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Kapitel 1. En undran inför den offentliga
styrningen

Introduktion
Jag har jag under mitt yrkesliv känt stark lojalitet med den offentliga administrationen som jag har varit en del av. Men jag upplevde samtidigt en undran inför denna verksamhet. I efterhand ser jag att denna undran rört frågor
kring mitt eget och andras ”handlingsutrymme”. Det är denna undran som är
utgångspunkten för min avhandling.
Jag levde i en föreställning om att den politiska styrningen skulle ge avtryck i mitt arbete. Som nyutexaminerad förvaltningssocionom började jag
som handläggare i den yttersta periferin av en av de största och på den tiden
väldigt centralstyrda myndigheterna. Uppgiften att styra arbetsförmedlingen
i Borlänge låg på Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) i Stockholm. Denna styrning genomfördes genom noggranna skriftliga direktiv kring verksamhetens
alla detaljer. Styrningen omfattade både regler för verksamhetens genomförande inom väggarna och den utåtriktade verksamheten. Den interna styrningen var starkt hierarkisk, med befattningsbeskrivningar som sökte tydliggöra alla nivåer och föreskrev i detalj på vilken nivå en tjänsteman skulle
befinna sig på för olika ”förmåner” såsom kvalitet på kulspetspenna, men
också hur informationen kring viktiga verksamhetsfrågor skulle spridas inom
de olika nivåerna. Endast tjänstemän på viss nivå fick tillgång till skriftlig
information. Endast tjänstemän på viss nivå fick hyggliga kulspetspennor.
Eller var det centrala föreskrifter? I vart fall var följsamheten mot dessa regler stor.
Reglerna föreskrev även i detalj hur arbetet skulle genomföras i förhållande till de personer och organisationer som ville eller nödgades använda
förmedlingens tjänster. Dessa regler upplevdes ofta både som svårtolkade
och svåra att följa. Ett omfattande arbete krävdes för att hitta ett förhållningssätt som kunde försvaras gentemot AMS och som samtidigt ansågs
fungera på plats. Hur kunde det undvikas att gå emot reglerna utan att förändra befintliga rutiner? De senare uppfattades som väl anpassade till de
lokala behoven till skillnad mot de centrala direktiven. De flesta medarbetare
saknade tillgång till de centrala direktiven utan sökte mer eller mindre samvetsgrant följa den lokala ledningens direktiv, allt efter tycke och förmåga.
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Hur enskilda handläggare valde att tolka och handla blev i mycket en fråga
om bakgrund och lojalitet.
Medan styrning, genom organisering och regler, var det dominerande sättet att påverka medarbetare och verksamhet under mitt tidiga yrkesliv, började ledarskapets betydelse lyftas fram under 1980-talet. Som ny chef för en
kommunal företagshälsovård, såg jag med stora förhoppningar och glädje på
detta. Nu skulle medarbetare inom skolan, barnomsorgon och äldrevården få
stöd i sitt tunga arbete, bättre arbetsmiljö och ökad kompetens. Allt detta
skulle också effektivisera och utveckla verksamheten. Dessutom skulle regler och detaljerad styrning bli överflödigt. Istället skulle människors egna
förmågor och kunskaper tillvaratas. En viktig fråga som sysselsatte oss inom
företagshälsovården, var om alla kunde bli ”lämpliga ledare” genom utbildning eller stöd. Och hur var en lämplig ledare? Uppenbart fungerade vissa
medarbetargrupper bättre än andra och lika uppenbart var kommuninvånarna
mer nöjda med viss verksamhet än annan. Ytterligare komplikationer vid
bedömningar av lämpliga ledare fick vi från de överordnade nivåerna. Deras
synpunkter kunde ofta kollidera med medarbetarnas och invånarnas.
Längre fram deltog jag i arbetet med att utveckla Riksförsäkringsverkets
verksamhetsstyrning av Försäkringskassorna. Avsikten var att förbättra arbetets genomförande, vilket innebar att snabba på handläggningen och förbättra lagefterlevnaden. Den centrala myndighetens instrument som tidigare
främst innehöll regeltolkning och efterkontroll hade nu kompletterats med
olika former av mål- och måttstyrning. De ”självständiga” länskassorna var
egna myndigheter med lokala politiska styrelser. Självständigheten innebar
frihet att organisera, bemanna, lokalisera och i stor utsträckning fördela den
interna budgeten. Riksförsäkringsverkets styrning bestod av lag och regeltolkning och fördelning av medel. Denna fördelning skedde dels till kassorna, dels till den egna centrala verksamheten. Tillsättningen av länsdirektörer sköttes av regionala styrelser, varefter Riksförsäkringsverket fick tillstyrka eller avstyrka innan regeringen fattade besluten. Riksförsäkringsverkets medarbetare på olika nivåer ansåg sig sakna de rätta styrmedlen över
länskassornas verksamhet. För att förbättra detta infördes mål-och resultatstyrningen.
Det fanns en stor enighet kring vilka resultat som eftersträvades genom
styrningen från den politiska nivån och RFV. Det fanns också etablerade
intressekonflikter mellan den centrala och den regionala nivån.
Dessa konflikter såg helt annorlunda ut då jag bytte verksamhet och arbetade på Skolverket. Här fanns intressekonflikterna mellan den politiska styrningen och myndighetens ledning. Inom Skolverkets område fanns även
”ostyrda” delar. Vilken roll hade jag som chef att lyfta fram dessa och till
vilken nivå?
Efter drygt två år återgick jag till socialförsäkringen. Denna gång som
länsdirektör vilket betydde att jag blev chef över chefers chefer. Fortfarande
var ”kassorna” egna myndigheter med lokala politiska styrelser. Mina frågor
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ställdes på sin spets. Vilka direktiv var jag satt att följa. Lagstiftningen från
riksdagen? Den sittande regeringens tolkningar via regleringsbrev och uppdrag. Den regionala politiska styrelsen eller Riksförsäkringsverket? Skulle
de uppsatta verksamhetsmålen – som kunde gå på tvärs med lagstiftningen
uppnås? Eller skulle jag bara låta allt pågå som tidigare med medarbetarnas
vanor och rutiner? Hur stort utrymme hade jag som chef att tolka mina direktiv? Från den centrala respektive regionala politiska nivån och från den centrala myndigheten. Och hur skulle jag lyckas övertyga mina medarbetare och
underställda chefer att följa dessa direktiv? Och sist, men inte minst, hur
skulle jag skydda verksamheten och medarbetarna när vi hamnade i korsdrag
mellan olika intressen och olika signaler. Kunde jag följa den centrala styrningen och samtidigt genomföra en ”bra” verksamhet? Vad var bra verksamhet, och bra för vem? Genom att följa mina direktiv och samtidigt använda det utrymme som jag faktiskt hade, kunde jag då genomföra den efterfrågade verksamheten?
Trots den gemensamma centrala styrningen varierade ”resultaten” betydligt inom de olika regionala kassorna. Berodde detta på styrelserna, på olika
regionala strukturella förutsättningar. Hade vi direktörer någon påverkan?

Styrning och handlingsutrymme – en ständigt pågående
diskussion
De frågor jag ställde mig var jag naturligtvis inte ensam om att fundera över.
Tvärtom, det finns en lång tradition av funderingar och reflektioner kring
dessa frågor. Praktiker och forskare har praktiserat, testat, funderat, reflekterat och forskat kring styrning och handlingsutrymme, särskilt sedan industrialiseringen skapade stora industriföretag, där ledning och styrning blev en
utmaning för de företagsledare och ingenjörer som var satta att leda och
styra dessa företag. Exempel på sådana personer var Frederick Taylor i USA,
Henri Fayol i Frankrike och, något senare, Chester Barnard i USA, som alla
kom att i skrift sammanfatta sina erfarenheter av att leda företag.
När företagsekonomi berörande ledning och styrning så småningom blev
en akademisk disciplin, kom också en mer vetenskapligt baserad forskning
igång om dessa frågor. Denna forskning etablerades på allvar efter det andra
världskriget med Herbert Simon som banbrytare. Andra viktiga forskare i
denna tradition var James G March och Philip Selznick, och i Sverige blev
Eric Rhenman en portalfigur för forskning om ledarskap och styrning. En
annan svensk som bör nämnas i sammanhanget är Sune Carlson, min hemmainstitutions grundare, som gjorde en banbrytande tidsstudie av chefers
arbete i mitten av 50-talet. En studie som sedan har replikerats av andra
forskare som Henry Mintzberg och Rosmary Stewart. Praktikerna var i hög
grad upptagna med att ge förslag på hur man skulle leda och styra. Forskarna
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var mer inställda på att undersöka hur ledning och styrning gick till i praktiken och inte minst förhållandet mellan styrning, kontroll och handlingsutrymme.
Jag sammanfattar en del av denna omfattande diskussion i nästa kapitel
och vill här bara påpeka att frågorna kring styrning och handlingsutrymme är
ytterst komplexa. Det har ofta funnits en strävan att skapa styrbara organisationer samtidigt som fullständigt kontrollerade organisationer, om sådana
existerar, innebär att all handlingsutrymme är eliminerad.

Styrningen i den offentliga sektorn kritiseras
De personer som omnämndes ovan, skrev och forskade ofta om industriföretagens problem. I synnerhet från 1940-talet och framåt kom också forskarna
att intressera sig för organisationsproblem i den offentliga sektorn. Detta
blev desto mer angeläget då denna sektor växte kraftigt i hela västvärlden,
och fick allt större åtaganden.
Den offentliga sektorn organiserades ofta i byråkratisk form, något som
kom att kritiseras starkt från 1970-talet och framåt (Crozier, 1964; Forssell
och Jansson 2000). Sedan början av 1990-talet har styrningen i stället påverkats starkt av det styrparadigm som har kommit att gå under den gemensamma benämningen ”New Public Management”. Men även denna typ av
styrning har fått sin beskärda del av kritik. Denna omfattade både den politiska styrningen, effekter på verksamheternas utfall och på det myndighetsinterna arbetet. Både forskare och praktiker pekar på att den förändrade styrningen som inleddes redan på 1960-talet med Programbudgeringen, har lett
fel på flera sätt (Sundström, 2003).
Offentlig verksamhet utförs inte bättre och kostar inte mindre, trots styrformer som efterliknar det privat näringslivet enligt Hood och Dixon (2015).
Målstyrningen har speciellt ifrågasatts med avseende på effekter på verksamheter och på medarbetarnas förutsättningar (Rombach, 1991). Andra
forskare har pekat på att myndigheter blivit för organisationslika och därmed
förlorat vissa viktiga offentliga kännetecken (Brunsson och SahlinAndersson, 2000). Därmed har också rollerna mellan förvaltningen och den
politiska nivån förändrats (Aberbach och Rockman, 2006). Det organisatoriska minnet – ett viktigt signum för byråkratin – anses brista (Pollitt, 1990).
Politiken har svårt att få insyn. Svårigheter att skapa helheter och risker för
fragmentering och suboptimering lyfts också fram (Rombach, 1991; Lindgren, 2006). Det finns förespråkare för en återgång till byråkratisk styrning
(Olsen, 2006), medan andra söker nya framgångsmodeller.
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Nu talar många om handlingsutrymme
”Handlingsutrymme” beskrivs som en framgångsmodell för att lösa problemen. Efterfrågan av mer eller mindre omfattande handlingsutrymme för
olika nivåer inom den offentliga verksamheten märks i olika forum. Forskare
har i olika sammanhang framfört behovet av ”professionellt handlingsutrymme” och framhållit dess förmåga att förbättra verksamheter (Ahlbäck
Öberg och Widmalm, 2016; Ahlbäck Öberg m.fl., 2012). Även vikten av
myndigheters handlingsutrymme har varit föremål för intresse från forskningen (Verhoest m.fl., 2004; Roness m.fl., 2008).
Handlingsutrymme har också lyfts fram politiskt som en lösning på brister i den offentliga verksamheten. Vid Regeringsförklaringen den 3 oktober
2014 beskrev statsminister Stefan Löfven den nya förvaltningspolitiken;
”Förvaltningspolitiken och myndighetsstyrningen prioriteras upp. Professionerna i den offentliga sektorn behöver stärkas”. ”Nya styrmodeller som
skapar större frihet för medarbetarna i offentlig sektor ska utvecklas”. Frågan
behandlades vidare; ”I budgetpropositionen 2015 tar regeringen ett första
steg mot att utveckla styrningen i offentlig sektor i en riktning som innebär
att professionernas kunnande och yrkesetik blir mer vägledande än vad de är
i dag” (prop. 2014/15:1 sid. 54).
Regeringen har därefter tagit flera initiativ för att påverka styrningen av
den offentliga verksamheten. Statskontoret fick under 2016 uppdrag kring
myndighetsstyrning. I uppdraget har bland annat ingått att utveckla hur regeringens styrning av statliga myndigheter kan bli mer sammanhållen och
effektiv. Uppdraget innebar även att analysera hur regeringens styrning kan
förhålla sig till den uttalade inriktningen om en styrning som ”kännetecknas
av tillit och förtroende” (Statskontoret, 2016:26). Genom Kommittédirektiv
(2016:51) tillsattes även Tillitsdelegationen. Den har uppdraget ”att vidareutveckla en tillitsfull styrning av välfärdstjänsterna som bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan berörda aktörer” (Delegationens hemsida 2017) med
fokus på den kommunala och landstingsdrivna verksamheten. Delegationen
ska genomföra dels projekt som främjar idé- och verksamhetsutveckling
kring kommunal verksamhet, dels projekt som omfattar hela styrkedjan dvs.
styrning från den nationella nivån till genomförandet i kommuner och landsting. Kommitténs arbete bygger på projekt och nätverk med berörda aktörer
och forskare.
Handlingsutrymme för ”de professionella” framstår som något positivt
och eftersträvansvärt och en företeelse som kan förbättra den offentliga sektorn. Men vad menar vi med ”handlingsutrymme” och vilka är ”de professionella”?
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Syften och forskningsfrågor
Frågan om handlingsutrymme inom den offentliga verksamheten är ständigt
aktuell och närvarande för dem som styr, för dem som utför och för dem som
använder sig av verksamheten.
Flera tidigare studier berör den politiska styrningen av myndigheter
(Jacobsson och Sundström, 2007; Sundström, 2005; Hall, 2015). Andra åter
har studerat rollen som generaldirektör eller följt olika organisatoriska fenomen som särskilt berör den offentliga verksamheten (Ehn, 1998; Brunsson
och Sahlin-Andersson, 2000). Också den myndighetsinterna styrningen,
främst med utgångspunkt i styrning påverkad av New Public Management,
liksom forskning som belyser det som kommer efter NPM, finns beskriven
(Grönlund och Modell, 2006; Jacobsson och Sundström, 2007; Sundström,
2016).
Avhandlingens syfte är att studera hur olika former av styrning påverkar
handlingsutrymmet för olika nivåer i en myndighet. Medan ledningen styrs
av de politiska besluten, styrs medarbetare såväl av de politiska som myndighetsinterna beslut. Genom att studera en större del av den långa och komplexa ”demokratiska styrkedjan” under en längre period, kan styrning och
handlingsutrymme belysas för flera nivåer av en myndighets verksamhet, på
ledningsnivå och medarbetarnivå.
För att kunna uppfylla mitt syfte delar jag upp min forskningsfråga i två
delar: Först studerar jag hur styrningen sett ut och förändrats – styrningens
karaktärsdrag – under den studerade perioden och frågan som ska besvaras
lyder:
Vad karaktäriserar styrningen under myndighetens olika perioder?
När den frågan är besvarad, finns det möjlighet att säga något om hur styrningen påverkar handlingsutrymme på olika nivåer. Min andra forskningsfråga blir därför:
Hur påverkas handlingsutrymme på ledningsnivå respektive verksamhetsnivå av styrningens olika karaktärsdrag?

Den fortsatta dispositionen
Avhandlingen följer en traditionell disposition. Efter det inledande kapitlet
där frågeställningarna presenterats och diskuterats följer två kapitel där avhandlingens teoretiska ram utvecklas. I kapitel 2 diskuteras styrning och där
utvecklar jag den analysmodell som kommer att användas när styrningen
under olika perioder ska analyseras. I kapitel 3 diskuteras handlingsutrymme
och sambandet mellan styrning och handlingsutrymme. I kapitel 4 beskriver
jag mina metodmässiga överväganden och den information och data jag
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bygger mina empiriska beskrivningar på. Därefter följer fem kapitel som
beskriver hur styrningen av skolan sett ut under i synnerhet perioden efter
1991. Jag börjar med att i kapitel 5 göra en återblick till Skolverkets förhistoria. Därpå följer fyra kapitel där jag försöker beskriva hur styrningen
sett ut under fyra olika generaldirektörer. Jag avslutar varje sådant kapitel
med en kort sammanfattning och analys. I kapitel 10 gör jag, med hjälp av
den analysmodell som utvecklades i kapitel 2, en analys av styrningen av
och i Skolverket under hela den studerade perioden. Några, för teorin, överraskande slutsatser redovisas där.
I kapitel 11 beskriver jag först styrningens olika karaktärsdrag. Därefter
analyserar jag förhållandet mellan styrning och handlingsutrymme, och utvecklar en modell som anger vilket handlingsutrymme som olika typer av
styrning skapar.
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Kapitel 2. Att styra – en teoretisk ansats

Introduktion
Som framgår av det inledande kapitlet handlar denna avhandling om handlingsutrymme som definieras och formas genom styrning. Empirin kommer
från en statlig myndighet – Skolverket.
För att kunna besvara forskningsfrågorna formas därför en generell modell kring ”styrning”. Avsikten är att skapa så breda kategorier att de kan
innesluta både den offentliga verksamhetens mångfacetterade egenskaper
och förändring av styrningen över tid. För att ytterligare anpassa modellen
till förutsättningar och förändringar inom den offentliga styrningen utvecklas
den vidare genom tre ”idealtyper”. Därefter formas en teoretisk grund för
”handlingsutrymme” som begrepp och företeelse kopplad till idealtyper.
De teoretiska beskrivningarna kommer sedan att användas som utgångspunkt vid studiet av det empiriska materialet och som stöd vid analysen av
styrningens påverkan på handlingsutrymme.

Myndigheter som delar av den demokratiska styrkedjan
Ett normativt sätt att beskriva myndighetsstyrning är att betrakta den som en
del av den ”demokratiska styrkedjan” (Lundquist, 1992). Ämnet är mycket
omfattande och min framställning gör inte anspråk på att vara fullständig,
utan avser att belysa delar som har relevans för den fortsatta berättelsen.
”Den demokratiska styrkedjan” sägs börja hos medborgaren som väljer
representanter till Riksdagen, vilken i sin tur utser en statsminister. Det är
statsministern som får i uppdrag att bilda regeringen. Till sin hjälp i arbetet
har regeringen Regeringskansliet.
Styrkedjan förespeglar att medborgarens vilja återspeglas i de politiska
besluten och att de olika delarna av kedjan skapar förutsättningar för myndigheter att genomföra, inte endast de politiska besluten, utan även de politiska intentionerna. Den verksamhet som blir resultatet ska igenkännas av
medborgaren. Det är detta igenkännande som bidrar till att skapa legitimitet
för det politiska systemet och myndigheters arbete.
I ”den demokaratiska styrkedjan” består den politiska nivån av Riksdag/
regering och Regeringskansli. Dessa har på riksnivå till uppgift att fatta be-
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slut som ska vara bindande och gälla för hela vårt samhälle. Det är den så
kallade ”samhällstyrningen”.
Normen kring Riksdagens och regeringens styrning av samhället är både
stabil och under ständig utveckling. Grunderna manifesteras i grundlagen
och regeringsformen. Dessa i sin tur bygger på ”fundamentala värderingar” i
det svenska samhället ( Hirschfeldt och Petersson, 2017, Dagens Nyheter).
”Förvaltningsstyrningen” (Petersson, 2013) eller ”den inomstatliga styrningen” (SOU 2007:75) berör den politiska styrningen över myndigheter.
Styrningen kan vara både generell och specifik. Den generella styrningen
avser åtgärder som riktas mot alla myndigheter och som avser att förbättra
styrning, organisering, personal och finansiering.
Den specifika styrningen riktas mot enskilda myndigheter. Styrningen kan
innehålla flera områden och former såsom lagar/regler, organisation, ekonomi/budget, information/värderingar och rekrytering/personal men också
mer direkta order eller snarare uppdrag (Lundquist,1992; Jacobsson m.fl.,
2015; Petersson och Söderlind, 1993).
Nästa länk i den demokratiska styrkedjan utgörs av de olika myndigheterna. Den myndighetsinterna styrningen kan innefatta flera olika dellänkar,
med olika organisatoriska nivåer. Denna del av styrkedjan är den s.k. ”organisationsstyrningen” (Lundquist, 1992).
Även förutsättningar för myndigheters arbete beskrivs i de svenska grundlagarna (Petersson och Söderlind 1993; Regeringens hemsida, 2015). Dessa
bildar grunden i den lagstiftning som skapar fundamentet för myndigheters
verksamhet.
Rättsäkerhet och likformighet är centrala begrepp. Den statliga förvaltningen har sin formella legitimitet grundad i lagstiftning och de värderingar
som ska genomsyra utformandet av lagstiftningen (Lundquist, 1992).
Myndigheter förväntas redovisa den genomförda verksamheten för regeringen. De folkvalda ska i sin tur – vart fjärde år – svara inför medborgarna
för resultatet av verksamheten i allmänna val.
Sverige har en tradition av ”rationalitet och instrumentalitet” (Petersson
och Söderlind, 1993) vid styrningen av den offentliga verksamheten. Önskan
om en effektiv statsförvaltning har troligen alltid funnits. Ansträngningarna
att skapa effektiva förvaltningar har bara tagit sig olika uttryck, liksom definitionen av effektivitet.
Den politiska styrningen beskrivs som framträdande vid omprövningar
och större förändringar. Omprövningar av myndigheters verksamhet, åtminstone av det mera genomgripande slaget, genomförs inte systematiskt
och planerat utan sker ad hoc (SOU 1985:40; SOU 2007:75). De är ofta
händelsestyrda och orsakas av att missförhållanden av olika slag uppdagas
eller att förändringar sker i omvärlden. Omprövningar genomförs vanligen
efter ett regeringsskifte, men också i samband med tillsättning av nya myndighetschefer. Som grund för större förändringar inom verksamheter används utredningsinstrumentet.
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Det är i stor utsträckning myndigheter som tolkar och genomför de politiskt fattade besluten inom ramen för den interna organisationsstyrningen.
Samhällstyrningen liksom förvaltningsstyrningen är tänkt att påverka organisationsstyrningen inom myndigheter.

