skillnaden är rapportens balans mellan intentioner och verklighet samt balans 
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mellan eget förändringsarbetet mot välfärdsutveckling och demokratiutveckling. 
Detta förekommer inte i boken.  

En jämförelse med rapporten visar sammanfattningsvis att likheten i talet om 
balans mellan rapporten och boken finns i ordet balans och i de flesta aspekter 
men att innebörden är olika i vissa fall. Rapportens tal om balans har sin tyngd-
punkt i konsensus och harmoni – ett tal om demokrati medan bokens tal om 
balans har sin tyngdpunkt i genomtänkta avvägningar – en strategi. 

I N T E R A K T I V  S T Y R N I N G  

I både rapporten och boken skriver man om interaktiv styrning som en ny och 
önskvärd styrmodell. I rapporten kallas den samverkande styrning och i boken 
för informell styrning eller samverkan mellan formell styrning och styrning 
genom värderingar. Gemensant för samverkande styrning i rapporten och in-
formell styrning i boken är att dialogen framställs som den enda metoden. 
Gemensamt är också att man både i rapporten och boken ser kvalitetsarbetet/ 
kvalitetsredovisningen respektive styrkortet som en konkret företeelse som ett 
incitament för dialogen. Av det skälet är det enligt min uppfattning intressant 
att närmare analysera talet om interaktiv styrning med särskild inriktning på 
begreppen uppdraget, dialog, kvalitetsarbete och styrkort som de relateras till 
styrmodellerna ovan och jämföra dessa. Jag har därför inledningsvis med rap-
portens respektive bokens egna ord sammanfattat styrmodellerna enligt följan-
de: 

 
– Samverkande styrning, dialog och kvalitetsarbete i rapporten 

 
Samverkande styrning innebär att de politiska målen kompletteras med en kon-
struktiv dialog mellan den kommunala nivåns politiker och tjänsteman och 
skolans personal och intressenter för att utveckla ömsesidig kunskap och för-
ståelse om uppdraget. Att äga sitt uppdrag är en förutsättning för att förverkliga 
målen. Samverkande styrning kräver också kvalitetsarbete. I denna samverkan 
mellan de olika nivåerna i systemet, där samspel och dialog utgör grundvalarna, 
blir kvalitetsarbetet och kvalitetsredovisningar en del av det som kommuniceras 
mellan nivåerna. Kvalitetsarbetet blir därmed ett medel i nivåernas interna styr-
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processer och skall därför ses både som en stabiliserande utvecklingskraft och 
utvecklingsmotor. 102 

  
– Samverkan formell och informell styrning, dialog och styrkort i boken 

 
Samverkan mellan formell styrning och informell styrning (styrning genom värderingar) 
innebär att formella styrverktyg och verksamhetsstyrning kompletteras med 
informell styrning som handlar om att i en dialog medvetet påverka värderingar 
och företagskulturen på olika nivåer och enheter inom företaget. I denna sam-
verkan kan det balanserade styrkortet vara en del av det som kommuniceras 
mellan nivåerna. Den enskilda enhetens val av perspektiv och mått i styrkorten 
skapar förutsättningar för en naturlig och kontinuerlig levande dialog. Styrkor-
tet får därmed rollen av katalysator i en sådan dialog. Genom styrkortens kopp-
ling till företagets uppgifter, mål och vision kommer dialogen att förutom vä-
sentliga centrala verksamhetsfrågor även att handla om en lärprocess och att 
dela värderingar inom organisationen. Dialogen kan med fördel genomföras 
med hjälp av datorer och intranet. 103  

Båda modellerna visar likheter där det handlar om att komplettera den for-
mella styrningen med en dialog som initieras av kvalitetsarbetet eller styrkortet 
med syftet att påverka värderingar så att en högre måluppfyllelse nås. Det finns 
dock så här långt vissa skillnader. Den ena uppfattar jag vara att inom företagen 
kan dialogen med fördel ske skriftligt via datorer och interna datanät men i 
skolan sker dialogen personligen i möten mellan människor. Den andra skillna-
den är synen på påverkan av värderingar. Jag kommer därför att i nästa avsnitt 
att diskutera den sistnämnda skillnaden. 

 

Att äga uppdraget och styrning med värderingar 

Skrivningarna om sammanhållning och att ”att äga uppdraget” i rapporten är 
också centralt eftersom det av arbetsgruppen anges som en förutsättning för en 
väl fungerande styrning. Jag inleder min analys kring detta genom att redovisa 
några exempel på detta från min analys i bilaga 1. 

                                                      
102 Rapporten s 105, 126 
103 Boken s 110, 115, 117. 
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Vad gäller ”Sammanhållning” betonar arbetsgruppen vikten av att styrsystemets 
aktörer accepterar systemet. På så sätt kommer aktörerna att svara för sam-
manhållningen i systemet. Man skriver: 

 
”Ett väl fungerande styrsystem har aktörer som accepterar systemets spelregler 
och att de blir styrda av dessa, kanske framförallt därför att man vet att man har 
möjlighet att påverka systemet.” (s 84) 

 
Textförfattarnas mening med detta citat synes vara att aktörerna är solidariska 
med styrsystemet om de ges möjlighet att påverka det även efter beslut. Solida-
riteten grundar sig på så sätt i medansvar och delaktighet. 

En alternativ tolkning ger vid handen att citatet kan förstås så att aktörerna  är 
lojala med styrsystemet när de har förstått den demokratiska styrkedjans hierar-
kiska beslutsregler att påverkan sker före beslut dvs. ett tal om styrning upp-
ifrån. 

Sammanhållning kan även jämföras med skrivningarna om ”att äga sitt upp-
drag” som senare finns i rapporten på flera olika ställen. I samband med att 
arbetsgruppen skriver om ett ökat lokalt ansvarstagande betonar man att detta 
förutsätter att  

 
”man idémässigt sympatiserar med systemets grundläggande värden” ( 84)  

och 
”man där anammat uppdragets innebörd och därför agerar med styrinstrumen-
tens intentioner som utgångspunkt. Härigenom blir det tydligt att de lokala aktö-
rerna äger uppdraget.” (s 93) 

samt att 
”…de professionella behöver både ha goda kunskaper om uppdraget och om hur 
verksamheten styrs via regler, normer och ideologier och ha förmåga att använda 
olika perspektiv för analyser. (s 94 

och  
”de professionella delar målstyrningens avsikter.” (s 94)  
 

Textförfattarna synes mena att lärarna och skolledarna genom att ta emot och 
ta till sig innebörden i uppdraget ges rätten att tolka uppdraget och också tolk-
ningsföreträde. – Ett tal om styrning nerifrån/professionell styrning. (a) 

En alternativ tolkning av citaten med fokus på ”ideologier”, ”idémässigt sym-
patisera” och ”dela …avsikter” kan texten förstås så att lärarna och skolledarna 
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genom att ta emot och ta till sig innebörden i uppdraget förutsättes bli lojala 
och/eller solidariska med uppdraget. – Ett tal om styrning uppifrån. (b) 

En annan alternativ tolkning av att texten med utgångspunkt i ”anammat” och 
”olika perspektiv” är att den kan förstås så att lärare, skolledare och övriga ak-
törer genom att få både tolkningsrätt och tolkningsföreträde förutsättes bli 
lojala och/eller solidariska med uppdraget. dvs. lojalitet/solidaritet genom del-
aktighet – ett tal om demokrati. (c) 

De olika tolkningarna är intressanta att jämföra med skrivningarna om en ef-
fektivare skolledning i prop. 1988/89: 100 ”Skolans utveckling och styrning” 
som innehåller huvuddragen av förändringen till målstyrningen av skolan. Man 
skriver här om skolledningen 

 
”I det pedagogiska ledningsansvaret ingår först och främst att hävda läroplaner-
nas mål och riktlinjer och främja förverkligandet av dem. För att kunna fullgöra 
detta ansvar måste skolledaren själv ha en mycket god kännedom om målen och 
riktlinjerna och om de skolpolitiska intentionerna och motiven  bakom dem. Han 
måste solidarisera sig med dem och ha en stark vilja att medverka till att målen 
och riktlinjerna får genomslag i undervisning och annan skolverksamhet.” 104  
 

Berg (1990) menar att denna skrivning förutsätter att skolledare explicit tar 
ideologisk ställning för den aktuella läroplanen och att den som inte solidarise-
rar sig med läroplanens innehåll heller inte kan vara skolledare. 105 

En jämförelse mellan de olika tolkningarna ovan och propositionen visar i på 
stora likheter mellan propositionen och alternativ (b och c). Skillnaden är att 
man i propositionen inte skriver om ”uppdrag” utan om att ”fullgöra ansvar” 
vilket enligt min uppfattning torde innebära samma sak. 

Ytterligare en jämförelse är intressant att göra med arbetsgruppens skrivning 
om ”väl fungerande styrsystem”. Jag citerar: 

 
”Ett väl fungerande styrsystem ska genom sin uppbyggnad kunna hävda och ak-
tivt driva centrala ideologiska intressen.” (s 86) 

 
Citatet visar på vissa likheter med alternativ (b och c). Skrivningarna i rapporten 
är dock mer offensivt än i prop. 1988/89:100. Istället för ”främja” använder 
                                                      
104 Proposition 1988/89: 100 Skolans utveckling och styrning, s 20. 
105 Berg, Gunnar. (1990): Skolledning och professionellt ledarskap. Perspektiv på skolledares 
uppgifter och funktioner, s 67. 
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man i rapporten ”aktivt driva” samt begreppet ”styrsystem” – vilket inte defini-
eras i rapporten.  

Analysen ovan visar på helt olika tolkningar om att äga uppdraget. Det finns 
flera skrivningar i rapporten och en historik i propositionen ovan som för talar 
för alternativ (b och c). Det som talar mot alternativ (b och c) är dels att det 
beskriver en styrning uppifrån, vilket arbetsgruppen på andra ställen i rapporten 
tar avstånd från och dels att arbetsgruppen vill framföra en ny syn på styrning 
där de professionella ges ett stort tolknings- och handlingsutrymme. Detta talar 
för alternativ (a). För alternativ (a) talar även arbetsgruppens skrivningar om 
lokala aktörer och de professionella. Jag har tidigare kommenterat hur arbets-
gruppen skiljer på lärare och professionella. Detta sätt att resonera öppnar dock 
för ytterligare en analys av att ”att äga uppdraget”: 

Textförfattarna synes mena att det är lärare/pedagoger och skolledare/ 
rektorer på skolenhetsnivå som är aktörerna. De accepterar styrsystemets spel-
regler, delar målstyrningens avsikter, är lojala mot uppdraget och agerar därför 
utifrån styrinstrumentens intentioner dvs. solidaritet/lojalitet mot systemet och 
uppdraget. – Ett tal om styrning uppifrån. 

En alternativ tolkning av texten visar att den kan förstås så att de aktörer som 
avses gäller alla i systemet såväl på central/statlig nivå som på lokal 
nivå/kommun. Aktörerna på central/statlig nivå är politiker i riksdag och reger-
ing samt tjänstemän inom Skolverket. De centrala och lokala aktörerna är poli-
tiker och förvaltningstjänstemän på kommunnivå. Dessa aktörer accepterar 
styrsystemets spelregler och att de blir styrda av dessa, är solidariska  mot upp-
draget och agerar därför utifrån styrinstrumentens intentioner dvs.  solidari-
tet/lojalitet mot uppdraget. – Ett tal om styrning uppifrån. 

Lärare/pedagoger och skolledare/rektorer – de professionella - delar mål-
styrningens avsikter genom att ha goda kunskaper om styrsystemet, besitter 
förmågan att tolka uppdraget och ges därför tolkningsrätten och att utnyttja 
handlingsutrymmet. – Ett tal om styrning nerifrån/professionell styrning.  

Att äga uppdraget i rapporten kan i boken jämföras med den informella styr-
ningen/styrning med värderingar. Från min analys i bilaga 1 väljer jag nedanstå-
ende utdrag som jämförande exempel. I avsnittet om balans mellan formella 
och mindre formella styrmedel konstaterar författarna att den formella styr-
ningen särskilt de äldsta styrverktygen som t.ex. budget och de nya s.k. trebok-
stavsverktygen som t. ex. kvalitetsmätning under se senaste åren alltmer ersatts 
och/eller kompletterats med verksamhetsstyrning men att detta inte är tillräck-
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ligt. Det är därför nödvändigt att använda sig av andra styrmodeller som inte 
direkt kan hänföras till de formella styrsystemen utan har att göra med företa-
gets kultur och informella styrsystem – ”styrning genom värderingar”. Man 
skriver: 

 
”Ett sätt att åstadkomma detta är använda modeller som sammanförts under eti-
ketter som delade värderingar, företagskultur eller informella styrsystem.”  (s 104) 
 

En alternativ tolkning är att texten kan förstås så att dagens verksamhet är så 
komplex att formella styrsystem inte ger önskvärd effekt i styrningen. De måste 
därför kompletteras med andra icke-formella styrsystem där attityder och värde-
ringar påverkas. – Ett förändringstal. 

 
Vad menas då med informell styrning? 

 
Författarna definierar informell styrning som 

 
”…en styrning som sker genom medvetet skapande och vidmakthållande av ge-
mensamma synsätt, värderingar eller kulturer, som sedan används som utgångs-
punkt och referensram för olika befattningsnavares beslutsfattande och ageran-
den.” (s 104) 
 

och är noga med att påpeka att det är stor skillnad mellan ”medveten styrning 
visavi omedveten påverkan.”, som också kan påverka kulturen i organisationen. 
(s 93) 

Som exempel på samverkan formell styrning - styrning med värderingar tar 
författarna upp problemet med de snabba förändringarna i omvärlden vilket 
ställer stora krav på företagets förmåga och hastighet att anpassa sig. I det läget 
är det angeläget att centrala formella system inte lägger hinder i vägen. Ett sätt 
att lösa detta är decentralisera och att delegera operativa beslut så långt som 
möjligt till lokala enheter. Strategiska beslut bör dock ske sker centralt. Man 
skriver: 

 
”Besluten i den operativa verksamheten fattas där tillgången på relevant om-
världsinformation, ofta kännedom om den enskilda kundens behov, är så god 
som möjligt. För att besluten där skall bli så bra som möjligt utvecklas lokala 
verksamhets- och beslutstödssystem i kombination med tydligt kommunicerade 
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värderingar om verksamheten, dess långsiktiga idé, mål och medel samt även i 
viss mån etik.” (s 111) 
 

Förutsättningen för en fortsatt decentralisering, ”inom ramen för den centralt 
och gemensamt fastslagna strategiska inriktningen”, är dock att medarbetarna 
har tillräckliga kunskaper för att kunna ta ett ökat ansvar. Man skriver: 

 
”Medarbetarna skall i stället ha sådan kompetens, erfarenheter och värderingar att 
företagets ledning har förtroende för dem, att de kommer att agera på ett för fö-
retaget bästa sätt.” (s 112) 
 

Författarna varnar dock för att ensidigt satsa på styrning med värderingar. Det 
behövs ”en balans mellan formella och mindre formella styrmedel”. (s 114) 

En alternativ tolkning av texten visar att kan den förstås så att dagens snabba 
omvärldsförändringar tvingar fram andra styrformer än de formella som ofta är 
tungrodda och inte svarar upp mot krav på snabbhet och följsamhet. Ett sätt 
att möta detta problem är att decentralisera till lokala enheter och ge dessa  ett 
ökat lokalt ansvar för bl. a. beslut. Givetvis skall detta ske inom ramen  för 
centralt fastlagda mål, strategiska beslut och i viss mån etiska principer.  En 
förutsättning är dock att medarbetarna har tillräcklig kunskap och kompetens 
samt delar företagets värderingar. – Lokalt inflytande inom givna ramar - styr-
ning nerifrån - men också ett tal om styrning uppifrån. 

En annan alternativ tolkning är texten kan förstås så att den handlar om över-
levnad för företaget. 

De olika tolkningarna som redovisats genom de olika analyserna i rapporten 
och boken kring att äga uppdraget och styrning med värderingar visar samman-
fattningsvis på att det handlar om påverkan av värderingar hos aktörer med 
syftet att öka måluppfyllelsen. Skillnaden handlar mera om vilka värderingar 
och vem som skall påverkas. I rapporten ligger tyngdpunkten på att påverka 
aktörerna framför allt lärarna - de professionella - så att de accepterar målen 
och därmed motiveras att arbeta mot högre måluppfyllelse. I boken ligger enligt 
min uppfattning tyngdpunkten mera åt att påverka medarbetarna så att en or-
ganisationskultur/klimat utvecklas som gynnar motivation och därmed effekti-
viteten. 
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Dialog 

Dialog förespråkas både i den samverkande styrningen i rapporten och i den 
informella styrningen i boken. I rapporten skriver man också om samtal. I var-
ken rapporten eller i boken ges någon ingående förklaring till vad man menar 
med dialog106. Svedberg (2003) har i sin analys av den tidigare nämnda rappor-
ten Lärande ledare konstaterat att begreppen dialog107 och samtal används åter-
kommande och flitigt, ofta i kombination med förstärkningsorden kontinuer-
ligt, ständigt och ömsesidigt.  Svedberg menar att man i Lärande ledare inte gör 
någon skillnad mellan dialog och samtal och att dialog handlar om att gemen-
samt skapa mening. 108  I det tidigare nämnda utvecklingsprojektet ”Balanserad 
Styrning”, som drivs av Svenska Kommunförbundet (2000, 2001) i ett antal 
kommuner, är också dialog ett nyckelbegrepp. En av projektets skrifter har 
rubriken: ”Dialog och process. Centrala delar i konsten att styra”.109 

Jag kommer att inleda detta avsnitt med ett citat från rapporten för att ex-
emplifiera hur man skriver om dialog. I avsnittet ”Viktigt att äga sitt uppdrag” i 
rapporten menar arbetsgruppen att för att de professionella ska kunna utveckla 
sin yrkeskunskap, äga det egna uppdraget och förverkliga målen fordras bl.a.  
 

”...reflektion, kritiskt tänkande och på förmåga att delta i demokratiska dialoger. 
Basen för dialog och reflektion utgörs av relationen mellan uppdrag och verklig-
het.” (s 99) 

 
Textförfattarna tycks här mena att ett viktigt led i lärarnas professionalisering  
är att de utvecklar en förmåga att kunna föra samtal om det som arbetsgruppen 
tidigare framfört att styrning egentligen handlar om, nämligen relationen  mel-
lan statens och huvudmannens intentioner å ena sidan och skolans vardagsverk-
lighet å andra sidan. Samtalen bör leda till reflektion och kritiskt tänkande med 
syftet att gemensamt skapa mening om skolans mål. – dvs. professionell styr-
ning. 

                                                      
106 Ordet dialog förkommer i rapporten och boken 26 gånger vilket motsvaras av 0, 2 
gånger/sida respektive 15 gånger och 0, 1 gånger/sida. Ordet samtal förkommer 12 
gånger i rapporten och knappast alls i boken. 
107 Ordet dialog förkommer i Lärande ledare 38 gånger vilket motsvaras av 0, 9 gånger 
per sida. Ordet samtal förekommer 34 gånger. 
108 Svedberg, Lars. (2003): Från ett pedagogiskt ledarskap till ett demokratiskt, lärande och 
kommunikativt ledarskap, s 14. 
109 Svenska Kommunförbundet (2001). 
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Utifrån en alternativ tolkning av texten kan den förstås så att syftet med dialo-
gen är att skapa balans i bemärkelsen konsensus mellan intentioner och skol-
verklighet i enlighet med den analys jag tidigare fört om balans. Ett tal om de-
mokrati. 

En särskild studie som jag gjort av de förstärkningsord som används i sam-
band med dialog i rapporten och boken visar sammanfattningsvis att i både 
rapporten och boken tar man upp den öppna och ständiga dialogen. Men i 
rapporten skriver man också om den professionella eller demokratiska dialogen 
som en process medan man i boken framhåller den effektiva eller strategiska 
dialogen dvs., en rationellt och resultatinriktat dialog. Som synes två olika syften 
men ändå samma mål - att påverka värderingar och/eller skapa mening. 

När det gäller skrivningarna om dialogen i rapporten är det intressant att 
jämföra med de ”diskurssamtal” – samtal om skolans mål och dess praktik - 
som Wallin (1997) beskriver som nödvändiga i det nuvarande styrsystemet.  
Med hänvisning till Municios110 metafor ”den retoriska staten” framhålls hur 
dialogen eller samtalet kommer att karaktärisera skolans styrning. Jag citerar: 

 
”Samtalet i en skola, i en arbetsenhet, i en utbildningsnämnd – kommer att spegla 
skilda uppfattningar om uttolkningar av mål och deras pedagogiska konsekvenser; 
några kommer att mena si, andra så, några finner målen meningsfulla, andra inte. 
Detta är samtalets poäng: skilda uppfattningar möts där mötet sker med argument 
och inte med tyckanden eller emotionella tillrop.” 111 
 

Wallin sammanfattar detta i rubriken till artikeln med ovanstående citat ”Samta-
let som styrning – styrning som samtal”, vilket jag tolkar som den professionel-
la och den demokratiska dialogen. Med hänvisning till Wallins resonemang om 
samtal ovan utvecklar även Berg et. al. (1999) tankar om ett kontinuerligt pågå-
ende samtal mellan och inom olika verksamma grupper i skolan - det ”pedago-
giska samtalet”. Det pedagogiska samtalet är enligt Berg ett medel för att upp-
täcka och planera nyttjandet av handlingsutrymmet. Samtalet bör ha formen av 
ett argumenterande samtal och vara inriktat på skolans vardagsarbete och sko-
lan som fenomen i dagens samhälle. Jag citerar: 

 

                                                      
110 Municio, Ingegerd. (1996): Den retoriska staten. Organisatorisk turbulens och diskursiv 
makt.  
111 Wallin, Erik. (1997): Styrning som samtalet om skolan. I Skolverket. 1997, s 153. 
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”Framför allt handlar samtalet om relationer mellan skolans vardag och över-
gripande institutionella värdebaser. Uttryckt med andra ord handlar det om samtal 
som rör sig i spännvidden mellan och inom områdena pedagogik och didaktik 
och skolans samhälleliga funktioner.” 112  
 

Även detta kan tolkas som den professionella och den demokratiska dialogen. 
Vad gäller den professionella dialogen har Alexanderssons (1998) tankar i kap. 1 
om den reflekterade praktiken som realiserar skolans mål också bäring på detta. 

Beträffande den demokratiska dialogen och samspelet i samverkande styr-
ning kan det också vara av intresse att jämföra med det sk. ”deliberativa samta-
let”. Enligt Englund (2000) är den deliberativa demokratins grundidé att 

 
”…beslutsfattandet bör motiveras och diskuteras grundligt mellan alla inblandade 
parter. Man måste bli enig om vad man är oenig om, vilka alternativa beslut som 
kan fattas och vilken procedur man ska ha för att fatta beslut.”113  
 

Det deliberativa samtalet karaktäriseras enligt Englund bl.a. av att olika synsätt 
och argument ges möjlighet att ställas mot varandra, tolerans och respekt för 
andras argument samt att man försöker att komma överens. 

Vad gäller den effektiva eller strategiska dialogen i boken refererar författarna 
till Borgbrant (1990) som också pläderar för den ”strategiska dialogen”. Den 
strategiska dialogen förkommer inte i rapporten. Överhuvudtaget förekommer 
begreppet strategi114 i rapporten inte alls lika ofta som i boken. Vad gäller vilka 
intressenter/aktörer som skall delta i dialogen nämnes i rapporten särskilt skolans 
personal, lärare, elever och föräldrar men även förvaltningstjänstemän och poli-
tiker och i någon mån skolans ledning. I boken nämnes medarbetare, enheter 
och ledning. Bland andra intressenter/aktörer nämnes exempelvis inte de fack-
liga organisationerna och deras företrädare eller andra samverkansformer i rap-
porten eller boken.  

Huruvida samverkande styrning skall ersätta andra samverkansformer eller 
komplettera dem är svårt att utläsa i texten. Rapportens skrivningar om styrning 

                                                      
112 Berg, Gunnar et. al. (1999): Skolan i ett institutionsperspektiv, s 236. 
jfr även Berg, Gunnar. (2000): Det pedagogiska samtalet i multiprofessionella organisationer. 
113 Englund, Tomas. (2000): Deliberativa samtal som värdegrund – historiska perspektiv och 
aktuella förutsättningar, s 5.  
114 Ordet strategi förkommer i rapporten 29 gånger (0,2 gånger/sida) och i boken 126 
gånger (0,9 gånger/ sida) 
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som process, som tidigare redovisats, indikerar att det handlar om att komplet-
tera andra befintliga samverkansformer. Ju flera samverkansformer desto effek-
tivare styrning i bemärkelsen att flera aktörer blir delaktiga i dialog/samtal vilket 
syftar till att allt fler aktörers värderingar påverkas och/eller att mening skapas. 

Mot bakgrund av ovanstående analys av interaktiv styrning, balans och dialog 
är det intressant att relatera detta till Sannerstedts (2002) resonemang om vaga 
och motstridiga politiska beslut. Han skriver: 

 
”De auktoritativa politiska besluten kan ses som verbala deklarationer vars främs-
ta syfte inte är att styra förvaltningens handlande utan att skapa mening, presentera 
ett synsätt, styra tänkandet – och då inte bara, kanske inte främst, tänkandet hos 
förvaltningen, utan lika mycket tänkandet hos beslutsfattarna och hos medbor-
garna.” 115  
 

Det kanske är i detta perspektiv man skall se talet om balans i rapporten mellan 
politiska intentioner och verklighet och dialog som ett medel för att styra tän-
kandet och skapa mening. Arbetsgruppens skrivning om styrning som vägled-
ning (s 104) skulle kunna vara en indikation på detta. 

 

Kvalitet, kvalitetsredovisning och styrkort 

Varken i rapporten eller boken ges någon definition av kvalitet. I boken tar man 
upp kvalitet i samband med TQM men det har ingen framträdande plats.116 I 
rapporten däremot tar man återkommande upp kvalitet/kvalitetsarbete117 och 
de av regeringen beslutade årliga kvalitetsredovisningarna som ett viktigt medel 
att styra skolan och en förutsättning för den samverkande styrningen.  

Som exempel på analys av skrivningarna om kvalitet i rapporten väljer jag  ett 
avsnitt i kapitel 4 som handlar om kvalitetskontroll, kvalitetsarbete och kvali-
tetsredovisningar. Man skriver: 

 

                                                      
115 Sannerstedt, Anders. (2002): Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken. I 
Rothstein (red.) 2002, s 34. 
116 Ordet kvalitet förekommer 10 gånger i boken vilket betyder i medeltal 0,1 gång-
er/sida. 
117 Ordet kvalitet och ord som är sammansatta med kvalitet förkommer 114 gånger i 
rapporten exkl. bilagor. Det betyder i medeltal 0,9 gånger per sida och att det är ett av 
de mest förekommande i rapporten. 
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”Styrsystemets uppbyggnad ska garantera att information om graden av målupp-
fyllelse och svårigheter med denna sprids på systemets olika nivåer.  
      De mönster av resultat som de enskilda skolorna uppvisar ska kunna vara 
fungerande beslutsunderlag på systemets övriga nivåer - kommunalt och natio-
nellt. 
      Kvalitetsarbetet och kvalitetsredovisningarna utgör ett unikt förhållande för 
uppbyggnad av ett system som i större utsträckning utnyttjar systemets inneboen-
de kunskaper.” (s 84) 
 

En tolkning av citatet som textförfattarna synes mena är att en förutsättning för 
ett fungerande styrsystem är att kommunerna och staten får en korrekt infor-
mation om i första hand i vilken grad målen uppnåtts men även om det skulle 
finnas problem i verksamheten på den enskilda skolan. Eventuella mönster i 
måluppfyllelsen kan ev. vara till hjälp vid kommande beslut i första hand i 
kommunerna men även på statlig nivå. Ett sätt att hantera detta på är att an-
vända sig av det speciella förhållandet som råder där skolorna i en särskild för-
ordning är ålagda att årligen upprätta kvalitetsredovisningar och att förstärka 
detta arbete. Sammanfattningsvis styrning uppifrån med mål genom kontroll – 
resultatstyrning. 

Utifrån en alternativ tolkning kan citatet förstås så att en förutsättning för ett 
fungerande styrsystem är att de unika kunskaper som finns på den lokala skolan 
om måluppfyllelse och svårigheter att uppnå förväntade resultat och som 
kommer till uttryck i kvalitetsarbetet skall vara det primära beslutsunderlaget i 
kommunerna. I de fall dessa visar på mönster skall detta även utgöra beslutsun-
derlag även på den statliga nivån. Sammanfattningsvis styrning nerifrån mot mål 
– målstyrning. 