Förvaltningsstyrning på agendan
Förvaltningsstyrning blev aktuell i kölvattnet av den kritik som växte fram
mot offentlig sektor i allmänhet och dess byråkrati i synnerhet i slutet av
1970-talet. Under dess senare del och 1980-talets första hälft presenterades
flera förvaltningspolitiska utredningar, bland annat Förvaltningsutredningen
(SOU 1983:39) och Verksledningskommittén (SOU1985:40) liksom utredningen; Om ledning av den statliga förvaltningen (prop. 1986/87:99). Utgångspunkter var både det demokratiska statskicket, myndigheters ledningsfunktion och myndigheters interna styrning. Utredningarna sökte identifiera
”bättre och smidigare sätt” sätt att styra på (SOU 1985:40). Som en följd av
dessa utredningar kom förvaltningsstyrningen att förändras och därmed
också ledningens, och medarbetarnas roller.
Ett område som uppmärksammades tidigt i förändringsarbetet var problem med alltför detaljerad lagstiftning. Svårigheter att under arbetets genomförande anpassa regler till uppkomna situationer ledde till att verksamheten kunde bli förfelad i förhållande till de ursprungliga avsikterna.
Som en följd har lagstiftning och regleringar förändrat karaktär och gått
från detaljreglering till ramlagstiftning (Lundquist, 1992; Petersson, 1998).
Istället för den detaljerade regleringen är strävan att skapa lagar som innehåller grundläggande värderingar, helhetsprinciper och riktlinjer, där lagstiftaren mer uppställer mål och i mindre utsträckning detaljreglerar vad som
ska göras. Även de byråkratiska formerna vid mötet med medborgaren uppmärksammades. Utredningen Statlig förvaltning i medborgarenas tjänst
(prop.1997/98:136) betonade myndigheters serviceroll. Medborgare beskrevs i allt större utsträckning som ”kund” istället för just ”med-borgare” (ex.
ESV 2016:25). Propositionen följdes av ett handlingsprogram, En förvaltning i demokratins tjänst (Skr. 2000/01:151) innehållande krav, värderingar
och information från regeringen till sina myndigheter. Genom att lagstiftningen och relationen mellan tjänsteman och medborgare förändrades, uppfattades behov av information kring rollen som statstjänsteman. Olika ansatser för att stärka rollen påbörjades och avslutades, under olika regeringar.
Statens kvalitets-och kompetensråd (KKR) bildades 1999 som stöd för
regeringars förvaltningspolitiska målsättningar. Den lades ner 2006. Samma
år bildades Verket för Förvaltningsutveckling (Verva), vilken lades ner
2008. Kompetensrådet för utveckling av staten (Krus) bildades 2009 och
lades ner 2012. En Värdegrundsdelegation tillsattes 2012 (prop. 2012/13:1).
Delegationen avvecklades och dess uppgifter lämnades för löpande verksamhet till Statskontoret 2016.
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Flera nya utredningar tillsattes efter regeringsskiftet 2006. En av dessa var
Styrutredningen (SOU 2007:75). Utredningen ifrågasatte en generell användning av mål-och resultatstyrningen och betonade behovet av att differentiera mellan olika politiska områden och myndigheter. Istället för den
alltmer utbredda detaljstyrningen – som ett resultat av målstyrningen – betonades vikten av en mer övergripande långsiktig styrning. Detta kunde ske
genom en användbar Myndighetsförordning tillsammans med myndigheternas instruktioner (SFS 2007:515).
Den specifika förvaltningsstyrningen
Den generella förvaltningsstyrningen riktas till regeringens myndigheter,
medan varje myndighet även styrs specifikt. Regeringen bestämmer myndigheters övergripande uppgifter i en myndighetsinstruktion, som är en förordning med bestämmelser om bland annat sådant som myndighetens mål,
arbetsuppgifter och ledningsform. De löpande uppgifterna beskrivs dels i de
årliga regleringsbreven, dels i direkta uppdrag. De är av många olika slag
och kan komma tillsammans med det årliga regleringsbrevet eller löpande
under pågående verksamhetsår. Uppdragen kan vara både kopplade till den
befintliga verksamheten och utlösa nya aktiviteter. För vissa myndigheter är
uppdragen mycket dominerande.
Instruktionerna har intagit en mindre framträdande plats i myndigheters
styrning under perioder då de varit mycket övergripande och allmänt hållna.
Styrutredningen (SOU 2007:75) lyfte fram instruktionerna för att skapa en
mer övergripande styrning och motverka detaljstyrningen.
Myndigheters ekonomiska ramar beskrivs i statsbudgeten. Den årliga
budgetpropositionen är regeringens förslag till statsbudget för nästkommande budgetår. Trots att den formellt sett inte alls är adresserad till dessa,
har propositionen blivit bärare av viktiga styrsignaler till myndigheter och
dess ledning (Mattsson 1998). Olika försök att utveckla budgetprocessen och
förändra dess roll har gjorts. Försök har även genomförts för att minska de
negativa effekterna av den ettåriga budgetprocessen bland annat i början av
1990-talet (SOU 1985:40; KP 88).
Medan den politiska styrningen genom regler och lagar både minskat och
förändrat form, har andra styrande instrument kommit att dominera. Med
föregångaren programbudgeteringen (SOU 1973:43-46) från 1960-talet, som
innebar att anslag knöts till bestämda projekt eller uppdrag, kom den så kallade mål-och resultatstyrningen att införas på bred front inom statsförvaltningen. Idén var att politiken skulle tala om för myndigheterna vad de skulle
uppnå, medan myndigheter fick frihet att välja hur de skulle uppnå detta.
Målstyrning i sin renodlade form har visat sig vara svår att genomföra. Istället har olika former införts med varierande resultat (Hall, 2015).
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Den informella styrningen
Större delen av förvaltningsstyrningen är allt igenom formell. Medan det i
många fall kan vara en blandning av formell och informell styrning i delar av
processerna fram till beslut. Olika former av informella kontakter mellan den
politiska nivån och myndigheterna kan förekomma. Försök har gjorts att
skapa en bild av omfattningen och innehållet i dessa kontakter. Kunskapsluckorna är, detta till trots, stora och beror på att det här handlar om ”en av
de punkter där det är allra svårast att få tillförlitliga upplysningar” för att
citera en studie redan från 1950-talet (Heckscher, 1952, sid. 241).
Informella kontakter kan ha som syfte att både styra och att utbyta information. Medan de formella kontakterna förutsätts följa styrkedjan kan de
informella ske på initiativ av myndigheter eller enskilda tjänstemän på båda
sidorna. Det vill säga både tjänstemän på myndigheter och på departementen.
De informella kontakterna har behandlats på olika sätt. Ibland förnekats,
ibland blivit allt mer formaliserade. Under 1980-talet fanns en mer tillåtande
syn på informella kontakter. Förvaltningsutredningen (SOU 1985:40, sid 91)
beskrev informella kontakter som ”det informella och oreglerade samspelet
mellan regeringen och myndigheter”. Konstitutionsutskottet framhöll då i sin
kommentar att det var svårt att tänka sig en väl fungerande förvaltningsapparat utan informella kontakter. Den pekade på att dessa trots allt kunde ha
uppenbara risker för att leda till ministerstyre. Kontakterna skulle ha tonvikt
på information och inte styrning. Även styrutredningen ”Att styra staten”
(SOU 2007:75) beskriver informella kontakter som nödvändiga och positiva.
En fråga som behandlades av styrutredningen (SOU 2007:75) är hur ansvaret fördelas vid informell styrning. Utredningen menar att inslag av informell styrning inte befriar myndighetschefen från ansvaret att göra en egen
bedömning. Valet står mellan att ta informell styrning och därmed det fulla
ansvaret för vad som beslutas eller att begära ett formellt beslut.

Organisationsstyrning
Den demokratiska styrkedjan behöver även kompletteras med myndigheters
interna styrning, den s.k. organisationsstyrningen.
Den politiska nivån utser myndigheters ledning, generaldirektör, liksom i
förekommande fall överdirektör. Efter de ovan nämnda förändringarna av
förvaltningsstyrningen, där politiken lämnat över befogenheter till sina myndigheter, betraktas utnämningen av generaldirektörer som ett viktigt styrinstrument (Regeringens hemsida, 2015).
Den 1 januari 2008 ersattes Verksförordningen från 1995 av en ny Myndighetsförordning (SFS 2007:515), som gäller för alla förvaltningsmyndigheter under regeringen. Myndighetsförordningen reglerar myndigheters ledningsform, vilket ansvar ledningen har inför regeringen och vilka frågor som
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myndighetsledningen inte får delegera. Både genom Verksförordningen
(SFS 1995:1322) och Myndighetsförordningen (SFS 2007:515) tydliggjordes ledningars ansvar för verksamheten liksom de förvaltningspolitiska krav
som politiken ställde.
Sammanfattningsvis är det ovanstående en beskrivning över den ”demokratiska styrkedjan” som en idealmodell. Jag kommer att använda den vid
jämförelser med de teoretiska perspektiven samt vid analysen av det empiriska materialet. I det följande kommer styrning beskrivas ur ett organisationsteoretiskt perspektiv.

Vad är styrning?
Begreppet styrning beskrivs från olika perspektiv och fylls med olika betydelser och innehåll inom olika teoribildningar. De olika perspektiven ger en
återspegling av synen på människor och människors motiv för att delta i och
bidra till en organiserad gemenskap (Ahrne, 1994).
Barley och Kunda (1992) vänder sig mot föreställningen, att styrfilosofier
beskriver en utveckling från det tvingande över det rationella till det normativa. De menar istället att i grunden två föreställningar kring människor och
människors motiv – det rationella och det normativa – ligger som grund för
olika styrideal.
De rationella styridealen beskriver människor som egennyttiga. Den
lämpliga styrningen sker genom beslut, regler och instruktioner. Ledarskapet
grundas på expertkunskap och organisationen är starkt hierarkisk och specialiserad. De normativa styridealen beskriver människor som delar av det gemensamma med strävan att bidra till det allmänna. Styrningen inriktas på att
påverka människors föreställningar och värderingar. Ledarskapet grundas på
legitimitet och ledarens roll är att fastställa mål och skapa förutsättningar för
medarbetare att genomföra målen.
Enligt Barley och Kunda, (1992) beskriver styrideal vågrörelser som sköljer in över organisationer och avlöser varandra. Författarna identifierar den
första vågen av normativ styrning under perioden ”Industrial Betterment”
(cirka 1870-1900) där styrningen av arbetare på verkstadsgolvet gick ut på
att fostra och forma människor under hård disciplin.
Kring sekelskiftet 1900 har den industriella tekniken utvecklats. I spåren
av denna utveckling formades Scientific Management, som beskriver styrning som en alltigenom rationell verksamhet byggd på vetenskapliga metoder med grund i kunskap och fakta (Taylor, 1911/2007). Det hierarkiskt orienterade ledarskapet styr verksamheten genom analytiska kalkyler och rationella beslut. Även medarbetarnas motiv att delta beskrivs i rationella termer.
Henri Fayol som också företräder det rationella synsättet summerar sina
erfarenheter som företagsledare 1916 i boken ”Administration Industrielle et
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Génerale” (Fayol, 1916/1950). En företagsledares uppgift är enligt Fayol att
utnyttja tillgängliga resurser på bästa sätt i syfte att uppnå organisationens
mål. Fayol särskiljer administration som ett speciellt aktivitetsområde som
innefattar planläggning, organisering, dirigering, koordinering och kontroll.
Betoningen på de administrativa aktiviteterna och chefens roll som administratör är därmed betydelsefull.
Efter vågen av Scientific Management kommer enligt Barley och Kunda,
(1992) nästa våg av den normativa styrningen. Genom att påvisa sambanden
mellan människors arbetsmiljö och prestationer formas Human Relationsskolan (Mayo, 1946). I dess spår tonas de rationella aspekterna för styrning
ner och de mellanmänskliga kommer i förgrunden. Både det formella och det
informella ledarskapet lyfts fram, liksom de informella gruppnormerna.
Människor beskrivs inte enbart ha rationella utan även emotionella och sociala motiv för att delta i arbetslivet. De sociala och informativa delarna av
ledarskapet lyfts fram.
Även den administrativa skolan, som formas av March och Simon (1958),
beskrivs som delar av en rationell våg. Styrning beskrivs som en administrativ syssla skild från organisationens konkreta, löpande verksamhet, en form
av metaverksamhet (Simon, 1947/1997). För att bli en god administratör ska
ledningen, enligt Simon, framförallt behärska organisationens teknologi
medan generella kunskaper i management och ledarskap ses åter som mindre
viktiga. För Simon är administration nära förbunden med beslutsfattande och
ledningens viktigaste uppgift är att fatta beslut. Som en följd av styrningens
karaktär utgår idéerna också från att medarbetare har främst rationella och
kalkylerande motiv för att delta i verksamheten (Simon, 1947/1977). Ömsesidighet, beskriver March och Simon, (1958), som en form av transaktioner
mellan medarbetare och ledning, med en balans mellan det utförda arbetet
och individens vinster.
Den rationella styrningen förstärks under 1950-talet av den tekniska utvecklingen enligt Barley och Kunda (1992), som för samman management
science, cybernetik, systemteori och kvantitativa beslutstekniker under begreppet ”systemrationalism” (Tengblad, 2000). I samtliga teorier är beslutsfattande en viktig hörnsten. Ett exempel är MBO ”management by
objectives” (Drucker, 1954/2007) som Barley och Kunda (1992) lyfter fram.
Enligt Tengblad (2000) kännetecknas systemrationalismen av metoder
med syftet att förfina styrning och kontroll i organisationer med ett centralt
beslutsfattande och hög grad av arbetsspecialisering. Systemrationalismen
får intellektuellt stöd av forskning inom systemteori och cybernetik. De
systemrationalistiska metoderna ses giltiga för alla typer av organisationer.
Enligt detta perspektiv ska en chef vara expert i beslutsfattande, planering,
koordinering och kontroll.
Redan Drucker (1954/2007) pekar på att det måste finnas ett gemensamt
medborgarskap, ”citizenship”, inom en organisation för att styrning genom
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mål ska fungera. Barley och Kunda (1992) slutar också sin genomgång med
återkomsten av de normativa idéerna.
Kultursynsättet växer fram i början av 1980-talet och får snabbt ett omfattande genomslag i teori och praktik. Grunden är föreställningen om att gemensamma normer och värderingar påverkar hur människor agerar i organisationer. Pettigrews (1979) artikel ”On Studying Organizational Cultures”
har utpekats som startpunkten för företagskulturvågen. I Sverige har synsättet sin främste förespråkare i Mats Alvesson. I linje med dessa skulle framgångrika verksamheter förutsätta homogenitet, medan heterogena organisationer blir mindre effektiva (Tengblad, 2000).

Administratörer eller ledare?
Styrning är även förknippad med begreppen styrande och styrda, eller ledning och medarbetare. Både de rationella och normativa modellerna har föreställningar kring både ledarens/den styrandes roll och medarbetarens/de
styrdas roller.
Av det rationella perspektivet följer att styrning sker av verksamheten och
att det är en enkelriktad aktivitet. Av det normativa perspektivet följer att
ledarskapet är en interpersonell relation mellan en ledare och medarbetare
eller grupper av medarbetare och att ledning är en ömsesidig handling, som
sker i relation mellan människor (Lind, 2011). Relationer blir därför avgörande för utfallet av styrningen och det är ledningen som har möjligheter och
befogenheter att länka samman olika delar av en verksamhet (Selznick,
1957; Lind, 2011).
Ledaren, i enlighet med de rationalistiska styrteorierna, behöver besitta
kunskaper inom faktaorienterade områden som exempelvis ekonomi och
administration. Enligt de normativa styrteorierna är ledarens uppgift att formulera mål och genom kommunikation och sociala relationer förankra målen
och skapa en lämplig företagskultur. Medan den rationella ledaren förväntas
fatta välgrundade beslut, ska den normativa ledaren ha sociala förmågor.
Medarbetare förväntas lojalt följa fattade beslut i de rationalistiska modellerna och samtidigt drivas av egennytta. I de normativa teorierna ses
medarbetaren under ”Human Relationstiden” drivas av önskan om tillhörighet och delaktighet. Detta förändras under 1960-talet där drivkrafterna blir
självförverkligande och önskan om personlig utveckling. Under inflytande
av s.k. kulturteorier beskrivs medarbetare vara hängivna utan att göra åtskillnad mellan egen och organisationens välfärd.
Men oavsett styrfilosofi menar Tengblad (2000), finns en i grunden hierarkisk struktur med en ledning som förväntas skapa framgångsrika organisationer. ”Motsättningarna mellan filosofierna kretsar kring arbetsfördelningen mellan ledare och ledda; hur självständiga bör de ledda vara och hur
skall ledare agera?” (Tengblad, 2000, sid 27).
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Antingen eller – eller både och?
Styrning genom rationella styrformer syftar till att, genom olika medel, påverka framtiden. Tilltron är hög till möjligheten att styra skeenden i en organisation genom analytiskt tänkande, planering och beslutsfattande. Organisationen ska präglas av utvecklad arbetsspecialisering och tydliga centrala
ledningsfunktioner. Verksamheter ska drivas genom regler och ordergivning
(Tengblad, 2000).
Styrning som kännetecknas av normativa idéer, har som syfte att skapa
gemenskap och/ eller gemensamma värden. Det normativa betonar harmoni
och integration, demokratiska arbetsformer och decentralisering. Den normativa styrningen har som syfte att påverka människors föreställningar, värderingar och lojalitet.
Olika förhållningssätt – det rationella och det normativa – framställs ofta
som motsatser och stödet för den ena eller den andra modellen går i vågor
och avlöser varandra enligt Barley och Kunda (1992). De hävdar i sin artikel
att faktorer i samhällsutvecklingen och ekonomin påverkar synen på styrningen av människor. Motsatserna beskrivs som: ”the opposition between
mechanistic and organic solidarity and between communalism and individualism” (Barley och Kunda, 1992, sid. 363)
Det finns även forskning som strävar efter att förena det rationella och det
normativa. Simon pekar redan 1947 på behovet att balansera olika krav,
mellan effektivitet och ansvarighet på den ena sidan och möjlighet för medarbetare att använda de egna förmågorna till kreativitet och utveckling av
verksamheten på den andra sidan.
Både Taylors (1911/2007) och Fayols (1916) teorier innehåller normativa
inslag. Barnard (1938) och Selznick (1957) förebådar mycket av den normativa retoriken kring företagskultur som blommar ut under 1980-talet. Även
senare pekar forskare på att det finns grund för antagandet att bägge elementen behövs och integreras för att nå en effektiv verksamhet (Yukl och Lepsinger, 2005).

Styrning av den offentliga verksamheten
Myndigheters uppdrag och verksamhet skiljer sig på väsentliga punkter från
privata verksamheter. Christensen m.fl., (2007) betonar den offentliga verksamhetens komplexitet. Teorierna ovan behöver därför kompletteras genom
en beskrivning av förutsättningar för den offentliga verksamhet som berättelsen handlar om.
Den politiska styrningen av myndigheter ska härbärgera en rad – ofta
konflikterande – intressen. Den ska både skapa legitimitet för offentlig verksamhet och vara rationell samt målfokuserad. Hänsyn behöver tas till både
demokratiska processer, till att verksamheten finansieras av gemensamma
medel och till rättsäkerhet och likvärdighet för olika grupper och enskilda
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medborgare. Medan målet för privat verksamhet kan beskrivas i ekonomiska
termer, är pengar ett medel för den offentliga verksamheten (Gabrielsen,
1986).
Med den ”demokratiska styrkedjan” som norm kan myndigheter ses som
instrument för att genomföra de politiska besluten (Lundquist, 1992). Ett
antagande som kommer med förhållningssättet är att det finns ett samband
mellan de politiska besluten och myndigheters verksamhet. Ett flertal empiriska studier har visat att denna beskrivning av myndigheter som lojala
”Agenter” är svår att leva upp till (Brunsson och Jönsson, 1979; Jacobsson
1984; Jacobsson m.fl., 2015). Istället för den enkelriktade kommunikationen
mellan politiken och myndigheter finns en varierande grad av dialog och
ömsesidighet. Den offentliga verksamheten har också förändrats, blivit mer
komplex och fragmenterad.
Trots att myndigheters uppdrag skiljer sig så väsentligt från privata verksamheter kan de även beskrivas i termer där frågor kring organisering, ledning och styrning blir relevanta.
Myndigheter – liksom andra organisationer – bildas för att genomföra bestämda uppgifter och uppfylla vissa bestämda mål. Jacobsson m.fl. (2015)
beskriver hur den politiska styrningen formar organisatoriska strukturer
kring myndigheter med syfte att skapa riktning och handlingsförmåga kring
viktiga problem. Detta sker genom att balansera och forma myndigheter,
skapa samband eller gränser inom eller mellan politikområden. Politiskt
beslutas om myndigheters styrformer och tillsättning av den högsta ledningen.
För den politiska styrningen är värderingar helt grundläggande. Inte bara i
förhållande till samhället utan i hög grad i förhållandet till förvaltningen.
Värderingar manifesteras genom olika former av information, skriftligt eller
muntligt, formellt eller informellt, både direkt riktade till myndigheter och ut
mot samhället (Jacobsson m.fl. 2015).
En annan viktig del vid styrningen är sättet att beskriva myndigheters
övergripande mål och uppdrag, även i förhållande till andra myndigheter.
Genom att beskriva myndigheters uppdrag och anslå medel för verksamheten skapas också tydliga styrsignaler. Till detta kommer olika former av
regelstyrning.
Den politiska nivån har även flera verktyg för att korrigera sina myndigheter enligt Jacobsson m.fl. (2015). Genom utredningar, nya uppdrag eller
byte av generaldirektör eller styrelse kan de politiska signalerna få genomslag. Trots att det inte ska förekomma ”ministerstyre” kan talrika informella
kontakter förekomma mellan politiken och myndigheterna (Jacobsson m.fl.,
2015).
Fram till 1980-talets ingång var en uppfattning att regelsystemen inom offentlig verksamhet i allmänhet, men främst inom den statliga verksamheten,
var så styrande att ledarskap var betydelselöst (Henning, 2000). Synsättet
anknyter till de ovan relaterade rationella styridealen. Denna inställning för25

ändrades genom nya styrande värderingar som betonade ledarskapets betydelse för verksamheten och dess utfall (Ahrne, 1998).
Den förändrade inställningen visar sig både i förändrade uppdrag för
myndigheters generaldirektörer som beskrivits ovan, men också i en förändrad attityd hos generaldirektörer. Deras position gör dem till synnerligen
viktiga inslag i den demokratiska styrkedjan enligt Lundquist (1992). Relationen mellan den politiska nivån och myndigheters ledning bygger på ömsesidighet och inte jämlikhet (Czarniawska, 1986). Ömsesidigheten förutsätter
ledningars lyhördhet och följsamhet liksom vilja och förmåga att ta emot
styrningen.
Ömsesidigheten och dialogen beskrivs som villkor för att styrningen från
politiken får genomslag, men bygger ytterst på myndigheters lojalitet mot
den politiska styrningen. Annars kan den politiska styrningen förvandla
myndigheter till delar av departementet (Czarniawska, 1986). Detta har visat
sig i att vissa myndigheter har kommit att knytas närmare den politiska nivån
och omvandlats till staber för departementet och statsråd (Hall, 2015).
Ledningar har flera roller att förhålla sig till (Mintzberg, 1973). Det är
myndighetsledningen som, genom den myndighetsinterna styrningen har
möjlighet att tolka de politiska uppdragen och transformera dem till verksamhet. Ivarsson Westerberg (2011) kallar detta för ”förvaltningsledningens
gränsland” (sid.144). Ledningar behöver förhålla sig till att den verksamhet
de styr är delar av den demokratiska styrkedjan. De behöver även förhålla
sig till att de är ansvariga för en organisation, dess verksamhet och medarbetare.
Det är ledningen – som utifrån de politiska uppdragen – kan få behörighet
att förmedla budskap från den politiska nivån genom att tolka, forma och
sätta mål för den interna verksamheten. Det är även ledningen som förmedlar signaler från den egna myndigheten till den politiska nivån.
Ledningen har ansvar för att transformera de politiska uppdragen genom
myndigheten och skapa lämpliga styrformer för genomförandet. Det förväntas att ledningen kan se till att myndigheten sköter sina uppgifter och uppfyller sina mål (Brunsson och Sahlin-Andersson, 2000).
Det är även ledningen som kan forma dialogen med den övriga organisationen och beskriva på vilket sätt relationerna inom organisationen och ledningsgruppen ska formas (Lind, 2011; Stewart, 1982).
Det är formellt ledningen som formar myndighetens interna värderingar,
utformar den interna organisationen och beslutar kring interna policydokument (Andersson m.fl., 2011). Ledningen har ansvaret för att utforma det
interna ledarskapet. Ledningen beslutar om den löpande verksamheten och
fördelar medel.
Men offentlig verksamhet är inte något som en myndighetsledning har
kontroll över. Offentlig verksamhet påverkas kontinuerligt av både den politiska nivån, av den egna organisationen liksom av omvärlden. Ledningar är
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även ansiktet utåt och representerar myndigheten i förhållande till omvärlden.

En styrmodell
Vid styrningen har de styrande/ledningarna olika ”redskap” till sin hjälp –
vilka kan användas för att forma organisationen och anpassa den till omvärldens krav och organisationens inre förutsättningar (Lind, 2011). Redskapen
beskrivs ofta i instrumentella termer och varierar något i olika teorier. En
klassisk uppdelning är Gulicks (1937) POSDCORB, planning, organizing,
staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting. Lind (2011) formar en
liknande indelning; planering, styrning, organisering, uppföljning och kontroll.
Jacobsson m.fl., (2015) beskriver de politiska redskapen i termer av värderingar och målformuleringar, organisering, lagar och regler, liksom olika
former av löpande styrning såsom budget och ekonomistyrning. Den politiska nivån har också efterkontroller med vars hjälp de kan korrigera genom
olika styrande åtgärder. Politiskt skapas även den övergripande ledningsstrukturen för myndigheter. Malmi och Brown (2008) formar en styrmodell
med fem överordnade element ”Elements” eller ”dimensioner” (min beteckning) och flera underliggande redskap (se bilaga).





Kulturstyrning, som här delas upp i klaner, värderingar och symboler
Planering, såväl långsiktigt som på aktivitetsnivå,
Cybernetisk styrning, som innehåller budgetar, finansiella, icke finansiella mätsystem, hybridmätsystem, samt belöningar och bonusar.
Den administrativa styrningen har sammanfattats till ledningsstruktur, organisationsstruktur samt policyer och tillvägagångssätt.

Malmi och Brown (2008) menar att styrsystem har som funktion att ge underlag för beslutsfattande och för att styra beteende. Deras modell har ambitionen att inbegripa både rationella och normativa element.
Med utgångspunkt i de ovanstående teoretiska beskrivningarna formas
nedanstående styrmodell. Den är avsedd att användas för att beskriva vad
som karaktäriserar styrningen under de olika perioderna och sortera det empiriska materialet.
För att kunna inkludera den politiska styrningen med sin komplexa karaktär och sammansatta målbild, liksom den myndighetsinterna styrningen,
behöver modellen innehålla både rationella och normativa aspekter. Modellen behöver samtidigt vara allmängiltig för att kunna användas vid kategorisering av det omfattande empiriska materialet.
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Styrmodellen nedan har grupperats i fyra ”dimensioner”; värderingar,
ledning, långsiktig samt löpande styrning. Dimensionerna tar sin utgångspunkt i den teoretiska beskrivningen av de rationella och normativa styrmodellerna. Medan långsiktig och löpande styrning huvudsakligen har instrumentell karaktär, har värderingar och ledarskap en normativ, symbolisk och
identitetsskapande karaktär. De olika dimensionerna beskriver även olika
tidsperspektiv (Gulick, 1937; Lind, 2011).
Till skillnad från de tidigare refererade redskapen enligt Gulick och Lind
samt styrmodellen av Malmi och Brown, ingår även dimensionen ledning i
modellen nedan som hämtar sin grund i de teoretiska referenserna bland
annat av (Selznick, 1957; Yukl och Lepsinger, 2005; Tengblad, 2000).
Nedan beskrivs varje dimension med syften och exempel på redskap.
Desamma kan vara övergripande och avsedda att styra hela organisationen eller vara riktade till olika delar och/eller gälla löpande kontinuerliga
processer för att vidmakthålla och korrigera verksamheten (Weick, 1979).
Modellen är tänkt att användas både för den myndighetsinterna styrningen
och för tillämpliga delar av den politiska styrningen av myndigheter.
Värderingar
Verksamhetens
pande mål
Ledarskap

övergri-

Etik/lojalitet

Interpersonell

Organisationskultur

Beslutsfattande

Långsiktig styrning
Organisering

Verksamhetsinterna
mål

Lagar/regler/
policydokument

Procedurer

Löpande styrning
Budget

Verksamhetsplanering

Uppföljning

Tabell 1. Styrningens fyra dimensioner, fritt efter Malmi och Brown (2008)

Värderingar
Värderingar är en samlande benämning för den påverkan som sker av medarbetare och organisation med syfte att tolka verkligheten (Alvesson, 2003).
Genomgående och återkommande inom de olika teorierna och de olika stegen i styrkedjan, delvis under något olika beteckningar, beskrivs vikten av
värderingar för arbete med de offentliga uppdragen (Lundquist, 1998) och
för det professionella arbetet (Ahlbäck Öberg och Widmalm, 2016). Värderingar kan skapa förutsättningar för att hantera verksamhetens många för28

väntningar utan att gå vilse. Värderingar kan vara något som genomsyrar all
styrning och präglar hela myndigheten och dess verksamhet eller vara ett
separat spår som beskrivs i egna måldokument och i särskild ordning
(Alvesson, 1989).
Under dimensionen värderingar lyfts tre verktyg för styrning fram som
viktiga exempel: verksamhetens mål, medarbetarnas etik och organisationens kultur.
Verksamhetens övergripande mål formas genom de politiska värderingarna och förmedlas genom formella kanaler och genom ”storytelling”
(Lundquist, 1992; Jacobsson m.fl., 2015).
Styrning genom värderingar har även för avsikt att påverka myndighetens
etik eller värdegrund. Den offentliga etiken är en av de vägledande principerna vid olika vägval i den mångfacetterad offentliga verksamheten där
målen kan konkurrera med varandra (Lundqvist 1992; Osborne, 2006; Lundquist, 1998). Inom den offentliga verksamheten har medarbetare liksom ledning tre etiska system att ta hänsyn till (Lundquist, 1992): egenetik, professionsetik och förvaltningsetik. Dessa kan vara överlappande eller motverkande i varierande grad.
Den myndighetsinterna kulturen kan formas medvetet av ledningen, men
myndigheter har även en historia som har format och bevarat den myndighetsinterna kulturen bland medarbetare och manifesteras i förhållningssätt
och handlingar (Selznick, 1957; Ouchi, 1980; Barnard, 1938; Alvesson,
2000).
Påverkan av värderingar kan ske bland annat genom information, kommunikation och olika former av identitetsskapande insatser (Barnard, 1938;
Alvesson, 1989; Lind 2011).
Ledarskap
Den högsta ledningen i en myndighet har både uppdraget, ansvaret och förutsättningarna att skapa den formella styrningen. Offentlig verksamhet är
under ständig förändring och utsatt för ifrågasättanden.
Ledningens uppgift är enligt Lind (2011) att skapa sammanhang och
forma förutsättningar för den övriga organisationens olika delar, och rikta in
verksamheten mot uppställda mål.
De rationella styridealen kan forma den formella styrningen och förenas
med de normativa idéerna för att leda medarbetarna. Genom att förena det
normativa och rationella synsättet blir rollen som ledare komplex och mångfacetterad.
Även om det formella ansvaret för styrningen av en organisation tillfaller
en ledare, utövas ledningsarbetet ofta av en grupp individer. Dessa kan finnas på olika positioner eller bilda en formell ledningsgrupp (Simon,
1947/1997; Stewart, 1982). Såväl det individuella som det kollektiva ledarskapet kan vara instrumentellt eller ha en normativ dimension (Lind, 2011;
Alvesson, 2003).
29

Det är också den formella ledningen som har möjligheter att möta och
skapa en dialog med de informella och institutionaliserade systemen i myndigheter. En helhet kan uppstå om organisationen kan fånga upp och kanalisera gruppers och individers mål samt skapa gemensamma föreställningar
(Selznick, 1957).
Dimensionen ledarskap har, med utgångspunkt i de teoretiska resonemangen delats upp i interpersonellt respektive beslutsfattande.
Det interpersonella ledarskapet har till syfte att påverka medarbetare genom personlig interaktion. Dessa mellanmänskliga relationer kan utformas
och gestaltas olika. De kan laddas med olika värderingar som påverkar organisationen och enskilda individer (Mintzberg, 1973; Sveningsson och Alvesson, 2010). Den formella ledningen kan styra och motivera organisationen, liksom ingripa i pågående skeenden och i mötet med enskilda medarbetare.
Rollen skapar även grund för att fånga upp och kommunicera med hela
organisationen.
Det interpersonella ledarskapet har även rollen att verka mellan den politiska nivån och myndigheten liksom tolka och förmedla information mellan
nivåerna. Men också att företräda myndigheten utåt mot medborgare och
samhälle.
Viktiga redskap i detta arbete är information och kommunikation (Barnard, 1938). Som företrädare för myndigheten är det interpersonella ledarskapat av vikt, något som Mintzberg (1973) benämner ”galjonsfigur”.
Ledningens rationella verksamhet benämns som beslutsfattande. Den beskriver ledningens roll som beslutsfattare, administratör och byggare av rationella styrmodeller. Rollen innefattar att besluta kring fördelning av resurser, organisationsprinciper och chefrekryteringar.
Rollen skapar även formella förutsättningar för att skapa resurser för genomförande av fattade beslut och former för att följa upp arbetet. Inom de
rationella teorierna ovan har just beslutsfattande beskrivits som ledningens
viktigaste uppgift.
Långsiktig styrning
Utmärkande för de rationella styridealen är viljan att skapa långsiktiga, förutsägbara förutsättningar för att påverka framtiden.
Inom dimensionen långsiktig styrning samlas alla redskap som kan skapa
långsiktiga förutsättningar inom en organisation/myndighet. Redskapens
utformning avgör om de skapar stabilitet och förutsägbarhet (Forssell och
Ivarsson Westerberg, 2007) eller flexibilitet och öppenhet (Mintzberg och
McHugh, 1985). Genom valet av redskap kan myndigheter formas att likna
självständiga organisationer eller vara delar av en ”koncern” och därmed en
del av den demokratiska styrkedjan (Ahrne, 1998).
Malmi och Brown (2008) beskriver administrationens syfte att styra medarbetarnas beteende genom att designa och strukturera organisationen, för30

dela ansvaret, skapa uppföljningssystem, beskriva ansvarsfördelningen samt
beskriva hur verksamheten ska genomföras genom olika policydokument.
Dimensionen långsiktig styrning innehåller myndighetens mål, organisering, lagar, regler och policydokument samt verksamhetens procedurer.
Målen för den offentliga verksamheten formas på politisk nivå och bryts
ner på myndighetsnivå. För att använda organisationstermer äger myndigheter inte de strategiska utan endast de taktiska och operativa målen (Ahrne,
1998). På myndighetsnivå kan de övergripande målen därför tolkas och brytas ner för olika delar av verksamheten (Lind, 2011).
Organisering innefattar alla de delar som beskriver den myndighetsinterna
organisations- och beslutsstrukturen, ansvarsfördelningen liksom samordningen, arbetsdelningen och specialiseringen (Forssell och Ivarsson Westerberg, 2007). En viktig roll inom myndigheters organisering intar även olika
former av teknikstöd.
Lagar/regler/policydokument utgör fortfarande en väsentlig del i den offentliga styrningen. Medan lagar/författningar och till viss del policysättning
ägs av den politiska nivån, äger den interna myndighetsstyrningen, den interna regelsättningen liksom formandet av olika policys. Interna regler och
policys kan beslutas av ledningen och gälla allt ifrån utformandet av den
interna ledningsstrukturen till handläggningsrutiner.
Malmi och Brown (2008) använder beteckningen ”procedurbeskrivningar” som en del av den cybernetiska styrningen. Dessa har som uppgift att
beskriva hur verksamheten ska eller inte ska utföras.
Det traditionella sättet att styra det handläggande arbetet, ”procedurerna”
inom myndigheter, är genom lagar och regler. Dessa riktar sig direkt till de
enskilda medarbetarna. Genom att regelstyrningen förändrats har även det
handläggande arbetet och dess genomförande kommit att bli en del av ledningsansvaret.
Procedurbeskrivningar (Mintzberg, 1983) kan ha som syfte att skapa likformighet och förutsägbarhet för arbetet och/eller att ta tillvara på den gemensamma kunskapen inom olika kunskapsområden och formalisera dessa
(Andersson m.fl., 2011).
Redskapen för att skapa gemensamma procedurer är många och varierande och här ges endast några spridda exempel som processbeskrivningar,
metodutveckling, kvalitetsutveckling eller procedurer.
Kortsiktig/Löpande styrning
Vid sidan av den långsiktiga styrningen formas verksamheten genom den
löpande styrningen. Syftet med denna dimension är att bryta ner verksamheten och dess mål, beskriva verksamhetens innehåll och förväntat genomförande på olika tidsperioder och för olika delar av organisationen. Dimensionen löpande styrning innehåller budget, verksamhetsstyrning och uppföljning/kontroll.
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Budgeten är ett viktigt redskap för den löpande styrningen. Oavsett om
budgeten fördelas av den politiska nivån eller myndighetsledningen är den
en väsentlig signal för vilken vikt delar av verksamheten tilldelas.
Verksamhetsstyrning är den statliga termen för planeringen av den löpande verksamheten under året (Grönlund och Modell, 2006). Den kan, genom den politiska styrningen, vara mer eller mindre detaljerad och har delvis
kommit att ersätta tidigare regelstyrning (Hall, 2015).
Uppföljning och former för efterkontroll tillhör också den löpande styrningen.

Olika tider – olika ideal
Den ovan formade styrmodellen kan betraktas som en ram. För att kunna
följa styrningen av och inom en myndighet behöver denna ram konkretiseras. Den offentliga, liksom den privata, styrningen har skiftat perspektiv,
betonat olika styrideal, och fyllts med olika betydelser och innehåll under
olika perioder. Enligt Brunsson och Sahlin-Andersson (2000) har dessa perspektiv ibland kommit som paket eller i olika delar. I det följande kommer
det jag kallar styrideal beskrivas närmare. Dimensionerna kommer även att
fyllas med exempel på styrande redskap.
Perspektiven, liksom valet av redskap, kan skifta i takt med synen på den
offentliga verksamheten liksom värderingar kring medborgares och medarbetares motiv. De kan utformas ur rationella eller normativa perspektiv eller
vara en blandning (Barley och Kunda, 1992). De styrande redskapen kan
även utformas för att skapa en högre eller lägre grad av kontroll, liksom
skapa närhet eller avstånd till de styrda. Redskapen kan även markera olika
roller mellan olika nivåer i styrkedjan eller verka för en större sammanblandning av rollerna (Svara, 2006).

Förvaltningsstyrning
Förvaltningsstyrningen, som beskrivs i början av kapitlet, är den politiska
styrningen av myndigheter (Lundquist, 1992). Idealen kring det lämpliga
sättet att styra myndigheter förändras successivt. Nedanstående indelning tar
sin utgångspunkt i Osbornes (2006) beskrivning av en pågående utveckling.
Det han kallar Public Management eller Old Public Management (OPM)
lämnar plats för vad (Hood, 1991) fångar i begreppet New Public Management (NPM). Osborn (2006) tar sin avstamp i dessa begrepp för att forma
ytterligare en modell för styrning, det som han benämner New Public Governance (NPG).
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Old Public Management
Enligt Weber (1924/1983) är statens uppgift att skapa stabilitet med trygga
och förutsägbara spelregler för samhällets olika aktörer. Under stora delar av
den offentliga verksamhetens uppbyggnad fram till 1970-talet formades
styrningen på föreställningar kring rationella val och framåtriktad planering.
Modellen förutsätter också att politiken står för de politiska värderingarna
och besluten medan myndigheter ska implementera och genomföra besluten
utan att förändra dem. Den hierarkiska modellen innefattar en tydlig rollfördelning mellan den överordnade politiska nivån och den underordnade myndighetsnivån (Aberbach och Rockman, 2006).
Modellen förutsätter även att offentliga tjänstemän omfattar de offentliga
värderingarna (Osborne, 2006) och riktar sin lojalitet mot de demokratiska
institutionerna och det allmännas bästa. Den politiska styrningen av myndigheters interna verksamhet formas genom lagar, regler, en detaljerad budget
och en reglerad bemanning. Styrningen riktas till hela myndigheten och påverkar verksamhetens interna organisering, verksamhetsstyrning och handläggning/procedurer. Modellen som benämns Old Public Management
(OPM) av Osborne (2006) uppvisar starka byråkratiska drag (Weber,
1924/1983).
New Public Management
En kraftig utveckling av det offentliga engagemanget kännetecknar Sverige
och många västeuropeiska och anglo-amerikanska länder efter 1945. Flera
händelser påverkar i slutet av 1970-talet en mer ifrågasättande attityd av det
offentliga och dess förmåga att lösa samhällsproblem. Detta leder till omfattande kritik och ifrågasättanden av de byråkratiska idéerna och öppnar för
nya styrideal. Olika idéströmningar inspirerar till en omfattande omformulering av den offentliga verksamheten under slutet av 1900-talet. Behovet av
förändringar inom offentlig verksamhet motiveras både med ekonomiska
och ideologiska argument (Hood, 1991).
Det som av Hood (1991) har sammanförts under benämningen New Public Management (NPM) är styrideal hämtade från det privata näringslivet.
Idéerna är varken enhetliga eller sammanhängande utan är en blandning som
inbördes kan vara motsägelsefulla (Cheung, 1997). Inom NPM möts den
nyliberala ekonomin och Business Management (Hood, 1991). Från den
förstnämnda kommer idéer om rationalitet och egennytta, medan idéer kring
”managementiseringen” kommer från den senare.
Rollfördelningen mellan den politiska nivån och myndigheterna ska enligt
NPM fortsatt vara tydlig. Politiken ska stå för de politiska besluten, medan
myndigheter ska ses som självständiga organisationer med ansvar för genomförandet. Lojaliteten ska riktas mot den egna organisationen och dess
strävan efter effektivitet och konkurrens. I stället för regler och lagar utvecklas olika former för resultatstyrning. Myndighetsledningens roll lyfts fram
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som ansvarig för verksamhetens genomförande och resultat. Detta ansvar
förutsätter att många tidigare politiska beslut delegeras till myndigheters
ledning.
Enligt Osborne (2006) var både OPM och NPM ofullständiga och otillräckliga i förhållande till den offentliga sektorn. För Hood och Jackson
(1991) var utvecklingen med NPM, som styrande ideal en förväntad katastrof. Osborne (2006) förutspår därför ytterligare en trend för offentlig styrning som ska kunna fånga hela den komplexa verklighet offentlig sektor har
att hantera.
New Public Governance
Osborne (2006) för fram NPG som ett alternativ till OPM och NPM. I stället
för den stabila staten, som kan skapa förutsättningar för det övriga samhället,
ses staten från NPG-perspektivet som en aktör på en komplex arena bland
många olika aktörer med skiftande intressen. Istället för att den politiska
nivån utformar de politiska målen, formas den politiska processen i dialog
med olika intressegrupper på olika nivåer i ett pluralistiskt samhälle. Dessa
aktörer är ömsesidigt beroende av varandra.
Detta omfattar enligt Osborn (2006) både legitimering av beslut och samordning liksom implementering och serviceleverans. Hedlund och Montin
(2009) beskriver en rörelse som går från centralstyrning till samhällstyrning
under nätverksliknande former.
Den politiska styrningen handlar, enligt detta perspektiv, om att styra på
distans och indirekt, genom att slå fast övergripande problemformuleringar,
mobilisera aktörer och sätta ramar för aktörernas handlande. Betoningen
ligger på att forma bestående samarbetsformer och relationer (Osborne,
2006).
Istället för en obruten styrkedja kan den statliga verksamheten mer liknas
vid en öppen organisation, som i alla sina delar får influenser från sin omvärld, där det uppstår brott och glapp i styrkedjan (Czarniawska, 1986).
Enligt Jacobsson m.fl. (2015) är politikens möjlighet att markera och hantera samhällsproblem att inrätta myndigheter, med en uppsättning regler,
resurser och personal som bäddas in i en reformberättelse. Också myndigheters lojalitet måste anpassas till det komplexa och sammansatta. Därför
behöver egenskaper byggas in i myndigheten för att garantera dess orienterings- och anpassningsförmåga över tid och för att skapa förutsättningar för
följsamhet mot den politiska riktningen (Jacobsson m.fl., 2015).
En skiljelinje mellan Osborns (2006) och Jacobssons m.fl. (2015) beskrivningar finns kring myndigheters lojalitet. Medan Osborn ser lojaliteten
riktad mot olika nätverk, ser Jacobsson m.fl. nödvändigheten av lojalitet mot
den politiska styrningen.
Istället för att ifrågasätta informella kontakter mellan den politiska nivån
och myndigheter, är kontakterna en förutsättning för tjänstemännen att över
tid lära sig hur politikerna mer allmänt ser på problem och lösningar och hur
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de i övrigt resonerar kring olika problemområden. Genom den nära kontakten mellan olika nivåer vet myndigheter – trots brister på konkreta politiska
beslut – vad som är den politiska viljan. Att förutse och tolka ”antecipera”
den politiska viljan möjliggör för myndigheter att agera.
Att myndigheter och dess tjänstemän på olika nivåer ger underlag till politiska beslut och till och med sätter agendan för den politiska diskussionen,
behöver inte automatiskt innebära ett demokratiunderskott. Att förutsättningarna förändrats till följd av nya styrideal och en alltmer komplex verksamhet behöver inte betyda att det saknas redskap för den politiska styrningen av myndigheter. Det kan istället innebära andra former för styrning, men
inte nödvändigtvis med mindre genomslag menar Hall (2015).