Båda analyserna visar på olika tolkningar om målstyrning. Gemensamt är 
dock att kvalitetsarbetet och kvalitetsredovisningarna skall vara beslutsunderlag. 
 
Vad menas då med begreppen kvalitet, kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning? 
 
Ett möjligt svar på den frågan ges i en av Skolverkets (1998) skrifter som be-
handlar kvalitetsfrågan i skolan. Kvalitet definieras här på två sätt: 

- dels utifrån kvalitetskontrollsystemet ISO 9000 - en föregångare till TQM-  
vars sätt att definiera kvalitet i näringslivet uppges vara den mest accepterade 
definitionen av kvalitet: 
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”alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess 
förmåga att tillfredställa uttalade eller underförstådda behov.”  

 
- dels utifrån Skolverkets sammanfattande definition: 

 
”Helheten av de egenskaper hos ett objekt som förmår övertyga betraktare om 
sin excellens.”118 
 

Skolverket konstaterar också att kvalitet ofta användes synonymt med kvalitets-
säkring, kvalitetskontroll, kvalitetsstyrning, kvalitetsarbete och kvalitets-
utveckling. 

Avslutningsvis noteras att en analys av skrifterna som jag gjort om det tidiga-
re nämnda utvecklingsprojektet ”Balanserad Styrning” som drivs av Svenska 
Kommunförbundet (2000, 2001) visar att ordet kvalitet och ord som är sam-
mansatta med kvalitet inte förekommer alls i detta projekt. 

Vad gäller kvalitetsredovisning inom skolan är skolhuvudmännen enligt förord-
ningar (SFS 1997:702, SFS 2001:649) skyldiga att årligen upprätta skriftliga kva-
litetsredovisningar vilket tidigare beskrivits i kap. 1. Skolverket (1999) har också 
utgivit allmänna råd för tillämpningen av förordningen om kvalitetsredovisning. 
Förutom råd om innehåll lämnas också förslag på struktur. Härav framgår att 
syftet med redovisningarna är att de skall ge en bild av verksamheten och fun-
gera som hjälpmedel för att utveckla och förbättra verksamheten genom att 
skolans resultat och arbetet med att uppfylla målen synliggörs. Redovisningarna 
utgör även ett viktigt underlag dels för nationella bedömningar av kvalitet och 
likvärdighet dels för lokala politiska beslut. Det finns ytterligare ett syfte. Man 
skriver: 

 
”Föräldrar, avnämare och andra intressenter får en god information om skolan. 
De kan därigenom delta i diskussioner om skolans utveckling, få mer insyn och – 
utifrån sina olika roller – ökat inflytande.” 119   
 

Skolverket kommer att använda redovisningarna vid bl.a. tillsyn, stödåtgärder 
och dialog med kommuner och skolor. I den av Skolverket föreslagna struktu-

                                                      
118 Skolverket. (1998): Kvalitetssäkring i skolan. En rapport om kvalitet – begreppsanalys, 
TQM:s historia och dess användbarhet vid utvärdering av skolans kvalitet, s 8, 9. 
119 Skolverket. (1999): Skolverkets allmänna råd om kvalitetsredovisning inom skolväsendet, s 4. 
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ren på redovisningen rekommenderas att man inleder med att beskriva vissa 
förutsättningar som t ex organisation, ev. pedagogisk profil, uppgifter om elever 
och personal, lokaler, utrustning och andra resurser. Redovisningen bör också 
innehålla 

 
- Prioriterade mål och vidtagna åtgärder 
- Redovisning av resultat och bedömning av måluppfyllelse.  

Man skriver här att  
”Kvalitet i skolan bör först och främst ses som graden av måluppfyllelse.”120 
 

Trots de till anvisningar och råd som Skolverket gett ut angående kvalitet i sko-
lan menar Daun (2001) att skolledare och lärare ställs inför svårigheter när de 
ska hantera kvalitetsfrågan. Han skriver: 

 
”Kraven på kvalitet har ökat, och det hela kompliceras av att det inte finns någon 
entydig definition av kvalitet och därmed inte heller oomtvistade metoder och in-
dikatorer när det gäller mätning av kvalitet.” 121  
 

I rapporten framför textförfattarna kritik mot att skolans kvalitetsarbete främst 
handlar om redovisningar med en alltför ensidig inriktning mot mekaniska mät-
ningar av enkla mätbara storheter och ekonomiska nyckeltal. Som exempel på detta 
väljer jag en analys av risker med kvalitetsarbete i rapporten. Man skriver:  
 

”En risk med kvalitetsarbete är att det alltför ensidigt inriktas på enkla och mätba-
ra kvaliteter, speciellt på elevnivå. Det kan t.ex. röra sig om att man använder så-
dana uppgifter som finns, som t.ex. betygsdata eller ekonomiska data, framförallt 
för att de existerar i en enkel form. Det mediala intresset för just denna typ av 
data, som kan presenteras i lättöverskådliga tabeller eller diagram och där gärna 
den ena skolan på ett förenklat sätt jämförs med den andra, kan leda till att bety-
delsen av kvantifierbara beskrivningar av detta slag överbetonas.” (s 90) 
 

Textförfattarna menar att nuvarande kvalitetsarbete har en allför ensidig inrikt-
ning på enkla kvantifierbara nyckeltal därför att medias intresse för denna typ 
av data gör det lätt att jämföra skolor med varandra. För ett fungerande kvali-

                                                      
120 a.a., s 8. 
121 Daun, Holger. (2001): Förändrade styrningsfaktorer och styrmekanismer vid omstrukturering 
av skolsystem – det internationella perspektivet. I Ds 2001:48 Bilaga 3, s 166. 
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tetsarbetet fordras enligt rapporten istället en mångsidig ”verktygsrepertoar” inne-
fattande även kvalitativa inslag för att kunna göra en kvalitetsbedömning av 
skolverksamheten. Syftet med kvalitetsarbetet är att det skall bli en utvecklande 
kraft för verksamheten samtidigt som det skall ha en stabiliserande verkan. 

I kap. 5 i rapporten där man i rubriken tar upp ”Kvalitetsarbete som stabili-
serande utvecklingskraft” skriver man i första meningen 

 
”Kvalitetsarbetet är inte bara en nödvändig förutsättning för ett utökat lokalt an-
svar – och härigenom för likvärdighet och demokrati – utan det är även en viktig 
utgångspunkt för utveckling.” (s 92) 

och vidare 
”Då kan den kollektiva reflektion som är en förutsättning för kvalitetsarbetet till-
sammans med en ökad lokal frihet leda till professionell utveckling och skapar 
möjlighet att prova nya vägar.” (s 92) 

 
Textförfattarna tycks mena att lokal frihet och ansvar förutsätter ett fungerande 
kvalitetsarbete för att garantera skolans likvärdighet. Den reflektion som krävs i 
samband med kvalitetsarbetet leder till professionell utveckling bland lärarna 
vilket i sin tur möjliggör skolutveckling. Jag tolkar detta som ett tal om styrning 
nerifrån/professionell styrning och ett tal om demokrati där kvalitetsarbetet ges 
en betydelsefull och avgörande roll för likvärdigheten i skolan. 

I boken men även i det tidigare nämnda utvecklingsprojektet ”Balanserad 
Styrning” har det s.k. styrkortet en framträdande roll.  
 
Vad är då styrkort? 
 
Styrkort definieras enligt boken som en formaliserad styrmetod där företaget 
arbetar parallellt mot måltal/mått i fyra dimensioner/perspektiv. I grund-
konceptet som utvecklades av Kaplan & Norton (1992) vid Harvard Business 
School används de fyra perspektiven kund, produktion, utveckling och finansi-
ellt. Syftet med styrkortet är att ge en enkel bild av företagets prestationer inom 
dessa perspektiv. Inom varje perspektiv bestämmer man sedan vilka 
mått/nyckeltal som ska användas. Genom att följa utvecklingen hos de olika 
måtten kan man få en bild av färdriktningen och ”minska risken för felaktiga 
suboptimeringar”. Måltalen eller nyckeltalen härleds från företagets strategi och 
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meningen är att de finansiella och ickefinansiella perspektiven skall balansera 
varandra – därav begreppet ”balanserat styrkort”122.  

I boken framför textförfattarna kritik mot styrkort och andra metoder som t 
ex TQM för alltför ensidig betoning på kortsiktiga nyckeltal och kvalitetsmål, 
vilket leder till en brist på långsiktigt perspektiv. Författarna framför kritik även 
mot den snäva syn på styrning som de anser att styrkorten ger uttryck för ge-
nom att nyckeltalen även kan påverka motivationen hos de anställda negativt. 
Man skriver: 
 

”Styrning synes enligt detta enbart handla om att fastställa ett antal måltal och se-
dan se till att man når dem. De individer i företagen som medverkar i styrningen 
ses som robotar i teori x-andan (McGregor, 1960)123. Hur dessa individer genom 
andra medel än ett styrkort skulle kunna motiveras att sköta sina arbetsuppgifter i 
linje med företagets långsiktiga mål diskuteras ej.” (s 22) 
 

Utifrån en alternativ tolkning kan texten förstås så att detta instrumentella/ 
rationella sätt att styra med enbart styrkort och måltal ger små möjligheter till 
delaktighet för de anställda i sitt arbete, vilket påverkar deras arbetsprestationer 
negativt. Genom att använda metaforen robotar (mekaniska, tänker inte själva) 
legitimeras en lösning på problemet som ska ge levande tänkande och motive-
rade människor. Sammanfattningsvis ökad effektivitet genom ökad delaktighet. 

För att få fungerande styrkort krävs i boken att de långsiktiga visionerna och 
de ickefinansiella måltalen lyfts fram i olika de olika perspektiven. Styrkorten 
kan på så sätt användas som ”katalysator” för utveckling av verksamhetens eget 
behov. 

I rapporten för arbetsgruppen som jag uppfattar det ett liknade resonemang i 
sin sammanfattning i stort av vad den samverkande styrningen handlar om. 
Man skriver: 

 
”Samverkande styrning innebär således såväl samverkan mellan olika nivåer i sy-
stemet och där kvalitetsarbete med därtill hörande redovisningar kan bli en del av 
det som kommuniceras mellan nivåerna. Samverkande styrning innebär också 
samverkan inom de olika nivåerna, varvid kvalitetsarbetet blir ett medel i nivåer-
nas interna styrprocesser.” (s 126) 

                                                      
122 Kaplan Robert& Norton David. (1992): The balanced Scorecard – measures that drive 
performance.  
123 McGregor, Douglas. (1960): The Human Side of Enterprise. 
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Textförfattarna tycks mena att samverkande styrning handlar om samverkan 
mellan och inom skolans alla nivåer om kvalitetsarbetet och kvalitets-
redovisningarna. Kvalitetsarbetet blir därmed en naturlig del av styrningen inom 
respektive nivå dvs. resultatstyrning. 

Tolkar jag citatet i relation till rapportens tidigare skrivningar om samver-
kande styrning och kvalitetsarbete tycks textförfattarna mena att samverkande 
styrning innebär att det skapas mötesplatser där relationer etableras både mellan 
staten (politiker, skolverket) och kommuner (politiker, förvaltning, enskilda 
skolan och föräldrar) och internt på skolan för dialog/samtal, tolkningar, för-
handlingar kring skolans mål och kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet och kvalitets-
redovisningarna skall utformas så att de inte ensidigt grundas på mätbara kvali-
teter och omfatta både måluppfyllelse och svårigheter att nå såväl kunskapsmål 
som värdegrundsmål. Samtalen/dialogen skall föras i konstruktiv anda där mot-
sättningar och konflikter bör lyftas fram och resultera i att besluten blir en 
kompromiss mellan olika intressen dvs. ett tal om demokrati. 

Utifrån en alternativ tolkning kan texten om samverkande styrning och kvali-
tetsarbete förstås som  

– dels samverkan mellan den statliga, kommunala och skolnivån där de 
skriftliga kvalitetsredovisningarna kan utgöra en del av det som skriftligt kom-
municeras mellan nivåerna 

– dels samverkan inom den statliga nivån och den kommunala där kvalitets-
arbetet blir ett medel i det interna underlaget för beslut vilket kan tolkas som ett 
tal om förändring som status quo. 

En jämförelse mellan kvalitetsredovisningar och styrkort visar enlig min upp-
fattning på tämligen stora likheter vad gäller kvantifierbara nyckeltal och syftet 
med de båda styrmedlen – att vara ett medel/en utgångspunkt för dialogen om 
mål och utveckling. Detsamma gäller stor bredd och balans mellan aspekter i 
boken och kvantifierbara och kvalitativa mått i rapporten. 

Det är också naturligt att jämföra samverkan, dialog och kvalitets-
redovisning/styrkort med försöksverksamheten ”Balanserad styrning” i ett 
antal kommuner som tidigare redovisats i kap. 1 där man försöker utveckla 
kommunala balanserade styrkort för att skapa balans mellan process och resul-
tat genom dialoger och samverkan. Likheterna är mycket stora enligt min upp-
fattning. 
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Interaktiv styrning och balans  

En intressant fråga är då hur rapportens och bokens tal om interaktiv styrning 
och balans kan förstås utifrån teoretiska resonemang och modeller? 

Ett sätt att förstå talet om balans och interaktiv styrning är att relatera till den 
teoretiska modell som kallas för ”intressentmodellen” och som finns beskriven 
av Johansson (1997) i boken ”Från regler till eget ansvar.” och som utgivits av 
Skolverket (1997). I artikeln ”Två perspektiv på målstyrning av offentlig verk-
samhet” redovisas två styrmodeller. 124  Den ena den s.k. maskinmodellen - 
styrning i ett vertikalt enaktörsperspektiv har tidigare beskrivits i avsnittet om 
styrning uppifrån. Den andra modellen den s.k. intressentmodellen – styrning i 
ett horisontellt fleraktörsperspektiv– bygger på ett systemteoretiskt tänkande 
och har enligt min uppfattning betydande likheter med grundläggande tankar i 
den interaktiva styrningsmodellen. Intressentmodellen infördes i Sverige i mit-
ten av 1960-talet och har utvecklats inom företagsekonomin125. Den används 
för att beskriva och analysera olika intressenters relationer till företaget och har 
haft stort genomslag inom företagsvärlden. Företagets intressenter beskrivs 
som aktörer och aktörsgrupper som är ömsesidigt beroende av företaget. In-
tressenter i modellen är ägaren, kunderna, leverantörerna, långivaren, företags-
ledningen, förvaltning/organisation, anställda samt stat och kommun. Verk-
samheten innefattas av två fält – ett yttre konfliktfält och ett inre harmonifält. 
Det sistnämnda uppnås när företagets och intressenternas krav och önskningar 
uppfylls. Det kan dock finnas motsättningar mellan intressenterna och det är 
nödvändigt att detta hanteras. Jag citerar: 

 
” Att uppnå balans mellan de olika intressenternas ofta motstridiga krav blir där-
för nödvändigt för att företaget på längre sikt ska kunna försäkra sig om resurser 
och därmed överleva… Denna balanspunkt kan dock snarast ses som en avspeg-
ling av de existerande maktförhållandena i organisationen. Den intressent som re-
dan har makt har större möjligheter än andra att agera så att de etablerade maktre-

                                                      
124Johansson, Anders. (1997): Två perspektiv på styrning av offentlig verksamhet. I Skolverket 
1997, s 51-63.  
Se även Johansson, Anders.(1995): Att styra med och mot mål och resultat. Förändrad styrning 
av offentlig verksamhet.  
125 Rehnman, Eric. & Stymne, Bengt. (1964): Företagsledning i en föränderlig värld. 
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lationerna bevaras. Existerande maktförhållanden kan emellertid ändras t.ex ge-
nom allianser mellan olika intressenter.”126  
 

Intressentmodellen, som av Abrahamsson & Andersen (2000) också kallas koa-
litionsmodellen127 har inslag av maktbalans, jämvikt och harmoni och kan också 
kopplas till den s.k. balans- eller jämviktsteorin128 som betonar vilken roll som 
upplevelsen av jämvikt spelar för motivation. Flera av rapportens och bokens 
skrivningar om delaktighet, inflytande, att äga uppdraget och informell styrning 
syftar till ökad motivation. 

Inom pedagogisk verksamhet har Karlsson (1995) använt intressent-
modellen129 som utgångspunkt för en utvärderingsstudie av fritidverksamhet 
för skolbarn. Även om studien handlar om utvärdering kan några av Karlssons 
slutsatser ge indikationer på hur samverkan i pedagogisk verksamhet som byg-
ger på intressentmodellen kan fungera. Karlsson menar att en styrka med in-
tressentmodellen är bl. a att den ger intressenterna en framskjuten roll där möj-
ligheter skapas för att spegla olika åsikter och synpunkter på verksamheten. 
Bland svagheterna kan nämnas att det kräves stora resurser för att kommunice-
ra med alla berörda om ett reellt inflytande skall nås. Det är också svårt att kun-
na ge alla intressenter lika möjligheter för att kunna hävda sina krav och intres-
sen. Modellen kan i detta sammanhang uppfattas spegla en alltför naiv syn på 
de rådande maktstrukturerna i samhället. 130 

Gemensamt för intressentmodellen och den interaktiva styrningsmodellen är 
att de handlar om samverkan på ett plan där formell organisation och olika 
intressenter möts och samverkar. Stenberg (1999) har beskrivit detta som en 
imaginär organisation som kan bestå av mer eller mindre oberoende aktörer 
från olika verksamheter och områden. Dessa möts i olika temporära konstella-
tioner som nätverk, projektgrupper och samverkansgrupper. De imaginära 
organisationerna är inte en formell organisationsform i juridisk mening utan 

                                                      
126 Johansson, Anders. (1997): Två perspektiv på styrning av offentlig verksamhet. I Skolverket 
1997, s 59. 
127 Abrahamsson, Bengt & Andersen, Jon Aarum. (2000): Organisation – att beskriva och 
förstå organisationer, s 183, 268. 
128 a.a., s 154. 
129 Enligt Rhenman, Eric. (1967): Företagsdemokrati och företagsorganisation. 
130 Karlsson, Ove. (1995): Att utvärdera mot vad? Om kriterieproblemet vid intressentutvärdering. 
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bygger på gränsöverskridande mellan olika aktörer. 131 Det informella samspel 
och dialog mellan skolan/företaget som organisation och olika aktörer som det 
skrivs om i rapporten och boken skulle enligt min uppfattning kunna ses som 
en imaginär organisation. 

I ett implementeringsperspektiv kan den interaktiva styrningsmodellen jäm-
föras med det sk nätverksperspektivet som enligt Sannerstedt (2002) kan upp-
fattas som ett mellanting mellan de tidigare nämnda top-down och bottom-up 
perspektiven. I nätverksperspektivet som ibland kallas ”den korporativa model-
len” sker implementeringen av politiska beslut i samspel mellan olika aktörer 
och intressenter. Genom att dessa har likartade och motstridiga intressen kan 
man enligt Sannerstedt 
 

…”se agerandet i nätverken som mönster av förhandlingsprocesser, där både 
konfliktlösning och gemensamt problemlösande blir väsentliga inslag i genomfö-
randeprocessen. Dessa nätverk av olika aktörer utgör svårfångade mönster av 
delvis informella kontakter.” 132  

 
Sannerstedt menar att det är svårt att påvisa nätverkens inflytande på imple-
menteringen av politiska beslut genom att de är svåra att styra. I vissa fall kan 
de fungera som avsett särskilt i frågor där det finns många motstridiga intressen 
som löses av de inblandade genom förhandlingar. 

Både i rapporten och i boken skriver man om interaktiv styrningsmodell re-
spektive interaktivt styrsystem. I rapporten definieras inte interaktiv styrnings-
modell men det användes synonymt med begreppet samverkande styrning vil-
ket jag tidigare analyserat. 

I boken tar författarna, som exempel på styrning där strävan efter balans mel-
lan olika aspekter är en huvudtanke, upp Simons133 interaktiva styrsystem som 
bygger på idén att styra stabilitet med ett diagnostiskt styrsystem (t ex ekonomi-
system) och samtidigt säkerställa utveckling genom ett interaktivt styrsystem. 
Man skriver i boken: 
 
                                                      
131 Stenberg, Rebecca. (1999): Organisationslogik i samverkan. Konsten att organisera samver-
kan i en imaginär organisation av offentliga aktörer. 
132 Sannerstedt, Anders. (2002): Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken. I 
Rothstein (red.) 2002, s 23. 
133 Simons, Robert. (1995): Levers of Control: how managers use innovative control systems to drive 
strategic renewal. 
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” Med ett interaktivt styrsystem avses ett system som säkerställer en kontinuerlig 
dialog mellan ledning och ansvariga om utveckling av de grundläggande premis-
serna för verksamheten. Detta system kan kretsa kring vad som helst som speglar 
företagets utveckling bara det skapar tillfällen för en kontinuerlig dialog.” (s 31) 

 
Styrsystemet innehåller fyra ”basic levers”: Förutom det diagnostiska, som rik-
tar sig mot den aktuella verksamheten, och det interaktiva, som bevakar föränd-
ringar i företagets strategi, pekar Simons på de grundläggande värderingarna 
och ett begränsningssystem för medarbetarnas handlingsfrihet. Traditionellt har 
styrningen varit diagnostisk – att arbeta utifrån fastställd strategi och att följa 
upp kursen men idag ökar kraven på interaktiv styrning vilket kan mötas genom 
att det formella styrsystemet utvecklas åt det hållet.  (s 28, 75)  

Simons styrsystem bygger på tankar från den kinesiska filosofin om positiva 
(yang) och negativa (yin) krafter som när de förenas skapar värden där 
 

”Värdesystemet och det interaktiva styrsystemet representerar de positiva krafter-
na, medan det diagnostiska styrsystemet och begränsningssystemet representerar 
det de negativa krafterna.” (s 32) 

 
Sammanfattningsvis finns utifrån textförfattarnas beskrivning likheter mellan 
Simons interaktiva styrsystem som ju bygger på dialog och talet om interaktiv 
styrning i boken och rapporten. Man skulle kunna säga samverkande styrning 
lika väl skulle kunna kallas för dialogstyrning eller styrning med dialog vilket 
ligger nära Wallins (1997) samtal genom styrning – styrning som samtal vilket 
jag tolkar som ett tal i tiden och ett sätt att skapa nya diskurser. 
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5. TALET OM MARKNADSEKONOMISKA 
STYRNINGSMODELLER 

 
I detta kapitel kommer jag att analysera talet om skolans marknadisering i rap-
porten och relatera detta till boken, teorier och modeller. Skälet till att denna 
kategori blir föremål för en fördjupad analys i ett särskilt kapitel är att denna 
fråga finns som en delfråga i forskningsprojektet och även som två av mina 
frågeställningar i föreliggande delstudie. I analysen i bilaga 1 har jag funnit  att 
skrivningar om marknadsekonomiska styrningsmodeller i skolan - skolans 
marknadisering förekommer och kan tolkas som en del i skolans styrningspro-
blem och att detta är en internationell företeelse.  

Ett exempel från analysen på det sistnämnda är när arbetsgruppen med hän-
visning till Daun (2001) i kapitlet ”Vad skolans styrning handlar om” konstate-
rar att det skett en förändring av skolsystemen internationellt sett som kan be-
skrivas i termer av ”decentralisering, valfrihet, privatisering eller införande av 
marknadsmekanismer”. Detta har medfört att styrningen innehåller mindre av 
proaktiv styrning och mer av retroaktiv styrning med uppföljning och utvärde-
ring inriktad på ”undervisningens kvalitet och resultat”. (s 18) 

Vad gäller den svenska skolan konstaterar arbetsgruppen att kommunerna 
under 1990-talet hade tydliga ekonomiska problem vilka ledde till neddragning-
ar som i sin tur bl. a. medverkade till att marknadsekonomiska styrningsmodel-
ler med nya begrepp från näringslivet infördes i skol-verksamheten. Man skri-
ver: 

 
”Marknadsekonomiska styrningsmodeller förväntades i många kommuner effek-
tivisera skolan och ett nytt språkbruk fördes successivt in i skolans vardag. Skolan 
blev en resultatenhet, rektor kallades resultatansvarig, pedagogiska program om-
nämndes som affärsidéer, elever och föräldrar skulle betraktas som kunder vars 
behovstillfredsställelse kom att mätas via mekaniska kvalitetsprogram. Konkreta 
inslag som exempelvis prestationslön, kundorientering, resultatmätningar och 
kvalitetskontroller – begrepp som stammar från vinstmaximerad verksamhet – 
blev legio.” (s 94) 
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Citatet kan i textförfattarnas anda tolkas som en fortsatt mer detaljerad beskriv-
ning av hur marknadiseringen av skolan i Sverige gått till och överensstämmer 
innehållsmässigt i stort med den forskning inom området jag refererat till i kapi-
tel 1. 

En alternativ tolkning är att texten kan förstås som kritik mot och/eller av-
ståndstagande från marknadsekonomiska styrmodeller i skolverksamhet. 

Arbetsgruppens beskrivning av införandet av marknadsekonomiska styrmo-
deller i skolan är ett belysande exempel på det som Fairclough (1995) kallar 
”marketization of public discourse”. Detta innebär i korthet att marknadsdis-
kurser koloniserar den offentliga sektorns diskursiva praktiker och tränger un-
dan den tidigare dominerande välfärdsdiskursen. Detta kan ske genom att för-
ändra diskursordningen med språket genom att använda diskurser och ett 
språkbruk som är knutet till en annan verksamhet (genrer) på ett nytt sätt. Sär-
skilt framgångsrikt är att utnyttja diskurser och genrer från andra diskursord-
ningar. 134 

Winther Jörgenson & Philips (2000) beskriver detta på följande sätt i en jäm-
förelse med det nuvarande danska sjukvårdssystemet: 

 
”Välfärdsdiskursen har varit dominerande men för en kamp med andra diskurser, 
inklusive en nyliberal konsumtionsdiskurs som tidigare uteslutande var varit för-
bunden med marknadens diskursordning.”135 
 

Arbetsgruppen återkommer senare i rapporten till marknadiseringen av skolan. 
I kapitel 7 ”Ett tydligare nationellt uppdrag” beskriver man skillnaden mellan 
skolverksamhet och näringslivsverksamhet. Man skriver: 

 
”Arbetsgruppen vänder sig mot det arv som finns kvar från en grundstruktur för 
styrning som utformades för helt andra syften och i en annan tidsepok än att väg-
leda dagens skola /…/ Rationaliteten i välfärdstjänster, som exempelvis skolan, 

                                                      
134 Fairclough, Norman.(1995): Critical discourse Analysis. The critical stydy of language, s 130 
– 166. 
Diskursordning definieras som samtliga diskursiva praktiker inom en institution och 
relationerna mellan dem. Exempel på diskursordningar är universitetens diskursord-
ning. Inom en diskursordning finns olika diskursiva praktiker där tal och skrift produce-
ras och tolkas och där diskurser och genrer används på vissa sätt.(a.a. s 131-35) 
Se även Fairclough, Norman (1992a, 1993, 1998) i Winther Jörgensen & Phillips (2000). 
135 Winther Jörgensen & Phillips. (2000): Diskursanalys som teori och metod, s 76. 
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bygger på en medveten social interaktion mellan olika aktörer. Man kan därför 
heller inte okritiskt överta modeller eller förebilder från andra områden än just 
välfärdstjänster. Modeller från marknaden syftar ytterst till vinst, konkurrens eller 
kommersialisering. Skolverksamhet handlar däremot om att maximera välfärd.” (s 
104) 

 
Textförfattarna tycks mena att syftet med skolverksamhet är att maximera väl-
färd till skillnad från marknaden där syftet är att maximera vinsten. En annan 
skillnad är att skolverksamheten förutsätter en planerad och genomtänkt social 
interaktion mellan människor – dvs. ett nödvändigt villkor- vilket inte behöver 
vara fallet i en marknadsorienterad verksamhet. Det är inte fel att marknadisera 
skolverksamheten men modeller och program som används i företag bör an-
passas till skolans förutsättningar innan de införs i skolan. – Ett försanthållande 
att skolan är marknadiserad men också ett ställningstagande för en skolanpas-
sad marknadisering. 

Utifrån en alternativ tolkning kan texten ovan med fokus på ”vänder sig mot”, 
”därför heller inte”, ”än just ”och ”däremot” förstås som avståndstagande  där 
man ser marknadiseringen av skolan som en av orsakerna till  styrningsproble-
men. Arbetsgruppen tar därför helt avstånd från de  marknadsekonomiska styr-
ningsmodeller som införts i många kommuner med resultatenheter, affärsidéer, 
konkurrens, kommersialisering, mekaniska kvalitetsprogram, prestationslön etc.  