Organisationsstyrning
För att den ovan beskrivna styrmodellen ska kunna användas vid analysen av
den myndighetsinterna styrningen kommer den att kompletteras med idéer
även för organisationsstyrning.
Med organisationsstyrning (Lundquist, 1992) avses den myndighetsinterna styrningen. Liksom förvaltningsstyrningen är den under ständig förändring.
Brunsson och Sahlin-Andersson (2000) följer också den offentliga verksamhetens utveckling, men med ett inom-myndighets perspektiv. En utgångspunkt för deras beskrivning, är myndigheters relationer till den politiska styrningen
Agenten
Weber (1924/1983) förespråkar en tydlig gräns mellan politiken och de offentliga tjänstemännen. Innehållet i politiken ska ägas av den politiska nivån
medan myndigheter är genomförare av de politiska besluten (Aberbach och
Rockman, 2006). Genom de skilda rollerna som förutsätts mellan den politiska och administrativa nivån beskrivs de senare som Agenter (Brunsson
och Sahlin-Andersson, 2000) för de politiska uppdragen. Agenten förväntas
rikta sin lojalitet mot uppdragsgivaren. Lojalitet mot de politiska besluten
och lika behandling inför lagen – likformighet och rättsäkerhet – är grunden
för de offentliga värderingarna.
Ledarskapets betydelse är starkt nedtonat till följd av att en myndighet
som förväntas agera som Agent varken förfogar över de strategiska målen
eller över verksamhetens medel (Ahrne, 1998; Brunsson och SahlinAndersson, 2000). Istället kontrolleras resurserna av den politiska nivån.
Ledningen ansvarar för arbetets korrekta genomförande, inte för medarbetarna.
Rättsäkerhet anses kräva en intern stabilitet, befriad från konflikter. Den
tydliga och hierarkiska organisationsformen ses därför som en viktig del i att
skapa stabila strukturer och långsiktighet i en byråkrati med tydliga vertikala
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nivåer där varje tjänsteman endast ska ha en person som ledare. Genom det
får myndigheter fasta institutioner och ett starkt organisatoriskt minne (Cyert
och Marsh, 1963). I en byråkrati styrs informationsflödet uppifrån och ner.
En byråkrati bygger på framåtriktad, linjär planering och hög grad av specialisering (Reeser, 1969).
Rekrytering av chefer och medarbetare är en viktig del för att skapa lojalitet och säkra kunskapsnivån. Medarbetare ska väljas och anställas efter objektiva kriterier och professionella kvalifikationer.
Stabilitet inom en byråkrati skapas också genom att metoder och arbetsprocedurer blir rutinartade. Arbetsuppgifter och ansvarsområden ska vara väl
definierade och avgränsade. Agenten förfogar inte över utformningen av de
interna arbetsmetoderna. Den huvudsakliga styrningen av arbetets genomförande sker genom regler och lagar, vilket ska skapa interna rutiner och effektiva arbetsprocesser och med handlingar som är möjliga att förutse.
Redskapet för arbetets genomförande är de offentliga tjänstemännen. Det
är den enskilde tjänstemannen – inte en myndighet – som ska balansera mellan att lojalt följa och genomföra intentionerna i de politiska uppdragen samtidigt som de ska förhålla sig självständiga och utgå från sin professionella
kunskap vid genomförandet av arbetet. Tjänstemän ska vara politiskt neutrala, men inte vara värdeneutrala (Svara, 2006). De ska följa regelverket,
men tillämpa lagstiftningen förankrad i den offentliga etiken och vara demokratins väktare (Adams och Balfour, 2010; Lundquist, 1998).
Myndigheter som beskrivs som Agenter ses inte som egna organisationer
med tydliga gränser, utan som delar av en koncern. De politiska uppdragen
och signalerna är ibland motstridiga. Då både resurser och strategier ägs av
den politiska nivån kan myndigheter inte göras ansvariga för den egna verksamheten. Relationen mellan mål och medel är otydliga och svåra att mäta.
Det gör att det är sättet att genomföra arbetet, de interna procedurerna, och
inte arbetets utfall, som är det viktiga.
Aktören
Som en följd av flera, ibland motstridiga idéflöden (Cheung, 1997), förändrades även den myndighetsinterna – organisatoriska – styrningen. Förändringarna har enligt Brunsson och Sahlin-Andersson (2000) till följd – avsiktligt eller oavsiktligt – att myndigheter utformas alltmer som organisationer
med flera för organisationer utmärkande egenskaper. Ansvarsfördelningen
mellan politiken och förvaltningen förändras. I stället för rollen som Agent
behöver myndigheter agera som Aktörer. Myndigheter förutsätts utforma
egna mål och förfogar över de egna resurserna. Detta förutsätter en självständighet för myndigheter med tydliga organisatoriska gränser (Brunsson
och Sahlin-Andersson, 2000).
Medarbetarnas lojalitet riktas mot den egna organisationen och dess mål,
inte primärt mot det demokratiska systemet. Ett centralt redskap inom en
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myndighet blir den organisatoriska kulturen och den organisatoriska lojaliteten (Hood, 1991).
En av inspirationskällorna kommer från privat verksamhet och utvecklas
enligt Hood (1991) till idéer om ledarskapet som en egen profession, ”Professional Management”. Myndighetsledningen har fått en förändrad roll och
beskrivs som ansvarig för resultatet av myndigheters verksamhet. Ledaren
ska genom personliga egenskaper och rationella metoder bidra till goda organisatoriska resultat (Brunsson, 1986).
Sättet att organisera är centralt för Aktören. Organisationen ska vara uppdelad i styrbara, väl avgränsade enheter, med tydligt ansvariga chefer på alla
nivåer. Den gemensamma kunskapen – inte enskildas kunskaper – betonas.
Medarbetarna ska bidra till tydliga resultat och vara öppna för nya idéer.
Incitament av skilda slag kan med fördel användas för att bidra till önskvärt
beteende hos både medarbetare och medborgare. Anställningsformer och
belöningssystem ska efterlikna privata företag.
För att förbättra den offentliga verksamheten formas administrativa tekniker som tidigare kopplats till privata företag med utgångspunkten att människor gör rationella val och styrs av nyttomaximering i olika former (Hood,
1991). Istället för de interna procedurerna är siktet inställt på ”output”. Tydliga mål, mätbara mått för prestationer, och ansvarighet samt noggrann uppföljning av måluppfyllelse är centrala föreställningar. Den ekonomiska styrningen är en bas för den löpande styrningen. Uppföljningar och tillsyn ges
stor vikt för att vidmakthålla balansen i informationsasymmetrin mellan
myndigheter och medborgare (Hood, 1991).
Förutom betoningen på effektivitet betonas även myndigheters roll i att ge
service. Medborgare sågs tidigare som en aktivt deltagande och socialt ansvarstagande Aktör som både skulle ta ansvar för sina egna men också andra
medborgares rättigheter och möjligheter (Hanberger m.fl., 2009). Medborgaren omvandlas nu till kund av offentliga tjänster som förutsätts göra medvetna och rationella val (Almqvist och Mårtensson, 2011). Förespråkare för
NPM framhåller att kundnyttan/medborgarnyttan är det väsentliga med offentlig verksamhet.
Arenan
Medan Aktörskap bygger på tydliga organisatoriska gränser, bygger den
nätverksorienterade modellen NPG på samverkan, samsyn, samtal och innovation. Utgångspunkten är det pluralistiska samhället. Istället för hierarki
bygger den horisontella kontakter. I det förändrade landskap som beskrivs av
till exempel Jacobsson m.fl. (2015) har den politiska nivån redan byggt in
olika samverkande parter för myndigheter.
Brunsson och Sahlin-Andersson, (2000) menar att Arenan bärs upp av
”professioner”, där omvärlden utgörs av professionella grupperingar. Arenans värderingar skapas utanför myndigheten, vilket kan bidra till stor självständighet i förhållande till den högre byråkratin.
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Profession är omgärdat av flera lager av betydelser. Inom de traditionella
definitionerna är professionsbegreppet avgränsat till några väl definierade
yrkesgrupper (Evetts, 2011; Evetts, 2013). Men professionsbegreppet tillskrivs även nya kompetenser och yrkesgrupper (Ahlbäck Öberg m.fl., 2016).
Myndigheter har endast i undantagsfall medarbetare som ingår i den traditionella definitionen av professionella. Myndigheter kan istället innefattas
inom det vidgade begreppet kring profession, där flertalet medarbetare har
speciell kompetens med bakgrund från en formaliserad utbildning företrädesvis från en högskola (Ahlbäck Öberg m.fl., 2016) och sysslar med kunskapsintensiv verksamhet.
Genom att beskriva den offentliga verksamheten som en Arena för olika
intressen och intressenter – NPG – har även nätverkstanken påverkan på den
organisatoriska styrningen. Istället för tydliga gränser mellan den politiska
nivån och myndighetsnivån öppnar idéerna upp för arenor på olika nivåer
mellan den politiska nivån och offentliganställda.
Men myndigheter som Arenor kan ha flera nätverk att samverka med utanför den offentliga och professionella sfären. Enligt Brunsson och SahlinAndersson, (2000) vill medarbetare inom Arenor vara relativt fria från kontroll av den lokala ledningen och istället representerar eller styrs de av externa parter. Lojaliteten i en kunskapsintensiv verksamhet riktas mot den egna
professionella gruppen, och dess värderingar eller andra externa nätverk
(Alvesson, 1989; Weick, 1979; Osborne, 2006).
Ledningens inflytande på arbetsprocesser skapas i kraft av kunskap och
kompetens. Ledarskapet inom en kunskapsintensiv verksamhet har fokus på
människor och relationer och är stödjande för att bidra till utveckling av
både medarbetare och idéer (Alvesson, 2003). Den ska stödja kompetens och
skapa förutsättningar för lärande.
Det anses svårt att styra kunskapsintensiv verksamhet, som präglas av
professionella normer, genom regler och standardisering av beteenden. Arbetsuppgifterna är svåra att uttrycka i detaljerade arbetsbeskrivningar. (Molin m fl., 2014). ). Medarbetarna arbetar under en väsentlig del av arbetstiden
med uppgifter som kräver nytänkande och/eller möter de regelbundet nya
problemställningar. Arenan är därför beroende av sina enskilda medarbetare
(Molin m.fl., 2014).
Den interna samordningen inom Arenan kan vara mer eller mindre styrande (Brunsson och Sahlin-Andersson, 2000). Verksamhetens resultat är
ofta osynliga och inte mätbara. Arenan kännetecknas av otydliga hierarkier.
Det är istället den individuella tjänstemannen som bär ansvaret för det egna
arbetet.
I stället för att skapa långsiktiga strukturer ska organisationsformen tillåta
och uppmuntra öppenhet och vara svag, utan tydliga gränser inåt eller runt
organisationen (Sundström, 2016). Det finns en strävan efter tvärprofessionella möten och efter att skapa gränsöverskridanden och horisontell integrering. Istället för fasta enheter ska tillfälliga samarbetsformer säkra flexibilitet
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och öppenhet. Organiserandet är löst och bygger ofta på nätverk och tillfälliga konstellationer. I stället för långsiktig planering ska verksamheten bygga
på planering i stunden för att möta aktuella behov (Mintzberg och McHugh,
1985).

Tre styrideal
De ovan relaterade idéerna har haft stort inflytande över tankar och förväntningar kring offentlig verksamhet liksom för den faktiska styrningen. De
präglas av skilda uppfattningar om människor och mänskliga motiv och
olika bilder kring verkligheten. Idéerna följer den inledningsvis skisserade
utvecklingen och pendlar mellan rationella och normativa föreställningar.
Osborne (2006) utgår från teoretiska begrepp inom förvaltningsstyrningen
och beskriver tre styrideal som avlöser varandra OPM, NPM samt NPG.
Brunsson och Sahlin-Andersson (2000) har i sin artikel organisationsstyrning som utgångspunkt. De beskriver tre alternerande styrideal. Dessa benämner de Agent, Aktör och Arena. Genomgången av artiklarna visar på
starka paralleller och gemensamma drag.
Genom att här föra samman och sortera dem parvis formas utmärkande
egenskaperna som får bilda grund för tre idealtyper. Inom varje idealtyp
lyfter jag fram de grundläggande likheterna.
OPM/Agent
Grunden är en enhetlig stat där politiken formulerar mål, beskriver verksamheten och tar ansvar för användandet av de offentliga medlen. De olika nivåerna hänger samman i en hierarkisk styrkedja. Myndigheter är lojala mot de
offentliga värdena och den demokratiska styrningen.









Myndigheter är del av en koncern med otydliga gränser och otydlig
identitet
Målet är samhällsnytta, med lojaliteten som riktas mot det demokratiska systemet
Ledarskapet är nedtonat
Organiserandet har syfte att skapa stabilitet, hierarkisk, entydig befälsordning,
Långsiktig planering, väldefinierade arbetsuppgifter,
Välutbildade, sakkunniga medarbetare
Lagar, regler, interna rutiner, efterkontroller
Fokus är väl genomförda procedurer

NPM/Aktör
Samhället beskrivs som splittrat och fragmenterat. Styrkedjan är uppbruten
och den offentliga verksamhetens omvärld är osäker.
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Gemensamma förebilder återfinns i den privata sektorn. Värdegrunden är
effektivitet, marknadsorientering och konkurrens.
 Självständig organisation, egna gränser och tydlig identitet
 Målet är effektivitet och kundnytta, lojaliteten riktas mot den egna
organisationen
 Professionellt ledarskap, självständiga och ansvariga ledare
 Nya organisatoriska lösningar som skapar enheter som är styrbara
och mätbara
 Fria former av anställningar och individuella belöningar, gärna beprövade privata metoder
 Tydliga målformuleringar på alla nivåer och noggrann uppföljning
av måluppfyllelse, mätbara uttalade normer och mått för prestationer, tydliga mål och ansvarighet
 Medarbetaren är en del av gruppen
 Verksamhetens utfall ”resultat” ska bedömas istället för procedurer
NPG/Arena
Bygger på en sammansatt och pluralistisk samhällssyn, olika policynivåer
möter professionella nätverk i framtagandet och genomförandet av samhällets olika processer och utfall.








Del av olika nätverk, där även den politiska nivån kan ingå
Lojalitet mot externa intressenter, normer och standards
Ledarskapet är nedtonat och Arenan kännetecknas av otydliga hierarkier
Organisationen kan utformas flexibelt och förändras löpande, syftet
är gränsöverskridande professionella möten
Den interna samordningen kan vara av olika grader
Det är den individuella tjänstemannen som bär kunskapen och ansvaret för det egna arbetet
Verksamhetens resultat är ofta osynlig och inte mätbar

Idealtyper har flera begränsningar. De är endimensionella och statiska och
ingen organisation ser ut som en idealtyp.

En analysmodell för den offentliga verksamheten
För att kunna besvara mina forskningsfrågor behöver karaktären på styrningen under de olika perioderna beskrivas och analyseras. Den tidigare styrmodellen har därför inom varje dimension kompletterats med de tre idealtyperna – OPM/Agenten; NPM/Aktören; NPG/Arenan – med hjälp av de ovan
relaterade idéerna för förvaltningsstyrning respektive organisationsstyrning.
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Min avsikt är att använda modellen vid analysen av den politiska och den
myndighetsinterna styrningen som beskrivs i de empiriska kapitlen.
Dimensioner/Idealmo
deller

OPM/Agent/byråkrati

NPM/Aktör/företag

NPG/Arena/nätverk

Värderingar

Del av koncernen staten/otydliga
gränser,
Lojalitet mot demokratiska systemet och
offentliga värden, Målet är samhällsnytta

Organisatorisk självständighet/tydliga
gränser, Lojalitet mot
den egna organisationen och uppdraget

Pluralistisk,
otydliga
gränser, Lojalitet mot
externa/professionella
nätverk. Delar av politiska processer och
nätverk

Ledarskap

Nedtonad, instrumentell, basen i professionell kunskap

Framträdande,
kommunikativ, avgörande
för framgång

Nedtonat,
kollegialt,
basen i professionell
kunskap

Långsiktig
styrning

Strävan efter stabilitet,
Entydig hierarki både
horisontellt och vertikalt, Långsiktig planering, Väl definierade
arbetsuppgifter, Rekrytering pga. sakkunskap,
Tydliga
avgränsade
befogenheter

Målet är effektiv verksamhet,
Definierade
organisatoriska
mål:
Väl avgränsade, styrbara enheter med tydliga ansvarsområden,

Flexibelt och föränderligt, lösa nätverk, projekt,
gränsöverskridande tvärprofessionella möten, horisontell
integrering,

Nedtonad sakkunskap,
Aktiv
uppföljning,
Rekryteras för att bli
del av gruppen

Individer med unika
kunskaper

Välutbildade, sakkunniga medarbetare
Lagar, regler, interna
rutiner, efterkontroller

Löpande
styrning

Anslag

Gemensamma arbetsmodeller; Mätbara mål,
uppföljning, utvärdering,
Basen är den ekonomiska styrningen, liksom övergripande mål
nedbrutna i resultatmått

Professionella normer,
regler, resultaten omätbara

Tonas ner, styrning
sker i stunden

Tabell 2. Analysmodell med styrdimensioner och idealtyper.

I ovanstående tabell (tabell 2) sammanfattas styrmodellen med de fyra styrande dimensionerna och de tre idealtyperna.
Idealtyperna i beskrivningen ovan, visar på både likheter och skillnader.
De kretsar kring gemensamma företeelser såsom slutenhet eller öppenhet,
struktur eller ostruktur. Alla förhåller sig till värderingar, ledningens ut41

formning, den långsiktiga styrningen liksom den löpande verksamhetens
utformning och procedurer.
Inom alla tre idealtyperna finns tydliga värderingar som ska påverka
medarbetarna och deras föreställningar om verkligheten (Alvesson, 1989)
och därmed verksamheten. Dessa värderingar bygger på antaganden kring
människor och deras bevekelsegrunder. Antaganden visar på stora skillnader
i de olika modellerna. Som en följd av olika värderingar riktas lojaliteten och
uppmärksamheten mot olika auktoriteter.
Inom OPM beskrivs tjänstemannen arbeta för det allmänna. Detta kan innebära att både använda sina speciella kunskaper och upprätthålla lagar och
regler (Olsen, 2006). Tjänstemannen riktar lojaliteten mot det demokratiska
och politiska systemet. Medborgaren förutsätts ta ansvar för sina egna och
andra medborgares rättigheter och skyldigheter (Hanberger, 2009).
NPM bygger på föreställningen att människor, både som medarbetare och
som medborgare, drivs av egenintresse. Den villkorade lojaliteten hos medarbetaren riktas inåt den egna organisationen och ledningen. Förutsättningen
för denna lojalitet är en balans mellan insatser och belöningar (Simon,
1947/1997). Begreppet ”kund” som hör ihop med NPM, skiljer sig från den
traditionella bilden av ”medborgaren”. Kunden drivs av önskan att få egna
behov tillgodosedda. En viktig del vid utformandet av styrningen bygger på
begreppen service och kundnytta.
Egenintresset i modellen ställs mot professionella intressen respektive
allmänintresset (Lundquist, 1992). Egenintresset ställs även mot människors
grundläggande behov av tillhörighet och delaktighet (Ahrne, 1994). Medan
Agenten och Aktören har en tydlig separerad roll i förhållande till uppdragsgivaren, ser medlemmarna i en Arena ingen uppdragsgivare i det politiska
systemet. Arenans omvärld kan snarast liknas vid olika intressenter (Mitchell
m.fl., 1997).
Inom NPG förutsätts, att medarbetarna är lojala mot externa, ofta professionella normer. Inom offentlig verksamhet har nya yrkeskompetenser tillkommit med olika, med starka och artikulerade värderingar, grundade i utbildningsbakgrund. Dessa kan föreskriva olika riktningar på lojaliteter liksom olika syn på människor och mänskliga motiv.
Också synen på ledning skiljer idealtyperna åt. Inom Agenten och Arenan
är ledarskapet nedtonat. Funktionen är byggd på sakkunskap. Inom Arenan
kan rollen utövas av olika personer beroende på situationer och uppgifter.
För Agenten är rollen formell med bestämda beslutsfunktioner och maktbefogenheter. För Aktören finns en stark betoning på ledarskapet. Den professionelle ledaren förväntas ha befogenheter och ansvar för medarbetare och
verksamhet. Ledarens personliga egenskaper och förhållningssätt ska bidra
till verksamhetens resultat.
De tre idealtyperna beskriver långsiktig styrning som ska skapa förutsägbara former för verksamheter. Utmärkande för Agenten är noggrant utvecklade strukturer med en tydligt hierarkisk organisation, planering i förväg,
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tydliga regler och rutiner med syftet att undvika osäkerhet och konflikter.
Även för Aktören formas hierarkier, där ansvaret är tydliggjord liksom specialisering och samordning för verksamhetens olika delar. Inom en Arena
strävas efter en öppen och förändringsbar struktur. Samordning och specialisering ska kunna ske ad hoc och i stunden.
Medan det inom en Arena finns en strävan efter att skapa utrymme för
kreativ frihet, formas styrningen för Agenten av en vilja att i förväg strukturera och skapa regler för handlingsalternativen. Inom en Arena är det möjligt
att använda ångest och konflikter som drivkrafter, medan strävan är att
dämpa ångest inom de andra idealtyperna.
Planering i förväg är viktigt för Agenten och Aktören, medan det inom en
Arena är önskvärt att planera i stunden och anpassa verksamhet efter uppkomna situationer. Utmärkande för en Agent är gemensamma regler som
finns i överenskommelsen med en uppdragsgivare. Aktören utvecklar företagslika styrformer som bygger på mål och mått.
Samtliga modeller beskriver höga krav på kunskap och kompetens hos
medarbetaren. Medan Arenan är beroende av individer med unik kompetens,
ses medarbetarna inom de två andra typerna som viktiga men utbytbara.
För Agenten styrs handläggningen och procedurer genom lagar och regler. Aktören styrs av professionella normer. Medan både Agenter och Aktörer kan arbeta med rutiner och utgå från gemensamma modeller och metoder, är arenor inte skapade för rutinarbeten utan för att göra det extraordinära. En sådan verksamhet kan ses som oförmögen att standardisera
(Mintzberg, 1983).
Också efterkontroller beskrivs olika inom idealtyperna. Aktören styr med
olika kvantitativa mål, resultatkrav eller processbeskrivningar för att säkra
effektiva följbara verksamheter. Det beskrivs – ofta i kvantitativa termer –
även krav på uppföljning och efterkontroller. Agenten kontrolleras, ofta genom formella processer, för att säkerställa rättsäkerhet och likformighet.
Inom en Arena skapas kvalitet genom det kollegiala samtalet.
Inom de tre idealtyperna beskrivs olika modeller för verksamhetens löpande styrningen. Inom Arenan finns en strävan att utveckla nytt genom att
olika förhållningssätt och synsätt utsätts för konfrontationer. Agenten strävar
efter förutsägbarhet och likformighet. Skillnaden berör också hur ”organisationslik” myndigheter beskrivs (Brunsson och Sahlin-Andersson, 1998). Både
Agenten och Arenan har otydliga gränser. I det första fallet mot den övriga
offentliga verksamheten. I den senare mot olika externa gruppen. Aktörer är
mer organisationslika med tydligare gränser (Thompson, 1967).
Resultaten från verksamheten beskrivs också olika. En Agent riktar uppmärksamheten mot de inre processerna och politiken. Hos Aktören är fokus
verksamhetens utfall och kundnytta. För Arenan beskrivs värdet av samverkan och medarbetares kunskapsutveckling som värdeskapande.
I kapitlet har jag format en analysmodell för den offentliga styrningen. I
nästa kapitel söker jag definiera och avgränsa begreppet handlingsutrymme.
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Beskrivningen fördjupas genom att handlingsutrymmet för olika nivåer inom
myndigheten diskuteras och därefter sambanden mellan styrning och handlingsutrymme.
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Kapitel 3. …eller inte styra – teorier kring
handlingsutrymme

Myndigheters handlingsutrymme
Även detta kapitel inleds med en övergripande beskrivning av de förvaltningspolitiska skeenden som har bäring på den fortsatta framställningen.
Förvaltningspolitiken grundas i det som kallas den svenska ”dualismen”
(Andersson, 2004). Det senare har lagt grunden till handlingsutrymmet inom
den svenska statsförvaltningen.
Dualismen innebär förbud mot ”ministerstyre”. Myndighetsutövning och
lagtillämpning i enskilda fall ska genomföras utan inblandning av utomstående, inklusive enskilda ministrar (Wockelberg m.fl., 2015). Det är i lag
reglerat att myndigheter är självständiga i ärenden mot enskilda medborgare
(eller kommuner) vilket ger myndigheter lagstöd för ett visst handlingsutrymme.
Som framkom i det förra kapitlet har den så kallade förvaltningsstyrningen genomgått omfattande förändringar. Flera förvaltningspolitiska utredningar presenterades från början av1980-talet och framåt. Dessa ledde till att
den politiska nivån lämnade omfattande befogenheter ifrån sig. Syftet var att
politikerna skulle styra på en övergripande, strategisk nivå medan myndigheter skulle ta hand om genomförandet. Genom den traditionella självständigheten, till följd av dualismen, kom införandet av dessa förändringar inom
myndighetsstyrningen att ske ganska obemärkt och utan större motstånd
(Wockelberg m.fl., 2015).
Som en följd har reglers och lagars betydelse minskat vid förvaltningsstyrningen. Lagstiftning och regleringar har förändrat karaktär och gått från
detaljreglering till ramlagstiftning (Lundquist, 1992; Petersson, 1998). Istället är strävan att skapa lagar som innehåller grundläggande värderingar, helhetsprinciper och riktlinjer, där lagstiftaren mer uppställer mål och i mindre
utsträckning detaljreglerar vad som ska göras. Detta ska skapa frihet och
flexibilitet både på myndighetsnivå och för den enskilda tjänstemannen.
Beslut ska överlåtas till experter på enskilda områden som kan anpassa tolkningen efter skiftande omständigheter.
Myndigheters yttre organisatoriska gränser förblir en politisk fråga även
efter förändringarna. Men som en följd av de förvaltningspolitiska utredningarna som beskrevs i kapitel 2, lämnar politiken över makten om utform45

ningen kring myndigheters interna organisation. Genom den förändrade ansvarsfördelningen blir myndigheters inre styrning i huvudsak en myndighetsintern fråga. Samtidigt får regeringen välja bland tre ledningsformer; enrådighetsmyndigheter, styrelsemyndigheter eller myndigheter med lekmannainsyn. Styrelser ska ha fullt ansvar medan generaldirektören lyder direkt
under regeringen i enrådighetsmyndigheten.
Den politiska styrningen av den myndighetsinterna budgeten har också
minskat. Årsredovisningen är det centrala dokumentet för myndigheternas
återrapportering från 1993. Men dessa ansågs generellt inte påverka anslagen
och den framtida inriktningen av politiken (SOU 2007:75). I olika sammanhang har årsredovisningarna till och med framställts som politiskt ointressanta.
Det sker även vissa förskjutningar i beskrivningen av ansvarighet. I den
senaste förvaltningspolitiska propositionen (prop. 2009/10:175 sid. 35) hävdas att ”myndigheter under regeringen har en lydnadsrelation till regeringen
men inte till riksdagen eller medborgarna, och inte heller till ett enskilt statsråd”. Man betonar också myndigheternas relativt självständiga roll, att utifrån sin kompetens ha långtgående befogenheter att lösa de egna uppgifterna.
Men deras egentliga huvuduppgift är att genomföra regeringens politik.
Myndigheter lyder under regeringsformens olika paragrafer och ministerstyre är inte tillåtet i Sverige.
Som en följd av avregleringarna och delegeringen av delar av det politiska ansvaret har myndigheters ledning (generaldirektören) kommit att förfoga över betydligt fler delar av den myndighetsinterna styrningen, det som
Lundquist (1992) kallar ”organisationsstyrning”. Ansvaret för utformandet
av verksamhetens genomförande har övergått till myndigheters ledning och
formellt till generaldirektören. Denna nya organisatoriska identitet kräver en
viss grad av handlingsutrymme, enlig Brunsson och Sahlin-Andersson
(2000). Den högsta ledningen tolkar uppdragen och beskriver hur verksamheten ska utformas, drivas och utvecklas. Genom den förändrade ansvarsfördelningen har myndigheter även stor frihet att internt avgöra vilken kompetens medarbetare ska ha, liksom lönenivåer och andra förmåner inom vissa
givna ramar.
Sammantaget har politiken under en följd av år genom olika förvaltningspolitiska beslut till myndigheters ledning lämnat över makt och befogenheter
kring utformningen av myndigheters interna arbete. Denna utveckling förstärks genom tidigare politiska beslut kring den förändrade utformningen av
regler och lagar. Dessa förändringar påverkar även myndigheters, ledningars
och medarbetares handlingsutrymme. Handlingsutrymme som teoretiskt
begrepp utvecklas närmare i det följande.
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Vad är handlingsutrymme?
I kapitel 1 ställde jag frågor kring sambanden mellan styrning och handlingsutrymme.
Vad karaktäriserar styrningen under myndighetens olika perioder?
Hur påverkas handlingsutrymme på ledningsnivå respektive verksamhetsnivå av styrningens olika karaktärsdrag?
För att kunna besvara dessa frågor utvecklas i det följande begreppet handlingsutrymme. Först som generella teorier, därefter kopplade till den offentliga verksamheten.