Ett annat exempel som kan tolkas som kritik mot skolans marknadisering i 
rapporten är skrivningarna om risken med att kvalitetsarbetet inriktas på ekono-
miska nyckeltal och enkla mätbara storheter och som jag tidigare redovisat. 

Mot bakgrund av denna analys visar en sammanfattning att skolans markna-
disering förkommer i rapporten med tre inriktningar: 

 
– som ett försanthållande att marknadsmekanismer införts inte bara i den 
svenska skolan utan även internationellt 
– som en kritik mot att marknadsekonomiska modeller som t ex kvalitets- 
program okritiskt införs i skolan utan att ta hänsyn till att skolans uppdrag 
handlar om välfärdstjänster som är svåra att mäta alternativt ett avstånds- 
tagande. 
– som ett styrningsproblem som behöver åtgärdas 

 
Samma problem i den offentliga sektorn tas även upp i boken i avsnittet om balans 
mellan effektivitet och produktivitet. Effektivitet definieras här som bedömning 
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av ”graden av måluppfyllelse i relation till resursinsatserna”. Författarna konsta-
terar att möjligheterna att mäta och bedöma effektiviteten skiftar mellan olika 
verksamheter. I företag används ofta lönsamheten som mått medan det i of-
fentlig verksamhet är svårt att finna mått som kan mäta eller beskriva effektivi-
teten. Problemet är att kostnaderna lätt kan tas fram medan det är betydligt 
svårare att finna mått på värdet av vad man uppnått. (s 69 ff) 

I boken finns även skrivningar som kan tolkas som kritik mot vissa delar i före-
tagens och offentliga sektorns ekonomistyrning. Ett exempel på detta är ”modeflu-
gorna” t ex styrkort och TQM som okritiskt anammats av organisationerna 
utan en grundläggande förståelse för den egna organisationens förutsättningar 
och utveckling. Enligt författarna har modeflugorna en alltför ensidig betoning 
på kortsiktiga nyckeltal och kvalitetsmål, vilket leder till en brist på långsiktigt 
perspektiv. För att få fungerande styrkort och balans i styrningen krävs att de 
långsiktiga visionerna och de ickefinansiella måltalen lyfts fram i olika de olika 
perspektiven. 

Detta gäller även den offentliga sektorn som enligt bokens författare har sina 
modeflugor. Men man har även där börjat att förorda en vidare balans i styr-
ningen. Man skriver: 

 
”Även inom den offentliga sektorn där modeflugor som olika budgetmetoder och 
beställar/utförarmodeller florerat under senare år förespråkas också en bredare 
balans i styrningen. För sjukvården talar man således om vikten av balans mellan 
planering och marknad, samt mellan ekonomiska och andra styrformer, inte minst 
professionell styrning.” (s 32) 
 

Textförfattarna tycks mena att efter en tid med marknadsekonomiska experi-
ment i den offentliga sektorn har det under de senaste åren skett en utveckling 
inom styrningen av offentlig sektor som pekar mot en bredare balans mellan 
traditionella styrformer för offentlig sektor och marknads-ekonomiska styrfor-
mer från företagsvärlden. 

Om jag alternativt tolkar texten kan den förstås så att orsaken till styrnings-
problemet är styrmetoder som modeflugor. Svagheterna med dessa är att de har 
ett kortsiktigt perspektiv och är alltför fokuserade på nyckeltal. Genom att an-
vända metaforen modefluga (kortlivad nyhet) och ge det stort utrymme i texten 
legitimeras en lösning på problemet som skall uppfattas som stabil och bestän-
dig och ge ett långsiktigt perspektiv dvs. ett förändringstal. 
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Ytterligare en alternativ tolkning är att texten kan förstås så att till och med 
den offentliga sektorn har tillägnat sig modeflugor hämtade från marknaden. 
Man har nyligen upptäckt misstaget att alltför ensidigt betona dessa och därför 
börjat med att balansera ekonomiska styrformer med andra icke ekonomiska 
styrformer. Genom jämförelsen med offentlig sektor, som föregångare med en 
”bredare balans” än den snäva som företagen har, legitimeras ett förändringstal 
som också kan ses som en antydan om hur styrningsproblemet kan lösas: – En 
bred blandning av - eller samordning mellan - styrformer från företag och of-
fentlig sektor. 

Ett sätt att pröva ansatsen om ”blandning av” i den sista alternativa tolk-
ningen kan vara att jämföra skolans styrning i rapporten och styrning av företag 
i boken i första hand med avseende på likheter. 

Ovanstående analys samt analysen i kap 4 - 7 och bilaga 1 visar sammanfatt-
ningsvis enligt min uppfattning på likheter i styrningsproblematiken inom föl-
jande områden: 

 
* Styrningsproblemet: 
– kortsiktiga mål prioriteras före de långsiktiga målen 
* Orsaker till styrningsproblemet:  
– kvalitetsprogram/styrkort/mål med för ensidig betoning på mätbara kvali-
teter 
– för mycket styrning uppifrån 
– de snabba omvärldsförändringarna 
* Principiella lösningar på styrningsproblemet: 
– ökad styrning nerifrån 
– balans i styrningen  
– starkare betoning på de långsiktiga målen 
* Styrningsproblemets lösning: 
– En interaktiv styrning – Samverkan styrning/Samverkan mellan formell och 
informell styrning som handlar om att utveckla en dialog inom och mellan olika 
nivåer i verksamheten kring kvalitetsprogrammet/styrkortet med syfte att skapa 
delad förståelse för organisationens mål och uppgifter samt dela värderingar 
inom organisationen. 
 

Jämförelsen ovan och min tidigare analys visar enlig min uppfattning på att det i 
rapporten och boken finns en gemensam kärna i styrningsproblematiken, dess 
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orsaker och hur vissa delar av styrningsproblemet bör lösas principiellt och i 
stort. Även en språklig likhet kan märkas i form av ledande ord och begrepp 
som t.ex. samverkan, dialog, interaktiv och balans särskilt när det gäller fram-
tidsperspektivet dvs. lösningen på styrningsproblemet. 

Som exempel på detta tar jag balans i motsatsparet stabilitet och dynamik i 
boken som enligt min uppfattning har en tydlig marknadsekonomisk diskurs och 
innehållsmässigt visar stora likheter med rapportens skrivningar om balans mellan 
anpassning till en föränderlig omvärld och organisationens egen förändring 
samt proaktiv och reaktiv styrning.(se bilaga 1 och analysen i kapitel 4) 

Stabilitet och dynamik i boken handlar om avvägningen mellan att hålla fast 
vid grundläggande värden och egenskaper hos den producerade varan eller 
tjänsten och krav på utveckling av företaget. genom expansion, ny teknologi, 
nya produkter eller nya tillämpningar för att möta en ständigt föränderlig om-
värld. Det gäller enligt författarna att skapa förutsättningar för att bedriva dessa 
processer parallellt med varandra vilket kan vara problematiskt. (s 26, 79) Man 
skriver: 

 
” Antingen håller man för hårt fast vid det befintliga, så att anpassningar till nya 
förutsättningar inte genomförs – man har ett alltför hårt motstånd mot föränd-
ringar – eller så grips man av en ” förändringsparanoia”, försöker anpassa verk-
samheten efter varje ny signal från marknaden. Bägge dessa fållor är förödande 
för överlevnaden; en mellanväg måste sökas.” ( s 79) 
 

Enligt författarna är det formella/traditionella styrsystemet uppgifter att likt ”en 
väloljad maskin” stödja den befintliga verksamheten och dess struktur för att 
skapa effektivitet och stabilitet i verksamheten. Men kraven på förändring och 
utveckling gör att det finns ett ständigt behov av dynamik i företaget. Det är 
därför enligt författarna viktigt att de stabiliserande egenskaperna hos styrsy-
stemet inte blir ”en bromskloss” och hämmar dynamiken. 

Författarna visar också på två metoder för att hantera stabiliteten och dyna-
miken. En traditionell metod där företagets grundläggande affärsidé utvecklas 
vidare utifrån en strategi innefattande en långsiktig förändring baserad på be-
dömningar av den framtida utvecklingen. Den andra är en kompletterande me-
tod där man fortlöpande analyserar förändringar på olika marknader för att ta 
ställning till om och hur befintlig strategi skall anpassas. 

Det gäller enligt författarna att finna en lämplig balans mellan dessa metoder.  
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Utifrån en alternativ tolkning av texten om stabilitet och dynamik finner jag 
att den kan förstås på två sätt. Det ena handlar om effektivitet som det befintli-
ga, grundläggande värden, långsiktighet och stabilitet och metaforen väloljad 
maskin. Parallellt med detta tar man också upp tradition och förändringsmot-
stånd och metaforen bromskloss. Det andra sättet handlar om flexibilitet, dy-
namik, utveckling och anpassning till en föränderlig marknad. En alltför stark 
betoning på det ena perspektivet på bekostnad av det andra är avgörande för 
företagets framtida existens och fortlevnad. 

Den tidigare jämförelsen och exemplet ovan skulle kunna tyda på att min al-
ternativa tolkning av tidigare citat från boken skulle kunna förstås som en 
”blandning av” - eller ”samordning mellan” - styrformer från marknaden och 
offentlig sektor. Detta skulle i så fall kunna ses som en början eller fortsättning 
på en utveckling av en gemensam diskurs om styrning av företag och offentlig 
skolan. En sådan utveckling av en gemensam diskurs skulle kunna vara ett ut-
tryck för det som Fairclough (1995) kallar interdiskursivitet och som definieras: 
 

”interdiscursivity the constitution of a text from diverse discourses and gen-
gres.”136  

 
Interdiskursivitet är således en text som sammansatts av en kombination av 
olika diskurser och genrer till en ny diskursiv blandning. Interdiskursiviteten är 
nära besläktad med intertextualitet som enligt Fairclough innebär att man byg-
ger på tidigare använda ord och texter eller införlivar delar av ord och texter 
från dessa.137 

Ett exempel på interdiskursivitet är skrivningen om kvalitetsgaranti som en 
förutsättning för lokalt ansvar, likvärdighet och demokrati i rapporten (s 92) där 
man blandar demokratidiskurs och marknadsdiskurs till en ny diskursiv mix 
som skulle kunna kallas för en ”demarkdiskurs”138. Talet om ”interaktiv” styr-
ning som förekommer både i rapporten och boken kan ses som ett annat ex-
empel på interdiskursivitet – en början eller fortsättning på en utveckling av en 
ny diskursiv blandning om styrning av företag och offentlig sektor. Men inter-

                                                      
136 Fairclough, Norman.(1995): Critical discourse Analysis. The critical stydy of language, s 133 
ff. 
137 ibid. Se även Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise. (2000): Diskursanalys 
som teori och metod, s 77 ff. 
138 Mitt uttryck för en ny diskursiv blandning av demoktrati- och marknadsdiskurs. 
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aktiv styrning kan också ses som en intertextualitet där ”interaktiv”, som är ett 
vanligt förekommande ord/begrepp inom framför allt media, IT, och modern 
teknik, men också inom utbildning och marknadsföring,139 har införlivats i 
marknadsdiskursen och demokratidiskursen. Ett liknande exempel på intertex-
tualitet är skrivningarna om dialog, uppdrag och frirum i rapporten. 

I tidigare citat från boken om självstädighet och dynamik skriver textförfat-
tarna om överlevnad. Detta återkommer senare i boken när man betonar vikten 
av att företaget för att överleva utvecklar sin förmåga att klara en konkurrenssi-
tuation med ”ständiga strategiska konfrontationer”. Man skriver: 

 
”Att i en sådan situation ha styrsystem som inte stödjer dynamiken i företaget el-
ler ännu värre verkar kontraproduktivt är förödande och har direkt påverkan på 
företagets överlevnadsförmåga.”(s 85) 
 

Textförfattarna tycks mena att företagets överlevnad har en direkt koppling till 
omvärldsförändringarna och styrsystemets förmåga att kunna hantera dessa. 

Även i den tidigare nämnda ”intressentmodellen” som har stora likheter med 
den interaktiva styrmodellen i rapporten och boken framhålles balans och har-
moni mellan motstridiga intressen som en förutsättning för organisationens 
överlevnad. 

Skrivningar om överlevnad finns även med i rapporten i samband med att ar-
betsgruppen presenterar de sju funktioner som fordras för att styrsystemet skall 
kunna ”utöva adekvat styrning”. Utgångspunkt för dessa är Scheins resone-
mang om organisationskultur som jag tidigare redogjort för i avsnittet om ba-
lans och även hänvisat till i avsnittet om att äga uppdraget. Scheins tankar som 
arbetsgruppen vill pröva på skolan går i korthet ut på att bl. a förståelse av upp-
drag och strategi samt konsensus och samsyn anses nödvändig för att skapa en 
sådan organisationskultur så att organisationen skall kunna utvecklas och över-
leva. (s 82) 

Balans (konsensus), att äga uppdraget och överlevnad i rapporten tolkar jag 
som arbetsgruppens sätt att pröva Scheins ”tankar på svenskt utbildnings-
väsende”.  

Frågan blir då vilken organisations överlevnad som avses i rapporten?  
Här kan jag tänka mig flera alternativ: 

                                                      
139 Källa: http://websok.libris.kb.se 
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a) den enskilda skolan som genom föräldrars/elevers rätt att välja skola är  
konkurrensutsatt av andra kommunala skolor eller friskolor. 
b) skolväsendet i ett större perspektiv som bärare av demokratiska värden  
uttryckta i långsiktiga värdegrundsmål och vissa strävansmål i de nationella  
styrdokumenten. 
c) skolan i ett vidare perspektiv som den likvärdiga skolan vars likvärdighet  
skall garanteras med kvalitetsprogram. 
d) alternativ a), b) och c). 
 

Arbetsgruppen tar inte upp denna fråga konkret i rapporten men berör den 
indirekt. Min tolkning är att alla alternativen är tänkbara. Detta kan i så fall vara 
exempel på där en blandad diskurs om demokrati och marknadisering (demark-
diskurs) skapas i rapporten. 

Ett annat liknande exempel på hur en blandad diskurs skapas är när arbets-
gruppen använder Scheins tankar om sambandet mellan organisations-kultur 
och överlevnad i företag som utgångspunkt för att lösa styrningsproblem i of-
fentlig sektor (skolan). Man kan här säga att arbetsgruppen försöker leva som 
den lär dvs. att inte okritiskt överta modeller från marknaden utan att först 
försöka anpassa dem till ”välfärdstjänster”.  

Ännu ett exempel på detta är det tidigare nämnda kommunförbunds-
projektet Balanserad Styrning (Svenska kommunförbundet, 2000) som drivs i 
ett antal kommuner för närvarande. I förordet till en av skrifterna beskrivs pro-
jektet på följande sätt: 

 
” Utgångspunkten är för utvecklingsarbetet som beskrivs i denna skrift har varit 
att utveckla Balanced Scorecard konceptet till en modell för att åstadkomma vad 
vi kallar en ”balanserad styrning” i kommunal verksamhet. Målet var att arbeta 
fram en uppföljningsmodell som inte enbart beaktar en traditionell ekonomisk 
uppföljning utan också innefattar ett kundtänkande, hur man arbetar, personalens 
välbefinnande och inte minst ett perspektiv som handlar om förbättringar och 
framtiden.”140 
 

Projektets nyckelbegrepp är som tidigare nämnts ”dialog, delaktighet och för-
ståelse” vilket tillsammans med citatet ovan skulle kunna vara en beskrivning på 

                                                      
140 a.a., s 6. 
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den interaktiva styrmodell som föreslås som lösning på styrningsproblem både i 
rapporten för skolans del och i boken för marknaden.  

Ytterligare ett exempel på hur en ny diskursiv blandning om styrning produ-
ceras är enligt min uppfattning framför allt rapporten men också boken. I den nya 
diskursiva blandningen finns både i rapporten och boken också en koppling till 
ett tal om snabba omvärldsförändringar, framtiden, utveckling och överlevnad. 
Vad gäller det sistnämnda – överlevnad – gäller detta både företag och skolan. 
Beträffande skolan tycks man i rapporten mena både skolan som konkurrensut-
satt skolenhet och skolväsendet i ett större perspektiv som bärare av demokra-
tiska värden. Detta är i sig ännu ett exempel på när och hur en ny diskursiv 
blandning av demokrati och marknadsdiskurs (”demarkdiskurs”) skapas med 
överlevnad som överordnad diskurs. 

 
Finns det då influenser från företagsvärlden i rapporten? 

 
Mitt svar på ovanstående fråga är inte entydigt. Visst finns det många likheter i 
talet om styrning i rapporten och boken, som får representera talet om före-
tagsstyrning, men också olikheter vilka jag påvisat i min analys. Däremot kan 
jag konstatera att flertalet av de teoretiska modeller som jag i min analys redovi-
sat och relaterat till talet om styrning är hämtade från företagsvärlden. De äldsta 
är från 1890 – talet och har presenterats i skrifter utgivna av Skolverket och 
Svenska Kommunförbundet under 1990-talet.  

I rapporten förekommer också hänvisningar till modeller hämtade från före-
tag i USA som arbetsgruppen vill ”pröva på svenskt utbildningsväsende”. Även 
de modeller och program som presenteras av Skolverket för kvalitetsarbete och 
kvalitetsredovisning är hämtade från företagsvärlden. Den interaktiva styrmo-
dell från 1995 som hänvisas till i boken och som har vissa likheter med samver-
kande styrning är den modernaste modellen och är även den inriktad på företag. 
I ett implementeringsperspektiv finns motsvarande modeller för genomförande 
av politiska beslut där nätverksmodellen är den som ligger närmast den interak-
tiva styrmodellen. 

Mot bakgrund av detta kan jag påstå att det finns influenser från företags-
världen i rapporten.  
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I Fairclougs (1992, 1995) modell för diskursanalys kan detta beskrivas som 
att utnyttja diskurser och genrer från marknadens diskursordningar141. Vad man 
däremot kan fråga sig är om det handlar om kolonisering av skolans diskursiva 
praktik. Arbetsgruppens sätt att själva introducera företagsekonomiska modeller 
för att pröva dem på skolan torde mera tyda på att det snarare handlar om en 
medveten ”import” av andra diskursordningar som man med hjälp av språket 
anpassar till skolan. Å andra sidan visar min analys att det finns influenser från 
offentlig sektor i boken, viket tyder på ett visst ömsesidigt utnyttjande av diskur-
ser och genrer från andra diskursordningar. 

 

                                                      
141 Fairclough, Norman.(1992): Discourse and social change, s 71 ff. 
se även Fairclough, Norman.(1995): Critical discourse Analysis. The critical stydy of language, s 
98 ff. 
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6. SAMMANFATTNING OCH AVSLUTANDE 
REFLEKTIONER 

 

S A M M A N F A T T N I N G  

Inledning  

Syftet med föreliggande studie är att med hjälp av två texter identifiera och på olika 
sätt förstå talet om skolans styrning och styrningsproblematik. Med talet om 
styrning avses här vad som sägs och sättet att tala om styrning. Den ena stude-
rade texten – rapporten - handlar om skolans styrning och den andra – boken - 
om företagsstyrning. Att jag valt texter från dessa båda områden baseras bl.a. på 
mina frågeställningar: Finns likheter och skillnader i talet om styrning mellan 
skola och företag? Förekommer influenser från marknadsekonomiska styrmo-
deller till skolans styrning – skolans marknadisering? 

Studien har sin utgångspunkt i det diskursanalytiska fältet som på så sätt ut-
gör min övergripande teoretisk referensram där jag ser diskursen som ett analy-
tiskt redskap eller som den ram som omfattar undersökningen. Då jag uppfattar 
att skillnaden mellan diskurs, diskursiv praktik och social praktik är otydlig an-
vänder jag begreppet diskurs som det sätt på vilket vi tänker, talar och handlar 
inom ett visst område. Det innebär att när jag i arbetet använder uttrycket ”talet 
om” menar jag diskurs. Min huvudsakliga metod för att tolka de utvalda texter-
na har en hermeneutisk ansats. De hermeneutiska analysen omfattar flera läs-
ningar av texten, analys av tolkningsproblem och tolkning av texten. I den sist-
nämnda fasen är den hermeneutiska cirkeln central där olika sidor av texten får 
belysa varandra utifrån kontexten och helheten.  

 

Analysfas 1 

Min tolkning av texten bygger på läsning. Efter ett antal läsningar av rapporten 
har jag har jag funnit det lämpligt att som en första kategorisering för tolkning 
strukturera texterna med hjälp av frågeställningarna 
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– Hur konstrueras styrningsproblemet? 
– Hur kan styrningsproblemet lösas? 
 

Efter tolkning av texterna utifrån denna kategorisering gör jag nya läsningar av 
den helhet som skapats för att ur denna kategorisera på nytt genom att söka 
andra teman som jag tolkar, relaterar till olika kontext, teorier och modeller. 
Syftet med detta tillvägagångssätt är att med den hermeneutiska spiralen öka 
förståelsen när delarna relateras till helheten och tvärtom. 

När det gäller analysen av texten har jag gått tillväga på så sätt att jag använ-
der mig i huvudsak av två olika sätt att tolka textens budskap. Det första där jag 
försöker ge texten den mening som jag antar att textförfattarna avsett. Det 
andra sättet, som är min egen tolkning, är en alternativ tolkning där 
jag/forskaren lägger in bakomvarande faktorer som jag förmodar har bidragit 
till formuleringarna. Den alternativa tolkningen kan även vara en kritisk ifråga-
sättande tolkning av min egen tidigare befintliga tolkning vilket betyder  att flera 
alternativa tolkningar kan förekomma utgående från samma citat  från texten. I 
analysen inträffar ibland att jag fokuserar på språket, språkanvändningen, de 
meningsbärande begreppen och vissa metaforer vilket kan medföra att min 
analys påminner om eller har vissa inslag av diskursanalys. Utöver detta har jag i 
min metod ett mycket begränsat kvantitativt inslag med frekvensen av vissa 
ledande ord i texterna av det skälet att det kan säga något om helheten. Syftet 
med min metod att tolka texten är att se hur talet om styrning produceras och 
byggs upp. 

Analysen av texterna visar beträffande hur styrningsproblemet konstrueras sam-
manfattningsvis att tyngdpunkten i föreställningar om styrning är – relation och 
process i rapporten och effektivitet och måluppfyllelse i boken. Den alternativa 
tolkningen visar emellertid att rapporten har två parallella föreställningar där den 
andra om politiska ambitioner och styrning som instrument ligger nära bokens. 
Vad gäller orsakerna visar analysen vid en jämförelse på flera likheter mellan 
rapporten och boken. Den tydligaste likheten är metaforen ”modeflugor” som 
mekaniska kvalitetsprogram/mätbara mål och kvaliteter i rapporten och styrkort/ 
måltal och fokusering på nyckeltal i boken. Den största skillnaden är den tydliga 
kritiken i rapporten mot flera grundläggande problem och brister i den nuvarande 
styrningen av skolan. De olika tolkningarna kring hur styrningsproblemet kon-
strueras i både rapporten och boken pekar mot ett behov av en förändring av 
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synen på styrning – ett förändringstal som förbereder och legitimerar komman-
de förslag på lösning av problemet. 

En sammanfattande jämförelse av hur styrningsproblemet kan lösas visar så här 
långt både på likheter och olikheter i rapporten och boken. Den tydligaste lik-
heten är talet om balans men också en otydlighet i begreppet. Rapporten tar 
upp balans inom vissa områden medan man i boken betonar balans i samtliga 
dimensioner. Vissa likheter finns i synen på centralstyrning och lokalt ansvars-
tagande samt om mål. De största skillnaderna handlar om uppdraget och proak-
tiv styrning samt kvalitetsarbete som en förutsättning för likvärdighet och de-
mokrati i rapporten. Dessa förekommer inte i boken så här långt. En annan 
skillnad är handlingsplanen i boken hur man utvecklar styrningen och, som den 
alternativa tolkningen visar, det auktoritära förhållningssättet till medarbetarna. 

De olika analyserna av texten om förslag till styrningsproblemets lösning i 
rapporten - visar även här på olika inriktningar. Det som framträder ännu en 
gång är kritiken mot ensidig styrning av den enskilda skolan från högre nivåer 
samtidigt som man pläderar för en utökad lokal styrning. Det mest framträdande 
när det gäller förslag till lösning av problemet på sikt är en interaktiv styrnings-
modell som i stort innebär att de politiska målen kompletteras med en kon-
struktiv dialog mellan de kommunala nivåernas aktörer och intressenter för att 
utveckla ömsesidig kunskap och förståelse om uppdraget. Kvalitetsarbetet och 
kvalitetsredovisningar blir en del av det som kommuniceras mellan nivåerna 
och skall därför ses som en utvecklingsmotor. I modellen framträder samver-
kan som dialog/samtal och optimalt utjämnad maktfördelning, framför allt på 
lokal nivå, som ett offentligt samtal – en arena för maktutjämning, balans och 
demokrati. De alternativa tolkningarna visar dock på en ändrad maktfördelning 
genom samtal. Vilka som styr och vilka som skall styras dvs. aktörerna eller 
intressenterna på de olika nivåerna är otydligt på så sätt att det kan tolkas på 
flera sätt. Detta visas i de alternativa tolkningarna varav en är att det är ”de pro-
fessionella” som är huvudaktören bland de lokala aktörerna. Ytterligare en alter-
nativ tolkning visar dock att texten om den interaktiva styrmodellen kan förstås 
som förändring som status quo. 

Den interaktiva styrmodellen ”Samverkande styrning” i rapporten kan jäm-
föras med bokens Samverkan mellan formell styrning och informell styrning (styrning 
genom värderingar) även den en interaktiv styrmodell. I boken innebär denna att 
formella styrverktyg och verksamhetsstyrning kompletteras med informell styr-
ning som handlar om att i en strategisk dialog medvetet påverka värderingar 
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och företagskulturen. I denna samverkan kan det balanserade styrkortet vara en 
del av det som kommuniceras mellan nivåerna. Styrkortet får därmed rollen av 
katalysator. Genom styrkortens koppling till företagets uppgifter, mål och vi-
sion kommer dialogen även att handla om en lärprocess och att dela värdering-
ar inom organisationen. 

En alternativ tolkning är att detta handlar om en överlevnadsstrategi för före-
taget. 

Generellt visar samverkan formell styrning och informell styrning i boken på 
stora likheter med samverkande styrning i rapporten. Förutsättningarna är också 
likartade. Styrning med värderingar i boken motvaras av att äga uppdraget i rap-
porten. Orsakerna är också likartade: de snabba omvärldsförändringarna. Dialo-
gen är framträdande och medlet för att skapa dialogen handlar om likartade 
företeelser: det balanserade styrkortet i boken och kvalitetsarbetet/ redovisning i 
rapporten. 

 

Analysfas 2  

Med utgångspunkt i analysen ovan har jag särskilt studerat tolkningarna i rappor-
ten för att skapa en ny kategoriindelning med syftet att identifiera olika diskurser 
om styrning. Härvid har jag funnit beträffande hur styrnings-problemet kon-
strueras att detta domineras av tolkningar som handlar om centralstyrning, 
maktutövning, kontroll, regelstyrning, instrumentell rationalitet, hierarkier, en-
sidig styrning från högre nivåer samt för höga politiska ambitioner och orealis-
tiska mål. Samma typ av tolkningar finns emellertid även när det gäller hur styr-
ningsproblemet skall lösas som t ex. offensiv politisk centralstyrning, De alterna-
tiva tolkningarna visar på ökad centralstyrning med lojalitet mot uppdraget och 
acceptans för tydligare och trovärdiga mål. Dessa tolkningar skulle kunna vara 
utgångspunkten för en kategori/styrningsdiskurs som jag benämner styrning 
uppifrån. 

Denna förkommer som framgått av analysen ovan även i boken. 
När det gäller hur styrningsproblemet skall lösas visar finner jag att tolkning-

arna i rapporten har två inriktningar. Den ena handlar om lokal styrning, frirum, 
självständighet, inflytande, professionell styrning, lokalt ansvar, frihet, solidari-
tet mot uppdraget och proaktiv styrning. Detta skulle kunna vara utgångspunk-
ten för en kategori/styrningsdiskurs som jag benämner som styrning nerifrån. 
Denna förkommer även i boken men i mindre grad. Den andra inriktningen 
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handlar om samspel, samverkan, samtal, dialog, förståelse för uppdraget, opti-
malt utjämnad maktfördelning och kvalitetsarbete. De alternativa tolkningarna 
visar här på ändrad maktfördelning till de professionellas fördel. Denna inrikt-
ning skulle kunna vara en utgångspunkt för en kategori/ styrningsdiskurs som 
jag benämner interaktiv styrning. Denna förkommer som framgått av analysen 
tidigare även i boken. 