Begreppet handlingsutrymme
Handlingsutrymme är ett i högsta grad mångtydigt och värdeladdat uttryck
såväl i litteraturen som i vardagen. Begreppet handlingsutrymme kan laddas
såväl positivt som negativt.
Begreppet behandlas bland annat inom organisationsteorier, ekonomistyrningslitteratur, ur det filosofiska och det socialpsykologiska perspektivet
samt inom professionslitteraturen. Det kommer inte vara möjligt, eller ens
önskvärt, att i grunden följa alla skilda spår. Jag kommer därför att fördjupa
min framställning i de delar som jag funnit relevanta för min avhandling.
Först ur ett juridiskt/legalt perspektiv, följt av ett organisatoriskt/lednings
och medarbetarperspektiv. Och sist ur ett individperspektiv. Men allra först
en kort filosofisk bakgrund. Begreppet ”handling” är ett filosofiskt problemområde med många uttolkare.
En handlingsteori, som ursprungligen lanserades av den tyske sociologen Max Weber (1864-1920) menar, att handlingar bör analyseras med utgångspunkt i den mening som människor lägger in i sitt eget och andras sociala beteende. Det är värderingar, tolkningar och sätt att förstå handlingar i
olika sociala sammanhang som ger dem deras mening. Det filosofiska begreppet är även starkt sammanflätat med frågor kring den fria viljan.
Även inom det socialpsykologiska fältet betraktas handlingsutrymme ur
det individuella perspektivet (Aronsson m.fl., 1983). I anslutning till den
fria ”viljan” finns diskussionen kring ”yttre” och ”inre” handlingsutrymme
(Aronsson och Berglind, 1990) eller handlingsförmåga. Den inre ”handlingsfriheten” beskriver då förmågan och viljan att använda det givna handlingsutrymmet. Brunsson och Jönsson, (1979) skiljer på beslut och handling, medan Molander m.fl., (2012), som beskriver professionellt handlingsutrymme,
menar att även beslutsfattande är en handling.
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Inom det organisationsteoretiska fältet finns en omfattande styrningslitteratur, där handlingsutrymme berörs direkt eller indirekt. Inom litteratur som
berör området offentlig verksamhet möter handlingsutrymmet för individen/gruppen/ledningen den politiska respektive organisatoriska styrningen.
Ett fält rör sig kring det professionella handlingsutrymmet. Ytterligare ett
fält, där individers handlingsutrymme behandlas, berör ”managerial discretion”, det vill säga ledares handlingsutrymme.
Begreppet handlingsutrymme har även flera variationer som autonomi
och handlingsfrihet. De kan ibland användas som synonymer. Samma begrepp används även för till synes olika företeelser. Ofta förekommer begreppen utan närmare förklaring eller avgränsning och kan avse både organisationer, grupper och individer. I det följande kommer därför begreppet avgränsas men även förtydligas och fördjupas.
Lipskys (1980) klassiker inom offentlig verksamhet handlar om ”närbyråkrater” (Olofsdotter Stensöta, 2009). Lipsky skiljer i sin beskrivning på
autonomi ”Autonomy” och handlingsutrymme ”Discretion”. De beskrivs
som två närstående begrepp, men med olika källor, där autonomi handlar om
självständighet från organisatorisk styrning. Verhoest m.fl. (2004) beskriver
olika grader och dimensioner av autonomi. De ser autonomi som ger frihet
att självständigt fatta beslut inom den egna myndigheten/organisationen.
Roness m.fl. (2008) beskriver autonomi som något som ges till en myndighetsledning. Organisationsautonomi innebär att myndighetsledningar själva
kan fatta beslut kring myndighetens inre arbete. Wedlin m.fl. (2017) tolkar
autonomi som ”självstyre”, något som är i linje med Lipskys användning av
autonomi som frihet från styrning.
Medan autonomi liksom handlingsfrihet, kan tolkas som frihet från organisatorisk styrning, beskriver flera forskare handlingsutrymme som en följd
av styrning. Redan 1947 beskrev (Simon, 1947/1997) relationen mellan styrning och handlingsutrymme. Enligt honom förväntas en tydlig och detaljerad
styrning leda till fullständig kontroll, vilket innebär att arbetets genomförande är exakt i enlighet med styrningen. Simon ställde frågan ”how much
discretion is actually left” (Simon, 1947/1997 sid. 307). Organisationer har
rätt att ta handlingsutrymme från individen menar Ahrne (1994). Ledningens påverkan på den informella strukturen inom organisationen berör också
medarbetarnas handlingsutrymme enligt Jepperson (1991). Selznick (1957)
beskriver handlingsutrymme som omgärdad av styrning. Dworkin (1977)
använder en metafor – en rund munk – där en mer eller mindre mjuk deg
formar styrning och hålet i mitten beskriver handlingsutrymmet. ”Discretion,
like the hole in a doughnut, does not exist except as an area left open by
a surrounding belt of restriction” (Dworkin 1977, sid. 31-32)
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Figur 1. Dworkins munk illusterar handlingsutrymmet som hålet i munken omgiven
av degen – styrningen

Handlingsutrymme avser i fortsättningen ett utrymme som är omgärdat av
styrning, medan handlingsfrihet och autonomi beskriver frihet från styrning.
I det följande kommer berättelsen handla om handlingsutrymme.

Ledningars handlingsutrymme
Myndighetsledningars handlingsutrymme skapas av flera faktorer. Handlingsutrymmet används när de politiska uppdragen formas och tolkas liksom
genom sättet att styra den interna verksamheten.
Handlingsutrymme kan skapas till följd av egenskaper hos den offentliga
verksamheten. Källor till ledningars handlingsutrymme kan vara osäkerhet
kring verksamheten liksom dess komplexitet (Finkelstein och Peteraf, 2007).
Komplexa verksamheter har många och löst kopplade delar. Verksamheter
kan även kännetecknas av osäkerhet genom att vara föränderliga eller kräva
anpassning i stunden. Komplexitet och osäkerhet kan bero på att de utförs i
mötet med andra eller påverkas av omständigheter utanför verksamhetens
kontroll. Verksamheter kan också vara svåra att följa och att följa upp. Detta
sammanhänger ofta med svårigheter att hitta kausala samband, till följd av
långa effektkedjor och/eller långa tidsspann från verksamhet till förväntad
effekt. För att hantera verksamheter med komplexa egenskaper fodras ofta
speciell kompetens vid genomförandet (Jacobsson, 1984). Ahlbäck Öberg
och Widmalm (2016) menar att de främsta experter inom olika sakområden
är verksamma vid olika myndigheter.
En annan faktor som skapar handlingsutrymme är egenskaper hos de politiska besluten som ledningar har att hantera. Som ett resultat av de politiska
kompromisserna blir dessa ofta övergripande och generella samt ganska
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allmänt formulerade och därmed vaga (Christensen m.fl., 2007). De politiska
målen är ofta generellt hållna för att vara möjliga att acceptera. Eftersom den
politiska styrningen ofta är motsägelsefull, skapar den begränsningar vid
genomförandet, men också möjligheter för handlingsutrymme på olika nivåer i styrkedjan.
Det finns olika sätt att förhålla sig till alla och ibland motstridiga krav.
Antingen anses de ”patologiska”, något som behöver elimineras, eller som
villkoren för en demokrati och offentlig verksamhet. Det offentliga normsystemet förutsätter enligt Christensen m.fl. (2007) att myndigheter skapar
förhållningssätt för att hantera dessa konflikter, vilket förutsätter en viss grad
av handlingsutrymme.
Handlingsutrymme uppstår också därför att myndigheter har olika syften
för sin verksamhet; myndighetsutövning, kontroll och tillsyn, information
och rådgivning, tjänste- och varuproduktion, kunskapsproduktion, planering,
styrning och samordning samt policyutformning (Premfors, 2003). Dessa
uppdrag kan vara motsägelsefulla och kräva handlingsutrymme för att balanseras.
Myndigheters ofta komplexa uppdrag behöver tolkas och prioriteras.
Denna tolkning och prioritering sker dessutom i flera led. Först inom den
politiska beredningen och därefter inom myndigheten. Verksamheters slutliga utformning blir också avhängig av myndigheters interna organisering
och styrning (Lundquist, 1992). Genom den allt större friheten att utforma
myndigheters inre organisation har handlingsutrymmet ökat för verksamhetens utförande och därmed ledningens handlingsutrymme att påverka de politiska dimensionerna (Jacobsson och Sundström, 2001).
En lednings handlingsutrymme påverkas även av andra faktorer. I linje
med Lipsky (1980) menar Hambrick och Finkelstein (1987) att olika faktorer
inom organisationen och omgivningen påverkar handlingsutrymmet.
Den övriga organisationen kan både skapa förutsättningar för handlingsutrymme och begränsa densamma. Organisationer med starka informella
strukturer begränsar handlingsutrymmet för både ledningen och för enskilda
medlemmar (Selznick, 1957). Medan en organisation som av olika skäl saknar informella strukturer ökar ledningens handlingsutrymme.
På liknande vis kan externa intressenter begränsa eller öka ledningars
handlingsutrymme. Intressenterna kan vara givna utifrån verksamhetens
egenskaper och uppgifter. Intressenter kan också på olika sätt skapa sig inflytande utan att ha självklara och legitima intressen. Ytterligare en grupp av
externa intressenter kan bjudas in av organisationen eller delar av organisationen (Mitchell m.fl., 1997). Ledningar kan också skapa sig legitimitet genom att förhålla sig till väl valda externa intressenter.
Sammantaget beskrivs myndighetsledningar ha både ett formellt handlingsutrymme och ett utrymme som skapas genom den politiska styrningens
natur och den offentliga verksamhetens inneboende egenskaper. Ledningens
roll i gränslandet kan användas som en maktposition som ger stort hand50

lingsutrymme (Ivarsson Westerberg, 2011). Handlingsutrymmet påverkas
även av faktorer inom och utanför myndigheten.
Men det är inte bara graden av handlingsutrymme som är formad och
skapad genom styrning, yttre intressenter eller myndighetsinterna förhållanden, som avgör hur individer eller grupper agerar och handlar. Hur handlingsutrymmet används beror även på personliga förutsättningar. Det handlar
om individers förmåga att tolka hinder och möjligheter utifrån bakgrund och
tidigare erfarenheter (Hagström, 1990). Mot Lipskys (1980) närbyråkrat
ställer Hambrick och Finkelstein (1987) åtta olika typer av ledare med olika
motivbilder. De två ytterligheterna benämner de ”Figurehead” och ”Unconstrained Manager”.

Medarbetarnas handlingsutrymme
Medarbetares handlingsutrymme påverkas av den formella styrningen liksom myndigheters interna strukturer. Verksamhetens egenskaper liksom
externa intressenter kan påverka i olika hög grad. Liksom hos ledningen kan
individuella egenskaper och erfarenheter forma handlingsutrymmet för individer.
Den ovan beskrivna dualismen som skapar den legala grunden för handlingsutrymme riktas till myndigheter och inte till enskilda tjänstemän. Trots
detta finns även på medarbetarnivå en viss ”substantiell” frihet att tolka instruktioner och att tillämpa dessa i verkligheten (Lundquist, 1992). Denna
juridiska aspekt av medarbetares handlingsutrymme förstärks av det som
beskrivs som det professionella handlingsutrymmet. Liksom på ledningsnivå
har personliga egenskaper påverkan på enskilda medarbetares förmåga att
forma sig handlingsutrymme.
Offentlig verksamhet anses kräva speciell kunskap och kompetens. Begreppet ”profession” är ursprungligen kopplad till vissa specifika yrken,
såsom läkare eller jurist och till bestämda ritualer kring inträde och legitimering (Evetts, 2013). För att kunna använda sina kunskaper behöver dessa
grupper ha ett handlingsutrymme och kunna välja ”mellan tillåtna handlingsalternativ på grundval av sitt eget omdöme” (Molander, 2011, sid. 321).
Som framgår i det tidigare teorikapitelet förs det även fram ett utvidgat
professionsbegrepp. Brante m.fl., (2011) liksom Ahlbäck Öberg m.fl., (2016)
menar att en grupp medarbetare som har en gemensam grund i kunskap från
en utbildning på kvalificerad nivå samt gemensamma värderingar som även
de grundas vid kunskapsinhämtningen kan ses som en professionell grupp.
Yrken som kräver lång utbildning och hög kunskapsnivå inom företrädesvis den offentliga verksamheten innebär ofta en krävande arbetssituation.
Människor som söker sig till dessa yrken beskrivs ofta ha altruistiska och
inte enbart ekonomiska skäl, vilket framhålls som ytterligare ett motiv för
behovet av handlingsutrymme (Lipsky, 1980; Ahlbäck Öberg och Widmalm,
2016). De senare beskriver handlingsutrymme som en ”rättighet” eller kom51

pensation som professionella grupper behöver som en del av ett kontrakt
med uppdragsgivaren/staten.
Mot detta framhålls att även yrkesgrupper kan driva frågor som bygger på
egennytta eller på lojalitet med externa värderingar (Evetts, 2013). Det professionella handlingsutrymmet bygger på kunskap och omdöme som bygger
på värderingar tillhörig en yrkesgrupp och förväntningar kring lojalitet.
Detta kan vara på kollision med de offentliga och/eller de myndighetsinterna
värderingarna (Lundquist, 1992).
Relationen mellan individ och organisation kan ses som asymmetrisk, där
organisationen är den dominerande kraften enligt Ahrne (1998). Att ingå i en
organisation skapar därmed begränsningar. Individen kan inte använda all
sin kunskap eller förmåga att fatta självständiga beslut. Ovan har myndigheters interna styrning utvecklats. Styrningens utformning påverkar medarbetares handlingsutrymme. Men medarbetarnas handlingsutrymme påverkas
också av de informella strukturerna inom en myndighet. Dessa informella
strukturer formas över tid och vittnar om den organisatoriska historien. Den
handlar om människor som har bidragit med individuella och professionella
kunskaper. Genom de vanor och rutiner som formar informella normer vid
verksamhetens genomförande, kan enskilda eller grupper skapa handlingsutrymme utanför de formella strukturerna (Lipsky, 1980; Selznick, 1957).
Också verksamhetens egenskaper liksom externa intressenter anses bidra
till att öka eller minska handlingsutrymmet. En komplex verksamhet, som
kräver hög sakkompetens och samtidigt innebär många osäkra faktorer kring
utfall och resultat, minskar ledningens möjligheter till detaljerad styrning
och ökar graden av handlingsutrymme för utföraren enligt Hambrick och
Finkelstein (1987) liksom Lipsky (1980).
Finkelstein och Peteraf (2007) beskriver även hur personliga egenskaper,
erfarenheter och kunskaper påverkar hur både ledning och medarbetare använder handlingsutrymme.

Sambandet mellan styrning och handlingsutrymme
Utgångspunkten för min studie är att den politiska respektive myndighetsinterna styrningen omgärdar handlingsutrymmet för myndigheter, dess ledning
och medarbetare på respektive nivå i styrkedjan (Dworkin, 1977). Genom
den formella styrningen beskriver politiken respektive den interna ledningen
formerna och gränserna för ledningen respektive medarbetarnas handlingsutrymme (Simon, 1947/1997). Utformningen av styrningen avgör hur stort
handlingsutrymme som blir kvar. Styrningen kan vara mer eller mindre detaljerad (Svara, 2006). Styrningen kan även skapa större eller mindre grad av
närhet eller distans (Jacobsson och Sundström, 2007; Svara, 2006).
Offentliga verksamheter beskrivs som komplexa, föränderliga, svåra att
följa och mångtydiga (Christensen m.fl. 2007). Styrning av en sådan verk52

samhet kan utformas genom att medvetet skapa handlingsutrymme för genomförandet. Weick (1979) beskriver det som medvetna val då graden och
arten av handlingsutrymme utformas genom styrningen.
Den typen av utrymme kan ändå, som en del av det gemensamma, genomsyras av och ingå i den organisatoriska lojaliteten och agerandet. Då
styrningen inte skapar handlingsutrymme eller skapar handlingsutrymme
som inte är anpassad till verksamhetens behov, uppstår antingen en skillnad
mellan styrningen och genomförandet eller en oönskad verksamhet enligt
Selznick (1957). Den typ av handlingsutrymme som skapas utan avsikt, får
ses som resultatet av bristande eller förfelad styrning (Lipsky, 1980). Det
uppstår som en skillnad mellan de styrandes intentioner och organisationens
sätt att agera. Handlingsutrymmet kan också upplevas som för omfattande
och skapa osäkerhet och grund för konflikter och bristande lojalitet mot organisationen (Reeser, 1969).
I tabell 3 nedan har analysmodellen (tabell 2) kompletterats även med
handlingsutrymme inom respektive idealtyp. Handlingsutrymmet för respektive idealtyp har formats hypotetiskt utifrån ovanstående resonemang och
den tidigare redogörelsen kring olika idéströmningarna som kommit att påverka den offentliga styrningen.
Agenten ingår i en verksamhet som är hierarkisk med en makt och ansvar
hos den politiska nivån. Grunden är den enhetliga staten. Det är den politiska
nivån, inte ledningen, som har ansvar för att använda skattemedel. Agentens
lojalitet förväntas rikta sig mot de offentliga värdena.
Ledningens handlingsutrymme formas genom en tydlig rollfördelning
mellan politik och myndighet. Myndigheter är genom sin ledning genomförare av de politiska besluten men med ansvar att upprätthålla administrativa
normer och värden. Medan handlingsutrymmet är begränsat för myndigheters ledning genom denna maktfördelning, förväntas medarbetare ha det professionella handlingsutrymmet vid genomförandet av arbetet i förhållande
till den politiska nivån och den egna ledningen. Handlingsutrymmet formas
kring den individuella sakkompetensen, genom tydliga avgränsade arbetsuppgifter och genom det handlingsutrymme som formas kring tolkning av
regler och lagar.
NPM beskriver en splitrad stat där den politiska nivån beslutar om verksamheters inriktning, men saknar redskap för att beskriva genomförandet.
Den så kallade styrkedjan är bruten. Redskapen finns hos myndigheterna,
som beskrivs organisationslika och med organisatoriska gränser och en ansvarig ledning. Organisatorisk självständighet och en tydlig gräns mot den
politiska styrningen bygger grunden i Aktörens handlingsutrymme på ledningsnivå. Aktörens lojalitet riktas mot den egna verksamheten och organisationen.
Också medarbetare blir delar av denna organisation med en ansvarig ledning som kan styra direkt. I en organisation ökar behovet av den gemensamma kunskapen medan det professionella och individuella minskar. An53

svaret för myndigheters verksamhet flyttas till myndighetens ledning, från
den politiska nivån och medarbetarnivån. Medan ledningens handlingsutrymme ökar, minskar medarbetarnas handlingsutrymme.
Då samhället beskrivs som pluralistisk och sammansatt förändras rollen
både för den politiska nivån som för myndigheter. Arenan bygger på gruppers och individers vilja, erfarenheter, kunskaper och förmågor att skapa
handlingsutrymme. Genom olika policynivåer och mångfacetterade nätverk
inom och utanför det offentliga formas och genomförs samhällets olika proceser och verksamhet. Inom Arenan bygger både ledning och medarbetare
sitt handlingsutrymme på ett professionellt kunskapsövertag i förhållande till
den politiska nivån i sakfrågor. Detta leder till självständiga tolkningar av
verksamhetens behov. Lojaliteten riktas mot externa nätverk och intressentgrupper.
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Idealtyp/
styrdimension

OPM/Agent/byråkrati

NPM/Aktör/företag

NPG/Arena/nätverk

Värderingar

Del av koncernen staten/otydliga gränser, Lojalitet
mot demokratiska systemet
och offentliga värden, Målet är
samhällsnytta

Organisatorisk självständighet/tydliga gränser. Lojalitet
mot den egna organisationen
och uppdraget.

Pluralistisk, otydliga
gränser. Lojalitet mot
externa/professionella
nätverk. Likvärdiga delar
av politiska processer och
nätverk

Ledning

Nedtonad, instrumentell, basen
i professionell kunskap

Framträdande, kommunikativ,
avgörande för framgång

Nedtonat, kollegialt, basen
i professionell kunskap,

Långsiktig
styrning

Strävan efter stabilitet, Entydig hierarki både horisontellt
och vertikalt, Långsiktig
planering, Väl definierade
arbetsuppgifter, Rekrytering
pga. sakkunskap, Tydliga
avgränsade befogenheter.
Välutbildade, sakkunniga
medarbetare. Lagar, regler,
interna rutiner, efterkontroller

Målet är effektiv verksamhet,
Definierade organisatoriska
mål: Väl avgränsade, styrbara
enheter med tydliga ansvarsområden, Nedtonad sakkunskap, Aktiv uppföljning,
Rekryteras för att bli del av
gruppen. Gemensamma
arbetsmodeller; Mätbara mål,
uppföljning, utvärdering,

Flexibelt och föränderligt,
lösa nätverk, projekt,
gränsöverskridande tvärprofessionella möten,
horisontell integrering,
Individer med unika kunskaper

Löpande
styrning

Anslag

Basen är den ekonomiska
styrningen, liksom övergripande mål nedbrutna i resultatmått

Tonas ner, styrning sker i
stunden

Ledning/

Tydlig rollfördelning mellan
politik och myndighet, Genomförare av de politiska
besluten men med ansvar att
upprätthålla
administrativa
normer och värden

Organisatorisk självständighet
och en tydlig gräns mot den
politiska styrningen men
genomförare av de politiska
besluten. Självständig och
”professionell” ledare

Mångfacetterade nätverk
inom och utanför det
offentliga. Kunskapsövertag i förhållande till den
politiska nivån i sakfrågor.
Självständig tolkning av
verksamhetens behov.