I rapporten förekommer begreppet balans i samband med hur styrningspro-
blemet skall lösas principiellt. Här anses balans vara en förutsättning för en väl 
fungerande styrning. I boken är balans kärnan i lösningen på styrningsproble-
met. De alternativa tolkningarna visar på en otydlighet och glidningar i begreppet. 
Detta blir utgångspunkten för en kategori/ styrningsdiskurs som jag benämner 
balans i styrningen. 

När det gäller orsakerna till styrningsproblemen förkommer i rapporten ut-
sagor om skolans marknadisering som i textförfattarnas anda kan tolkas som att 
den marknadisering som skett är en av orsakerna till styrningsproblemet men 
om marknadiseringen görs på ett skolanpassat sätt utgör den inget problem. 
Detsamma gäller skolans användning av kvalitetsprogram i den retroaktiva 
styrningen. Alternativa tolkningarna visar dock på ett avståndstagande generellt 
till skolans marknadisering. Detta blir utgångspunkten för en kategori som jag 
benämner talet om skolans marknadisering. 

Inom dessa fem nya kategorier  
 
– styrning uppifrån 
– styrning nerifrån 
– balans i styrningen 
– interaktiv styrning 
– skolans marknadisering 
fördjupar jag analysen genom att bl. a. utifrån exempel från analysen relatera  
till kontext, teorier och modeller.  
 

Analysfas 3 

Min fördjupade analys av talet om styrning i både rapporten och boken visar 
sammanfattningsvis på följande: 

Styrning uppifrån som handlar om hierarki, centralstyrning och uppdraget kan 
relateras till flera likartade styrmodeller som benämnes styrning i ett vertikalt 
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enaktörsperspektiv eller maskin-, mekaniska-, rationella, traditionella, legalby-
råkratiska modellen. Dessa styrmodeller har under lång tid legat till grund för 
styrningen av företag och även offentlig förvaltning. Likheter finns även med 
den idealtypsmodell som i ett implementeringsperspektiv kallas för top –down. 
I talet om styrning uppifrån förekommer metaforerna instrument, kedja, styr-
kedja och maskin (Sannerstedt, 2002). 

Talet om styrning nerifrån, som handlar om decentralisering, och som finns 
både i rapporten och boken parallellt med talet om styrning uppifrån är ett 
förändringstal om ökat lokalt inflytande och ansvar samt större lokal självstän-
dighet och delaktighet. Den mest framträdande skillnaden är att man i rapporten 
har ett tydligare förändringstal om detta genom att man dessutom  pläderar för en 
fördjupad decentralisering, ökad lokal frihet, likvärdighet, optimal utjämnad makt-
fördelning och ömsesidighet - ett tal om demokrati - samt ökat tolknings- och 
handlingsutrymme för de professionella - professionell styrning. Även metafo-
ren frirum förekommer. Talet om styrning nerifrån kan enligt min fördjupade 
analys relateras till den styrmodell som kallas ”bottom – up” i ett implemente-
ringsperspektiv (Sannerstedt, 2002).  

Balans i styrningen är också det ett förändringstal som i boken framträder tydli-
gare än i rapporten genom dels den höga frekvensen av begreppet i boken och 
dels textförfattarnas tydliga budskap om vikten att skapa balans i samtliga di-
mensioner i styrningen. En jämförelse visar att likheten i skrivningarna om 
balans mellan rapporten och boken finns i ordet balans och i de flesta aspekter 
men att begreppet är glidande med i vissa fall olika innebörd. Rapportens tal om 
balans har sin tyngdpunkt i konsensus och harmoni medan boken har sin 
tyngdpunkt i genomtänkta avvägningar mellan olika styrmedel. En annan skill-
nad är att talet om balans i rapporten har ytterligare en tyngdpunkt: att skapa 
jämvikt och harmoni mellan uppdraget och verkligheten vilket handlar om 
trovärdiga mål men också om effektivitet. Talet om balans i styrningen kan 
relateras till Scheins (1985) resonemang om organisationskulturer och decentra-
liseringsproblematik i företag. 

Talet om interaktiv styrning handlar om styrning med samverkan– ett föränd-
ringstal om samspel och dialog. Talet om interaktiv styrning kan enligt min 
fördjupade analys framför allt rapporten relateras till den styrmodell som 
benämnes ”intressentmodellen” eller styrning i ett horisontellt fleraktörsperspektiv 
(Johansson, 1997). I denna modell eftersträvas maktbalans, jämvikt och harmoni 
mellan berörda intressenter och aktörer vilket också kan kopplas till den s.k. 
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balans- eller jämviktsteorin (Abrahamsson & Andersén, 2000) som betonar 
vilken roll som upplevelsen av jämvikt spelar för motivation. Flera av rappor-
tens och bokens skrivningar om delaktighet, inflytande, att äga uppdraget och 
informell styrning syftar till ökad motivation. I ett implementerings-perspektiv 
kan den interaktiva styrningsmodellen relateras till det s.k. ”nätverksperspekti-
vet” som kan uppfattas som ett mellanting mellan de tidigare nämnda top-
down och bottom-up perspektiven. I nätverksperspektivet som ibland kallas 
”den korporativa modellen” sker implementeringen av politiska beslut i sam-
spel mellan olika aktörer och intressenter (Sannerstedt, 2000). Även Simons 
(1995) interaktiva styrsystem kan relateras framför allt bokens tal om interaktiv 
styrning. Kvalitetsarbetet/styrkorten blir i båda modellerna ett medel för att 
kunna föra dialogen.  

Vad gäller talet om skolans marknadisering visar min fördjupade analys sam-
manfattningsvis att talet om skolans marknadisering förkommer i rapporten som 
ett försanthållande, en viss kritik och som ett förändringstal. I boken finns mot-
svarande skrivningar om den offentliga sektorns marknadisering och dessa 
bekräftar skrivningarna i rapporten. I boken skriver man också om hur den 
offentliga sektorn utvecklar en bredare balans i styrningen mellan olika styrfor-
mer vilket också förordas för företagen. Med detta som utgångspunkt prövar 
jag en ansats att det i rapporten och boken finns en gemensam kärna i talet om 
styrningsproblematiken, dess orsaker och hur styrningsproblemet bör lösas 
principiellt och i stort. Min analys tyder på att talet om bredare balans skulle 
kunna förstås som början eller fortsättning på en utveckling av ett blandat 
tal/diskurs eller en gemensam syn på styrning av företag och offentlig sektor. 

I det blandade talet finns både i rapporten och boken också en koppling till 
snabba omvärldsförändringar, framtiden, utveckling och överlevnad. Vad gäller 
det sistnämnda – talet om överlevnad – gäller detta både företag och skolan. 
Beträffande skolan kan man i rapporten mena både skolan som konkurrensut-
satt skolenhet och skolväsendet i ett större perspektiv som bärare av demokra-
tiska värden. Detta är i så fall  ett exempel på en interdiskursivitet bland flera 
som kan relateras till Faircloughs (1992, 1995) modell för kritisk diskursanalys 
hur en ny diskursiv blandning (mix) skapas. I detta fall av demokrati och mark-
nadsdiskurs (”demarkdiskurs”) med överlevnad som överordnad diskurs. 
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A V S L U T A N D E  R E F L E K T I O N E R  

I föreliggande studie har jag försökt att identifiera och på olika sätt förstå talet om 
skolans styrning och styrningsproblematik. I detta avsnitt kommer jag att re-
flektera över den genomförda studien utifrån syfte, frågeställningar och teore-
tisk referensram. I min fördjupade analys har jag prövat att identifiera fyra dis-
kurser om styrning både på den statliga arenan och näringslivsarenan: styrning 
uppifrån, styrning nerifrån, balans i styrningen och interaktiv styrning. Mot 
bakgrund av denna analys är det möjligt att gå vidare med ytterligare en katego-
risering av talet om styrning utifrån ett alternativt perspektiv. En sådan ansats 
skulle kunna formuleras så att styrning uppifrån är den, som jag uppfattar, av 
tradition dominerande diskursen medan styrning nerifrån genom sitt motsatsförhål-
lande till styrning uppifrån som framkommit i analysen är uttryck för en mot-
diskurs. Balans i styrningen kan i så fall ses som en motdiskurs till både styrning 
uppifrån och nerifrån medan interaktiv styrning kan vara ett uttryck för en ny 
diskursiv blandning av de övriga tre. Talet om marknadsekonomiska styrmodeller 
skulle även det kunna ses som en diskursiv blandning men också som en kon-
kurrerande diskurs till det tal om demokrati/demokratidiskurs som finns i rappor-
ten. En fördjupad analys av dessa alternativa perspektiv på talet om styrning 
skulle vara intressant att följa upp i en särskild studie i ett annat sammanhang. 

 
Hur kan då talet om skolans styrning förstås utifrån den studerade rapporten? 

 
Mitt sätt att sammanfatta svaret på detta är att analysera titeln på rapporten – 
”Samverkande styrning” på samma sätt som jag i studien analyserat texten med 
alternativa tolkningar utgående från de olika identifierade diskurserna interaktiv 
styrning, styrning uppifrån, styrning nerifrån och balans i styrningen. Med titeln 
på rapporten ”Samverkande styrning” tycks textförfattarna mena att diskursen 
interaktiv/samverkande styrning är ett tal om styrning med samverkan. Tolkar 
jag titeln alternativt kan den emellertid förstås på tre olika sätt: som ”Styrning av 
samverkan”, ”Styrning i samverkan” eller ”Styrning som samverkan”. 

Titeln ”Samverkande styrning” kan då ses som en sammanfattning av hur ta-
let om styrning i rapporten kan förstås. Tillsammans med min ansats om alter-
nativa perspektiv på talet om styrning formulerar jag detta på följande sätt: 
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– styrning uppifrån är den dominerande diskursen om  
  Styrning av samverkan 

– styrning nerifrån är motdiskurs om Styrning i samverkan 
– balans i styrningen  är en motdiskurs till dessa om  

  Styrning som samverkan 
– interaktiv styrning är en ny diskurs om Styrning med samverkan 
 

Den alternativa tolkningen - styrning av samverkan - är intressant eftersom jag i den 
tidigare alternativa tolkningen av texten tolkat detta som status quo dvs. ingen 
grundläggande förändring. Detta skulle i så fall vara ett alternativt sätt att förstå 
rapporten som en text där den diskursiva praktiken återger den rådande 
diskursordningen och status quo bibehålles. De övriga diskurserna är tal om 
förändringar där förändringar av diskursordningen med språket är möjligt ge-
nom att använda diskurser och genrer på nytt sätt och/eller utnyttja diskurser 
och genrer från andra diskursordningar.  

Vad gäller mitt svar på frågeställningen om det förekommer influenser från 
marknadsekonomiska styrmodeller till skolans styrning – skolans marknadisering 
är att det enligt min analys finns influenser från företagsstyrning till rapportens 
tal om skolans styrning. Å andra sidan visar min analys att det finns influenser 
från offentlig sektor i boken, vilket tyder på ett visst ömsesidigt utnyttjande av 
diskurser och genrer från andra diskursordningar. 

Talet om styrning i rapporten kan därför ses som inbäddat i en demokrati-
diskurs och någon slags marknadsdiskurs. Även om diskursen kan förstås som 
ett tal om samverkan/samtal/dialog eller balans ingår det i en diskursordning 
som kan vara marknadsdiskurs och/eller demokratidiskurs eller en ny diskursiv 
blandning (”demarkdiskurs”). Oavsett diskursordning finns dock en antydan i 
både rapporten och boken om en överordnad diskurs som handlar om överlev-
naden för företagen och skolan/demokratin – en överlevnadsdiskurs. Talet om 
styrning skulle med andra ord vara avtryck i tiden av samma fenomen fast ut-
ifrån olika perspektiv. 

Avslutningsvis visar min analys om talet om styrning på ett fält som beskri-
ver en gemensam problematik som alla aktörer som arbetar i skolan såväl lärare 
som skolledare och intressenter måste förhålla sig till på något sätt. 

 
 



 103

REFERENSER 

 
Abrahamsson, Bengt & Andersen, Jon Aarum. (2000): Organisation – att beskriva 

och förstå organisationer. Malmö. Liber Ekonomi. 

Abrahamson, Eric. (1996): Management fashion.. Academy of Management Jour-
nal nr 1, s 254 – 285. 

Alexandersson, Mikael. (1999): Reflekterad praktik som styrform. I Alexandersson 
1999, s 7 – 72.  

Alexandersson, Mikael. (red.) (1999): Styrning på villovägar. Lund. Studentlitteratur. 

Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994): Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi 
och kvalitativ metod. Lund. Studentlitteratur. 

Arvonen, Jouko. (1989): Att leda via idéer. Lund. Studentlitteratur. 

Berg, Gunnar. (1990): Skolledning och professionellt ledarskap. Perspektiv på skolledares 
uppgifter och funktioner. Uppsala. Pedagogiska institutionen. Pedagogisk forsk-
ning i Uppsala 92 

Berg, Gunnar et al. (1999): Skolan i ett institutionsperspektiv. Lund. Studentlitteratur. 

Berg, Gunnar. (2000): Det pedagogiska samtalet i multiprofessionella organisa-
tioner. I Berg et. al. 2000. 

Berg et. al. (2000): Dagens viskningar – morgondagens rop. Stockholm. Gothia. 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina. (2000): Textens mening och makt. Metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys. Lund. Studentlitteratur. 

Blidberg, Kerstin. (2001): Vad vill staten med skolans styrning – det nationella 
perspektivet. I Ds 2001:48, Bilaga 2, s 131 – 159. 

Bolman, Lee G & Deal, Terrence E. (1997): Nya perspektiv på organisation och 
ledarskap. Lund. Studentlitteratur. 

Borgbrant, Jan. (1990): Strategisk dialog 2.  Stockholm. Natur &Kultur. 

Börjesson, Mats. (2003): Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. Lund. 
Studentlitteratur. 

Carlgren, Ingrid & Englund, Tomas. (1996): Innehållsfrågan, didaktiken och lä-
roplansreformen. I Englund, 1996, s 214 – 227. 



104 

Dahllöf, Urban. (1967): Skoldifferentiering och undervisningsförlopp. Stockholm. Alm-
qvist & Wiksell. 

Daun, Holger. (2001): Förändrade styrningsfaktorer och styrmekanismer vid 
omstrukturering av skolsystem – det internationella perspektivet. I Ds 
2001:48 Bilaga 3, s 161 – 197.  

Ds 2001:48. Samverkande styrning. Om läroplanerna som styrinstrument. 
Stockholm. Utbildningsdepartementet. 

DsU 1987:1. Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet. Stockholm. Utbildnings-
departementet. 

Egerbladh, Thor & Tiller, Tom. (1998): Forskning i skolans vardag. Lund. Student-
litteratur. 

Englund, Tomas. (red.) (1996): Utbildningspolitiskt systemskifte. Stockholm. 
HLS förlag. 

Englund, Tomas. (1999): Talet om likvärdighet i svensk utbildningspolitik. I Säfström 
& Östman 1999, s 325 – 346.  

Englund, Tomas. (2000): Deliberativa samtal som värdegrund – historiska perspektiv 
och aktuella förutsättningar. Artikel www.skolverket.se 

Ewing, Per & Samuelsson, Lars. A. (1998, 2002): Styrning med balans och fokus. 
Malmö. Liber Ekonomi. 

Fairclough, Norman.(1992): Discourse and social change. Cambridge. Politi Press. 

Fairclough, Norman.(1995): Critical discourse Analysis. The critical stydy of 
language. London. Longman. 

Hellspong, Lennart. (2001): Metoder för brukstextanalys. Lund. Studentlitteratur. 

Jacobsson, Bengt (red.) (1994): Organisationsexperiment i kommuner och landsting. 
Stockholm. Nerenius & Santérus förlag. 

Jansson, Lennart. (1995): Utveckling och tillämpning av ekonomistyrning i en 
decentraliserad kommunal organisation. Problem och möjligheter vid för-
ändringsarbete – en fallstudie om ekonomistyrning. Göteborgs universitet. 
CEFOS rapport 4. 

Johansson, Anders.(1995): Att styra med och mot mål och resultat. Förändrad 
styrning av offentlig verksamhet. Högskolan i Örebro. Novemus. Rapport 
1995:3. 



 105

Johansson, Anders. (1997): Två perspektiv på styrning av offentlig verksamhet. I Skol-
verket 1997, s 51-63. 

Jonsson, Bosse. (2003): Medborgaren och marknaden. Pedagogisk diskurs för folkbibliotek. 
Linköping. Linköping Studies in Education and Psychologi No. 90. 

Kaplan, Robert & Norton, David. (1992): The balanced Scorecard – measures that 
drive performance. Harvard Business Review (Jan –Feb.) s 71 – 79. 

Karlsson, Ove. (1995): Att utvärdera mot vad? Om kriterieproblemet vid in-
tressentutvärdering. Stockholm. HLS förlag. 

Lakoff, George & Johnsson, Mark. (1980): Metaphors We Live By. Chicago. Uni-
versity of Chicago press. 

Lindberg, Ove. (2002): Talet om lärarutbildning. Örebro universitet. Örebro Stud-
ies in Education 5. 

Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf. P. (2000): Utbildningsreformer och politisk styrning. 
Stockholm. LHS Förlag. 

Lipsky, Michael. (1980): Street-Level Bureaucracy. New York. Russel Sage. 

Lundqvist, Lennart & Pierre, Jon (red.) (1998): Kommunal förvaltningspolitik. 
Lund. Studentlitteratur. 

Lundgren, Ulf.P (1972): Frame factors and the teaching process, A contribution to cur-
riculum theory on teaching. Stockholm. Almqvist &Wiksell. 

Lundgren, Ulf P. (1999): Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering. I Pedago-
gisk forskning i Sverige 1999 årg 4 NR 1, s 31 - 41.  

McGregor, Douglas. (1960): The Human Side of Enterprise. New York. Mc Graw Hill. 

Montin, Stig.(1998): Kommunala organisationsförändringar. I Lundqvist & Pierre, 
1998. Municio, Ingegerd. (1996): Den retoriska staten. Organisatorisk turbulens och 
diskursiv makt. I Häften för Kritiska Studier 96, s 3 – 18. 

NE, Nationalencyklopedin. http://www.ne.se.  

Ohlsson, Östen & Rombach, Björn. (1997): Res pyramiderna. Förvaltningshög-
skolans rapporter. Rapport nr 7. Göteborg. Göteborgs universitet. 

Pedagogisk forskning i Sverige 1999 årg 4 NR 1. Göteborgs universitet. Institu-
tionen för pedagogik. 

Prop. 1988/89: 100. Skolans utveckling och styrning. Stockholm. Riksdagen. 

Prop.1990/91:18 Om ansvaret för skolan. Stockholm. Riksdagen. 



106 

Rhenman, Eric. (1967): Företagsdemokrati och företagsorganisation. Stockholm. 
Pan/Norstedts. 

Rehnman, Eric. & Stymne, Bengt. (1964): Företagsledning i en föränderlig värld. 
Stockholm. Aldus. 

Rombach, Björn. (1991): Det går inte att styra med mål. Lund. Studentlitteratur. 

Rothstein, Bo. (1992): Den korporativa staten. Intresseorganisationer och statsförvaltning 
i svensk politik. Stockholm. Norstedts. 

Rothstein, Bo. (1993): Demokrati, förvaltning och legitimitet. I Rothstein (red.) 1993. 

Rothstein, B. (red.) (1993): Politik som organisation. Förvaltningspolitikens grunder. 
Stockholm. SNS Förlag. 

Rothstein, Bo. (2002): (red.) Politik som organisation. Förvaltningspolitikens grundpro-
blem. Stockholm. SNS Förlag. 

Sannerstedt, Anders. (1988): Politiken eller lärarnas fel. I Stenelo (red.) 1988,  
s 115 – 166. 

Sannerstedt, Anders. (2002): Implementering – hur politiska beslut genomförs i prakti-
ken. I Rothstein 2002, s 18 – 48. 

SAOL. Svenska akademiens ordlista över svenska språket. (1998): Stockholm. Svenska 
akademien. 

Schein, Edgar.H.(1985): Organizational Culture and Leadership. San Fransisco. 
Jossey-Bass. 

SFS 1997:702. Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. Stockholm. Riks-
dagen. 

SFS 2001:649. Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. Stockholm. Riks-
dagen. 

Simons, Robert. (1995): Levers of Control: how managers use innovative control systems 
to drive strategic renewal. Boston. Harvard Business School Press. 

Skolverket. (1996): Likvärdighet – ett delat ansvar. Skolverkets rapport 110. Stock-
holm. Liber.  

Skolverket (1997): Ansvaret för skolan – en kommunal utmaning. Stockholm. Liber 
distribution. Rapport 97: 327. 

Skolverket. (1997): Från regler till eget ansvar. En antologi om förutsättningarna för 
skolans styrning. Stockholm. Skolverket. 



 107

Skolverket. (1998): Kvalitetssäkring i skolan. En rapport om kvalitet – begreppsanalys, 
TQM:s historia och dess användbarhet vid utvärdering av skolans kvalitet. Skolverkets 
rapport nr 150. Stockholm. Liber Distribution. 

Skolverket. (1998): Vägar till lokal arbetsplan. Stockholm. Skolverket. 

Skolverket. (1999): Skolverkets allmänna råd om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. 
Skolverkets allmänna råd 1999:1. 

Skolverket. (2000):Barnomsorg och skola 2000. Skolverkets lägesbedömning. Skolver-
kets rapport 193 Stockholm. Liber. 

Skolverket. (2000): Beskrivande data om barnomsorg och skola 2000. Organisation, 
resurser, resultat. Skolverket rapport 192. 

Skolverket. (2001): Att organisera kunskap – om skolans kunskapsuppdrag i teorin, 
praktiken och i framtiden. Stockholm. Skolverket. 

SOU 1974:53. Skolans arbetsmiljö. Utbildningsdepartementet. Stockholm. 

SOU 1988: 20: En fördelad ansvarsfördelning och styrning på skolområdet. Stockholm. 
Utbildningsdepartementet. 

SOU 2003:121. Skollag för kvalitet och likvärdighet. Stockholm. Utbildningsdepar-
tementet. 

Stenberg, Rebecca. (1999): Organisationslogik i samverkan. Konsten att organisera 
samverkan i en imaginär organisation av offentliga aktörer. Stockholms universitet. 
Psykologiska institutionen. 

Stenelo, Lars-Göran (red.). (1988): Makten över den decentraliserade skolan. Lund. 
Studentlitteratur. 

Svedberg, Lars. (2003): Från ett pedagogiskt ledarskap till ett demokratiskt, lärande och 
kommunikativt ledarskap. Paper. NFPF Conference, Copenhagen 6 – 9/3.  

Svenska Kommunförbundet. (2000): Balanserad styrning. Konsten att styra. Exempel 
på Kommunala Balanced Scorecard. Stockholm. Svenska Kommunförbundet. 
Projektet nya styr- och planeringsmodeller. Skrift nr 3. 

Svenska Kommunförbundet. (2001): Dialog och process. Centrala delar i konsten att 
styra. Stockholm. Svenska Kommunförbundet. 

Säfström Carl Anders & Östman, Leif. (red.) (1999): Textanalys. Lund. Student-
litteratur. 

Utbildningsdepartementet. Promemoria. Bilaga till protokoll § 108, 2000 –04-04. 
Dnr U2000/1502/DK 



108 

Utbildningsdepartementet. (2001): Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framti-
dens skola. Stockholm. Utbildningsdepartementets skriftserie rapport 4. 

Wahlström, Ninni. (2002): Om det förändrade ansvaret för skolan. Vägen till mål- och 
resultatstyrning och några av dess konsekvenser. Örebro universitet. Örebro Studies 
in Education 3. 

Wallin, Erik. (1997): Styrning som samtalet om skolan. I Skolverket 1997, s 139 – 154. 

Wallin, Erik. (2002): Verksam och / eller samverkande styrning? – en diskussion av 
utredningsrapporten ”Samverkande styrning”. Studies in Educational Policy and 
Educational Philosophy. E-tidskrift 2002:1. 

Wennås, Olof.((1994): Så styr vi vår skola. Skolans ansvarsfördelning ledning 
och styrning. Göteborg. Förlagshuset Gothia. 

Vikström, Eva- Marie. (1996): Kommunala skolplaner. Statsvetenskapliga insti-
tutionen. Umeå universitet. 

Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise. (2000): Diskursanalys som 
teori och metod. Lund. Studentlitteratur. 

 



 109

BILAGA 1 

A N A L Y S  A V  T E X T E R N A  S A M V E R K A N D E  S T Y R N I N G  O C H  S T Y R N I N G  

M E D  B A L A N S  O C H  F O K U S  

H U R  K O N S T R U E R A S  S T Y R N I N G S P R O B L E M E T ?  

Föreställningar om styrning 

Rapporten 
 

I rapporten konstaterar arbetsgruppen att styrningen av skolan kan förstås ur olika 
perspektiv: elevperspektiv, lärarperspektiv och ett samhällsperspektiv. (s 16) 

Styrning vad gäller skolan ur ett samhällsperspektiv beskrivs av arbets-
gruppen som  

 
”…ett instrument för att göra verklighet av politiska ambitioner.” 
men även som 
”…en relation i vilken påverkansprocesser äger rum.” (s 16)                             
 

I det sammanhanget bör man också enligt arbetsgruppen snegla på ”den lokala 
organisationens sätt att fungera” och ” hur skolor organiserar sig för att möta 
styrningens intentioner” (s 16).  

Textförfattarna tycks mena att förutsättningen för styrning är att det finns en 
relation och därmed en process där påverkan sker genom att alla som innefattas 
i processen påverkar varandra. Det går därför inte att uttala sig om i vilken 
riktning påverkan sker och därmed inte måluppfyllelsen dvs. styrning som rela-
tion och process. 

Analyserar jag texten alternativt kan den förstås så att styrning ses som en 
tidsaxel där man ser en utveckling på lång sikt och där det handlar om att på-
verka i en bestämd riktning från något sämre till något bättre vilket innebär att 
påverkansprocessen har en riktning och det är mot högre måluppfyllelse. En 
rationell/instrumentell process. 
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Boken 
 

I boken ger författarna sin syn på vad styrning av företag är och bör vara på 
följande sätt: 

 
”styrning omfattar alla de åtgärder en ledning medvetet vidtar i syfte att öka mål-
uppfyllelsen för företaget. Beroende av karaktären på målen talar vi om ekonomi-, 
produktions-, kvalitets-, miljöstyrning etc.” (s 30)142 
 

Enligt textförfattarnas mening handlar styrning om medvetna åtgärder/ 
styrmedel - i styrkedjan: mål – strategier – handlingar. En instrumentell/ ratio-
nellt process. 

Om jag analyserar citatet alternativt med fokus på ”medvetet”, ”åtgärder”, mål 
och ”måluppfyllelse” handlar styrning om mål som strategi, effektivitet och 
resultat. 

Författarna ger också sin syn på företagets ledning och styrning. Man menar 
här att detta bör vara uppbyggt av ett antal samverkande styrmedel: styrsyste-
met, organisationsstrukturen, strategin och ledningsstilen - som det gäller att 
skapa balans mellan. (s 12) 

I kommande avsnitt analyseras styrningsproblemet i rapporten och boken. 
 

Styrningsproblemet 

  
Rapporten 

 
När det gäller styrningsproblemet i rapporten behandlas detta på så sätt att ar-
betsgruppen tar upp olika aspekter och problem i den nuvarande styrningen. 
Det kan ibland vara svårt att utläsa om det beskrivna är ett problem idag eller 
om det beskrivna är något som saknas idag och som borde tillföras eller ändras. 
Rapporten börjar med en mening där läsaren får veta ”vad skolans styrning 
handlar om” och hur det skall förstås. Man skriver: 

 
”Svaret på frågan om vad styrning egentligen handlar om finns att hitta i gräns-
landet mellan de intentioner med förskola, skola och vuxenutbildning som statens 

                                                      
142 Sidhänvisningarna i boken i denna bilaga refererar samtliga till 1998 års upplaga. 
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eller huvudmannens styrinstrument - oftast kommunens - uttrycker å ena sidan 
och den verklighet som skolans aktörer möter i sin skolvardag å andra sidan.” (s 
9)  

 
Textförfattarnas mening med citatet synes vara att det är en inledning där ar-
betsgruppen lägger fast sina utgångspunkter för arbetet genom att ge en allmän 
syn på styrning som förhållandet mellan statens och kommunens intentioner 
med skolan och skolans vardagsverklighet. Ett inledande allmänt resonemang 
om styrning. 