Individuell
sakkompetens,
tydliga avgränsade arbetsuppgifter, lojal mot det allmänna,
regler/lagar

Del av en organisation, gemensam kunskap, lojal med
organisationen och dess mål,
nöjda kunder går före regler

Unika kunskaper, lojal mot
professionen,
fri
från
organisatorisk
styrning,
externa nätverk

handlingsutrymme

Medarbetare/handlin
gsutrymme

Professionella

normer,

regler, resultaten omätbara

Tabell 3. Analysmodellen kompletterad med handlingsutrymme
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Den fortsatta dispositionen
I de teoretiska kapitlen har jag format ett antal anlysmodeller som ska ge
underlag vid sorteringen av mina empiriska data. Modellerna är uppbyggda
med tidigare teorier och forskning som grund, från styrlitteratur inom organisationsteorier och med stöd från teorier som vuxit fram kring den offentliga verksamheten. Med hjälp av dessa vill jag ge svar på mina forskningsfrågor.
I nästa kapitel följer mina metodmässiga överväganden och den information och data jag bygger mina empiriska beskrivningar på. Därefter följer fem
kapitel som beskriver hur styrningen av skolan sett ut under i synnerhet perioden efter 1991.
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Kapitel 4. Att studera en statlig myndighet

Min inledande frågeställning inför avhandlingsarbetet var relaterad till myndigheters interna arbete och mina personliga erfarenheter som offentliganställd. Forskningsprocessen har inneburit upprepade förändringar och omorienteringar allteftersom jag tillförts ny kunskap och nya insikter. Men en
fråga som växer fram ur personliga erfarenheter eller från problem i det omkringliggande samhället, behöver inte vara en lämplig forskningsfråga. Förutsättningarna för att frågan kan beforskas är enligt Berner (2005) att den är
teoretiskt relevant, effektiv, nyttig och lagom stor. Jag menar att de frågor
jag så småningom landade i, och som finns i det inledande kapitlet, har den
karaktären.
I följande avsnitt kommer jag att beskriva olika delar och ansatser av
forskningsprocessen. Först presenteras studiens forskningsperspektiv och val
av studieobjekt, därefter insamlandet av det empiriska materialet genom
dokumentstudier och intervjuer, och slutligen diskuterar jag forskningsprocessen med dess begränsningar och svårigheter, och hur jag hanterat dessa.
Utgångspunkten för avhandlingen var mitt intresse för hur den demokratiska styrkedjan avspeglas i det myndighetsinterna arbetet. För att betrakta
denna föreställda kedja har studiet inriktats på eventuella samband mellan
den formella styrningen av och inom en myndighet och handlingsutrymmets
utformning av och inom myndigheten. För att återvända till Dworkins (1977)
metafor, är det alltså ”munken” och ”hålet i munken” som kommer att beskrivas (se kapitel 2).
Den forskning som främst studerar den politiska styrningen, har en lång
historia och är i Sverige väl representerad främst inom statsvetenskaplig och
företagsekonomisk forskning. I synnerhet den företagsekonomiska forskningen inom området bygger på organisationsteorier, vilket bland annat innebär att myndigheter studeras och beskrivs som organisationer.

Fallstudier och val av studieobjekt
Med utgångspunkten att beskriva handlingsutrymme och dess samband med
styrning lämpade sig en fallstudie väl. Enligt Czarniawska (2014 sid. 39) är
en fallstudie ”en studie av förekomsten av ett fenomen, en kedja av händelser som studeras retrospektivt”. En sådan har förutsättning att avspegla den
komplexitet som finns i det sociala livet (Flyvbjerg, 2006). Vid fallstudier
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kan valet vara att följa ett fall över tiden eller flera fall i nuet. Mina forskningsfrågor förutsätter möjligheten att följa förändringsprocesser. Dessa
utvecklas över tid, och därför ansåg jag att en fallstudie som sträcker sig
över tiden var lämplig för mina syften.
Det finns olika sätt att välja lämpliga objekt. Istället för att välja typiska
fall eller slumpvis valda fall kan det vara bättre att välja fall som på något
sätt är extrema eller kritiska. Extrema fall är avvikande och ovanliga och
anses ge mer information. Kritiska fall har strategisk betydelse i förhållande
till det allmänna problemet enligt Flyvbjerg (2006). Han anknyter till Popper, (1959) som menade att de avvikande fallen, de svarta svanarna ”black
swans” bar de sanna bilderna.
Eftersom valet rörde myndigheter behövde dessa på något sätt kategoriseras. Ett sätt att kategorisera myndigheter är att utgå från myndigheters uppdrag, ett annat att utgå från vilka som är huvudsakliga mottagare av tjänster.
Montin och Hedlund delade in myndigheter i tre kategorier utifrån deras
uppdrag: rättstatsmyndighet; välfärdsbyggare samt tredje generationen (Hedlund och Montin, 2009). Ehn hade en annan uppdelning där han kategoriserade myndigheter utifrån deras huvudmottagare av tjänster: medborgare,
kommuner, företag, organisationer eller staten (Ehn, 1998).
Mitt val föll på statens skolmyndighet. Skolverket som bildades under
spektakulära former 1991, kan ses som ett avvikande och ovanligt fall. Inte
bara dess bildande kan beskrivas som avvikande. Det är också ovanligt att
kunna följa en myndighet från dess tillblivelse och under en relativt lång
tidsperiod.
Myndigheten är även av stort intresse ur ett samhällsperspektiv. Även om
den inte kan betraktas som en rättsstatsmyndighet, har den funktioner som
berör rättssäkerheten för medborgare. Den är även en viktig del av samhällets välfärdsbyggande. I egenskapen samhällsbyggare, har myndighetens
tjänster betydelse för såväl medborgare, kommuner och företag, organisationer och samhället i dess helhet.
Ursprungligen tänkte jag studera styrningen av och i flera olika myndigheter och sedan jämföra dessa olika fall av styrning. Men dels blev studien
av statens skolmyndighet mycket mer omfattande och tidskrävande än vad
jag hade anat, dels visade det sig att styrningen av och i myndigheten förändrades kraftigt flera gånger, både när nya regeringar och/eller nya ministrar
kom, men främst när myndigheten bytte ledning. Skolmyndighetens historia
kunde därför ses som flera olika fall av styrning och det är så jag behandlat
den i den här avhandlingen.
Statens skolmyndighet döptes om några gånger under de studerade åren
men kommer i min text att kallas ”Skolverket”. Skolverket – liksom många
andra myndigheter – har inflytande över samtliga tre kategorier från
ovanstående indelning, såväl medborgaren, kommunerna och staten. Skolan
är en del av välfärdstjänsterna men skolans inflytande på samhället kan
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knappast överskattas. Frågan om vilket inflytande Skolverket har över skolan faller utanför denna avhandling.
Föregångaren Skolöverstyrelsen hade fått utstå kritik för olika upplevda
problem, både i förhållande till den politiska nivån och till skolans verksamhet. Den lades ner och Skolverket startade – som en överraskning för de
flesta intressenter – utan någon offentlig debatt eller offentlig utredning. Det
som betecknas som New Public Management (NPM), hade börjat påverka
styridealen inom offentlig verksamhet under 1980-talet. Skolverkets första
ledning beskrev myndigheten som föregångare inom denna nya styrfilosofi.
Samtidigt ser ledningen myndigheten som en kunskapsorganisation. Jag
vågar påstå att få myndigheter i modern tid har bytt skepnad på ett så omvälvande sätt som den jag har studerat och med sådan hastighet.
Det är ovanligt att lägga ner en så pass stor och central statlig myndighet,
för att samtidigt starta en ny med samma övergripande uppdrag, att vara
statens skolmyndighet. Ovanligt är också att all personal inom en statlig
myndighet sägs upp, vilket skedde med Skolöverstyrelsens medarbetare.
Samtidigt som myndigheten bytte skepnad förändrades även statens roll
radikalt i förhållande till flera intressenter. Genom att kommunerna fick ett
större ansvar, blev statens roll nertonad både i förhållande till kommunen, till
de professionella och medborgaren generellt.
Skolverket såg sig också under de första åren som föregångare inom
andra förvaltningspolitiska skeenden. Myndigheten deltog från start i ett
projekt med treårsbudgetering. Myndigheten var även föremål för uppdelning vid två tillfällen. Vid bägge delningarna angavs motivet vara en renodling av verksamheten.
Trots att jag endast följt en myndighet, har jag försökt skapa förutsättningar för olika former av jämförelser. Mina studier omfattade myndigheten
från de första utredningarna, den första verksamhetstiden och därefter över
en period av 23 år. Under denna period har såväl den politiska ledningen
som myndighetens ledning växlat. Förändrats har också idéer kring sättet att
forma styrningen. Studien har därför delats in i fyra delstudier eller, om man
så vill, i fyra olika fall, med utgångspunkt i olika generaldirektörers tjänstgöringsperiod. Jag hade också kunnat göra en indelning efter ministrar eller
regeringar, där betydande förändringar skedde främst 1991 med den nya
borgerliga regeringen, som införde friskolereform och fritt skolval och alliansregeringen 2006 som utsåg Jan Björklund till skolminister. Men fokus i
denna avhandling är på styrningen inom, inte av myndigheten och då är det
mer naturligt att indela efter generaldirektörer.
Också genom teoretiska val kan det skapas grund för jämförelser. Förutom att kontrastera ett fall med andra empiriska fall, kan man skapa kontraster mot ”idealtyper” (Kluge, 2000). Begreppet utvecklades av Weber som
använde sig av analysredskapet idealtyp i sina studier av samhället. Idealtypens uppgift var att fånga in ett socialt fenomens mest väsentliga särdrag
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(Weber, 1924/1983). Att arbeta med idealtyper har blivit vanligt inom samhällsvetenskapen.
Idealtyper hjälper oss att förstå de organisationer som vi möter i praktiken, genom att viktiga element lyfts fram och görs tydliga. Sjöstrand menar
att idealtyper ger hjälp för att urskilja väsentliga olikheter mellan olika synsätt och funktionssätt i ett empiriskt material (Sjöstrand, 1987).
Med idealtyp avses då ingen perfekt, empiriskt grundad beskrivning av en
företeelse, utan idealtypen är mer ett instrument för tydliggörande. ”Idealtyper är teoretiskt härledda och frilagda tankebilder” skriver (Sjöstrand, 1987,
sid. 70). Idealtypens empiriska funktion är att undersöka likheter eller avvikelser och söka kausala samband. Ideal i detta sammanhang är inte ett normativt begrepp utan betyder renodling (Weber, 1924/1983).
Kluge beskriver sättet att forma idealtyper. De ska konstrueras systematiskt och vara möjliga att följa. Typologierna ska bli resultatet av renodling
och gruppering. Varje typ definieras genom en kombination av egenskaper.
Dessa egenskaper bör vara så heterogena som möjligt inom varje typ och
skilja så mycket som möjligt mellan typerna. Vad som väljs ut för renodling
beror på vad som undersöks eller vilken fråga som ställs. De konstruerade
grupperna med heterogena egenskaper kan beskrivas och definieras med
termen typ (Kluge, 2000).
I föregående kapitel utvecklades tre idealtyper som kommer att användas i
analytiska syften. Jag har inte valt att arbeta med de färdiga idealtyperna för
OPM eller NPM. Grunden för renodling och gruppering av dessa idealtyper
utgörs istället av den analysmodell som beskrivs i kapitel 2.
Även om ingen myndighet är utformad som en ren idealtyp har dessa typer gjort det möjligt att lyfta fram olikheter mellan olika synsätt och funktionssätt i det empiriska materalet.

Forskningsprocessen
För att kunna studera den formella styrningen föll det sig självklart att fokusera på myndighetsledningar. De fallbeskrivningar som följer i de närmaste
kapitlen är rekonstruktioner av, främst, den formella processen. I första skedet studeras de formella politiska besluten. I nästa steg följs dessa upp genom att följa de formella besluten inom myndigheten. I steg tre studeras de
formella återrapporteringarna av genomförd verksamhet. Den myndighetsinterna styrningen handlar om under vilka former ledningen väljer att transformera sina verksamhetsbeslut genom myndigheten. Men jag har även försökt följa upp politiska beslut som inte leder till myndighetsinterna beslut.
Jag samlade data genom att studera olika dokument och genom att intervjua personer som hade god kännedom om de skeenden som intresserade
mig. Intervjuer är en vanligt förekommande metod vid kvalitativa studier.
Men att studera den aktuella frågan endast genom intervjuer, skulle skapa
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flera trovärdighetsproblem. Flera av de begrepp som ingår i den tänkta studien definieras olika av olika människor som till exempel begreppen ”styrning” eller ”lojalitet”. Risken är att de intervjuade ger svar som anses vara de
”korrekta”. Vidare finns det risk att personer överskattar respektive undervärderar sina insatser. Dessutom genomfördes intervjuerna ibland långt efter
skeendet ifråga och det kunde då vara svårt för intervjupersonerna att minnas
rätt.
Mitt förstahandsval föll därför på dokumentstudier. Det kan finnas invändningar även mot att använda offentliga dokument som underlag. Offentliga dokument speglar sällan de inblandades avsikter eller syn på vad som
har hänt. Det kan mycket väl vara så att det uttrycks en vilja i skrift utan
att det innehåller hela avsikten (Brunsson, 2002). Dokumentstudierna kompletterades därför med intervjuer. Avsikten var att använda dessa för att bekräfta eller skapa mening kring de mönster som kommit fram i dokumentstudierna.

Dokumentstudier
Jag valde att följa myndigheten genom att studera och analysera dokument
från de aktuella åren mellan 1989-2014. Inledningsvis närmade jag mig området med utgångspunkt i de dokument som föregick besluten om en ny
skolmyndighet samt utredningarna som föregick det direkta genomförandet.
Därefter har jag studerat utredningar som berört myndighetens kontinuerliga
organisering. Det rör sig kring ca 30 statliga utredningar.
Därefter följde en genomgång av regleringsbrev som ger uttryck för regeringens styrning riktade till Skolverket mellan åren 1991-2014. Regeringens
så kallade Utvecklingsplaner ingick självfallet i studien. De myndighetsinterna dokumenten kom att innehålla myndighetens verksamhetsplanering,
anslagsframställningar, intern information, delegeringsbeslut, interna revisionsrapporter, årsredovisningar, beslut kring personalpolicy, IT-policy med
mera. För varje år innefattar läsningen runt 200 sidor för det interna materialet.
Även internt informationsmaterial, främst för de första åren, fick jag tillgång till genom myndighetens arkiv. Dit hörde personaltidningar och beskrivningar inför större personalsammankomster. Många av dokumenten var
arkiverade i pappersform, ibland diarieförda, ibland inte. Genom arbetet i
myndighetens arkiv kunde jag fotografera omkring 1500 sidor. Från arkivet
har jag även fått inskannade dokument, bland annat årsredovisningar, delegationsordningar och granskningsrapporter från internrevisionen. Jag har
även fått tillgång till tidiga interna, oregistrerade dokument.
Riksdag och regering har också ett antal granskande myndigheter, som på
uppdrag granskar statliga myndigheter. Dokument och rapporter från de
granskande myndigheterna, som Statskontoret, Riksdagens revisorer, Riksrevisonsverket och senare från Riksrevisionen kom att ingå i min studie.
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Av intresse var även myndighetens svar på dessa rapporter. Som ytterligare komplement har jag läst artiklar i tidningar och tidsskrifter. Sammantaget blev dokumentgranskningen mycket omfattande.
För att sätta in skeenden inom myndigheten i ett större sammanhang har
studien även innefattat generell myndighetsstyrning under den aktuella perioden. Jag har även sökt litteratur och studier som behandlar myndigheten
och dess verksamhet. Myndigheten blev föremål för studier särskilt under de
första verksamhetsåren. Ett exempel är rapporten; Skolan och det nya verket
(Jacobsson och Sahlin, 1995).

Intervjuer
Som tidigare nämnts, var avsikten med intervjuerna att på olika sätt komplettera dokumentstudierna. Inför mina första intervjuer tog jag fram ett batteri
med frågor som dels anknöt till den teoretiska grund jag utgick ifrån, dels
ifrån det jag kom att undra över efter att ha läst det omfattande materialet
kring Skolverket och dess verksamhet. Jag betecknade det som en halvstrukturerad datainsamling.
Jag har sammanlagt genomfört intervjuer med 15 personer. Förutom en
grupp medarbetare som var aktiva vid tillfället för den första intervjuperioden, har de intervjuade personerna haft olika chefsbefattningar. Detta
har fallit sig naturligt utifrån avhandlingens fokus på den formella styrningen. Flera chefer har följt myndigheten från dess start och fram till den egna
pensioneringen. Några var fortfarande aktiva vid intervjutillfället. Även
några chefer med en ”kortare” relation till myndigheten ingår i studien. Tre
av intervjupersonerna har även bakgrund från arbete på Utbildningsdepartement. Tre tidigare generaldirektörer ingår bland de intervjuade.
Jag har också mött svårigheter, som jag tror, endast i ringa grad påverkar
resultatet. Efter att först ha fått besked om att få tillträde till myndigheten,
återtogs detta, med motiveringen att det var ansträngande i samband med
uppdraget kring lärarlegitimationen. Därefter ändrade sig ledningen igen,
men med begränsningen att jag inte fick studera just legitimeringsuppdraget
samt intervjua överdirektören i stället för generaldirektören. Också från Utbildningsdepartementet fick jag ett nekande svar, vilket löste sig genom samtalen med flera tidigare tjänstemän på departementet. Jag har även haft ett
antal ”informella” samtal med tidigare medarbetare.
Intervjuerna följde en mall med frågeställningar, men gav stort utrymme
för intervjupersonernas egna reflektioner. Medarbetargruppen intervjuades i
grupp, vilket ledde till flera intressanta samtal inom gruppen. Vissa intervjuer blev mycket omfattande medan andra omfattade ca 1,5 timme.
Intervjuerna spelades in och skrevs ut. Sammanlagt blev det ca 200 A4
sidor intervjumaterial.
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Analysfasen
Det omfattande materialet behövde systematiseras och sorteras på olika sätt.
Efter flera ansatser valde jag i ett första steg att sortera materialet kronologiskt efter olika verksamhetsuppdrag. Jag följde då processen från de politiska uppdragen genom myndighetsledningen och ut i verksamheten. Jag
fogade även in externa rapporter som berörde uppdragen. Flera vägval blev
nödvändiga under arbetet. Hur skulle jag koppla ihop de olika skeendena?
När den politiska styrningen inte innebar någon reaktion inom myndigheten,
betydde det att man faktiskt inte tänkte genomföra uppdragen? När det ledde
till interna beslut men inte faktiska handlingar, vad skulle tolkningen bli?
För att försöka möta och tolka dessa skeenden fördjupade jag delar av betraktandet. Syftet var att utmana mina förföreställningar, fördjupa mina insikter och forma nya kunskaper.
Inte heller teorierna föll riktigt på plats i början av analysfasen. De kändes
för allmänna och oprecisa för mitt material. Jag valde då att även komplettera och utveckla den teoretiska grunden, men med fortsatt grund i de tidigare valda teorierna.
Tolkningen växte långsamt fram i en rörelse mellan min förståelse grundad i teoretiska kunskaper och det insamlade materialet. En process som
brukar kallas abduktion (Czarniawska, 2014). Berner beskriver det som ett
ständigt fram och tillbakaarbete mellan empiri och teori, mellan frågeställningar och svar (Berner, 2005).
Förståelsen fördjupades hela tiden men var till en början beblandad med
en del motsägelser. Jag har därför även valt dokument från den politiska
nivån och myndighetens svar, och gjort analyser på innehållet och följt vissa
begrepp vid styrningen av myndigheten (Czarniawska, 2014). Urvalet föll på
bestämda perioder då tonläget i dokumenten eller i den externa kritiken var
ovanlig. Några dokumentanalyser följde även efter intervjuerna.
För att fördjupa min förståelse genomfördes ytterligare intervjuer också i
senare skeden av studien. Avsikten med dessa var, dels att verifiera eller
förkasta det som framkommit tidigare, dels för att få kompletterande information.

Kan man generalisera utifrån en fallstudie?
Burawoy (1991) hävdar att enskilda fall på mikronivå kan utvidgas till makronivå genom att utvidga ramarna för det enskilda fallet och ta in förhållanden (historiska eller gällande) som påverkar det enskilda. För min studie har
därför skeenden tagits med vid historieskrivningen och bildar grund för indelningen.
Flyvbjerg (2006) hävdar att fallstudier kan ge den kontextberoende kunskap som skapar grund för fortsatt forskning. Han hävdar till och med att det
endast finns kontextberoende kunskap i samhällsvetenskapen ”in the study
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of human affairs, there appears to exist only contextdependent knowledge”
Flyvbjerg, 2006, sid. 221).
Han menar också att valet av fall påverkar möjligheten att dra generella
slutsatser. Till exempel skulle ett kritiskt fall ge en större möjlighet till generalisering, liksom fall av typen ”black swans” ger grund för falsifieringar
(Flyvbjerg, 2006, sid. 224).
Det kan ändå vara på sin plats att konstatera att en fallstudie, trots alla de
försök som jag gjort för att skapa jämförbarhet, vid val av fall och uppdelning i olika tidsperioder, liksom idealtyper, inte enkelt kan generaliseras.
Istället för ”generalisering” som kanske bör reserveras för kvantitativa studier föreslår Alasuutari (1995) begreppet ”extrapolation”. Kanske är de kvalitativa studiernas styrka att de kan väcka frågor och skapa begrepp kring
dessa frågor, menar Silverman (2013).
Man skulle också, med stöd i en text av Brunsson (1981) kunna hävda att
denna typ av forskning inte har som ambition att ”avbilda” – alltså korrekt
beskriva verkligheten – utan snarare är ambitionen att ”språkbilda”, alltså att
skapa en begreppsapparat, forma väl grundade hypoteser och utveckla teorier kring ett fenomen. Och för dessa ändamål kan ett begränsat, men väl
valt, empiriskt material duga. Frågan blir då snarare om resultatet av denna
teoriutveckling kan vara applicerbart och användbart i andra sammanhang än
det som jag studerat. Men den frågan kan bara besvaras senare och helst av
andra forskare.

Avgränsning, begränsningar och problem
Som jag redan nämnt var min ursprungliga avsikt att studera flera myndigheter. Jag befarade att jag som tidigare tjänsteman och anställd vid Skolverket kunde präglas av subjektiva och godtyckliga bedömningar och analyser.
Men myndigheten fångade mitt intresse och jag kom att fördjupa mina
studier – med starkt stöd från min handledare – istället för att söka mig vidare till fler myndigheter. Den myndighet som jag hade varit en del av under
drygt två år i slutet av 1990-talet hade dessutom förändrats.
Jag arbetade på Skolverket mellan åren 1999-2002 som chef för avdelningen för Tillsyn och kvalitetsgranskning. Jag blev anställd av Ulf P Lundgren, som dock hann sluta som GD innan jag tillträdde. Jag arbetade med
Mats Ekholm som GD men hann byta arbete innan han fick avgå.
Det finns två områden som kan innebära svårigheter i min forskning relaterad till min egen inblandning i myndigheten. Jag kan vara för nära och ha
svårt att betrakta verksamheten med tillräcklig objektivitet, eller vara fast i
stelnade föreställningar kring myndighetens verksamhet (Alvesson, 2003).
Jag har försökt förhålla mig till både närhet och stelnade föreställningar.
På ett socialt plan var det lätt att återkoppla kontakten med forna arbetskamrater och självklart fanns det risker för att intervjuerna skulle bli alltför vän64

skapliga. Det fanns även en risk för att jag fortsatt sågs som representant för
”tillsynskulturen” och skulle få svårigheter att få tillgång till ett öppet samtal. Eftersom intervjuerna i begränsad del kom att röra sig kring verksamhetens innehåll och mer kring styrningens utformning samt roll var risken begränsad. Kanske fick jag bekräftat att jag aldrig hade ingått i den rådande
kulturen. Drygt två år i en myndighet, där de flesta chefer jag mötte 2012
hade arbetat sedan 1991, var ganska försumbart.
Som gammal chef var mina låsningar kring vad som skulle ingå i styrningen av en verksamhet mycket större och djupare (Alvesson, 2003). Först
efter omfattande teoretisk påfyllnad kunde jag vidga mina perspektiv och
betrakta mitt empiriska material i ljuset från dessa teorier.
Men förförståelsen kunde i vissa delar även vara en tillgång, framför allt
genom att jag snabbt kunde söka mig fram bland materialet och kunde
”språket” vid kontakter och intervjuer. Jag behövde inte heller lägga tid på
att lära mig myndighetssverige. Samtidigt arbetade jag medvetet för att avstå
från att använda mig av min förförståelse för att tolka för tidigt, att värdera
eller på annat sätt sätta mina ”tjänstemannaglasögon” på mig (Alvesson,
2003).
I nästa kapitel gör jag en återblick till Skolverkets förhistoria. Sedan följer
fyra kapitel där jag beskriver hur styrningen sett ut under fyra olika generaldirektörer. Varje empirikapitel avslutas med en kort sammanfattning och
analys.