Tolkar jag texten alternativt med fokus på ordet ”egentligen” kan den förstås 
så att gruppen anser sig veta, till skillnad från andra utanför gruppen, vad styr-
ning handlar om och hur den ska förstås – något nytt och tidigare okänt - en 
förändrad syn på styrning. Med fokus på ”oftast kommunens”, ”på å ena sidan” 
”gränslandet mellan” och ”å andra sidan” i citatet ovan kan alternativt intentio-
ner och verklighet förstås som ett motsatspar - ett motsatsförhållande som 
beskriver styrningsproblemet - att den kommunala huvudmannens intentioner 
inte står i rimlig proportion till skolvardagens verklighet. 

Arbetsgruppen skriver också om vad som kännetecknar en god styrning i 
nästa mening: 

 
”Styrning som fungerar innebär att det råder någon form av balans mellan inten-
tioner och verklighet. Denna verklighet är inte entydig.”(s 9) 
 

Textförfattarna synes mena att idealtypsmodellen för nuvarande styrningsmodell 
för skolan är ett jämviktstillstånd mellan statens och kommunens intentioner med 
skolan och skolans vardagsverklighet. Modellen har dock svårigheter att fungera 
eftersom verkligheten inte låter sig beskrivas så lätt. 

En alternativ tolkning av texten är att den kan den förstås så att detta handlar 
om styrningsproblemet och dess lösning i stort. Ett önskvärt tillstånd till skill-
nad från nuläget dvs. balans mellan kommunens intentioner och skolverklighe-
ten. Verkligheten är dock inte entydig – ett påpekande som kan förstås som att 
intentionerna till skillnad från verkligheten skulle vara entydiga. Men inte heller 
jämviktstillståndet är entydigt. Textförfattarnas sätt att uttrycka sig om balansen 
som ”någon form av” tolkar jag som att den inte nödvändigtvis behöver handla 
om jämvikt utan snarare att balans är svårt att definiera. En annan alternativ 
tolkning är att balans handlar om kompromiss. 

Och vidare  
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”Att försöka förstå styrning innebär inte bara att förstå i vilken utsträckning det 
tänkta kommer att motsvaras av verkligheten. Det innebär också att försöka för-
stå hur de styrprocesser ser ut som leder till hög respektive låg måluppfyllelse.” (s 
9) 
 

Med fokus på ” i vilken utsträckning”, ”motsvaras av”, ”hög respektive  låg målupp-
fyllelse” synes textförfattarnas mena att det inte är något motsatsförhållande i 
begreppsparet det tänkta/intentionerna – verkligheten utan snarare en ömsesi-
dighet som råder.  

En alternativ tolkning med fokus på kursiveringen i ordet ”utsträckning” visar 
på ett framtida önskvärt tillstånd – ett förändringstal som handlar om att inten-
tioner inte skall bli verklighet utan snarare om i vilken grad. Detta stöds av 
orden ”inte bara” och ”innebär också” vilka också pekar på något nytt; nämli-
gen att styrning till skillnad från tidigare bör innefatta även en förståelse av de 
styrprocesser som faktiskt kan orsaka en låg grad av måluppfyllelse. 

Metaforen ”gränslandet” är i det här sammanhanget intressant. Är det ett 
gränsområde med eller utan utsatt gräns? Ingenmansland? En frizon? Kan 
gränsen överskridas? Gräns för/till friheten? Textförfattarna tycks mena att 
”gränslandet” handlar om det ”frirum” för tolkningar som kan uppstå på grund 
av oklara och flytande gränser mellan den enskilda skolans, kommunens och 
statens ansvars- och beslutsområden. 

När det gäller föreställningar om styrning har arbetsgruppen tidigare skrivit 
om påverkansprocesser. Påverkan återkommer när arbetsgruppen beskriver 
”decentraliseringens möjligheter”. Man skriver inledningsvis 

 
”Decentralisering är i sig en form av styrning och som berör ett systems förmåga 
att överföra mål till en omgivning med syfte att påverka någons handlande i en 
bestämd riktning. Förutom att påverka kan denna form av styrning även innebära 
att övertyga någon om något; att förmå andra att se förhållanden och deras kon-
sekvenser på ett visst sätt. Styrning kan även innebära att kontrollera att någon 
handlar på ett visst sätt. I alla dessa tre fall sker en maktutövning.” (s 27) 

 
Textförfattarnas mening synes vara att decentralisering är en form av styrning 
där påverkan har en bestämd riktning mot verksamhetens mål men också en 
tydlig anvisning i stort hur det går till: genom att påverka, övertyga och kontrol-
lera dvs. maktutövning som förstärkes av uttrycket ”överföra mål” – en instru-



 113

mentell envägskommunikation. En alternativ tolkning är att texten med fokus på 
verben ”är” och ”kan” samt ordet ”förutom” kan förstås så att decentralisering 
är en av textförfattarna accepterad styrform men man ställer sig tveksam till att 
styrformen används för att övertyga och kontrollera. 

Arbetsgruppen framhåller senare att detta sätt att styra medför att de som 
ska påverkas, övertygas och kontrolleras blir ”objekt för någon annans intres-
sen” med intressekonflikter som följd. Dessa visar sig genom att den part som 
ska övertygas gör motstånd, privatiserar uppdraget eller resignerar medan den 
som försöker övertyga intensifierar kontrollen och ökar antalet styrinstrument.  

Textförfattarnas mening synes vara att man är medveten om problemet och 
söker vägar att lösa eller kringgå det. Detta stöds av att arbetsgruppen konstate-
rar att decentralisering är något som sker i ”mellanrummet” mellan systemnivån 
och den mottagande lokala organisationsnivån ”och det är ”inom detta kraftfält 
som styrningen av skolan äger rum”.(s 28) En alternativ tolkning är att arbets-
gruppen tar avstånd från den ovan citerade styrformen.  

Hur metaforen kraftfält i det här sammanhanget kan förstås är intressant. 
Textförfattarna tycks mena att det i styrningen sker kraftmätningar, konflikter 
och maktkamper mellan den statliga nivån och den kommunala nivån och dess 
skolor. En alternativ tolkning av texten är att kan den förstås så att skolans styr-
ning sker genom påverkansprocesser i gränslandet mellan statens intentioner 
och skolans verklighet. 

Frågan är då vem/vilka/vad som ska påverkas/styras och var det tidigare 
nämnda gränslandet finns? Svaret på den frågan kan läsas bl. a i texten som 
handlar om de båda styrningsprinciperna manifest och latent styrning. Man 
skriver: 
 

”Vid styrning av en så komplex verksamhet som skolan representerar är det två 
slags styrningsprinciper som hela tiden är verksamma och som påverkar lärarens 
handlande i rummet för lärande. Den ena styrprincipen är en latent styrning som 
äger via traditioner, lokala såväl som mer allmänna. Till den latenta styrningen hör 
också de s.k. ramfaktorernas styrning (t.ex. lokaler, ekonomi, ledning, organisa-
tion). Den manifesta styrningen representeras av mer uttalade och styrande för-
väntningar som uttrycks i skollag, läroplaner, skolplaner, arbetsplaner, kursplaner 
och i betygskriterier.” (s 9) 

 
Textförfattarna tycks mena att lärarna är utsatta för styrning från flera olika håll 
och att detta formar lärarens arbete. Uttrycket ”rummet för lärande” skall tolkas 
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som något nytt genom fokuseringen på en ny aktivitet – lärande- till skillnad 
mot det traditionella ordet ”klassrummet” som kopplas till en tidigare organisa-
torisk enhet – klassen och en särskild lokal – en ramfaktor. 143. En alternativ 
tolkning är att det i första hand är lärarna som är målgruppen för den statliga 
styrningen och att det är deras arbete tillsammans med eleverna som skall på-
verkas. 

Arbetsgruppen uppger i rapporten att den koncentrerar sig i första hand på 
den manifesta styrningens problem men att den också uppmärksammar den 
latenta styrningen. (s 9) 

Arbetsgruppen skriver också om tre olika slags styrning/styrningsformer: 
proaktiv, reaktiv och retroaktiv styrning: 

– Proaktiv144 styrning bygger på att systemet/organisationen snabbt identifie-
rar nya krav och problem samt möter dessa innan de når den politiska nivån. 
Att decentralisera dvs att utöka den lokala friheten genom att flytta beslut från 
centrum till periferin är ett sätt att utöva proaktiv styrning. Komplicerade pro-
blem löses ofta mer konstruktivt på lokala nivåer än i större sammanhang.  

– Den reaktiva 145styrningen handlar om att systemet har fasta beslutsrutiner 
både till form och innehåll. Problem och nya krav hanteras först efter signaler 
från den centrala nivån. 

Den reaktiva styrningen blir på det sättet sämre på att hantera förändrade 
förhållanden, där rutiner saknas. 

– Retroaktiv146 styrning har en tydligare inriktning mot undervisningens kvali-
tet och resultat och sker genom uppföljning, utvärdering och kvalitetsredovis-
ning.  

Enligt arbetsgruppen har både i Sverige och internationellt skett en förskjut-
ning från proaktiv styrning mot retroaktiv styrning. Som skäl anges en ökad 
betoning på det individuella perspektivet samt omstruktureringar mot decentra-
lisering, valfrihet, privatisering eller marknadsinriktat verksamhet. (s 18) 

                                                      
143 Arbetsgruppen definierar inte begreppet ramfaktor men avser sannolikt faktorer som 
begränsar undervisningsprocessen och som används i den s.k. ramfaktorteorin som 
introducerades av Dahllöf (1967) och utvecklades av Lundgren (1972). 
144 Proaktiv finns inte i SAOL eller andra ordböcker. Sammansatt av pro som betyder 
för och aktiv (verksam, driftig) enl. SAOL 
145 Reaktiv betyder: som innebär reaktion, benägen att reagera enl. SAOL. 
146 Retroaktiv betyder: tillbakaverkande, gällande för tid som gått enl. SAOL 
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Denna text innehåller ytterligare ett motsatspar proaktiv styrning - reaktiv 
styrning som textförfattarna särskiljer genom uttryck som ”till skillnad från” 
och ”däremot”. Det centrala i de båda styrningsformerna handlar enligt textför-
fattarna om hur ”komplexa problem”, nya krav och ”nya typer av förhållanden” 
löses.  

Textförfattarna tycks mena att den proaktiva styrningen är att föredra efter-
som man med hjälp av den kan identifiera nya komplicerade problem och ge-
nom samarbete lösa dem och därmed skapa ”ny kunskap”. Den reaktiva styr-
ningen kommer därmed att framstå som stel och tidsenlig. Genom att ta ställ-
ning för ord med prefixet pro och ta avstånd mot ord med prefixet re skapas 
nya diskurser.147 

En alternativ tolkning är fokus på hur man ska förstå proaktiv och reaktiv 
styrning som former av styrning leder till bl. a följande frågor: Var ligger i så fall 
styrningsnivån för de båda styrningsformerna? Vems är aktiviteten? Eftersom 
arbetsgruppen skriver om den ”lokala aktiviteten” måste det handla om kom-
mun – och skolnivå. Det är här påverkan, övertygande och överföring av mål 
sker. Men vems styrning handlar det om? I vilken och vems riktning sker styr-
ningen? Vem påverkar och övertygar vem? Är det skolledare, lokala politiker 
eller påverkar man varandra? Den retroaktiva styrningen med inriktning på 
kvalitet och resultat kan om den tolkas alternativ förstås som styrning genom 
kontroll – resultatstyrning. 

 
Vad är då styrningsproblemet i rapporten? 

 
Mot bakgrund av ovanstående analys av styrningsproblemet kan jag konstatera 
att det finns olika tal på flera plan. För att kunna fullfölja analysen bör huvud-
problemet – läroplanens svaga styrning belysas ytterligare. I bilaga 1 i rapporten 
finns utbildningsdepartementets promemoria för arbetsgruppens arbete.148 Här 
kan man läsa att det grundläggande problemet varför arbetsgruppen tillsattes 
vara att utvärderingar och undersökningar gjorda av bl.a. Skolverket visat  

 

                                                      
147 Jfr motsvarande resonemang i Lindberg (2002) 
148 I promemorian talas det varken om uppdrag eller direktiv utan endast om arbets-
gruppens arbete. Även om man trots detta betraktar promemorian som en politisk text 
och därför borde analyseras på egna villkor väljer jag att i den korta analys jag gör nedan 
att använda mig av samma metod som i de båda andra texterna. 
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”att läroplanerna inte styr på det sätt som var tänkt och som vore önskvärt. Andra 
styrdokument väger tyngre än läroplanerna i verksamheten. Ett exempel är att de 
s.k. värdegrundsmålen ofta ställs mot kunskapsmalen. I själva verket är de olika 
delarna tänkta att bilda en odelbar helhet.” 149 (s 127) 
 

Om nu inte läroplanerna styr vad är det då som styr? Här har Utbildningsdepar-
tementet en uppfattning. Man skriver: 

 
”att det råder en omvänd hierarki mellan styrdokumenten. Betygskriterier och 
målen att uppnå i kursplanerna är mer kända och styr hårdare än de mer över-
gripande målen i läroplanen.” (s 128) 

 
Utbildningsdepartementet tycks mena att problemet är att kunskapsmål och 
betygskriterier prioriteras före värdegrundsmålen i skolverksamheten och att 
det borde vara tvärtom.  

En alternativ tolkning av texten är att den kan förstås som ett föreskrivande 
myndighetstal. Redan i beskrivningen av problemet visar sådana uttryck som 
”var tänkt”, ”önskvärt” och ”i själva verket” på att man med stöd av bl. a Skol-
verkets utvärderingar gör anspråk på att ha tolkningsföreträde för hur det skall 
vara.  

Med en annan alternativ tolkning kan med fokus på ”tyngre än”, ”omvänd hi-
erarki”, ”övergripande mål” citatet förstås att det är meningen att det ska råda 
ett hierarkiskt förhållande mellan olika styrdokument där vissa mål som kallas 
”övergripande” står högst i hierarkin. Hade utbildningsdepartementet avsett att 
den odelbara helheten av styrdokument och mål skulle vara jämställda skulle 
man kunnat skriva värdegrundsmål istället för övergripande mål vilket är ett 
begrepp som inte förekommer i gällande läroplaner. 

Det betyder att om jag tolkar värdegrundsmål istället som övergripande mål 
får texten en annan mening där målen kan uppfattas som jämställda.  

 
Hur ser arbetsgruppen själv på styrningsproblemet? 
 
Ett svar på den frågan kan möjligen finnas i slutet av kapitel 1 där arbetsgrup-
pen beskriver syftet med den framlagda rapporten. Man skriver: 

                                                      
149 Utbildningsdepartementet. Promemoria. Bilaga till protokoll § 108, 2000 –04-04. 
Dnr U2000/1502/DK 
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”att problematisera den långa kedja av samband som här kortfattat antytts - allt-
ifrån rummet för lärande, där skolans kärnverksamhet oftast bedrivs, till de inten-
tioner samhället har med skolan som instrument i samhällets utveckling. Rappor-
ten försöker också reda ut och föreslå hur denna långa kedja kan styras.” (s 16) 
 

Textförfattarna tycks mena att skolans styrsystem – ”kedjan” - har två ändar -  
en början eller en riktning som är från ”rummet för lärande” till ett slut som är 
samhällets ”intentioner” med skolan.  Arbetsgruppen har sett som sin uppgift 
att genom att försöka identifiera kedjan och peka ut dess olika länkar, särskilt de 
svaga, kunna föreslå hur styrningsproblemet ska kunna lösas. Hur den långa 
kedjan kan styras är dock motsägelsefullt. Att styra en kedja torde vara en 
omöjlig uppgift eller en språklig lapsus. 

En alternativ tolkning är att arbetsgruppen här vänder på den hierarkiska ord-
ningen i styrningen och inte ser samhällets intentioner som en början (från) 
utan som ett slut (till). Med denna analys som utgångspunkt skulle arbetsgrup-
pens bidrag till att identifiera styrningsproblemet vara att det finns ett grund-
läggande systemfel i styrningen med för mycket centralstyrning av de enskilda 
skolorna. 

En annan alternativ tolkning finns med stöd i skrivningarna om balans mellan 
intentioner och verklighet och skrivningarna om decentralisering och maktut-
övning samt reaktiv styrning. Detta skulle i så fall kunna sammanfattas med att 
styrningsproblemet handlar om en bristande förståelse om ”vad styrning egent-
ligen handlar om”. Jag tolkar detta som uttryck för ett behov av ett nytt sätt att 
se på styrning.  

 
Boken 

 
Vad gäller styrningsproblemet i boken börjar författarna med att göra en kort 
översikt hur styrningen av juridiskt fristående företag utvecklats under efter-
krigstiden. Man lyfter därvid fram ett antal styrmetoder som man anser inte 
fungerar tillfredställande. Kritiken kommer från författarna själva och andra 
experter som man hänvisar till. Kritiken inriktas på att styrningen i företagen 
ibland har blivit för omfattande, detaljerad och eventuellt felriktad samt har för 
dålig flexibilitet och anpassning till de snabba förändringar som idag sker. Sär-
skilt otydliga mål och bristen på långsiktighet betonas. (s 17) Själva styrnings-
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problemet fokuseras på vissa styrmetoder som framkommit under de senaste 
åren. 

Textförfattarna menar att särskilt problematiska är de s.k. ”trebokstavsmeto-
derna” t. ex TQM150 och konceptet ”balanced scorecard" (balanserat styrkort) 
som arbetar mot måltal/nyckeltal i olika dimensioner. Metoderna har vissa 
svagheter. Det finns en uppenbar risk att intresset alltför mycket fokuseras på 
nyckeltal under den aktuella perioden - ett långsiktigt perspektiv saknas. (s 19) 
Nyckeltalen kan även påverka motivationen negativt. Man skriver: 

 
”Styrning synes enligt detta enbart handla om att fastställa ett antal måltal och se-
dan se till att man når dem. De individer i företagen som medverkar i styrningen 
ses som robotar i teori x-andan (McGregor, 1960)151. Hur dessa individer genom 
andra medel än ett styrkort skulle kunna motiveras att sköta sina arbetsuppgifter i 
linje med företagets långsiktiga mål diskuteras ej.” (s 20) 
 

Utifrån en alternativ tolkning kan texten förstås så att detta instrumentella/ 
rationella sätt att styra med enbart styrkort och måltal ger små möjligheter till 
delaktighet för de anställda i sitt arbete, vilket påverkar deras arbetsprestationer 
negativt. Genom att använda metaforen robotar (mekaniska, tänker inte själva) 
legitimeras en lösning på problemet som ska ge levande tänkande och motive-
rade människor. Sammanfattningsvis ökad effektivitet genom ökad delaktighet. 

 

O R S A K E R  T I L L  S T Y R N I N G S P R O B L E M E T  

Rapporten 
 

– Problem i skolans styrsystem 
 

Som tidigare framgått har arbetsgruppen tidigare skrivit om ”styrsystemet”. I de 
två sista avsnitten i kapitel 4 återkommer man till det och skriver om att styrsy-
stemets principer tillämpas instrumentellt. Med hänvisning till en skolverksrap-
port skriver arbetsgruppen om modellen för mål- och resultatstyrning att den  

 

                                                      
150 TQM. Total Quality Management. Ett kvalitetsmätningsinstrument. 
151 McGregor, D. (1960): The Human Side of Enterprise. 
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”…rymmer en hög grad av instrumentellt rationalitet med tydliga hierarkiska an-
svarsnivåer.” (s 78) 

 
Med fokus på ”hög grad” och ”tydliga” tycks textförfattarna mena att detta är 
en tolkning av styrmodellen där det positiva i den framhäves. 

En alternativ tolkning är att citatet kan det förstås som politisk styrning från 
högre nivåer i styrsystemet där det är den instrumentella rationaliteten och de 
hierarkiska ansvarsnivåerna som är en av orsakerna eller en del av styrningspro-
blemet. 

Styrning från högre nivåer återkommer i kap. 7 i rapporten. Här ger arbets-
gruppen tydligt uttryck för 

 
”… en skepticism när det gäller tilltron till att de flesta styrimpulser skall komma 
uppifrån. Det innebär dock inte att den politiska suveräniteten ifrågasätts. Det är 
ytterst de mål som samhället har för barn, ungdomar och vuxna som deltar i ut-
bildning som utgör grunden för det politiska uppdraget”. (s 103) 
 

Textförfattarna tycks mena att det är de politiskt fastställda målen som är ut-
gångspunkten för skolans uppdrag. Det finns vissa politiker och tjänsteman 
som tror att ensidigt centralt fattade beslut är ett nödvändigt och tillräckligt 
villkor för att de skolpolitiska intentionerna ska genomföras som det var tänkt. 
Arbetsgruppen vänder sig mot detta och menar att det är ett nödvändigt men 
inte ett tillräckligt villkor.  

I citatet anges inte vem eller vilka som har ”tilltron”. Det sistnämnda ordet 
anges också i bestämd form. En alternativ tolkning är av texten med detta som 
utgångspunkt visar att den kan förstås som om att arbetsgruppen anser sig veta 
att det finns en allmänt utbredd uppfattning bland politiker i riksdag och reger-
ing att de förväntar sig att beslut fattade i demokratisk ordning skall genomfö-
ras lojalt av kommunala politiker och skolorganisationens tjänstemän och lära-
re. Arbetsgruppen menar att enbart den typen av styrning inte fungerar i dagens 
samhälle och att det är detta som är en av orsakerna till styrningsproblemen. 

Arbetsgruppen är också kritisk mot styrning med allför högt ställda förvänt-
ningar på skolans personal i förhållande till vad som faktiskt är möjligt att 
genomföra. Man skriver 

 
”Arbetsgruppen utgår från iakttagelsen att det finns en motsättning mellan poli-
tisk vilja och faktiska möjligheter att uppnå vissa mål och att de styrmedel som 
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används inte sällan motverkar den kreativitet och det ansvarstagande som finns 
hos lärare i allmänhet. Man kan till och med tala om att det finns en motsättning 
mellan effektivitet och överdrivna ambitioner i fråga om styrning. Detta kan med-
föra att den politiska nivån motverkar sina egna intressen om de ställer orealistis-
ka krav på skolans personal vilket får negativa följder för olika kunskapsprocesser 
och därmed för elevernas utveckling.” (s 103) 

 
Textförfattarna tycks mena att gapet mellan de politiska ambitionerna/målen 
och de faktiska möjligheterna att uppnå målen är för stor . I kombination med 
ramar som lokala regelverk och ekonomi verkar detta hämmande på lärarnas 
kreativitet och vilja till ansvarstagande. Sammantaget får detta negativa konse-
kvenser för elevernas lärande och utveckling. 

En alternativ tolkning är att citatet kan förstås så att arbetsgruppen här knyter 
an till och förtydligar den första meningen i kapitel 1 i rapporten där man skri-
ver att ”det styrning egentligen handlar om finns att hitta i gränslandet mellan 
de politiska intentionerna och skolans verklighet”. Utifrån ”iakttagelsen”, som 
inte närmare preciseras, menar man att en överdriven tro på nuvarande styr-
ningsmodell i kombination med orealistiska mål minskar lärarnas motivation 
vilket leder både till lägre effektivitet och måluppfyllelse. För hög politisk ambi-
tion vad gäller mål och bristande förståelse för styrning i det moderna samhället 
är orsaken till den svaga styrningen. 

Med fokus på ”motsättning” och ”motverka” menar jag att texten alternativt 
kan tolkas även som ett försanthållande om att det är en motsättning mellan å 
ena sidan orealistiska politiska mål och ambitioner vad gäller möjligheterna att 
styra skolan och å andra sidan faktiska möjligheter till att effektivisera och sam-
tidigt uppnå målen. Dessa uppenbara motsättningar skapar oenighet och kon-
flikter i styrsystemet vilket hindrar elevernas kunskapsutveckling. Det är detta 
som är orsaken till styrningsproblemet. 

Med den alternativa tolkningen som utgångspunkt kan citatet ovan även tol-
kas som en fortsättning av textförfattarnas skrivning på s 9 i rapporten om ”vad 
styrning egentligen handlar om”. Det skulle i så fall innebära att svaret på den 
frågan är att styrning handlar om att kunna hantera denna konfliktfyllda mot-
sättning. 

Arbetsgruppen har också synpunkter på de olika nivåerna i styrsystemet och 
de styrdokument med olika ”tolkningsplattformer” som blir en konsekvens av 
detta. Man skriver t ex i kap. 4: 
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”Då styrningen sker på flera olika nivåer skapas en risk för en mer fragmentarise-
rad syn på uppdraget där helheter och sammanhang kan gå förlorade” (s 78) 
 

Textförfattarna tycks mena att målen i den nationella läroplanen skall först 
tolkas och konkretiseras på den kommunala ansvarsnivån och därefter på den 
lokala skolnivån. På den sistnämnda nivån skall man även tolka och ta hänsyn 
till andra kommunala styrdokument. vilket kan medföra svårigheter att se helhe-
ten i uppdraget. 

Om jag alternativt tolkar citatet med fokus på ”risk” och ”förlorade” kan det 
förstås så att det är de många olika nivåerna som är orsaken till styrningspro-
blemet – läroplanens svaga styrning. 

Arbetsgruppen återkommer i samma fråga i kap. 7 då man ifrågasätter sättet 
att försöka styra skolan med ”omfattande planeringsdokument och målned-
brytning”. Skolans komplexitet kräver enligt arbetsgruppen att varje skola be-
handlas individuellt då ingen skola är den andra lik. Man skriver 

 
”Ur ett politiskt perspektiv blir det en fråga om att reagera och korrigera i efter-
hand, snarare än att försöka förutse konsekvenser och formulera regler för samt-
liga skolor. Denna reaktiva styrning ställer stora krav på trovärdiga beskrivningar 
av hur den enskilda skolan utvecklas och vad detta medför för elevernas lärande. 
Det är i detta sammanhang man skall förstå betydelsen av väl utvecklade kvali-
tetsuppföljningar på alla nivåer.” (s 104) 
 

Detta citat kan i textförfattarnas anda förstås som ett nytt och annorlunda sätt 
att se på styrning till skillnad från idag då den politiska styrningen på alla nivåer 
i systemet i första hand handlar om retroaktiv styrning dvs. att kontrollera, reage-
ra och korrigera i efterhand. I andra hand handlar den politiska styrningen om 
att förutse konsekvenser och formulera mål och regler för samtliga skolor. Det 
är det som är en av orsakerna till styrningsproblemet. 

En alternativ tolkning av citatet visar också på ett annorlunda nytt sätt att se 
på den retroaktiva styrningen i skolan: De nuvarande s.k. kvalitetsredovisning-
arna152  är inte trovärdiga beskrivningar av den enskilda skolans utveckling och 
anger inte konsekvenserna för elevernas lärande. De handlar istället om mät-

                                                      
152 Se SFS 1997:702. Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. 
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ningar med instrumentella kvalitetsprogram153. Det är en av orsakerna till styr-
ningsproblemet. 

De båda analyserna av citatet ovan grundar sig på att arbetsgruppen har för-
växlat ordet reaktiv med retroaktiv och att den skrivning som arbetsgruppen tidi-
gare gjort om dessa typer av styrning på s 18 i rapporten är den korrekta. I an-
nat fall är det inte möjligt att ge citatet en mening i förhållande till vad arbets-
gruppen tidigare sagt om reaktiv och retroaktiv styrning. 

Som stöd för detta kan den retroaktiva styrningen jämföras med skrivningar-
na om nuvarande kvalitetsarbetet på annat ställe i rapporten. Man skriver: 

 
”En risk med kvalitetsarbete är att det alltför ensidigt inriktas på enkla och mätba-
ra kvaliteter, speciellt på elevnivå. Det kan t.ex. röra sig om att man använder så-
dana uppgifter som finns, som t.ex. betygsdata eller ekonomiska data, framförallt 
för att de existerar i en enkel form. Det mediala intresset för just denna typ av 
data, som kan presenteras i lättöverskådliga tabeller eller diagram och där gärna 
den ena skolan på ett förenklat sätt jämförs med den andra, kan leda till att bety-
delsen av kvantifierbara beskrivningar av detta slag överbetonas.” (s 90) 
 

Textförfattarna menar att nuvarande kvalitetsarbete har en allför ensidig inrikt-
ning på enkla kvantifierbara nyckeltal därför att medias intresse för denna typ 
av data gör det lätt att jämföra skolor med varandra. Det är en av orsakerna till 
styrningsproblemet. För ett fungerande kvalitetsarbetet fordras enligt rapporten 
istället en mångsidig ”verktygsrepertoar” innefattande även kvalitativa inslag för 
att kunna göra en kvalitetsbedömning av skolverksamheten. Syftet med kvali-
tetsarbetet är att det skall bli en utvecklande kraft för verksamheten samtidigt 
som det skall ha en stabiliserande verkan. 

Arbetsgruppen ser också regelstyrningen i skolan som ett problem. Man 
skriver 

 
”Arbetsgruppen vänder sig mot det arv som finns kvar från en grundstruktur för 
styrning som utformades för helt andra syften och i en annan tidsepok än att väg-
leda dagens skola. Arvet härstammar från en tid då ämbetsmännens maktutöv-
ning blev legitim och kontrollerbar genom krav på detaljerad skriftlig dokumenta-
tion, regelstyrning och fasta procedurer. En allt för detaljerad regelstyrning har 
svårt att leva upp till nödvändiga krav på lärande och anpassningsförmåga.” (s 
104) 

                                                      
153 Se sid. 94 i rapporten. 
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Textförfattarna menar att det fortfarande förkommer allför mycket av maktut-
övning genom regelstyrning, detaljerad dokumentation och fasta rutiner som 
ses som en kvarleva från industrisamhället. I dagens moderna skola är syftet 
med styrningen istället att målen ska vägleda skolan – en skola där flexibilitet 
och anpassningsförmåga till en föränderlig omvärld är nödvändiga. Det är en av 
orsakerna till styrningsproblemet. 

Om jag med fokus på ”arv”, ”finns kvar” och ”annan tidsepok”, gör en alter-
nativ tolkning kan citatet förstås som att styrning som maktutövning från förr 
ställs mot det nya - styrning som vägledning där målen är en hjälp för skolan att 
finna riktningen.  

Arbetsgruppen har även synpunkter på marknadisering av skolan. Man skri-
ver: 

 
”Rationaliteten i välfärdstjänster, som exempelvis skolan, bygger på en medveten 
social interaktion mellan olika aktörer. Man kan därför heller inte okritiskt överta 
modeller eller förebilder från andra områden än just välfärdstjänster. Modeller 
från marknaden syftar ytterst till vinst, konkurrens eller kommersialisering. Skol-
verksamhet handlar däremot om att maximera välfärd.” (s 104) 

 
Textförfattarna tycks mena att syftet med skolverksamhet är att maximera väl-
färd till skillnad från marknaden där syftet är att maximera vinsten. En annan 
skillnad är att skolverksamheten förutsätter en planerad och genomtänkt social 
interaktion mellan människor – dvs. ett nödvändigt villkor- vilket inte behöver 
vara fallet i en marknadsorienterad verksamhet. Det är inte fel att marknadisera 
skolverksamheten men modeller och program som används i företag bör an-
passas till skolans förutsättningar innan de införs i skolan. – Ett försanthållande 
att skolan är marknadiserad men också ett ställningstagande för en skolanpas-
sad marknadisering. 

Med fokus på ”vänder sig mot”, ”därför heller inte”, ”än just ”och ”där-
emot” kan texten förstås som ett avståndstagande där man ser marknadisering-
en av skolan som en av orsakerna till styrningsproblemen. Detta kan i så fall 
förstås som en fortsättning på arbetsgruppens beskrivning av den internationel-
la samhällsutvecklingen i kapitel 1 där man konstaterar att bl. a valfrihet, priva-
tisering eller införande av marknadsmekanismer har medfört  
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”mindre av proaktiv direktstyrning och mer av retroaktiv styrning genom upp-
följning och utvärdering med betoning på undervisningens kvalitet och resultat.” 
(s 18) 
 

En alternativ tolkning av citaten ovan är att de kan förstås som att arbetsgruppen 
ser marknadiseringen av skolan som en av orsakerna till styrningsproblemen 
och därför tar avstånd från de marknadsekonomiska styrningsmodeller som 
införts i många kommuner med resultatenheter, affärsidéer, konkurrens, kom-
mersialisering, mekaniska kvalitetsprogram, prestationslön etc. Som lösning på 
problemet argumenterar man istället för en ökad ”proaktiv styrning” och en 
annorlunda inriktning på den retroaktiva styrningen. 

  
Boken 
 
Orsaken till styrningsproblemet i företagen är enligt författarna sammanfattningsvis 
att debatten under senare år har dominerats av ett antal styrmetoder som okri-
tiskt anammats av organisationerna utan en grundläggande förståelse för den 
egna organisationens förutsättningar och utveckling. 

Författarna konstaterar vidare att inom styrningen har under de senaste åren 
ett stort antal metoder lanserats och spridits från företag till företag som ”mo-
deflugor”. Dessa modeflugor är på gott och ont. Med hänvisning till Abraham-
son (1996)154 redovisar författarna en teori om utbud och efterfrågan på mode-
flugor inom lednings - och styrningsområdet. Teorin handlar om att ett antal 
aktörer lanserar nya modeflugor.  

Vad textförfattarna tycks mena är att företagen har visat stort intresse att ta 
modeflugorna till sig om publiciteten är tillräckligt stor. Orsaken är att företa-
gen vill använda moderna metoder som en del i en legitimeringsprocess där 
man vill visa att man ligger i fronten av utvecklingen. (s 37) Det balanserade 
styrkortet är en sådan modefluga. Men samtidigt är det också något av ett 
trendbrott genom att det betonar vikten av balans mellan olika dimensioner. (s 28) 

Men även den offentliga sektorn har enligt författarna sina modeflugor men 
man har även där börjat att förorda en vidare balans i styrningen. Man skriver: 

 
”Även inom den offentliga sektorn där modeflugor som olika budgetmetoder och 
beställar/utförarmodeller florerat under senare år förespråkas också en bredare 

                                                      
154 Abrahamson, Eric. (1996): Management fashion. 
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balans i styrningen. För sjukvården talar man således om vikten av balans mellan 
planering och marknad, samt mellan ekonomiska och andra styrformer, inte minst 
professionell styrning.” (s 29) 
 

Textförfattarna tycks mena att efter en tid med marknadsekonomiska experi-
ment i den offentliga sektorn har det under de senaste åren skett en utveckling 
inom styrningen av offentlig sektor som pekar mot en bredare balans mellan tradi-
tionella styrformer för offentlig sektor och marknadsekonomiska styrformer 
från företagsvärlden. 

Om jag alternativt tolkar texten kan den förstås så att orsaken till styrnings-
problemet är styrmetoder som modeflugor. Svagheterna med dessa är att de har 
ett kortsiktigt perspektiv och är alltför fokuserade på nyckeltal. Genom att an-
vända metaforen modefluga (kortlivad nyhet) och ge det stort utrymme i texten 
legitimeras en lösning på problemet som skall uppfattas som stabil och bestän-
dig och ge ett långsiktigt perspektiv. 

Ytterligare en alternativ tolkning är att texten kan förstås så att till och med 
den offentliga sektorn har tillägnat sig modeflugor hämtade från marknaden. 
Man har nyligen upptäckt misstaget att alltför ensidigt betona dessa och därför 
börjat med att balansera ekonomiska styrformer med andra icke ekonomiska 
styrformer. Jämförelsen med offentlig sektor kan ses som en antydan om hur 
styrningsproblemet kan lösas. 

 

F Ö R E S T Ä L L N I N G A R  O M  H U R  S T Y R N I N G  K A N  U T Ö V A S  

P R I N C I P I E L L T .  

Rapporten 

När det gäller lösningen på problemet i rapporten presenterar arbetsgruppen detta i 
två steg. De första stegen behandlar ett antal förutsättningar och utgångspunkter 
som krävs för en utveckling av skolans styrning. I det följande avsnittet ges 
några exempel på olika föreställningar om hur styrning kan utövas principiellt 
utifrån vissa förutsättningar och utgångspunkter kring ”styrsystemet”. Arbets-
gruppen ger i texten inte någon definition på vad som menas med styrsystem. 
Istället behandlar man styrsystemets uppgifter, förmågor och vikten av att det 
förändras. I dessa sammanhang är begreppen frirum, mål, uppdrag, förändring, 
självständighet och balans centrala. 
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– Friutrymmet  och frirummet 

 
”Friutrymmet” och ”frirummet” i skolans styrsystem återkommer flera gånger i 
rapporten. Första gången det tas upp i rapporten är i slutet i kapitel 1 i samband 
med att man tar upp styrning av skolan och i skolan. 155 Man skriver: 
 

”Styrningen av skolan, dvs. den skolpolitik som styrinstrumenten är en del av, 
måste leda till att det friutrymme som finns utnyttjas för styrningen i skolan men 
också leda till reellt ett ökat lokalt friutrymme.” (s 28) 

 
Med metaforen ”friutrymme” tycks textförfattarna mena att den pedagogiska 
friheten bör öka men även som det ”gränsland” som tidigare tagits upp. Med 
förstärkningsordet ”reellt” markeras att detta friutrymme idag är litet eller icke 
existerarande. En alternativ tolkning är att friutrymmet existerar men inte kan tas 
i anspråk. 

 
Nästa gång begreppet tas upp är i kap. 4 men då som ”frirummet”, Man 

skriver: 
 
”Styrning kan syfta till att reglera verksamhet och härigenom tydliggöra hur den 
ska se ut alternativt hur den inte ska se ut. Komplexa verksamheter kan sällan sty-
ras främst på detta sätt. Styrning syftar därför också till att skapa ett frirum för 
verksamhetsnivån att forma sin egen verksamhet på ett sådant sätt att den anpas-
sas till de förutsättningar som utmärker de specifika förhållandena.” (s 69) 
 

Textförfattarna tycks mena att avsikten med styrning är att med styrdokument 
klargöra vad som är tillåtet respektive inte tillåtet att i en verksamhet. Arbets-
gruppen har förstått till skillnad från andra att en så komplicerad verksamhet 
som skolan inte går att styra på det sättet och tar därför delvis avstånd från det. 
Avsikten är istället att styrdokumenten ska utformas så att de tydliggör bättre 
den möjlighet som finns och dess gränser, och som här kallas ”frirum”. Ett 

                                                      
155 De båda styrningsprinciperna är sannolikt hämtade från Berg et. al. (1999)  där de 
också går under beteckningen formell styrning respektive informell styrning. Det finns 
vissa likheter med de tidigare nämnda styrningsprinciperna manifest och latent styrning. 
Det som skiljer är att den latenta styrningen handlar både om traditioner och ramfakto-
rer. 
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frirum där den enskilda skolan kan anpassa sin verksamhet till styrdokumentens 
intentioner utifrån lokala ramar dvs. att förtydliga gränser och ramar. Det som 
stödjer denna tolkning är att längre fram i texten skriver man om att ”betraktare 
av dagens styrsystem” och ”skolforskare” anser att frirummet finns men har 
inte kunnat utnyttjas eller tillvaratagits av lärarna av olika skäl.  

Om jag tolkar texten alternativt kan den förstås så att styrning av en så kom-
plicerad verksamhet som skolan måste ske i två steg. Avsikten är att genom 
styrdokument som ger större tolkningsmöjligheter ge den enskilda skolan större 
möjligheter att utforma verksamheten utifrån lokala förutsättningar dvs. att 
vidga gränser och ramar.  

 
Vad är då ”frirum”? 

 
Svaret på den frågan ges redan i rubriken till avsnittet: ”Friutrymmet behöver 
bättre tillvaratas.” Den nya metaforen frirum ska således läsas som en annan 
benämning för ”friutrymme”. Båda benämningarna innehåller ”fri” som leder 
tanken till frihet. I den följande texten framgår också att frirum handlar om  

 
”Det subjektiva handlingsutrymmet, det vill säga lärarens subjektiva föreställning-
ar om vad som är möjligt att genomföra…” (s 69) 

 
Arbetsgruppen skriver också om ”det faktiska handlingsutrymmet”, ”det objek-
tiva frirummet ” och ”det tillgängliga handlingsutrymmet156. Vad detta är preci-
seras inte men i samband med detta ställs frågan om. 
 

”hur styrsystemet i sig på ett tydligare sätt kan visa hur friutrymmet ser ut dvs. 
skapa möjligheter för de professionella att undersöka vad som är möjligt att för-
ändra och vad som inte är möjligt.” (s 70) 
 

Men detta leder också till frågan 
 
”hur de professionella ska kunna få stöd i att finna former att utnyttja detta 
´nyupptäckta´ frirum, dvs. hur ska det nya sättet att arbeta se ut” (s 70) 
 

                                                      
156 Med hänvisning till Berg (2000): Det pedagogiska samtalet i multiprofessionella organisatio-
ner. 
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Utgående från texten och citaten ovan tycks textförfattarnas mena att frirum 
och friutrymme är samma sak och detsamma som de i rapporten tidigare 
nämnda metaforerna ”gränslandet” och ”mellanrummet”. I frirummet finns ett 
objektivt/faktiskt/tillgängligt handlingsutrymme men också ett subjektivt om 
vad som är möjligt och inte möjligt att genomföra. Problemet är hur man hjäl-
per de professionella att upptäcka frirummet som således handlar om lokal 
frihet med vissa begränsningar. 

En alternativ tolkning av texten kan förstås så att frirummet är ett försanthål-
lande att det existerar något som kallas frirum eller friutrymme och att det där 
också finns ett handlingsutrymme. Vad som är fritt i frirummet och till skillnad 
från vad framgår dock inte. Aktörerna i frirummet är lärarna eller ”de profes-
sionella”. Problemet är att de känner till men inte tillvaratar frirummet. I texten 
kallas här aktörerna för ”lärare” när man beskriver att de inte har upptäckt eller 
har upptäckt men tagit tillvara på frirummet och för ”professionella” när man 
skriver om att upptäcka frirummet och det nya sättet att arbeta - professionell 
styrning. 

Mot bakgrund av de olika analyserna inom detta tema finner jag att texten så 
här långt är ett handlar om lokal frihet men också on förändring. Men det finns 
ett förbehåll. I slutet av avsnittet formulerar sig arbetsgruppen på följande sätt: 

 
”Styrsystem innebär alltid någon form av balans mellan centrala beslut och lokala 
- olika system har olika balanspunkter. En av styrsystemets uppgifter är att de in-
tentioner som systemet haft i detta avseende får möjlighet att genomföras, vilket 
innebär att systemet skapar och vidmakthåller en balans mellan lokal självständig-
het och lokal vilja till anpassning”. (s 70) 
 

Textförfattarna synes mena att ett försanthållande är att styrsystem alltid inne-
bär någon form balans och att vårt styrsystem av tradition inneburit att centrala 
beslut inte ensidigt kan påtvingas lokala nivåer. För att intentioner och beslut 
ska kunna genomföras som det var tänkt bör styrsystemet skapa lämpliga förut-
sättningar för de lokala organisationerna. Samtidigt som man lokalt anpassar sig 
till de centrala besluten skall det finnas ett visst frirum för att kunna ta hänsyn 
till lokala prioriteringar. Med ”någon form av balans” synes textförfattarna 
mena att när lokala beslut på så sätt anpassas till de centrala uppstår olika kom-
promisser och det är dessa som är ”olika balanspunkter”.  
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Utifrån en alternativ tolkning kan texten förstås så att en förutsättning för att 
centrala beslut ska kunna genomföras är att det alltid bör finnas en anpassning 
av de centrala besluten till de lokala intentionerna och besluten. Om den centra-
la anpassningsförmågan saknas och/eller den lokala självständigheten är för 
stor kommer systemet i obalans. Detta medför att den motsättning och det 
motsatsförhållande som råder mellan stat och kommun/skola och som textför-
fattarna tidigare konstaterat i rapporten ökar vilket innebär att besluten inte 
genomföres. Balanspunkterna blir på så sätt ett uttryck för att överbrygga dessa 
motsättningar mellan stat och kommun/skola. 

Båda tolkningarna visar enligt min uppfattning på vikten av att det råder ett 
balansförhållande mellan centrala och lokala beslut och att båda parter har ett 
ansvar för att upprätthålla denna balans. 

 
– Tydliga och accepterade mål 

 
När det gäller principiella utgångspunkter för utvecklingen av styrningen ser 
arbetsgruppen sju ”funktioner” som är nödvändiga i ett styrsystem för att kun-
na ”utöva adekvat styrning”. Bland dessa placeras funktionen ”förmåga att 
uttrycka tydliga och accepterade mål” som nummer 1. Man skriver: 

 
”Målen i ett styrsystem ska vara så tydliga att de kan förstås av systemets aktörer 
/…/ Målens formulering ska också ge ett sådant tolkningsutrymme att de kan 
anpassas till skiftande förhållanden. Målen får inte skilja sig åt allt för mycket vad 
gäller tydlighet då risk föreligger att systemet blir mer upptaget av de mål som är 
tydligast (och därmed lättast mätbara). Målen bör också vara trovärdiga för sy-
stemets aktörer.” (s 83) 
 

Med fokus på ”tolkningsutrymme”, ”anpassas”, ”mätbara” och ”trovärdighet” 
tycks textförfattarna mena att målen måste formuleras på ett annorlunda sätt 
för att skapa det tidigare nämnda frirummet med möjlighet för de lokala aktö-
rerna att tolka och anpassa målen till lokala förhållanden vilket innebär lokalt 
inflytande, professionell styrning och trovärdiga mål. Alltför stark fokusering på 
mätbara mål begränsar denna möjlighet och skapar misstro mot dessa mål. 
Detta återkommer även i en annan av arbetsgruppens principer (nr 3) - ”opti-
malt utjämnad maktfördelning” - som handlar om att beslut så långt möjligt bör 
fattas av dem som berörs av genomförandet. (s 84) dvs. decentralisering och 
lokalt ansvarstagande. 
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Med en alternativ tolkning av citatet med fokus på ”tydliga”, ”förstås” och 
”inte skilja sig åt” kan detta förstås så att en av de viktigaste principerna för att 
utöva styrning på lämpligt sätt är att formulera mål som är tydligare än nuva-
rande såtillvida att de lättare ska kunna förstås av lokala politiker, tjänsteman, 
skolledare, lärare, föräldrar och elever. Detta kan alternativt tolkas som ökad 
tydlighet men också som ökad centralstyrning. 

 
– Kvalitetskontroll 

 
Begreppet kvalitet har tidigare förkommit i rapporten vid flera tillfällen bl. a i 
samband med retroaktiv styrning. I kap. 4 kopplas mål ihop med funktion nr 2 
som handlar om kvalitetskontroll, kvalitetsarbete och kvalitetsredovisningar. 
Man skriver: 

 
”Styrsystemets uppbyggnad ska garantera att information om graden av målupp-
fyllelse och svårigheter med denna sprids på systemets olika nivåer.  
De mönster av resultat som de enskilda skolorna uppvisar ska kunna vara funge-
rande beslutsunderlag på systemets övriga nivåer - kommunalt och nationellt. 
      Kvalitetsarbetet och kvalitetsredovisningarna utgör ett unikt förhållande för 
uppbyggnad av ett system som i större utsträckning utnyttjar systemets inneboen-
de kunskaper.” (s 84) 
 

En tolkning av citatet som textförfattarna synes mena är att en förutsättning för 
ett fungerande styrsystem är att kommunerna och staten får en korrekt infor-
mation om i första hand i vilken grad målen uppnåtts men även om det skulle 
finnas problem i verksamheten på den enskilda skolan. Eventuella mönster i 
måluppfyllelsen kan ev. vara till hjälp vid kommande beslut i första hand i 
kommunerna men även på statlig nivå. Ett sätt att hantera detta på är att an-
vända sig av det speciella förhållandet som råder där skolorna i en särskild för-
ordning är ålagda att årligen upprätta kvalitetsredovisningar och att förstärka 
detta arbete. Sammanfattningsvis styrning centralt med mål genom kontroll – 
resultatstyrning. 

Utifrån en alternativ tolkning kan citatet förstås så att en förutsättning för ett 
fungerande styrsystem är att de unika kunskaper som finns på den lokala skolan 
om måluppfyllelse och svårigheter att uppnå förväntade resultat och som 
kommer till uttryck i kvalitetsarbetet skall vara det primära beslutsunderlaget i 
kommunerna. I de fall dessa visar på mönster skall detta även utgöra beslutsun-
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derlag även på den statliga nivån. Sammanfattningsvis styrning lokalt mot mål – 
målstyrning. 

Båda analyserna visar på olika sätt att se på målstyrning. Gemensamt är dock 
att kvalitetsarbetet skall vara beslutsunderlag. Detta återkommer även i den 
fjärde funktionen ”Effektivt resursutnyttjande”. Man skriver 

 
”Fungerande kommunikationer om hur systemet lyckas blir härvid väsentliga, 
dvs. att systemet har fungerande rutiner för sitt eget kvalitetsarbete och att detta 
arbete kan fungera som underlag då resurser fördelas.” (s 84) 

 
Här tycks textförfattarna mena att en förutsättning för att kunna utnyttja resur-
serna effektivt är att kvalitetsarbetet ger svar på i vilken grad man lyckats uppnå 
målen. Detta kan utgöra beslutsunderlag när resurser skall fördelas utifrån be-
hov dvs. målstyrning. 

En alternativ tolkning visar att det räcker inte med att det finns rutiner  för 
kvalitetsredovisningar. Ett nödvändigt villkor är att kvalitetsredovisningarna ger 
adekvat information om de ska kunna utgöra beslutsunderlag för behovsinrik-
tad resursfördelning.  

Kvalitet och kvalitetsarbetet återkommer även i kap. 5 där man i rubriken 
skriver om ”Kvalitetsarbete som stabiliserande utvecklingskraft”. Jag citerar: 

 
”Kvalitetsarbetet är inte bara en förutsättning för ett utökat lokalt ansvar – och 
härigenom för likvärdighet och demokrati – utan det är även en viktig utgångs-
punkt för utveckling.” (s 92) 

 
Man skriver vidare 

 
”Då kan den kollektiva reflektion som är en förutsättning för kvalitetsarbetet till-
sammans med en ökad lokal frihet leda till professionell utveckling och skapar 
möjlighet att prova nya vägar.” (s 92) 

 
Textförfattarna tycks mena att lokal frihet och ansvar förutsätter ett fungerande 
kvalitetsarbete för att garantera skolans likvärdighet. Den reflektion som krävs i 
samband med kvalitetsarbetet leder till professionell utveckling bland lärarna 
vilket i sin tur möjliggör skolutveckling. Jag tolkar detta som professionell styr-
ning och ett demokratital där kvalitetsarbetet ges en avgörande roll för likvär-
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digheten i skolan. Analysen visar på att kvalitetsarbetet ges en synnerligen bety-
delsefull roll i styrningsproblemets principiella lösning. 
 
– Sammanhållning och att äga uppdraget 

 
I funktion nr 5 – ”Sammanhållning” betonar arbetsgruppen vikten av att styrsy-
stemets aktörer accepterar systemet. På så sätt kommer aktörerna att svara för 
sammanhållningen i systemet. Man skriver: 

 
”Ett väl fungerande styrsystem har aktörer som accepterar systemets spelregler 
och att de blir styrda av dessa, kanske framförallt därför att man vet att man har 
möjlighet att påverka systemet.” (s 84) 

 
Textförfattarnas mening med detta citat synes vara att aktörerna är solidariska 
med styrsystemet om de ges möjlighet att påverka det även efter beslut. Solida-
riteten grundar sig på så sätt i medansvar och delaktighet. 

En alternativ tolkning ger vid handen att citatet kan förstås så att aktörerna är 
lojala med styrsystemet när de har förstått den demokratiska styrkedjans hierar-
kiska beslutsregler att påverkan sker före beslut. 

Sammanhållning kan även jämföras med skrivningarna om ”att äga sitt upp-
drag” som senare finns i rapporten på flera olika ställen. I kap.5 kopplas t ex 
uppdraget ihop med kvalitet och lokal frihet. Man skriver: 
 

”För att kunna hantera en föränderlig omvärld behöver uppdraget därför rymma 
frihet för den lokala nivån att anpassa verksamheten till verkliga förutsättningar. 
Inom ramen för denna frihet ställer samtidigt likvärdigheten krav på bestämda 
processer, så att kvaliteterna kan garanteras.” (s 88) 

 
En tolkning av citatet utifrån textförfattarnas mening är att i dagens skola är det 
angeläget att det statliga uppdraget formuleras i realistiska mål så att de ger 
kommuner och enskilda skolor en möjlighet att anpassa verksamheten till dem. 
För ett kunna bibehålla likvärdigheten krävs dock fastställda rutiner och proces-
ser så att kvaliteten på verksamheten kan garanteras på varje skola.  

Om jag tolkar citatet alternativt kan det förstås så att det statliga uppdraget för 
en skola i en föränderlig värld måste utformas så att det ger en stor lokal frihet 
för kommuner och skolor att tolka målen så att de kan anpassas till de förut-
sättningar som finns lokalt. Friheten har dock vissa begränsningar. En sådan 
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formulering av intentioner och mål kräver därför att ett nationellt kvalitetsbe-
dömningssystem utformas som garanterar att kvaliteten och därmed likvärdig-
heten i utbildningen ska kunna bibehållas.  

I samband med att arbetsgruppen skriver om ett ökat lokalt ansvarstagande 
betonar man att detta förutsätter att  

 
”man idémässigt sympatiserar med systemets grundläggande värden” ( 84)  

och 
”man anammat uppdragets innebörd och därför agerar med styrinstrumentens in-
tentioner som utgångspunkt. Härigenom blir det tydligt att de lokala aktörerna 
äger uppdraget.” (s 93) 

samt att 
”…de professionella behöver både ha goda kunskaper om uppdraget och om hur 
verksamheten styrs via regler, normer och ideologier och ha förmåga att använda 
olika perspektiv för analyser. (s 94 

och  
”att de professionella delar målstyrningens avsikter.” (s 94)  
 

Textförfattarna synes mena att lärarna och skolledarna genom att ta emot och 
ta till sig innebörden i uppdraget ges rätten att tolka uppdraget och också tolk-
ningsföreträde. – professionell styrning. 

En alternativ tolkning av citaten med fokus på ”ideologier”, ”idémässigt sym-
patisera” och ”dela…avsikter” kan texten förstås så att lärarna och skolledarna 
genom att ta emot och ta till sig innebörden i uppdraget förutsättes bli lojala 
och/ eller solidariska med uppdraget – centralstyrning.  

En annan alternativ tolkning av att texten med utgångspunkt i ”anammat” och 
”olika perspektiv” är att den kan förstås så att lärare, skolledare och övriga ak-
törer genom att få både tolkningsrätt och tolkningsföreträde förutsättes bli 
lojala och/eller solidariska med uppdraget. dvs. lojalitet/solidaritet genom del-
aktighet – ett demokratital. 

 
- Problemlösningsförmåga och öppenhet för förändring 

 
Som den sjätte principen för utvecklingen av styrningen mot ett ”välfungerande 
styrsystem lyfter arbetsgruppen fram problemlösningsförmåga och öppenhet 
för förändring. Man skriver 
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”Välfungerande styrsystem är uppbyggda på ett sådant sätt att de kan identifiera 
och hantera problem. Systemet behöver också kunna identifiera nya typer av pro-
blem och uppvisa beredskap att lösa dessa. 
Styrsystemets konstruktion ska underlätta möten mellan olika professionella före-
trädare så att problemlösning kan ske. Det ska också underlätta möten mellan den 
professionella nivån, politikernivån och den nivå som systemets intressenter re-
presenterar. ” (s 85) 

 
Med fokus på ”välfungerande”, ”nya typer” och ”också” tycks textförfattarna 
mena en idealtypsmodell för styrsystem där aktörerna i styrsystemet bör ges 
möjlighet att mötas för att identifiera och lösa problem som man tidigare inte 
stött på. 

En alternativ tolkning med fokus på ”är uppbyggda”, ”ska underlätta” och 
”nya typer av problem” är att en lösning på styrningsproblemet är att aktörerna 
i styrsystemet till skillnad mot nuläget bör ägna sig är proaktiv styrning i högre 
grad än tidigare. 

I nästa mening skriver arbetsgruppen om att styrsystem som bygger på ”re-
aktiv kontroll” har svårigheter att hantera förändringar till skillnad mot ”proak-
tiva styrsystem”. Jag citerar: 
 

”Ett proaktivt styrsystem, däremot, har förutsättningar att på ett annat sätt hante-
ra nya typer av förändringskrav och blir härigenom mer öppet för förändring. 
Ett proaktiv styrsystem behöver därför ha skapat möjlighet för systemets delar att 
självständigt fånga upp förändringar och finna lokala lösningar för att pröva hur 
dessa kan hanteras.” (s 85) 

 
Här betonar textförfattarna vikten av förändringsberedskap och att förutsätt-
ningarna för detta är självständighet och lokalt ansvar. Om jag tolkar texten 
alternativt kan den förstås som ett ställningstagande för proaktiv styrning som 
tidigare arbetsgruppen beskrivit i kap.1 och som nu förutom lösning av nya 
problemtyper även skall hantera nya typer av förändringskrav. 