65

Kapitel 5. Staten väljer en ny roll

Skolpolitik – från kyrkan till staten
Det som kom att kallas ”kommunaliseringen” innehöll ett flertal genomgripande förändringar som beslutades i rask följd och av regeringar med olika
politiska värderingar. Innan jag närmar mig statens nya skolmyndighet som
startade sommaren 1991 vill jag därför, genom några nedslag i historien,
teckna en bild av relationen mellan staten och skolan. Genom skolans månghundraåriga historia har statens roll varit en blandning av pådrivare och genomförare ofta med tonvikt på pådrivare.
Staten ”drev fram” den allmänna skolan genom lagstiftning. 1686 års
Kyrkolag föreskrev att varje präst skulle vara skyldig att genomföra undervisning för sina församlingsbor. Undervisningen skulle innefatta förutom
bibelkunskap även läskunnighet. Den obligatoriska skolan drevs också fram
genom att staten lagstiftade om införande 1842.
Fram till 1962 var det olika revideringar av 1686 års kyrkolag som reglerade skolan. Den första rena skollagen kom så sent som 1962 och reviderades därefter vid upprepade tillfällen. Efter flera försök att stifta en ny skollag, tillsatte Jan Björklund en ny skollagskommitté. Den nya skollagen antogs slutligen den 2010 (SFS 2010:800) och trädde i kraft 1 juli 2011. Den
består av 29 kapitel och 700 paragrafer.
För att påverka skolans inre arbete började staten också utfärda så kallade
normalplaner, med början under 1870-talet. Avsikten var att skapa normer
och ramar för undervisningens genomförande och innehåll. Dessa fick ett
begränsat inflytande. Varje kommun markerade sin självständighet och hade
fortfarande sin egen normalplan/läroplan i början av 1900-talet.
I början av 1900-talet var målet att skapa en sekulär utbildning och slutligen frigöra skolan från kyrkan. Skolreformer under större delen av 1900talet präglades av stark central statlig styrning. Centralisering ansågs viktig
också för att skapa en gemensam grund för pedagogisk utveckling. Statens
roll var även här pådrivande genom omfattande och allt mer detaljerad lagstiftning.
Följande får tjäna som exempel;
Det som under 1800-talet kallades normalplaner ändrades till undervisningsplaner. Sådana kom dels 1919 dels 1955. Dessa var centralt utarbetade förebilder för lokala läroplaner (Nationalencyklopedin, 2017). Grundskolans
första läroplan var LGR 1962. Därefter har nya läroplaner kommit 1969,
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1980,1991 samt 2011. År 1937 beslutade riksdagen att folkskolan skulle
göras sjuårig i hela landet. En reform som blev genomförd fullt ut först 1949.
Gymnasieskolan fick sin första motsvarighet i Lgy 1970 (Läroplan för
gymnasieskolan), som ersattes av Lpf 94 (1994 års läroplan för de frivilliga
skolformerna) och som ersattes med läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011, Gy (Gymnasieskola). På
motsvarande sätt finns numera särskilda läroplaner för andra skolformer,
såsom särskola och vuxenutbildning.
Statens ambitioner ökade ytterligare under efterkrigstiden. Nu med visionen att höja utbildningsnivån i hela landet. Målet blev ”den likvärdiga
skolan”, som skulle ge samma förutsättningar till kunskap oavsett social
bakgrund och bostadsort. 1946 års skolkomission föreslog införandet av en
enhetsskola, och den sjuåriga skolan. Under en försöksperiod var det fortsatt
möjligt att byta skolform och gå över till den så kallade realskolan eller motsvarande. Enhetsskolan blev omformad till grundskola 1962 som i sin tur var
helt införd 1972.
Medan staten stod för regler och normer överlämnades genomförandet till
olika aktörer. Först till kyrkan och församlingarna, vilka i och för sig hörde
till staten och längre fram kommunerna. Genom friskolereformen på 1990talet kunde även privata aktörer få statliga bidrag för att driva skolverksamhet.
Skolöverstyrelsen (SÖ) bildades 1920, för att administrera den centrala
styrningen (Marklund, 1989). Först genom tillkomsten av SÖ skildes skolan
helt från kyrkan och politiken kunde påbörja ett omfattande reformarbete
inom skolans och pedagogikens område.
SÖ som har kommit att framstå som en centralstyrd, stabil myndighet var
föremål för flera omorganisationer, avdelningar indelade i rotlar, senare byråer och slutligen funktioner såsom avdelningar och enheter. Ledningen bestod av en generaldirektör, som kompletterades med överdirektör från 1962
och en styrelse från 1964. Tjänstemännen hade titeln ”skolråd” och ”undervisningsråd”, vilket skilde sig från andra titlar inom statsförvaltningen.
År 1958 kompletterades SÖ med regionala verksamheter, Länsskolnämnder, som fick långtgående inflytande över skolhuvudmännens (främst kommuners) sätt att bedriva skolverksamhet. Nämnderna fördelade det statliga
stödet till lärarlöner, bedrev tillsyn, arbetade med pedagogisk utveckling och
samverkade med andra regionala organ i planeradet av utbildningen.
Staten styrde nu – genom sina myndigheter SÖ och Länsskolnämnderna –
genom finansiering, lärarnas anställningsvillkor och inte minst, genom mer
eller mindre detaljerade regler. Också lärarhögskolorna och rektorsutbildningen samordnades eller drevs av den statliga skolmyndigheten. Samtidigt
var kommunerna huvudsakliga genomförare av, och huvudmän för, skolan.
Tidigt väcktes också tanken att styrsystemen skulle paras ihop med en
kontinuerlig utvärdering av systemets effekter, som i sin tur kunde leda till
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omprövning och översyn. Som exempel kan nämnas att SÖ fick i uppdrag att
utvärdera den nya grundskolans läroplan kontinuerligt från 1962.
Tillsynen av skolan har funnits sedan den obligatoriska folkskolan infördes år 1842. Från början var det kyrkan som skötte tillsynen. En statlig folkskoleinspektion bildades år 1861. År 1915 inrättades en ny statlig Folkskolinspektion med 51 heltidsanställda inspektörer. Folkskoleinspektionen och
senare Folkskoleöverstyrelsen ansvarade för att granska skolan ända fram till
år 1958, då länsskolnämnderna inrättades.
Den centralstyrda och detaljerade styrningen av skolan kritiserades från
flera håll i takt med att grundskolan etablerades. Som svar på denna kritik
genomgick styrningen förändringar från början av 1970-talet. Syftet angavs
vara att minska den statliga byråkratin, öka den lokala självständigheten,
men också att effektivisera verksamheten. För grundskolans del innebar det
en ny läroplan. Detaljregleringen minskade också i gymnasieskolan och utbildningen för vuxna (prop. 1990/91:18).
Även före ”kommunaliseringen” som genomfördes sommaren 1991 var,
som framgår ovan, skolan till stor del en kommunal angelägenhet. Även före
friskolereformen har det funnits både privata liksom konfessionella skolor.

De politiska värderingarna moderniseras
Det fanns flera bakomliggande motiv till förändringen av skolans styrning
som genomfördes under 1990-talet. Kraven på det offentliga hade ökat och
det fanns en politisk oro för att resurserna inte skulle räcka till för samhällets
alla åtaganden, där skolan utgjorde en avsevärd del. Politiskt fanns också en
oro för de sviktande skolresultaten och kritik mot lärarnas oförmåga att ta till
sig den politiska styrningen som utformades genom bland annat nya läroplaner (prop. 1988/89:4). Det fanns även en aktiv debatt kring behovet av nya
styrformer för offentlig verksamhet överlag.
Decentralisering av verksamheter, i skolans fall till den kommunala huvudmannen, sågs som lösningen för flera av de upplevda problemen. Genom
att flytta beslut nära användarna, kunde utbildningen differentieras och det
totala resursbehovet minska. Samtidigt skulle den lokala demokratin öka
genom att besluten kom nära medborgaren.
Utbildningsminister Bengt Göransson lämnade en proposition 1989, ”Om
skolans utveckling och styrning” (prop. 1988/89:4). I den signalerade han att
statens roll skulle begränsas i förhållande till skolan. ”Skolan skall vara ett
gemensamt ansvar för stat och kommun, för politiker och anställda. Kommunen skall ha ett övergripande ansvar för att de nationella målen för skolverksamheten förverkligas” (prop. 1988/89:4, sid.1). Propositionen pekade
ut en utveckling från regelstyrning till målstyrning parat med en mer målmedveten utvärdering och en effektivare tillsyn (prop. 1988/89:4).
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För att motverka negativa effekter vid en decentralisering framhöll Göransson den statliga tillsynen som ett viktigt verktyg. Genom tillsynen skulle
statens intentioner om en likvärdig skola säkerställas. I ”ett system som i
växande omfattning präglas av målstyrning ökar enligt min mening också
behovet av tillsyn från statens sida gentemot det lokala skolväsendet” (prop.
1988/89:4, sid 11). Tillsynen skulle enligt denna både bevaka och hävda att
de nationella målen verkligen genomfördes av både huvudmän och skolor,
dels att det som kallades gemensamma reglerna följdes. Utredningen pekade
samtidigt på behovet av att renodla tillsynsbegreppet, som skulle innebära att
”påtala avvikelser” och kontroll.
Utredningen framhöll att det rådde begreppsförvirring kring tillsynsbegreppet. Detta knöt an till den kritik som tidigare riktats mot länsskolnämnderna där tillsynsbegreppet var mycket vitt och kunde både betyda stöd, kontroll, utvärdering, uppföljning och återföring, där den direkta tillsynen kommit att nedtonas alltför mycket. Det ansågs också viktigt att eventuella sanktionsmöjligheter användes. Tillsynen skulle också följas av ordentlig
återkoppling. Staten skulle också ge stöd till utveckling eller förändring som
behövde göras med anledning av tillsynen (prop. 1988/89:4).
Propositionen pekade också på behovet att utveckla uppföljningen av
skolverksamheten. Även här kritiserades det befintliga arbetet som främst
låg på SÖ. För undervisningens kvalitet sågs utformningen av lärarutbildningen, lärarnas fortbildning liksom skolledarutbildning viktiga enligt propositionen.
Vid tiden för arbetet med propositionen ”Skolans utveckling och styrning” (prop. 1988/89:4) förutsattes att Skolöverstyrelsen samt Länsskolnämnderna skulle vara statens skolmyndigheter även i fortsättningen. Tillsyn
och stöd skulle enligt propositionen skötas av länsskolnämnderna och genomföras med god lokal kunskap om kommuner och skolor.
Trots att propositionen inte antogs av riksdagen gick arbetet vidare, i delvis nya spår.
Till uppdraget att förändra ansvarsfördelningen mellan staten och skolan
utsågs Göran Persson som ny skolminister 1989. Bengt Göransson blev kvar
som utbildningsminister fram till valet 1991.
Ett av Perssons första steg som skolminister var att överföra arbetsgivaransvaret för lärarna från staten till kommunerna (prop. 1989/90:41). Förändringen – som var mycket kontroversiell – kunde enligt propositionen genomföras utan att äventyra den likvärdiga skolan. Propositionen hänvisade till
Göranssons proposition (prop. 1988/89:4), där linjerna för den nya målstyrda
skolan redan hade godkänts. I ett målstyrt skolsystem skulle, enligt Göranssons proposition, likvärdigheten garanteras av tydliga och styrande läro- och
kursplaner samt uppföljning och utvärdering (prop. 1989/90:41). ”Forskningen inom skolområdet har visat att utvärderingar många gånger kan ha en
väl så stor styrande effekt som de fastställda måldokumenten” (prop.
1989/90:41, sid. 9). Enligt propositionen sågs lärarutbildning och fortbild69

ning som centrala instrument för en hög och likvärdig kvalitet i skolsystemet. Trots hänvisningen till Göranssons proposition beskrevs inte tillsyn
längre som ett väsentligt styrinstrument. Mycket kort nämndes ett eventuellt
behov av kontroller och sanktioner.
I samband med de första förändringsstegen beskrev Perssons proposition
(prop. 1989/90:41) medelsfördelningen som ett viktigt styrmedel. Tanken
var att bevara en specialdestinerad pott med medel till kommunernas skolverksamhet, men avskaffa detaljstyrningen. Det fanns också medel för olika
former av utvecklingsinsatser. Dessa medel var avsedda för övergripande
generella utvecklingsinsatser, eftersom skolhuvudmannen skulle ansvara för
alla specifika insatser (Ds 1990:32).
Förändringarna, lärarnas anställningsformer och bidragens utformning,
öppnade för den eftersträvade ansvarförändringen mellan staten och kommunerna.

Skolans nya organisation
Ytterligare en proposition ”Om ansvaret för skolan” (prop. 1990/91:18) beskrev den nya ”ansvarsmodellen” för skolan. Efter beslut i Riksdagen trädde
den nya ansvarsfördelningen i kraft den 1 juli 1991.
I fortsättningen skulle Riksdag och regering genom lagar och författningar enbart sätta mål och ge ramar för skolverksamheten. Den huvudsakliga
styrningen skulle ske genom läroplaner och kursplaner, där de nationella
målen angavs. Målen för utbildningen skulle utformas så att de kunde preciseras och konkretiseras lokalt. De skulle dessutom utformas så att de gick att
”följa och utvärdera” (prop. 1990/91:18). Skollagen skulle reglera frågor
som inte direkt hörde till undervisningen, såsom rätt till stöd eller kränkande
behandling. Staten beslutade också att kommuner skulle ha en särskild politisk nämnd som styrde skolverksamheten i kommunerna, att det skulle finnas
rektorer för att leda skolor och att varje kommun ansvarade för personalens
fortbildning. I varje kommun skulle det också finnas en, av kommunfullmäktige antagen skolplan, som skulle beskriva hur verksamheten utformades och
hur den önskvärda utvecklingen såg ut.
Staten tog ansvar för att genom den ”kunskap” som samlades in bidra till
utveckling av skolverksamheten på nationell nivå. Verksamheten skulle
också följas och följas upp så att det skapades lokal kunskap, som underlag
för lokal utveckling.
I och med förändringen fick kommunerna – inom de ovan nämnda ramarna – det fulla ansvaret för planering, genomförande, innehåll, personal och
lokaler för skolverksamhet. De av staten beslutade läro- och kursplanerna
skulle tolkas och omsättas av de professionella och deras rektorer liksom av
kommunpolitiker. Kommunen fick dessutom det fulla ansvaret för att rekrytera personal och skapa förutsättningar för kompetensutveckling. Kommu70

nen fick själv fördela de statliga medlen och dokumentera planeringsarbetet i
skolplanen. Kommunerna blev dessutom genom lag skyldiga att lämna underlag till den nationella uppföljningen.

Statens nya styrmedel
De författningar (lagar, regler) som fastställdes av riksdagen gällande skolverksamhet spände över skollag, skolförordningar, läroplaner, kursplaner
och timplaner. Författningarna var tänkta att bygga på lagstiftningen och
skapa en helhet.
Skollagen som gällde vid kommunaliseringen av skolan var från 1985.
Den i sin tur var ”resultatet av en huvudsakligen författningsteknisk och
språklig översyn av den dåvarande skollagen” (prop. 1985/86:10 sid.1). Den
reviderades fortgående och ändrades ca 70 gånger bland annat i samband
med förändringen av huvudmannaskapet liksom friskolereformen.
Utredningar framhöll att också skollagstiftningen behövde anpassas till
den mål – och resultatorienterade styrningen av skolan, genom att bara sådant skrevs in som skulle uppnås eller i vissa fall borde uppnås (SOU
1988:20; SOU 1992:94). Efter flera politiska försök, bland annat under Ingegärd Wärnersson ministertid, kom den nya skollagen att antas först 20 år
efter den så kallade kommunaliseringen.
Men det var inte i första hand med Skollagen som skolan var tänkt att styras i den nya ansvarsmodellen. Enligt propositionen Skolans utveckling och
styrning (prop. 1988/89:4) skulle statens styrning främst ske genom läro- och
kursplaner. I läroplaner angavs det särskilda ansvar som vilade på lärare och
rektorer. I varje ämne fanns även en kursplan.
Tanken i den nya målstyrda skolan som skapades 1991 var att endast
undervisningens ”övergripande syfte och övergripande mål” skulle anges av
staten på nationell nivå. Därefter skulle dessa brytas ner på olika nivåer av
skolhuvudmannen, skolan och i klassrummet. ”Läro- och kursplaner skall
utformas så att de får en central roll i styrningen av skolan. Planerna skall
vara klara och tydliga och det skall klart framgå till vem de riktar sig. För att
inte göra styrningen otydlig skall motiv och förklaringar inte ingå i planerna.
Målen för utbildningen skall utformas så att de kan preciseras och konkretiseras lokalt. De skall utformas så att de går att följa och utvärdera”
(prop.1990/91:18, sid.99). ”Läroplanerna är de författningar där målen och
riktlinjerna för skolan huvudsakligen kommer till uttryck. Läroplanerna
skalla vara klara och tydliga” (prop. 1990/91:18 sid. 20). Däremot ville man
begränsa den statliga styrningen som angav hur målen skulle nås. Inga centrala föreskrifter skulle i fortsättningen reglera vad som bedömdes nödvändigt för att nå rätt kvalitét.
Ytterligare ett styrmedel var de efterkontroller, uppföljning, utvärdering
och tillsyn som skulle genomföras för olika delar av skolverksamheten. De
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olika måldokumenten skulle formas för att möjliggöra efterkontroller i form
av uppföljning och utvärdering. Enligt utredningen skulle utvärderingen
”inkludera ett flertal aspekter på skolan av såväl pedagogisk som ekonomisk
och organisatorisk art” (U1990:5, sid. 14). Uppföljningen skulle omfatta
såväl utbildningens resultat som kostnader och skolans organisation. Olika
former av efterkontroller skulle genomföras av olika delar av skolverksamheten. Dessa kunde ske både i form av utvärderingar av speciella insatser,
och som löpande, generella uppföljningar i form av statistiska data.
SÖ hade kritiserats för brister i genomförandet av tillsyn. Tillsyn hade
lyfts fram som en väg att värna en likvärdig skola vid en decentralisering
(prop. 1988/89:4) i början av förändringsprocessen. Men uppdraget att förtydliga tillsynsverksamheten hade tonats ner mellan de olika utredningarna.
Istället har tillsynen nu ”begränsats till att komplettera uppföljning och utvärdering och i huvudsak inriktats på frågor som kan ha stor betydelse för
enskilda” (U 1990:5, sid. 15).

Så skapas en myndighet
Propositionen om det nya huvudmannaskapet för lärare (prop. 1989/90:41)
presenterades samtidigt som ett arbete pågick i Regeringskansliet för att
forma den nya ansvarsmodellen. På Utbildningsdepartementet drevs ett projekt, det s.k. skolprojektet, i en sluten utvald grupp med experter och politiskt sakkunniga.
Samtidigt med arbetet med Skolprojektet avlämnades ett förslag kring
”En ny regional statlig förvaltning” (prop. 1988/89:154). Utredningen hade
föreslagit en ny utvidgad länsstyrelseorganisation med ansvar för bland annat länsskolnämnderna som innefattade den statliga tillsynen av skolan.
Därmed skulle statens styrning av skolan falla under två skilda departement
och två olika ministrar. Utredarna förutsatte att tillsynen över skolan skulle
bedrivas från de sex länsstyrelserna med specialenheter för skolfrågor. Detta
innebar också att utbildningsministerns ansvarsområde kraftigt skulle
minska.
Skolöverstyrelsen hade, som nämnts tidigare, kritiserats från olika håll för
kraftig detaljstyrning, krånglig byråkrati och stelbenthet. Kritiken gällde
också brister kring följsamheten att genomföra politiskt fattade beslut (prop.
1988/89:4). Det så kallade Skolprojektet förde fram att det var ”nödvändigt
med längre gående förändringar än de som från början var förutsebara för att
kunna genomföra en mål- och resultatorienterad styrning av skolan” (prop.
1990/91:18, sid. 110). Utredningen menade att för att få genomslag för det
nya systemet måste radikala förändringar ske på central myndighetsnivå.
Med Skolprojektet som grund bedömde Persson att kraven på statens skolmyndighet var så förändrade att Skolöverstyrelsen skulle läggas ner och
ersättas av en ny myndighet.
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I nästa proposition som lämnades för beslut ”Om ansvaret för skolan”
(prop. 1990/91:18) beskrevs inte bara en ny ”ansvarsmodell” för skolan, utan
också en ny statlig skolmyndighet. Den nya centrala myndigheten, som
skulle inrättas skulle som huvudsakliga uppgifter ha ”utveckling av skolan,
uppföljning och utvärdering av skolverksamheten samt tillsyn” (prop.
1990/91:18, sid. 107).

Myndighetens uppdrag formas
För att planera den nya myndigheten och dess arbetsuppgifter och organisation tillsattes en ny utredning Skolverksutredningen (U1990:5). I rapporten
som lämnades vidareutvecklades tankarna kring den nya myndighetens uppdrag, arbetsformer och organisering. Nu beskrevs endast två huvuduppgifter
dels utveckling dels uppföljning/utvärdering/tillsyn.
Utvecklingsuppdraget innehöll flera omfattande uppgifter. Inom utvecklingsuppdraget skulle utformningen av de statliga författningarna – läroplaner
och kursplaner – ske. Det var läroplaner för de olika skolformerna, liksom
kursplaner för olika ämnen. Myndighetens roll beskrevs vara att konstruera
läroplaner och kursplaner på övergripande nivå och skapa utrymme för de
professionella att utifrån lokala behov formulera mål och använda lämpliga
pedagogiska verktyg.
Myndigheten skulle också informera och implementera den statliga styrningen och förändringarna. Uppdraget beskrevs mycket allmänt i Skolverksutredningen ”Myndigheten ska också ta fram underlag och förslag till utveckling av skolan” (U1990:5, sid. 8). Myndigheten ska ”medverka till att
föra in och stimulera de förändringar och den utveckling som kan behövas i
skolväsendet”. Till utvecklingsuppdraget fördes också lärarutbildningen,
fortbildning för lärare och rektorsutbildningen. Lika övergripande beskrevs
uppdragen inom detta område. Myndigheten skulle bevaka kvaliteten och
förekomsten av lärarutbildning och rektorsutbildningen. ”Myndigheten ska
också se till att det finns tillgång till fortbildning” (U1990:5, sid 8).
Inom Skolverksutredningen betonades vikten av att alla insatser för att
utveckla skolan skulle vara övergripande och generella från den nya myndighetens sida. Den nya myndigheten skulle däremot inte lägga sig i lokal
skolutveckling eller specifika insatser som beskrevs som pedagogiska frågor,
rikta sig mot enskilda huvudmän eller befinna sig på detaljnivå. Tillsyn av
skolväsendet beskrevs som ett komplement till uppföljning/utvärdering som
skulle användas sparsamt och vid eventuella behov.
Uppdraget utvärdering/uppföljning/tillsyn beskrevs ge nödvändiga förutsättningar för att ansvarsfördelningen, och mål-och resultatstyrningen skulle
fungera mellan staten och kommunerna (U1990:5). Den överordnade uppgiften inom detta uppdrag var att skapa ”kunskap”. Utvärderingen avsåg att
belysa specifika delar av skolverksamheten under en avgränsad tid. Uppföljningen beskrevs som systematiskt insamlande av statistiska data inom alla
73

delar och områden av skolan. Utvärdering/uppföljning skulle ta fram faktaunderlag som beskrev det svenska skolsystemet. Den nationella uppföljningen skulle ge underlag till en saklig och empiriskt grundad skoldebatt, såväl
nationellt som lokalt och ge möjlighet att utveckla skolan enligt Skolverksutredningen (U1990:5). Beskrivningarna skulle genom publicering i olika media göras tillgängliga för Regeringskansliet, skolhuvudmännen och övriga
intressenter. Beskrivningen av tillsynens betydelse för den likvärdiga skolan
tonades ner under arbetet med propositionen (1990/91:18), till förmån för
uppföljning/utvärdering.