När det gäller förhållandet till ”de reaktiva delarna i styrsystemet” betonar 
arbetsgruppen avslutningsvis att 

 
”De proaktiva och reaktiva delarna i ett styrsystem balanserar således varandra i 
ett system med mål- och resultatstyrning. Den proaktiva delen i styrsystemet be-
höver bli mer lokal än tidigare, medan den reaktiva ökar på både den lokala och 
den nationella nivån.” (s 85) 
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En tolkning av citatet utifrån textförfattarnas mening är att ”välfungerande” 
styrsystem är detsamma som ”proaktivt styrsystem”. Detta system skall under-
lätta för möten dels mellan professionella för problemlösning och dels mellan 
politiker, professionella och övriga intressenter för att hantera nya förändrings-
krav på lokala nivåer. 

Den alternativa tolkningen är att en lösning på styrningsproblemet är att skapa 
bättre balans jämfört med nuläget mellan proaktiv och reaktiv styrning.  

 
– Självständighet och anpassningsförmåga 

 
Den sjunde och sista funktionen är självständighet och anpassningsförmåga i 
styrsystemet. 

Ett styrsystem bör också enligt arbetsgruppen uppvisa både självständighet och 
anpassningsförmåga. Men en av styrsystemets problematiska uppgifter 

 
”är att balansera mellan självständighet och anpassning.” (s 85) 

och vidare: 
”Utbildningsväsendets styrsystem förväntas även kunna balansera sitt eget för-
ändringsarbete vad gäller inriktning mot välfärdsutveckling och demokratiutveck-
ling.” (ib.id.) 
 

Motsatsparet självständighet och anpassning har förkommit tidigare i rapporten 
vilket jag kommenterat. Utgående från texten om denna funktion synes textför-
fattarna mena att en av styrsystemets svåra uppgifter att få den lokala nivån157 
att balansera mellan autonomi och underordning/lojalitet i förhållande till cen-
trala beslut/huvudmannens intentioner. Den centrala nivån bör beakta detta för 
att möjligöra denna balans.  

Tolkar jag texten alternativt kan den förstås så att balansen mellan självstän-
dighet och anpassningsförmåga skall relateras till styrsystemets förmåga att 
anpassa sig till en föränderlig omvärld och samtidigt förändra sig självt.  

Texten är svårläst och alternativt menar jag att detta avsnitt är ofullständigt 
och innehåller att antal politiskt korrekta begrepp. 

 
– Ett väl fungerande styrsystem 
                                                      
157 jfr sid. 70 i rapporten. 
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Arbetsgruppen avslutar beskrivningen av funktionen om självständighet och 
anpassningsförmåga med vad som kännetecknar ett ”väl fungerande styrsystem”. 
Man skriver: 

 
”Ett väl fungerande styrsystem ska genom sin uppbyggnad kunna hävda och ak-
tivt driva centrala ideologiska intressen. Styrsystemet ska proaktivt kunna driva 
utvecklingsfrågor och inte enbart reaktivt möta omvärldens förändringar.  
      Ett styrsystem som fungerar väl är också uppbyggt så att de enskilda organisa-
tionerna ges möjlighet till, så långt möjligt, självständiga roller. Den organisatoris-
ka självständigheten stärks genom att man uppfattar att den egna professionalite-
ten utnyttjas fullt ut och att systemet bygger på att begrepp som ansvar, befogen-
het, position och kompetens befinner sig i balans.” (s 86)  
 

Textförfattarnas mening med citatet synes vara en sammanfattning av arbets-
gruppens sätt att se på styrning och en lösning i stort på styrningsproblemet. 
Ordningsföljden på de båda citerade styckena är en rangordning där den första 
meningen handlar om det centrala i den nuvarande styrningen. En skrivning 
med starka offensiva ord som ”hävda”, ”aktivt driva”, ”centrala ideologiska 
intressen” som jag tolkar som offensiv politiskt styrning. I den andra meningen 
presenterar textförfattarna sedan en lösning i stort hur styrningsproblemet ska 
lösas med ”proaktiv” styrning.  

Det andra citerade stycket ovan handlar om enskilda organisationer och de-
ras självständighet i förhållande till centrala politiska beslut. Genom sin placer-
ing och ordet ”också” menar textförfattarna att detta kommer i tredje hand. 
Motsatsparet befogenhet och position som är begrepp hämtade från hierar-
kiskt/centralstyrda organisationer ställs mot det andra motsatsparet ansvar och 
kompetens som kommer från decentraliserad, professionell organisation vilket 
innebär att enskilda skolor genom professionalitet och lokalt eget ansvar utgör 
en motvikt till de centrala besluten eller balanserar dessa. 

Utifrån en alternativ tolkning av texten kan den förstås så att nuvarande styr-
system inte förmår att aktivt driva de centrala politiska intentionerna på grund 
av allför starka inslag av reaktiv styrning och det är detta som är styrningspro-
blemet och dess orsaker. Lösningen på problemet är att de enskilda skolorna 
blir så långt som det är möjligt autonoma med professionell och proaktiv styr-
ning. På så sätt behöver inte anpassning som tidigare ställts som motsatspar till 
självständighet tas upp i detta sammanhang.  
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Boken 

 
När det gäller hur styrningsproblemet kan utövas principiellt i boken förordar för-
fattarna att det långsiktiga perspektivet beaktas i styrsystemet och att balans 
skapas mellan olika styrmedel. Man skriver: 

 
”… balans är ett nyckelbegrepp för styrningen men ger det en vidare innebörd än 
i begreppet balanserat styrkort. Det gäller således att åstadkomma en sådan balans 
mellan måluppfyllelse på kort och lång sikt att den långsiktiga måluppfyllelsen 
maximeras. Det gäller också att skapa en balans mellan olika styrmedel så att led-
ningens ambitioner vad gäller företagets utveckling inte hämmar de lokala enhe-
ternas möjligheter till utveckling.” (s 20) 
 

Författarna menar att för att åstadkomma denna balans gäller det att ta hänsyn 
till fler aspekter än de som finns i det balanserade styrkortet – det gäller att 
framför allt bibehålla en balans i områdena tid, rum och aspekter i styrningen.  

Den nya styrmetoden beskrivs på följande sätt: 
 
”Att åstadkomma balans i tiden innebär att styrmedlen skall väljas så att mål, stra-
tegier och handlingar på kort och lång sikt säkerställs och genomförs i samklang 
med varandra. Balansen i rummet ställer krav på styrningen så att mål, strategier 
och handlingar inom olika i delar av verksamheten ligger i linje med varandra. Ba-
lans i aspekter slutligen fångar upp den problematik som ligger i att använda mål-
tal i sådana måttenheter att mål, strategier och handlingar på kort och lång sikt ut-
vecklas enligt önskningar.” (s 21) 
 

och sammanfattas översiktligt på följande sätt med tre områden och sex dimen-
sioner: 

 
Balans i tiden 
• kort och lång sikt 
• effektivitet (struktur) och produktivitet 
• stabilitet och dynamik 
 
Balans i rummet 
• självständighet och samordning 
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• formella/mindre formella styrmedel  
 
Balans i aspekter  
• finansiella och icke - finansiella nyckeltal (s 21) 
 
Kort och lång sikt är enligt författarna en huvuddimension eftersom den är 

grundläggande för de två andra dimensionerna effektivitet och produktivitet 
samt stabilitet och dynamik. men även för de övriga. 

Som ett komplement till detta bör en aspekt, fråga eller ett problem fokuse-
ras under en viss tid. Det är det som författarna menar med ”styrning med 
balans och fokus”. 

Utifrån text och citat ovan om hur styrning kan utövas principiellt som en 
lösning på styrningsproblemet menar textförfattarna sammanfattningsvis att det 
viktigaste är att skapa en styrmetod där man kan säkerställa att den långsiktiga 
måluppfyllelsen maximeras. Därefter gäller det att skapa en balans i samtliga 
dimensioner så att de samverkar till förmån för företagets önskvärda utveckling.  

Om texten tolkas alternativt kan den förstås så att det gäller att skapa en styr-
metod för styrkedjan mål, strategier och handlingar där det viktigaste - målen – 
skall formuleras både i långsiktiga mål och i viss mån kvantitativa mål/måltal. 
Balans i denna dimension liksom i de övriga stimulerar motivation, lokalt an-
svarstagande och därmed utveckling i de enskilda enheterna, vilket är önskvärt.  

Vad gäller hur man kan gå tillväga för att utveckla styrningen finns detta beskri-
vet tydligast i kapitel 3 där författarna i första meningen fastslår att kapitlet 
”handlar om processerna för att utveckla styrningen” från idéstadiet till genom-
förandet. Beträffande själva idéerna till utvecklingen kan de fås genom analys av 
brister internt eller externt genom t ex personliga kontakter, konferenser eller 
facklitteratur. Här varnar författarna ännu en gång för olika modeflugor. (s 37)  

Processen består enligt författarna av ett antal steg vilka i korthet går ut på 
att göra en nulägesbeskrivning i form av t ex en utvärdering, skapa en bild av 
den önskade visionen om styrning, analysera skillnaden mellan vision och nuva-
rande styrning, fastsälla en utvecklingsplan med åtgärder samt igångsättande av 
förändringsprocessen. Det sistnämnda kan vara att organisera ett projekt som 
arbetar enligt uppgjord förändringsstrategi. Processen beskrivs som tämligen 
oproblematisk och vilka som är aktörerna i de olika stegen i processen framgår 
inte eftersom författarna använder passiv form eller skriver ”man”. Ledningen 
framskymtar vid ett två tillfällen i texten i detta kapitel. Jag citerar: 
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”Hur tycker man (ledningen) att företaget  borde styras?” (s 31) 

och  
”Ledningens bild av hur företaget borde styras…” (s 35) 
 

De anställda förkommer vid ett tillfälle i texten och det är i det sista steget vid 
själva genomförandet av förändringen då det handlar om utbildning och infor-
mation för att ändra beteendet hos personalen. Man skriver 

 
”Slutligen handlar det om själva genomförandet av förändringen. Karaktären på 
detta varierar självfallet starkt med hänsyn till i vilket avseende styrningen ändras. 
Ibland handlar det i huvudsak om att ändra beteendet hos medarbetarna. Då får 
aktiviteter som utbildning en framträdande roll. I dessa tider handlar det inte bara 
om renodlad utbildning i ”skolform”. Väl så viktigt är att informera om hur andra 
företag gör, att företa studiebesök, att starta olika aktiviteter som på ett kontinuer-
ligt sätt ger information och engagemang inom aktuellt område (t ex speciella in-
formationsblad eller diskussionsklubbar). (s 40) 
 

Textförfattarna tycks mena att utvecklingsarbetet är en rationell process som 
följer ett given gång: idé/vision – nulägesbeskrivning – utvecklingsplan – ge-
nomförande/projekt. Ledningen ansvarar för detta. I genomförandedelen är 
information, utbildning och diskussioner för medarbetarna viktiga inslag. 

En alternativ tolkning är att ledningen förväntas ha en åsikt om hur företaget 
bör styras. Medarbetarna kommer in i processens sista led när genomförandet 
startar. Det handlar då i vissa fall - dock inte alltid - om att med hjälp av utbild-
ning ändra beteendet hos medarbetarna. Till skillnad mot förr i tiden räcker det 
inte med traditionell utbildning utan i dag måste man också fortlöpande infor-
mera skriftligt och/eller ordna olika former av aktiviteter där förändringen dis-
kuteras så att medarbetarna engageras och motiveras. 

Båda tolkningarna av texten om föreställningar om hur styrning kan utveck-
las visar sammanfattningsvis på en rationell/instrumentell och problemfri process i 
stort sett utan några aktörer. Vilket jag alternativt tolkar som att ledningens för-
hållande till medarbetarna/personalen i processen är auktoritärt. 
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F Ö R S L A G  T I L L  S T Y R N I N G S P R O B L E M E T S  L Ö S N I N G  

Rapporten 

Jag kommer i den fortsatta analysen av rapporten att koncentrera mig på i första 
hand den nya föreslagna interaktiva styrningsmodellen eftersom den synes vara 
av mera omdanande karaktär på lång sikt än de konkreta detaljförändringar som 
i övrigt föreslås för att kortsiktigt lösa styrningsproblemet. 

 
Samverkande styrning 

 
Den föreslagna interaktiva styrningsmodellen ”samverkande styrning” är ett av 
arbetsgruppens förslag för en ”fördjupad decentralisering”. Arbetsgruppen är 
dock noga med att påpeka att denna fördjupning motsvaras av ett utökat ansvar 
för kontroll av resultatet. (s 105) 
Innebörden av modellen beskrives av arbetsgruppen på följande sätt: 

 
”Den föreslagna interaktiva styrningsmodellen innebär att den politiska formule-
ringen av mål skall kompletteras med en dialog mellan skolans personal, elever 
och föräldrar. Modellen handlar bl.a. om att etablera en relation mellan dessa par-
ter som utvecklar deras ömsesidiga kunskap och förståelse. Styrningsmodellen ut-
går också från att denna relation innefattar en konstruktiv dialog mellan den 
kommunala nivåns företrädare och den lokala skolans olika aktörer.” (s 105) 
 

Utgående från citatet tycks textförfattarna mena att den nuvarande styrnings-
modellen skall utökas med mötesplatser för att etablera en relation mellan olika 
aktörer och intressenter på kommunal nivå där dessa i en dialog skall utveckla 
kunskap och förståelse om skolan mål. På den enskilda skolan skall dialogen 
föras dels mellan den lokala skolan (personalen, elever och föräldrar) och dels 
mellan den lokal skolan och olika företrädare för kommunen. Vilka som är 
aktörer och intressenter på den kommunala nivån och den lokala skolan är 
dock oklart. En viss vägledning ges senare i texten då arbetsgruppen tar upp 
begreppet makt i förhållande till styrmodellen. Man skriver 

 
”Ur den samverkande styrningens perspektiv, är makten ett resultat av att olika 
intressenter - politiker, förvaltningstjänstemän, lärare, elever och föräldrar har 
förhandlat. Det innebär att olika aktörer/intressenter i skolan samverkar och att 
de alla har någon form av makt. Det man har makt över - och ansvar för - varie-
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rar dock ifråga om innehåll och omfattning. Det som är avgörande är inte regler 
och förordningar utan samtal, tolkningar och förhandlingar. Makt leder till att 
gemensamma intressen förverkligas.” (s 106) 
 

Här verkar textförfattarna mena att företrädare för kommunen är politiker och 
förvaltningstjänstemän vilka tillsammans med lärare, elever och föräldrar är de 
lokala aktörerna/intressenterna.  

Om jag tolkar texten alternativt kan den förstås så att det är lärarna, som tidi-
gare i liknade sammanhang i rapporten kallats för ”de professionella”, som är 
huvudaktören bland de lokala aktörerna. 

Med fokus på ”utgår också ifrån”, ”konstruktiv” och ”utan” i första citatet 
ovan menar jag att texten alternativt även kan tolkas: 

Intresset för denna typ av samverkan kring skolans mål mellan kommunala 
politiker och förvaltningstjänstemän å ena sidan och lärare, elever och föräldrar 
å andra sidan har hittills varit alldeles för litet och i den mån den förekommit 
har den inte lett till särskilt konstruktiva samtal. Den kommunala nivån är allt-
för inriktad på regelstyrning och har svårt att dela makt med skolans aktörer. 
Den samverkan som nu förespråkas på denna nivå handlar nu till skillnad mot 
tidigare om samtal, tolkningar, förhandlingar. Denna typ av samverkan ökar 
inflytandet på den lokala skolan, skapar respekt och kunskap i systemet om 
varandra och leder till en jämnare maktfördelning än för närvarande.  

I båda sätten att tolka hamnar dock minst en av skolans aktörsgrupper utan-
för - den enskilda skolans rektor. Vad gäller rektors roll i skolans styrning har 
arbetsgruppen inte tagit upp detta i någon större utsträckning i rapporten. I 
samband med den samverkande styrningen kan man möjligtvis läsa in att rektor 
ingår som en av alla andra befattningshavare i skolan personal. Särskilt utpekad 
blir rektor vid två tillfällen i den samverkande styrningen.  Den ena är när ar-
betsgruppen pekar på risken med att olika intressen kan styra. Man skriver: 

 
”Detta ställer krav på att skolans ledning kontinuerligt svarar för uppföljning av 
att det sker en rimlig avvägning mellan elevers, föräldrars och andras intressen. 
(s 105) 
 

Det andra tillfället är när arbetsgruppen skriver om maktutövning och den 
samverkande styrningen. Man skriver: 
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”I kraft av sin formella position kan exempelvis skolans rektor påverka lärarnas 
handlingsutrymme i positiv eller negativ mening och vidga eller minska deras 
handlingsutrymme. Samma makt kan utövas av andra befattningshavare med ut-
gångspunkt i en informell position.” (s 107) 
 

Textförfattarna tycks mena att den enskilda skolan ledning/rektor inte ges nå-
gon framträdande aktiv roll i den samverkande styrningen annat än att ta ansvar 
för att alla intressenters intressen beaktas i en omfattning som rektor finner 
”rimlig” i förhållande till rektors uppgifter fastlagda i läroplan och skollag - en 
roll som förhandlare. Utöver detta tillför arbetsgruppen inte ytterligare uppgif-
ter för rektor eftersom detta heller inte varit deras uppgift. 

En alternativ tolkning grundad på orden ”formella”, ”exempelvis” och ”infor-
mell” att man exemplifierar olika sätt att utöva ledarskap och makt i skolan.  

Mot arbetsgruppens idéer att skapa nya arenor för förhandlingar mellan sko-
lans intressenter skulle följande kritik kunna riktas: ju flera inblandade aktörer 
desto fler konflikter med risk för handlingsförlamning. Arbetsgruppen är med-
veten om detta och bemöter detta med att man ser spänningar och konflikter 
som ett faktum men också som en tillgång i styrningsprocessen. Man skriver 
här om personalen på kommun- och skolnivån: 

 
”Styrning förutsätter inte att medarbetare i en lokal organisation har helt gemen-
samma sätt att tänka och helt gemensamma värderingsbaser. Tvärtom är en av 
styrningens drivkrafter just att det finns ett mentalt och värderingsmässigt kraft-
fält - en kreativ spänning - i vilka föreställningar kan brytas mot varandra och ge 
varandra näring.” (s 51) 
 

Textförfattarna menar att samverkande styrning bygger på att det är önskvärt 
att skolans personal delvis har olika uppfattningar om mål och värderingar. Det 
är själva poängen eftersom detta skapar en dynamik i styrningsprocessen som 
annars uteblir. Helt olika uppfattningar är däremot inte önskvärt eftersom det 
kan skapa alltför negativa spänningar. 

Om jag med fokus på ”styrning” och ”tvärtemot” tolkar texten alternativt kan 
den förstås så att det traditionella sättet att se styrning som en ensidig påverkan 
från högre nivåer utgår från att medarbetare, som sista länk i styrkedjan, solida-
riserar sig med intentioner och beslut. Det nya sättet att se på styrning som en 
relation i vilken påverkansprocesser äger rum utgår man tvärtom ifrån att, oav-
sett demokratiskt fattade beslut, har skolans personal olika uppfattningar om 
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skolans mål och värderingar och att det är en viktig drivkraft som skall tas till-
vara i ett förändringsarbete.  

Citatet innehåller även ett antal metaforer – drivkrafter, kraftfält, spänning, 
för att beskriva den dynamik som skapas i mötet. Min tolkning av dessa är att 
de är hämtade från tekniken och fysiken och ger olika bilder av kraftkällor t. ex 
generatorer som alstrar elektriska kraftfält där positiva och negativa elektriska 
laddningar skapar spänning. Spänning - som om den blir för hög - resulterar i 
en urladdning - där spänningsskillnaden utjämnas. Den bild som metaforerna 
skapar beskriver hur de spänningar och konflikter som alltid finns mellan indi-
vider och olika intressenter skall hanteras konstruktivt genom att låta motsätt-
ningarna och konflikterna komma i dagen. Man skriver 

 
”I begreppet konstruktiva spänningar ligger att man utlöser motsättningarna mel-
lan olika perspektiv på skolans verksamhet, mellan olika ansvarsområden och 
mellan olika arbetsuppgifter. Beslutsprocessen kring hur mål på den enskilda sko-
lan skall uppnås utgör ofta en produkt av sammanvägningen av olika intressen.” 
(s 105) 
 

Vad arbetsgruppen menar med sammanvägning framgår inte här men på sam-
ma sida i texten skriver arbetsgruppen om ”kompromisser” i samband med 
vilka mål som är ”tolkningsbara” och därmed ”förhandlingsbara”. Jag citerar: 

 
”Till skillnad från en kompromiss kring vissa tolkningsbara mål är denna etiska 
premiss inte "förhandlingsbar". Detta gäller också för de mål som utgör skolans 
värdegrund.” (s 105) 
 

Utgående från citaten vad gäller beslutsprocessen med fokus på ”utgör ofta” 
tycks textförfattarna mena att när beslut fattas är det praxis att det är ett resultat 
av en sammanvägning mellan olika intressen. En alternativ tolkning är att med 
det här sättet att arbeta med samspel och dialog är det naturligt att besluten blir 
en kompromiss mellan olika intressen.  

När det gäller politikernas roll i den samverkande styrningen har jag tidigare 
konstaterat att den är oklar. De skrivningar som direkt nämner politiker är få 
och otydliga. Man skriver t ex 

 
”Av stor betydelse är att det finns konstruktiva spänningar inbyggda i relationen 
mellan den politiska nivån och verkställighetsnivån.” (s 105) 
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Textförfattarna tycks mena att det är särskilt viktigt att de motsättningar som 
finns även kommer fram i relationerna mellan politiker på kommunal nivå och 
den enskilda skolans aktörer. En alternativ tolkning är att det gäller politiker på 
statlig nivå och politiker på kommunal nivå eller politiker på statlig nivå och 
den enskilda skolans aktörer. Alternativt menar jag att citatet även kan förstås så  
att det gäller alla nivåer och aktörer i skolsystemet.  

I det sista stycket i rapporten gör arbetsgruppen som jag uppfattar det en 
sammanfattning av vad den samverkande styrningen handlar om. Man skriver 

 
”Samverkande styrning innebär således såväl samverkan mellan olika nivåer i sy-
stemet och där kvalitetsarbete med därtill hörande redovisningar kan bli en del av 
det som kommuniceras mellan nivåerna. Samverkande styrning innebär också 
samverkan inom de olika nivåerna, varvid kvalitetsarbetet blir ett medel i nivåer-
nas interna styrprocesser.” (s 126) 

 
Textförfattarna tycks mena att samverkande styrning handlar om samverkan 
mellan och inom skolans alla nivåer om kvalitetsarbetet och kvalitets-
redovisningarna. Kvalitetsarbetet blir därmed en naturlig del av styrningen inom 
respektive nivå dvs. resultatstyrning. 

Tolkar jag citatet i relation till rapportens tidigare skrivningar om samver-
kande styrning och kvalitetsarbete tycks textförfattarna mena att samverkande 
styrning innebär att det skapas mötesplatser där relationer etableras både mellan 
staten (politiker, skolverket) och kommuner (politiker, förvaltning, enskilda 
skolan och föräldrar) och internt på skolan för dialog/samtal, tolkningar, för-
handlingar kring skolans mål och kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet och kvalitets-
redovisningarna skall utformas så att de inte ensidigt grundas på mätbara kvali-
teter och omfatta både måluppfyllelse och svårigheter att nå såväl kunskapsmål 
som värdegrundsmål. Samtalen/dialogen skall föras i konstruktiv anda där mot-
sättningar och konflikter bör lyftas fram och resultera i att besluten blir en 
kompromiss mellan olika intressen dvs. ett demokratital. 

Utifrån en alternativ tolkning kan texten om samverkande styrning och kvali-
tetsarbete förstås som  

– dels samverkan mellan den statliga, kommunala och skolnivån där de 
skriftliga kvalitetsredovisningarna kan utgöra en del av det som skriftligt kom-
municeras mellan nivåerna 
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– dels samverkan inom den statliga nivån och den kommunala där kvalitets-
arbetet blir ett medel i det interna underlaget för beslut - en beskrivning av 
nuvarande förhållanden - vilket kan tolkas som förändring som är status quo. 
 

Boken 

I kapitel 4 – 7 i boken redogör författarna för lösningen av problemet; hur ba-
lans i sex dimensionerna 

• kort och lång sikt 
• effektivitet (struktur) och produktivitet 
• stabilitet och dynamik 
• självständighet och samordning 
• formella/mindre formella styrmedel  
• finansiella och icke - finansiella nyckeltal (s 21) 
kan uppnås i kombination med fokusering på en viss fråga.  
Redogörelsen är upplagd som ett resonemang kring de olika dimensionerna 

som sex olika motsatspar. I min analys nedan kommer jag att göra sammandrag 
av texten om de olika motsatsparen och belysa med några citat som jag på 
samma sätt som i rapporten analyserar utifrån textförfattarna mening och 
ibland även alternativt. Jag kommer också att inledningsvis och avslutningsvis ge 
en antydan om relevansen för en jämförelse med rapporten. Som jag påpekat 
tidigare kommer analysen av texten i boken inte att bli lika djup och omfattande 
som i rapporten.  

 
– Kort och lång sikt  

 
Det första motsatsparet – kort och lång sikt - i tidsdimensionen är det som 
textmässigt upptar den största utrymmet av motsatsparen i boken (24 s). Mot-
satsparet är intressant att jämföra med rapportens skrivningar om balans mellan 
anpassning till en föränderlig omvärld och organisationens egen förändring 
samt dialog. I rapporten talar man inte om tidsperspektivet. men istället om att 
kortsiktiga uppnåendemål/betygskriterier/kvantitativa kvalitetsmått prioriteras 
till nackdel för långsiktiga strävansmål/ värdegrundsmål/kvalitativa kvalitets-
mått.  

Att integrera tipsperspektivet och skapa balans mellan olika tipsperspektiv är 
enligt författarna, med hänvisning till de intervjuade koncerncheferna, en av de 
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mest väsentliga ledningsfrågorna i företagen. För att belysa problematiken cite-
ras i boken koncernchefen i Electrolux, Leif Johansson: 

 
”Den viktigaste styrfrågan i Electrolux är att avväga de kortsiktiga och långsiktiga 
aspekterna på verksambeten, det långsiktiga strategiska positionerandet på mark-
nader kontra behovet att uppfylla det berättigade avkastningskravet från ägarna 
och kapitalmarknaden varje kvartal.” (s 45) 
 

En delfråga i detta sammanhang är hur tidperspektivet skall hanteras i förhål-
lande till budgetprocessen. Man skriver: 

 
”…det långsiktiga strategiska perspektivet skall balanseras mot en ständigt snab-
bare föränderlig omvärld  samhälle, marknader, kunder och konkurrenter. Med 
nära samband till denna fråga har åter användandet av budgetverktyget kommit 
att diskuteras; skall man ha en traditionell, omfattande, årlig planerings- och bud-
getprocess eller skall företaget övergå till ett rullande system med prognoser?” (s 
46) 
 

Vilket alternativ som väljs beror enligt författarna på vad passar bäst med tanke 
på företagets förutsättningar. Man skriver: 

 
”Om det traditionella sättet att väga av de olika tidsperspektiven i en verksamhet 
kunde kännetecknas med orden systematik och regelbundenhet, så kan det mer 
anpassade sättet kännetecknas av orden följsamhet och dialog. Tidigare talades 
det om företagens behov av flexibilitet. Det ord som nu allt oftare används för att 
beskriva kraven på företagen är ”agility” (följsamhet). Dialogen är förutsättningen 
för hela organisationens engagemang och lärande.” (s 53) 
 

När det gäller hur balansen ska skapas mellan tidsperspektiven menar författar-
na att det traditionella och följsamma modellen kan ses som ”ändpunkter på en 
skala” där huvuddelen av enskilda företag idag oftast har ”inslag av båda sät-
ten”. Men författarna uppfattar också en tydlig rörelse mot den följsam-
ma/anpassade modellen orsakad av ”ett ökat omvärlds - och konkurrenstryck.” 
(s 53) 

Vad gäller texten om kort och lång sikt tycks textförfattarna sammanfatt-
ningsvis mena att det finns två strategier för styrningen. En långsiktig och en 
kortsiktig. Långsiktig strategi handlar om tradition, systematik och regelbun-
denhet – stabilitet. Kortsiktig strategi handlar om avkastning/vinst men också 
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om förändring som snabba omvärldsförändringar och ökad konkurrens. Detta 
måste mötas med följsamhet, anpassning och dialog för att garantera överlev-
nad. Balans skall förstås som att båda perspektiven i motsatsparet skall finnas 
med och beaktas.  

Tolkar jag texten alternativt kan den förstås som två olika tidsperspektiv: Det 
långsiktiga tidsperspektivet som är systematik, regelbundenhet och stabilitet – 
tradition. Det kortsiktiga tidsperspektivet handlar om omvärldsförändringar 
och konkurrens som måste mötas med följsamhet, anpassning och dialog – 
förändring. 

 
– Effektivitet och produktivitet  

 
Det andra motsatsparet i tidsdimensionen effektivitet och produktivitet upptar 
textmässigt den näst minsta av motsatsparen. Även detta motsatspar kan jämfö-
ras med rapportens balans mellan anpassning till en föränderlig omvärld och 
organisationens egen förändring samt kvalitet och retroaktiv styrning.  

Enligt författarna råder det ett motsatsförhållande mellan effektivitet och 
produktivitet som beskrives på följande sätt: Produktiviteten mäter relationen 
mellan producerad kvantitet eller värde ”i relation till resursinsatser” och ut-
trycks i t ex antal/timme eller ”värdet av output i relation till värdet av input”. 
Generellt handlar produktivitet om ”att göra sakerna rätt”. (s 59) Att förbättra 
produktiviteten kan ske genom att antingen öka produktionen inom befintliga 
resurser eller att minska resurserna med bibehållen produktivitetsnivå. Effektivi-
tet däremot handlar allmänt om struktur och ”att göra rätt saker”. Man skriver: 

 
”Effektivitet är ett bredare begrepp. Här försöker man bedöma graden av målupp-
fyllelse i relation till resursinsatserna. Hur stor blev måluppfyllelsen med aktuell 
nivå och inriktning på insatserna? Kunde utbytet blivit bättre med en annan nivå 
och/eller inriktning?” (s 59) 
 

Författarna konstaterar att möjligheterna att mäta och bedöma effektiviteten 
skiftar mellan olika verksamheter. I företag används ofta lönsamheten som mått 
medan det i offentlig verksamhet är svårt att finna mått som kan mäta eller 
beskriva effektiviteten. Problemet är att mått på resursinsatserna lätt kan tas 
fram medan det är betydligt svårare att finna mått på värdet på prestationerna. 
(s 60) Förbättring av effektiviteten kan ske genom att öka produktiviteten men 
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också genom att strukturera om resurserna som t ex delning eller hopslagning 
av enheter. Författarna menar att det i styrningen gäller att uppnå balans mellan 
större strukturella och löpande produktionsmässiga förändringar med hänsyn 
tagen till bl. a på marknadssituationen. Ledningens avvägningar härvid bör 
grunda sig på både långsiktiga och kortsiktiga analyser och överväganden. (s 58)  

Beträffande texten om effektivitet och produktivitet menar sammanfatt-
ningsvis författarna att det är viktigt att skapa balans mellan långsiktighet som 
handlar om strukturförändringar och kortsiktighet som handlar om produk-
tionsförändringar. Balans handlar om en avvägning mellan dessa aspekter.  

Om jag tolkar texten alternativt kan den förstås som input och output relaterat 
till en marknadsinriktad instrumentell produktionsprocess med resursinsatser, 
resultat, måluppfyllelse och lönsamhet. 

Skrivningarna om det problematiska att mäta och beskriva effektiviteten i of-
fentlig sektor har stora likheter med kritiken i rapporten om att överta modeller 
från marknaden som t ex mekaniska kvalitetsprogram. 

 
– Stabilitet och dynamik  

 
Det sista motsatsparet i den tidmässiga dimensionen upptar det minsta textut-
rymmet av motsatsparen. Även detta motsatspar kan jämföras med rapportens 
skrivningar om balans mellan anpassning till en föränderlig omvärld och orga-
nisationens egen förändring samt om proaktiv och reaktiv styrning. 

Motsatsparet handlar om avvägningen mellan att hålla fast vid grundläggande 
värden och egenskaper hos den producerade varan eller tjänsten och krav på 
utveckling av företaget. genom expansion, ny teknologi, nya produkter eller nya 
tillämpningar för att möta en ständigt föränderlig omvärld. Det gäller enligt 
författarna att skapa förutsättningar för att bedriva dessa processer parallellt 
med varandra vilket kan vara problematiskt. (s 23, 68) Man skriver: 

 
” Antingen håller man för hårt fast vid det befintliga, så att anpassningar till nya 
förutsättningar inte genomförs – man har ett alltför hårt motstånd mot föränd-
ringar – eller så grips man av en ” förändringsparanoia”, försöker anpassa verk-
samheten efter varje ny signal från marknaden. Bägge dessa fållor är förödande 
för överlevnaden; en mellanväg måste sökas.” ( s 68) 
 



 149

En av det formella styrsystemet uppgifter är att stödja den befintliga verksam-
heten och dess struktur för att skapa effektivitet och stabilitet i verksamheten. 
Man skriver: 

 
”Idealet är en väloljad maskin som genom ständiga små förbättringar bringas att 
fungera allt effektivare.” (s 69) 
 

Textförfattarna tycks med fokus på ”idealet” ”väloljad” och ”allt effektivare” 
mena att det formella styrsystemet i ett företag i positiv bemärkelse kan liknas 
vid en välfungerande maskin som med mekaniska förbättringar på ett förutsäg-
bart sätt producerar mera och med bättre kvalitet. Men kraven på förändring 
och utveckling gör att det finns ett ständigt behov av dynamik i företaget. Även 
här spelar styrsystemet en viktig roll. Det är därför enligt författarna angeläget 
att de stabiliserande egenskaperna hos styrsystemet inte hämmar dynamiken.  
Man skriver: 

 
” Styrsystemet får inte verka som en bromskloss i det nödvändiga utvecklings- 
och förändringsarbetet. Vår uppfattning är dessutom att det ekonomiska systemet 
kan och bör spela en viktig roll för att stödja dynamiken i ett företag”. ( s 69) 
 

Författarna visar också på två metoder för att hantera stabiliteten och dynami-
ken. En traditionell metod där företagets grundläggande affärsidé utvecklas 
vidare utifrån en strategi innefattande en långsiktig förändring baserad på be-
dömningar av den framtida utvecklingen. Den andra är en kompletterande me-
tod där man fortlöpande analyserar förändringar på olika marknader för att ta 
ställning till om och hur befintlig strategi skall anpassas. Det gäller enligt förfat-
tarna att finna en lämplig balans mellan dessa metoder. Man skriver: 

 
”Det är inte fråga om ett antingen - eller val utan om ett både – och;” ( s 70) 
 

Som exempel på detta refererar författarna till koncernchefen vid Atlas Copco, 
Michael Treschow som menar att det inte går ”att kräva att den dagliga organi-
sationen också skall kunna hantera framtiden”. Därför styrs den dagliga verk-
samheten med ett formellt (”diagnostiskt”) styrsystem medan man för utveck-
ling använder sig av ett ”interaktivt” styrsystem. 

Sammanfattningsvis synes textförfattarna mena att det gäller att kombinera 
stabilitet med effektivitet där effektivitet i den ena bemärkelsen står för det 
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befintliga, tradition, grundläggande värden, långsiktighet och stabilitet. I detta 
innefattas metaforen väloljad maskin. I den andra bemärkelsen handlar effekti-
vitet om flexibilitet, dynamik, utveckling och anpassning till en föränderlig 
marknad – förändring. I detta innefattas metaforen bromskloss - ett uttryck för 
förändringsmotstånd. En allför stark betoning på det ena perspektivet på be-
kostnad av det andra är avgörande för företagets framtida existens och fortlev-
nad/överlevnad. Balans handlar om både stabilitet och dynamik i en lämplig 
avvägning. (s 69 ff) 

Dessa visar på likheter med rapportens skrivningar om skolans instrumentella 
styrsystem respektive proaktiv styrning samt den interaktiva styrmodellen. 

 
– Självständighet och samordning  

 
I rumsdimensionen behandlas två områden: Ett organisatoriskt som handlar 
om balansen mellan självständigt ansvar hos enheter och samordning av dessa 
samt ett annat om formella och informella styrmedel. Författarna konstaterar 
att det förstnämnda området har rönt stort intresse under lång tid medan det 
sistnämnda området varit aktuellt först sedan 1980 – talet. Det har dock succes-
sivt skett en ändring från formella till mer informella styrmedel på samma sätt 
som det skett en förskjutning från samordning till större självständighet. Det 
första motsatsparet i rumsdimensionen om självständighet och samordning har 
således en organisatorisk innebörd. Detta motsatspar kan jämföras med t ex 
centralstyrning och decentralisering i rapporten. 

Samordning handlar enligt författarna främst om ledningens vilja att samla 
ansträngningarna för att uppnå uppsatta mål och strategier och präglas därför 
av centralisering. Men det är också viktigt med en viss självständighet som ger 
utrymme för lokala initiativ och utveckling. Man skriver: 

 
”Många motiveras starkt av eget ansvar och möjligheter att påverka den egna ut-
vecklingen. Denna kraft hämmas med central styrning och omfattande samord-
ning.” (s 24) 
 

Former för att öka självständigheten är ”decentralisering, flödes- och process-
orientering”. 
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Man bör dock beakta att alltför hög grad av lokal självständighet kan betyda 
avknoppning till fristående företag. Som ett exempel på hur man kan ”kontrol-
lera decentraliseringen” citerar författarna koncernchefen Sören Gyll, Volvo: 

 
” Det handlar om att ta tillvara allas initiativförmågor, att sätta upp mätbara mål 
som följs upp regelbundet och att utforma en väl utvecklad kommunikations-
struktur som ger alla möjlighet att agera. Ett nyckelord för ledningen är dialog. 
Det är också viktigt att medarbetarna har en helhetssyn på verksamheten; att de 
förstår helheten och den egna enhetens roll i denna.” (s 85) 
 

Författarna konstaterar avslutningsvis att det är ”en spännande och utmanande 
uppgift för dagens företagsledningar” att åstadkomma en rimlig balans mellan 
självständighet och samordning. 

Beträffande texten om självständighet och samordning synes textförfattarna 
sammanfattningsvis tala för minskad samordning/centralstyrning och ökad 
självständighet genom decentralisering med dialog, lokala initiativ, eget ansvar 
och möjligheter att påverka.  

Balans handlar enligt textförfattarnas mening om att skapa en balans mellan 
samordning som inte präglas av för stark centralstyrning och självständighet 
som inte blir för allför stor. Denna uppgift är synnerligen grannlaga och ba-
lanspunkten bestämmes av vad som är möjligt att genomföra dvs. begränsad 
självständighet/frihet. 

 
Dessa skrivningar om balans visar likheter med rapportens balans mellan: 
– lokal självständighet och anpassning 
– ansvar, befogenhet, position och kompetens 
– centrala och lokala beslut 
– lokalt ansvarstagande och befogenheter 
– Formella/mindre formella styrmedel  
 

Motsatsparet formell och informell styrning upptar textmässigt det största ut-
rymmet i rumsdimensionen, (13 s). Detta motsatspar kan jämföras med central-
styrning och decentralisering, sammanhållning och att äga uppdraget, problem-
lösning och öppenhet för förändring, proaktiv styrning, dialog samt kvalitetsar-
betet i rapporten. 
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 Den formella styrningen kan enligt författarna uppdelas på två sätt. Det ena 
utgår från olika styrverktyg som beskrivs och utvärderas av författarna. Detta 
perspektiv är enligt författarna väl företrätt i styrningslitteraturen särskilt bland 
”trebokstavsverktygen” de s.k. modeflugorna som tidigare beskrivits. Det andra 
sättet i den formella styrningen utgår från uppgifterna som skall lösas i ett verk-
samhetsperspektiv t. ex.  ”ansvarsfördelning, resultatmätning, verksamhets-
utveckling, planering, samordning, motivation, rapportering, utvärdering och 
lärande”. Vid de intervjuer som författarna genomfört med koncerncheferna 
har de flesta haft ett verksamhetsperspektiv. På frågan om de formella styrsy-
stemens roll och betydelse har man talat om vikten av den formella styrningen 
men också framhållet att det behövs något mer. Koncernchefen i ett av de stör-
re skogskoncernerna säger: 

 
”Det är viktigt med formella styrsystem. Samtidigt är verkligheten så komplex att 
vi aldrig kan utforma ett system som förutsett alla uppkommande besluts-
situationer. Av mina närmaste verksambetsansvariga chefer väntar jag mig ändå 
att de verkar utifrån koncernnyttan och fattar beslut utifrån vad som är bäst för 
helheten och inte för den egna delen. Om de inte kan göra det, skall de inte vara 
ansvariga på den nivån.” (s 93) 
 

Författarna drar slutsatsen att de formella styrsystemen räcker inte till och att 
det därför finns behov av andra styrmodeller. Man skriver: 

 
”Ett sätt att åstadkomma detta är använda modeller som sammanförts under eti-
ketter som delade värderingar, företagskultur eller informella styrsystem.” (s 93) 
 

Textförfattarna tycks mena att den formella styrningen särskilt de äldsta styr-
verktygen som t.ex. budget och de nya s.k. trebokstavsverktygen som t. ex. 
kvalitetsmätning under se senaste åren alltmer ersatts och/eller kompletterats 
med verksamhetsstyrning men att detta inte är tillräckligt. Det är därför nöd-
vändigt att använda sig av andra styrmodeller som inte direkt kan hänföras till 
de formella styrsystemen utan har att göra med företagets kultur och  informella 
styrsystem – ”styrning genom värderingar”. En alternativ tolkning är att texten 
kan förstås så att dagens verksamhet är så komplex att formella styrsystem inte 
ger önskvärd effekt i styrningen. De måste därför kompletteras med andra icke-
formella styrsystem där attityder och värderingar påverkas.  
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Vad menas då med informell styrning? 
 

Författarna definierar informell styrning som 
 
”…en styrning som sker genom medvetet skapande och vidmakthållande av ge-
mensamma synsätt, värderingar eller kulturer, som sedan används som utgångs-
punkt och referensram för olika befattningsnavares beslutsfattande och ageran-
den. (s 93) 
 

och är noga med att påpeka att det är stor skillnad mellan ”medveten styrning 
visavi omedveten påverkan.”, som också kan påverka kulturen i organisationen. 
(s 93) 

I samband med de intervjuer som författarna haft med koncerncheferna om 
företagskulturer nämndes ofta ordet ”dialog” som många ansåg som en nöd-
vändigt förutsättning för att förankra och utveckla visioner och strategier. Vis-
serligen skall ledningen ha tankar om detta men dialogen är helt nödvändig för 
att få strategierna belysta från olika håll och för att säkerställa genomförärandet. 
(s 95) Författarna framhåller här den ”strategiska dialogen”. 

I intervjuerna togs även upp förutsättningarna för dialogen. Koncernchefen 
C. W. Ros på Ericsson säger: 

 
”Organisationen skall vara så öppen och sådan närhet skall finnas så man vågar 
tala högt om svagare signaler - öppen dialog rätt över organisationen. Intranet kan 
vara ett verktyg i kombination med attityder och kultur - ”det goda exemplets 
makt”. (s 95)   
 

Betydelsen av att använda datorer och intranet för att med teknikstöd öka dia-
logens effektivitet så att den kan ”påverka värderingar och kulturer i företagen” 
betonas även av författarna. (s 95) 

Textförfattarna tycks mena att den viktigaste metoden i den informella styr-
ningen för att medvetet påverka värderingar och företagskulturen är den strate-
giska dialogen som med fördel kan genomföras med tekniska hjälpmedel som 
datorer och intranet. 

Beträffande förhållandet mellan formell och informell styrning drar förfat-
tarna slutsatsen att det inte är något motsatsförhållande. Det handlar istället om 
”samverkan formell styrning – styrning genom värderingar”. Man skriver:  
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”…det är fråga om två styrmedel som kompletterar varandra. Det handlar om att 
hitta en väl avvägd kombination av de två systemen /…/ Balanspunkten handlar 
mer om i vilken grad eller omfattning det är effektivt att formalisera värderingar-
na bakom ledningsprocessen i ett formellt styrsystem eller ej. Knutpunkten i ett 
sådant resonemang blir; vilka är effektivitetskriterierna och hur ser avvägningen ut 
mellan dem?” (s 97) 
 

Utifrån ovanstående citat menar textförfattarna att balans i detta motsatspar 
handlar om att de båda aspekterna skall finns med och komplettera varandra i 
en väl avvägd kombination. Balanspunkten bestäms av i vilken grad eller om-
fattning den ena aspekten integreras i den andra. Denna avvägning avgörs i 
första hand utifrån effektivitetskriterier. Med effektivitet menar här författarna 
”graden av måluppfyllelse i relation till resursinsatserna”. (s 59) 

Som exempel på samverkan formell styrning - styrning med värderingar tar 
författarna upp problemet med de snabba förändringarna i omvärlden vilket 
ställer stora krav på företagets förmåga och hastighet att anpassa sig. I det läget 
är det angeläget att centrala formella system inte lägger hinder i vägen. Ett sätt 
att lösa detta är decentralisera och att delegera operativa beslut så långt som 
möjligt till lokala enheter. Strategiska beslut bör dock ske sker centralt. (s 99) 
Man skriver: 

 
”Besluten i den operativa verksamheten fattas där tillgången på relevant om-
världsinformation, ofta kännedom om den enskilda kundens behov, är så god 
som möjligt. För att besluten där skall bli så bra som möjligt utvecklas lokala 
verksamhets- och beslutstödssystem i kombination med tydligt kommunicerade 
värderingar om verksamheten, dess långsiktiga idé, mål och medel samt även i 
viss mån etik.” (s 99) 
 

Förutsättningen för en fortsatt decentralisering, ”inom ramen för den centralt 
och gemensamt fastslagna strategiska inriktningen”, är dock att medarbetarna 
har tillräckliga kunskaper för att kunna ta ett ökat ansvar. Man skriver: 

 
”Medarbetarna skall i stället ha sådan kompetens, erfarenheter och värderingar att 
företagets ledning har förtroende för dem, att de kommer att agera på ett för fö-
retaget bästa sätt.” (s 100) 
 

Författarna varnar dock för att ensidigt satsa på styrning med värderingar. Det 
behövs ”en balans mellan formella och mindre formella styrmedel”. (s 102) 
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En alternativ tolkning av texten visar att kan den förstås så att dagens snabba 
omvärldsförändringar tvingar fram andra styrformer än de formella som ofta är 
tungrodda och inte svarar upp mot krav på snabbhet och följsamhet. Ett sätt 
att möta detta problem är att decentralisera till lokala enheter och ge dessa ett 
ökat lokalt ansvar för bl. a. beslut. Givetvis skall detta ske inom ramen för cent-
ralt fastlagda mål, strategiska beslut och i viss mån etiska principer. En förut-
sättning är dock att medarbetarna har tillräcklig kunskap och kompetens samt 
delar företagets värderingar dvs. lokalt inflytande inom givna ramar.  

En annan alternativ tolkning är texten kan förstås så att den handlar om över-
levnad för företaget. 

 
Skrivningarna om balans visar på likheter i rapportens skrivningar om balans 

mellan 
– organisationens formella och informella delar 
– de proaktiva och reaktiva delarna. 
 
Generellt visar samverkan formell styrning och informell styrning i boken på 

stora likheter med samverkande styrning i rapporten. Förutsättningarna är ock-
så likartade. I boken talas om styrning med värderingar vilket motvaras i rap-
porten av att äga uppdraget. Orsakerna är också likartade: de snabba omvärlds-
förändringarna. 

  
– Balans i aspekter – finansiella och icke - finansiella mått 

 
I denna dimension i aspekter beskriver författarna grundkonceptet för balanse-
rade styrkort och diskuterar hur detta på olika sätt kan utvecklas med avseende 
på finansiella och icke finansiella nyckeltal. Avsnittet upptar textmässigt det näst 
största utrymmet bland de sex motsatsparen. Skrivningarna om detta motsats-
par kan jämföras med centralstyrning och decentralisering, väl fungerande styr-
system, mätbara mål och kvaliteter, uppdraget, dialog samt kvalitetsarbetet i 
rapporten. 

När de balanserade styrkorten lanserades 1992 var syftet att skapa ett styrsy-
stem – ett instrument - för den högsta företagsledningen för att få en heltäck-
ande bild av hela verksamheten och ett underlag för att bättre kunna styra ut-
vecklingen. Författarna beskriver detta på följande sätt: 
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”Men det är fortfarande ledningen som fattar besluten. Lite förenklat kan man 
säga att om bara ledningen får en mer korrekt bild av verksamheten så kan den 
fatta bättre beslut. Tron på hierarkin och vikten av ett centraliserat beslutsfattande 
betonas.” (s 113) 
 

En alternativ tolkning av detta citat är att det kan förstås som styrning med cen-
trala beslut och kontroll i en hierarkisk organisation. 

Ett annorlunda sätt att använda de balanserade styrkorten grundar sig på att 
så komplexa verksamheter som vi har idag inte enbart kan centralstyras. Fram-
gångsrika organisationer har enligt författarna - med hänvisning till ”Lean En-
terprice”158 - en annan filosofi där grundtankarna är ”decentralisering och själv-
ständigt ansvar (empowerment)”. (s 114) 

I denna modell är enligt textförfattarnas mening syftet med balanserade 
styrkort, till skillnad från den första modellen där styrimpulserna till verksamhe-
ten kommer från högre nivåer, att skapa ett styrinstrument främst för den loka-
la verksamhetens eget behov. Styrinstrumentet gör en lokal enhet till en mål-
styrd grupp – där medarbetarna inom enheten kan planera och följa upp sin 
egen verksamhet. Varje enhet har frihet att utforma detaljerna i styrsystemet 
och bestämmer själva vilka mått som ska hjälpa dem att styra verksamheten 
mot de övergripande mål och uppgifter som enheten har. Men den lokala frihe-
ten sker inom begränsande ramar. Man skriver: 

 
”Däremot är den unika uppgiften, uppdraget, och de övergripande målen, visio-
nerna för enheten, givna av organisationen över och runt omkring enheten. Yt-
terst grundar sig naturligtvis dessa variabler på de övergripande mål och visioner, 
som gäller för hela verksamheten och som beslutats av högsta ledningen. I ett så-
dant synsätt är det inte de kortsiktiga mätetalen som bryts ner utan de långsiktiga 
visionerna och målen dit verksambeten syftar.” (s 129) 
 

Textförfattarna tycks mena att enhetens uppdrag dvs. den särskilda och specifi-
ka uppgiften som enheten tilldelats av den högsta ledningen inte kan ifrågasät-
tas. Självklart handlar uppdraget om de övergripande mål och visioner som 
gäller för hela verksamheten och om styrning från högsta ledningen. 

                                                      
158 En ”styrteknik som benämns ”Target Costing”. Denna teknik är ett hjälpmedel för 
att avsevärt förkorta och effektivsera utvecklingsarbetet för nya produktgenerationer 
och modeller.” (s 74) 
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En alternativ tolkning är att texten med fokus på placeringen av ordet ”upp-
draget” i bestämd form kan förstås så att uppdraget är en av variablerna på 
övergripande mål och visioner vilka beslutats av högsta ledningen. Uppdraget i 
bestämd form innebär att det är formulerat av högsta ledningen och att det inte 
kan ifrågasättas. Enhetens uppdrag är att i första hand formulera mätetal som 
relateras till företagets långsiktiga mål och visioner vilket skall tolkas som cen-
tralstyrning och viss begränsad professionell styrning. 

I praktiken är det enligt författarna vanligt att en den lokala enheten, förank-
rar sina planer hos närmast överordnad chef. Detta skapar tillfällen till en frukt-
bar dialog i organisationen kring de balanserade styrkorten. Man skriver: 

 
”Våra erfarenheter är att på detta sätt kan en naturlig och kontinuerlig dialog 
kring centrala verksamhetsfrågor skapas i en organisation. De balanserade 
styrkorten kan få rollen av katalysatorer i en sådan dialog, genom att de lyfter 
fram väsentliga frågeställningar som tidigare inte behandlats.” (s 115) 
 
Som exempel på detta sätt att arbeta tas företaget ABB. Man skriver: 
 
”…har man valt att utveckla ett individuellt och fristående styrkort för var och en 
av de enheter som omfattas av systemet. I det systemet finns stora variationer i 
vilka mått som används för olika enheter och de enskilda styrkorten är medvetet 
inte aggregerbara, varken åt sidan eller uppåt. Samordningen i det systemet kom-
mer till stånd genom att den enskilda enhetens styrkort är härlett från just den 
enhetens uppgift och vision, som står i överensstämmelse med helhetens uppgift 
och vision, samt i en levande dialog mellan olika organisationsnivåer. I grunden 
finns också ett starkt inslag av delade värderingar inom organisationen.” (s 117) 
 

Författarna betonar dock att man inte automatiskt uppnår en bättre styrning 
med styrkort. Det gäller att inte skaffa sig en ny uppsättning nyckeltal utan att 
först försäkra sig om att de är kopplade till en styrfilosofi. (s 118)  

Textförfattarna tycks mena att det lokala styrinstrumentet – styrkortet – för-
utom enhetens uppgifter, mål och vision även omfattar uppföljning med såväl 
finansiella som icke finansiella nyckeltal. Genom en praxis där enhetscheferna 
förankrar planerna hos närmast högre chef skapas naturliga tillfällen för dialo-
ger mellan olika organisationsnivåer. Denna dialog skapar också gemensamma 
värderingar inom organisationen dvs. samverkan med dialog mellan formell 
styrning och styrning genom värderingar. 
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Vad gäller balansen mellan de finansiella och icke finansiella nyckeltalen skri-
ver man: 

 
”I olika situationer och för olika befattningar kan en högre effektivitet nås om de 
icke-finansiella nyckeltalen ses som de primära. Men det är i regel inte fallet om 
antingen - eller utan om både - och. Det gäller att finna en lagom balans mellan 
de olika aspekterna.” (s 121) 

och 
”Slutligen är det viktigt att de icke-finansiella nyckeltalen inte får ta överhanden 
över hela rapporteringen. De finansiella nyckeltalen har sitt berättigande - det är 
en rimlig balans mellan olika nyckeltal som skall eftersträvas”. (s 122) 
 

Textförfattarna menar att balans i detta motsatspar handlar om både – och dvs. 
de båda aspekterna skall finns med i lagom omfattning och komplettera var-
andra. Balanspunkten bestäms av en rimlig avvägning mellan den ena aspekten 
och den andra.  

Avslutningsvis visar skrivningarna om balans i aspekter – finansiella och icke 
- finansiella mått i boken på många likheter med skrivningarna om samverkande 
styrning i rapporten. Talet om dialog är framträdande och medlet för att skapa 
dialogen handlar om likartade företeelser: det balanserade styrkortet i boken 
och kvalitetsarbetet/redovisning i rapporten. I både boken och rapporten är 
kritiken mot ensidig användningen av mätbara måltal tydligt. 

 
– Styrning med fokus 

 
Förutom att skapa balans i den löpande styrningen förespråkar författarna att 
företaget samtidigt skall fokusera styrningen på förbättringar inom vissa be-
gränsade områden. Som exempel nämnes ett projekt inom ABB med nedkorta-
de ledtider och ett annat projekt med fokusering på lagernivåer i produktionen. 
Som utgångspunkt kan användas ett fåtal kritiska nyckeltal som förändringsin-
strument. Om fokuseringen skall drivas centralt eller lokalt avgörs av företagets 
ledningsfilosofi. Man skriver: 

 
” Den positiva sidan av en samordnad fokusering i ett helt företag eller en hel 
koncern skall inte negligeras. En sådan fokusering kan ge en fantastisk kraftsam-
ling och förändring.” (s 126) 
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Textförfattarna menar således att styrning med fokus handlar om riktade och 
koncentrerade i bemärkelsen avgränsade förbättringsprojekt. 

Styrning med fokus i boken kan inte direkt jämföras med något liknade i 
rapporten men arbetsgruppens förslag till konkreta (kortsiktiga) lösningar på 
styrningsproblemet som redovisats kortfattat tidigare i föreliggande rapport kan 
ses som ett konkret exempel på ett antal förbättringsprojekt. 

<Klipp in din text här> 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