Myndighetens gränser justeras
Göran Persson förhandlade fram en lösning för en sammanhållen myndighet
som inkluderade länsskolnämnderna och gav tilläggsdirektiv (Dir.1990:77)
till Skolverksutredningen att också planera för en regional organisation inom
den nya myndigheten. Skolverksutredningen skulle nu ”utan bindning till
tidigare riksdagsbeslut se på hur de organisatoriska frågorna bäst skall lösas”
(Dir.1990:77). Samtidigt skapades tydliga begränsningar för Skolverksutredningen. Utbildningsutskottet ”har efter ingående överväganden kommit
fram till följande. Inom det nya centrala ämbetsverket bör det finnas en särskild fältorganisation. Det bör ankomma på det centrala ämbetsverket att
placera personerna i denna fältorganisation i olika delar av landet”
(Dir.1990:77, sid 3-5).
Fältorganisationen var en politisk lösning som ville mildra effekterna av
nedläggningen av länsskolnämnderna. En lokal organisation med tidigare
anställda gick inte i linje med Skolverksutredningen. För att i någon mån
råda bot på detta föreslog utredningen att samtliga tjänster i fältorganisationen skulle inrättas med tidsbegränsade förordnanden. Motivet som gavs var
att ständigt kunna tillföra organisationen ny kompetens och aktuella erfarenheter från utbildningsväsendet.
I samband med nedläggningen av SÖ och länsskolnämnderna upphörde
ytterligare två myndigheter, Statens institut för läromedel och Fortbildningsnämnderna (SFS 1988:849). Det bildades två nya myndigheter – Statens
skolverk och Statens institut för handikappfrågor i skolan. Besluten trädde i
kraft den 1 juli 1991.
Skolverksutredningen lade också förslag till en organisation för den nya
skolmyndigheten. Utredaren föreslog en matrisorganisation och en verksamhet som huvudsakligen skulle bedrivas i projektform. Förslaget innehöll
varken en organisatorisk hemvist eller medel för tillsynsverksamhet. Som en
följd av tilläggsdirektivet planerades också för en fältorganisation.
Skolverkets ansvarsområde var vid start grundskolan, gymnasieskolan
samt vuxenutbildningen med kommuner som självklara huvudmän.
Ett syfte med den förändrade ansvarsmodellen var att minska statens
kostnader. Den nya myndighetens anslag var nedskuret jämfört med SÖ och
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länsskolnämnderna. Myndigheten fick också sina första instruktioner (SFS
1991:1121). Dessa var mycket allmänna och hållna på en övergripande nivå.
Nu följer fyra kapitel där jag försöker beskriva hur styrningen av Skolverket
utformats mellan åren 1991-2014. Empirin kommer att beskriva både den
politiska styrningen av myndigheten och den myndighetsinterna styrningen.
Utgångspunkten för kapitelindelningen är de fyra generaldirektörerna. Inom
varje kapitel finns även en underindelning som följer den politiska styrningen utifrån de olika ministrarna. Jag avslutar varje kapitel med en kort sammanfattning och analys.
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Kapitel 6. Nybyggartiden 1991 – 1999

Under arbetet med Skolverksutredningen tillsatte regeringen Ulf P. Lundgren som generaldirektör. Lundgren var en känd forskare inom det pedagogiska området med läroplaners roll i den politiska styrningen som specialområde. Han var en kraftfull förespråkare för avreglering och målstyrning av
skolans arbete. Han hade deltagit som sakkunnig i flera statliga utredningar
under fyra olika utbildningsministrar. Bland annat vid läroplansarbetet under
1980-talet, där den första ansatsen till målstyrning skrevs in (lgr.-80). Lundgren var också en aktiv debattör inom skolfrågor och en stridbar kritiker av
SÖ och dess byråkratiska utformning. Han hade under en kort period själv
arbetat på SÖ. Han var vid tillfället ny rektor för ”Lärarhögskolan” (Stockholms universitets lärarutbildning) i Stockholm. Ulf P. Lundgren var en
starkt idéstyrd, karismatisk person. Han hade en hög status inom såväl forskarvärlden, som inom den politiska omgivningen.
Under arbetet med den nya ansvarsmodellen hade hans visioner gjort stort
avtryck (Stenlås, 2009). Han hade deltagit som expert i arbetet på Utbildningsdepartementet. Han hade också varit sakkunnig vid framtagandet av
propositionen om den nya ansvarsmodellen och förslaget om den nya skolmyndigheten (prop. 1990/91:14). I den av regeringen tillsatta Skolverksutredningen (U 1990:5) med uppgift att planera för den nya myndigheten, blev
Lundgren först sakkunnig och ordförande för etapp II. Han utsågs också som
ordförande i Läroplanskommittén (SOU 1992:94) med uppgift att utforma
nya läroplaner för grundskolan i linje med den nya ansvarsmodellen. Den
nya myndigheten blev en så kallad enrådighetsmyndighet, med en myndighetschef som direkt ansvarade inför regeringen. Detta var ett krav som Ulf P
Lundgren hade ”för att ta jobbet” (chef I).

Den fortsatta politiska styrningen 1991-1994
Myndigheten startade sin verksamhet 1 juli 1991. Den fortsatta styrningen av
myndighetens arbete skulle ske genom regeringens utvecklingsplaner. Dessa
skulle motsvara den skolplan som varje kommun blev skyldig att upprätta.
Regeringens utvecklingsplaner skulle lämnas till Riksdagen ungefär vartannat år enligt planerna.
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Hösten 1991 tillträdde en ny borgerlig regering. Utbildningsminister blev
Per Unckel (M) och ny skolminister Beatrice Ask (M). Två beslut med stor
inverkan på skolan genomfördes mellan åren 1991 och 1994. 1992 de specialdestinerade medlen till skolverksamhet avskaffades. Den ersattes av det
generella kommunala utjämningssystemet. Ytterligare en förändring, friskolereformen, genomfördes. Skolverket fick ansvar för att, efter ansökan, besluta om inrättande av friskolor. I den lag, som trädde i kraft 1992 och reglerade friskolornas verksamhet, skrevs också in att Skolverket blev skyldigt att
genomföra regelbunden tillsyn av dessa skolor.
De båda reformerna innebar begränsat arbete för myndigheten under de
första åren, men däremot stora påfrestningar i kommunernas verksamhet.
Enligt myndigheten upplevdes nyheterna konkurrera med implementeringen
av den nya ansvarmodellen.
Redan i det första regleringsbrevet, hösten 1991, fick myndigheten ett tillläggsuppdrag (RB 1991/92). Med hänvisning till skrivningarna i Skolverksutredningen (U 1990:5) befarade departementet att tillsynsuppdraget skulle
bli alltför lågprioriterat. Myndigheten påmindes om att arbeta med tillsyn
både av ”enskilda ärenden” och tillsyn på ”huvudmannanivå”. På huvudmannanivå skulle myndigheten – enligt tilläggsuppdraget – bedriva tillsyn
över att kommunerna följde de fastställda ”spelreglerna”.
Regeringens första utvecklingsplan lämnades till Riksdagen våren 1994.
Ett uppdrag till Skolverket gällde att driva utvecklingen mot valfrihet och att
skapa bra förutsättningar för föräldrar och barn att göra ”rationella val” genom att utveckla myndighetens informations-och utvärderingssystem.

Myndighetens ledning rekryteras
Ulf P. Lundgren var en stark bärare av nya utbildningspolitiska idéer och den
nya myndigheten skapade möjligheter för att förverkliga dessa. Myndighetens verksamhet planerades redan under de olika utredningarna, skolprojektet
och Skolverksutredningen (U 1990:5). Också den nya ledningsgruppen började växa fram under utredningstiden.
Den närmaste kretsen av medarbetare, som utgjorde den nya ledningsgruppen, var redan på plats när myndigheten formellt beslutades. Flera i den
nya ledningsgruppen kom, liksom GD från ”Lärarhögskolan”. Överdirektören liksom en avdelningschef kom från RRV på rekommendation av Anitra
Steen (statssekreterare på Utbildningsdepartementet). Dessa hade även varit
delaktiga i skolprojektet. En person med skolledarerfarenhet rekryterades.
Hon hade varit rektor i GDs hemkommun och var vid tillfället skolchef inom
samma kommun. Rekryteringen hade varit ”mycket informell” (chef V).
Det var en medveten avsikt från GD/ÖD att komplettera erfarenheter och
kunskaper. Den nya ledningsgruppen bestod av personer med pedagogisk
77

och administrativ bakgrund. Samtidigt var det personer som omfattade idén
med den nya ansvarsmodellen (chef I).
Myndighetens arbete inleddes med en omfattande rekrytering. På ledningsnivå grundades rekryteringen på en gemenskap kring den nya ansvarsmodellen, medan rekryteringen av övriga medarbetare hade påverkats av den
politiska styrningen. Beslutet om en regional organisation fattades, trots
Lundgrens motstånd, med resultat att omkring 60 % av den nya myndighetens medarbetare tidigare arbetat för SÖ. De flesta av dessa kom att tillhöra
fältorganisationen. Medarbetarna hade till övervägande del högskoleutbildning. Vid nyrekryteringen strävade man efter att ”vidga det professionella
underlaget” (chef I) och anställa nya yrkeskompetenser. Bemanningen innebar också att 1/3 av medarbetarna utgjordes av fast anställda centralt, 1/3 var
medarbetare på fältet, medan 1/3 var inlånad personal. Myndighetens fasta
dimensionering beräknades till ca 240 årsarbetare. Under de första årens
verksamhet satsade myndigheten omfattande resurser på fortbildning av de
nya medarbetarna.

Ledningen tolkar sitt uppdrag
En av de bärande idéerna, vid utformandet av myndighetens verksamhet, var
att kunskap skulle skapa grunden för skolutveckling. Myndighetens roll
skulle därför vara att bygga upp denna kunskap om skolan, övergripande och
på nationell nivå, och göra den tillgänglig för alla berörda. Kunskapen skulle
sedan efterfrågas av ansvariga och professionella. Dessa tankar lade grunden
för den så kallade ”informativa styrningen” av skolan.
Myndighetsrollen passade dåligt ihop med denna informativa styrning.
Därför tonades den delen av verksamheten ner (VP 1991/92). Författningarna, i form av läroplaner, beskrevs som utvecklingsinstrument och arbetet
med författningarna som utvecklingsarbete på nationell nivå. Myndigheten
ville inte tolka författningstexter, varken skriftligt eller muntligt. Efterkontroller i form av tillsyn uppfattades stå i strid med de övriga uppdragen och
fanns inte med i de första årens verksamhetsplanering.
För att markera myndighetens nya roll myntades begreppet att ”stanna vid
kommungränsen” (chef I). Detta skulle ytterligare markera var gränsen för
statens ansvar upphörde och var skolhuvudmannens ansvar tog vid.
Ledningen tog avstånd från all detaljstyrning, oavsett detta gällde styrning
av skolan eller verksamhet som berörde skolverksamheten, som fanns hos
andra aktörer. Det var indirekt och på avstånd som myndigheten skulle bidra
till skolans utvecklingsarbete. Ledningen ville inte att myndigheten skulle
ingripa i skolans direkta pedagogiska utveckling. Det ansvaret låg hos de
professionella i skolan med stöd från den pedagogiska forskningen. Detta
inbegrep även högskolornas utbildning av lärare och rektorer. Det var indirekt som högskolorna skulle påverkas. Uppdraget tonades ner och myndig78

heten släppte sin styrande roll. Motiveringen var att en myndighet inte skulle
styra högskolor.
Skolhuvudmän, skolledning och inte minst den pedagogiska personalen
skulle istället motiveras att arbeta med utveckling av den egna verksamheten
genom att de fick tillgång till en samlad kunskap kring skolan och skolans
resultat. Kunskapen skulle skapas genom uppföljning och utvärdering samt
göras tillgänglig av myndigheten. Detta ingick i den ”informativa styrningen” (VP 1991/92, sid. 22).
Ledningen såg som en av sina viktigaste uppgifter att komma igång med
det nya uppföljningssystemet. Hela ansvarsmodellen ansågs bygga på att
uppföljningssystemet började leverera ”kunskap”. Myndigheten skulle också
bygga upp det nationella uppföljningssystemet. I direktiven till den nya
myndigheten betonades vikten av att kommunerna skulle vara delaktiga vid
konstruktionen av statistiksystemet (prop. 1990/91:18). Avdelningarna för
uppföljning och utveckling var därför centrala för den nya ledningen.
Den nya modellen krävde också nya läro-och kursplaner som gick i linje
med de nya styridealen. Dessa utvecklades i en kommitté med Ulf P. Lundgren (SOU 1992:94 – Skola för bildning) som ordförande. Även om målstyrning redan introducerats under 1980-talets läroplansarbete var det en
omfattande omorientering. Denna gällde i lika hög grad för myndighetens
medarbetare, som för de aktiva inom skolan. Ledningen tonade därför ner
förväntningarna på snabba externa resultat och fokuserade på den inre kunskapsuppbyggnaden.
Skolverksutredningen (U 1990:5) hade slagit fast att den mål-och resultatstyrning som skulle gälla för statens styrning av skolhuvudmannen, skulle
gälla för styrningen från regeringen i förhållande till den nya myndigheten.
Denna ville både välja och utveckla medel och metoder för att nå de av regeringen uppsatta målen. Även om all verksamhet inom myndigheten skulle
vara baserad på uppdrag från regeringen skulle dessa uppdrag vara så generella att de ”medger ett mera fritt förhållningssätt mot uppdragsgivaren” (U
1990:5, sid. 10).

Den myndighetsinterna styrningen
Styrningen av myndigheten byggde på starka värderingar. Ledningen ville
skapa en ”kunskapsorganisation”, där visionen för den nya skolan skulle
vägleda medarbetarnas föreställningar och handlande och styra verksamhetens utformning.
De ”professionella” medarbetarna skulle ges stort utrymme att tolka de
övergripande värderingarna, den övergripande visionen för den nya skolan
och forma innehållet vid verksamhetens organisering och genomförande. För
detta krävdes flexibilitet, öppenhet och utrymme för ständigt pågående förändringar.
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I den första verksamhetsplanen utvecklade ledningen myndighetens roll.
”kunskapsorganisation” beskrevs som ”en organisation som skapar kunskap”
”Skolverket är en kunskapsorganisation, vars verksamhet präglas av integritet, kvalitet och kompetens” (ÅR 1991/92). Skapandet av kunskap skulle
utveckla inte bara skolverksamheten utan även myndigheten till en kunskapsorganisation. ”Vi tycker inte en massa”. Vår verksamhet ”vilar på empirisk grund, det var en grundläggande attityd”. Vi ska ställa ”nya frågor och
nya svar”. Att ”vi får ett institutionellt minne, väldigt centralt” (chef I).
Lundgren uppfattades som en person som – både innanför och utanför
myndigheten – engagerade människor för sina idéer kring skolan och dess
framtid. Samtidigt var det en enig myndighetsledning som bar fram värderingarna som skulle forma den nya myndigheten. ”Han förförde oss alla”
(chef V).
Dessa värderingar, i linje med visionen att skapa en kunskapsorganisation, inbegrep en starkt nedtonad ledarroll. Den styrande rollen för chefspersonalen var medvetet begränsad för att ge utrymme för det som skulle formas och fyllas av det ”professionella arbetet” och de ”professionellas frihet”.
Ledningen ansåg sig sakna erfarenhet av organisationsarbete och hade
”ingen att rådgöra med” (chef I). ”Staten startar myndigheter men det finns
inget start-kit, för att starta myndigheter”. Samtidigt hade GD en tydlig bild
av den nya myndighetens organisering, styrning, samt utformningen av ledarskapet och medarbetarskapet. Han såg sig som en idébärare som ”hade en
modell, en utbildningspolitisk idé väldigt klart” (chef I).
SÖ´s starkt hierarkiska organisation och stela strukturer var avskräckande
exempel vid utformandet av den nya myndighetens organisation. Istället
ville ledningen skapa stor flexibilitet med långtgående delegation av ansvar
och befogenheter. Det skulle inte finnas chefer med ansvar på olika hierarkiska nivåer eller chefer med makt eller befogenheter att styra verksamhet
eller medarbetare.
Ledningen valde medvetet en flexibel, projektbaserad organisation. Den
beskrevs som en form av matris med ett huvudkontor indelad i avdelningar
och en regional verksamhet. Matrisen bildades genom dels den administrativa överbyggnaden i form av avdelningar och ett antal stabsenheter, dels av
det som kallades ”program”. Avdelningarna hade chefer med administrativa
ansvarsområden och uppgifter som personalfrågor. Inom programmen samordnades verksamhetens utveckling och innehåll. All verksamhet genomfördes i projektform med både skolverksmedarbetare och projektanställda personer.
Myndigheten hade förutom den centrala verksamheten även en fältorganisation. Denna var indelad i regioner med var sin regionchef. Fältorganisationen var utspridd över landet och de flesta medarbetarna var ensamma på
respektive ort. I Riksdagens beslut över en fältorganisation förutsattes att
den, för att bli flexibel och kunna tillföras olika kompetenser, skulle bygga
på projektanställd personal. Detta visade sig inte möjligt (Tilläggsprop.
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1991/92). Fältorganisationen bestod istället till största delen av personer som
tidigare hade arbetat inom länsskolnämnderna och som myndigheten blev
”nödgad att återanställa” då ”kommunerna hade dåligt ställt. Det fanns inte
jobb åt folk” (chef I). Myndighetens nya ledning var övertygad om att fältorganisationen var en tillfällig lösning.
Utifrån arbetet i Skolverksutredningen (U 1990:5) delades både avdelningar och program upp i utveckling och uppföljning/utvärdering. I linje
med Skolverksutredningen fanns inte tillsyn med vid den inledande organiseringen.
Alla delar av myndighetens verksamhet skulle mötas i fältorganisationen
där fältets medarbetare förväntades delta i centrala projekt inom de olika
programmen. Centralt fanns en fältstab, vars chef också ingick i ledningsgruppen. Fältstaben skulle inom de olika programområdena ansvara för planering och utvärdering av övergripande projekt (Telefonkatalog januari
1992), där medarbetare från fältet ingick.
Fältet hade också vissa egna arbetsuppgifter, som inte samordnades
centralt. Några av dess uppgifter var tillsyn med anledning av externa anmälningar (av missförhållanden i skolan) och så kallade tillståndbeskrivningar av skolverksamheten (Skolverksutredningen U 1990:5).
För de första åren saknades det ett organisationsschema bland de diarieförda dokumenten. Bilden nedan fanns i en personaltidning från 1992. Den
visar de tre centrala avdelningarna: uppföljning, utvärdering och utveckling,
liksom enheterna för forskning, fristående skolor (start 1992), ekonomi,
verksstab, juridiska enheten och personalenheten samt fältorganisationen
med 8 regioner. Bilden visar att det vid tiden fanns fem program, utvecklings
– uppföljnings, forsknings och tillsynsprogrammen.
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Figur 2. Den första organisationen

Överdirektören ansvarade för myndighetens stabsfunktioner. Centralt fanns
ledningsstaber med huvudsakligen övergripande administrativa uppgifter
under överdirektören. Stabens arbetsuppgifter beskrevs som; verksamhetsplaner, årsredovisningar mm (telefonkatalog 1992, personaltidningar).
Centralt fanns ytterligare en verksamhet, enheten för fristående skolor. Här
skedde flera chefsbyten redan under de första åren. Utformningen blev olika
för olika delar av verksamheten.
Utvärderingsavdelningen fick redan från start en avdelningschef och en
enhetschef för forskningsenheten. Enhetschefen var programansvarig för
både forsknings- och utvärderingsprogrammen. Han lämnade myndigheten –
den enda från ledningsgruppen under ”nybyggartiden” – efter något år och
forskningsenheten lades ner. Myndigheten hade även fortsatt omfattande
kontakt med forskningsverksamhet, men detta samordnades från en stabsenhet.
Uppföljningen hade redan från start en avdelningschef som också var
programansvarig. Utvecklingsavdelningen hade vid start på samma sätt programansvarig och avdelningschef i en och samma person. Denna ersattes
efter några år som avdelningschef, men kvarstod som programansvarig.
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Inom utvecklingsavdelningen formades i ett första steg grupper istället för
enheter. Tillsynsprogrammet tillsattes 1992.
Organiseringen anpassades efter de olika medarbetarna.
Fältorganisationen bestod av åtta regioner med var sin regionchef. Medarbetarna fanns placerade, i allmänhet ensamma, med geografisk närhet till
skolhuvudmännen. Vid start fanns centralt under en kort period en fältstab
med en stabschef. Denna hade ”ansvar för planering och utvärdering av
övergripande projekt inom de olika programområdena: utveckling, uppföljning och fortbildning samt för rektorsutbildning” (Telefonkatalogen 1992,
sid. 21). Denna funktion fick aldrig acceptans från fältet. Stabschefen fick
andra arbetsuppgifter efter några år.
I linje med besluten från Skolverksutredningen (U 1990:5), där generaldirektören hade varit ordförande, eftersträvades även en rörlighet bland medarbetarna. Detta skulle säkras genom att endast 1/3 av befattningarna bemannades med fast anställd personal. Verksamheten skulle tillföras ständig
ny kompetens genom projektanställningar och externa experter. Den fast
anställda personalen hade sin organisatoriska tillhörighet i en avdelning, en
enhet eller i fältorganisationen. Samtidigt deltog medarbetare från olika avdelningar i projekt tillhöriga de olika programmen.
Den interna informationen utformades omsorgsfullt och syftade till att
medarbetarna skulle känna till och omfatta värderingarna kring den nya styrningen ”Här handlar det om att övertyga, att ha en idé” (chef I). Mycket av
informationen skedde direkt från generaldirektören, som skapade både personliga och skriftliga kanaler. Centralt hölls stormöten med utrymme för
diskussion och delaktighet. Medarbetarna i fältorganisationen hade genom
sin geografiska placering och avsaknaden av arbetskamrater sämre tillgång
till information. De satt ensamma ”med en dator” (chef V).
Myndighetens ledning ville, som nämnts ovan, skapa en flexibel organisation och var öppen för förändringar och justeringar. Redan andra verksamhetsåret – innan myndigheten granskats från externt håll – skedde de första
justeringarna av den centrala organisationen. I ett första steg inrättades ett
tillsynsprogram inom staben. Det bildades även en ny enhet inom uppföljningsverksamheten med ny enhetschef.

Verksamhetens interna mål och genomförande
Ledningen redovisade höga ambitioner. Styrningen av verksamheten skulle
enligt projektdirektiven baseras på ”en verksamhetsstruktur som är produktoch resultatorienterad” (VP 1991/92, sid. 4). Lundgren såg mål- och resultatstyrningen av skolan som ett föredöme för andra länder samt utformningen
av den nya myndigheten som en ny modell för myndighetssverige. Ledningen skapade tidigt kanaler för att dela med sig av visioner och idéer. Det kom
också ”många studiebesök från utlandet” (chef I). Styrningen var också tänkt
att ske, analogt med skolverksamheten, genom att beskriva målen och följa
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upp resultaten och möjliga effekter. Målen utformades för olika nivåer, medan medlen skulle utformas på respektive nivå och inte styras utifrån eller
uppifrån.
Målstyrningen kompletterades med beslut av olika projekt. Dessa var under de första åren koncentrerade på utvecklingsarbetet för den interna uppbyggnaden och av olika delar av verksamheten (VP 1991/92; 1992/93;
1993/94). Besluten om inrättande av projekt, liksom besluten kring den
övergripande budgeteringen för de olika projekten och de olika programmen
låg i ledningsgruppen.
Nedan följer en beskrivning av programmens innehåll.
Utvecklingsprogrammet
Skolverksutredningen (U 1990:5) organiserade omfattande uppdrag inom
utvecklingsprogrammet. Till programmet hörde arbetet med de styrande
dokumenten, uppdragen att arbeta med utbildning/fortbildning för lärare och
skolledare och rektorsutbildningen. Det var också utvecklingsprogrammet
som skulle ta fram förslag till övergripande utvecklingsfrågor av nationellt
intresse och implementera dessa.
Utvecklingsprogrammets/utvecklingsavdelningens verksamhet beskrevs i
den interna telefonkatalogen (VP 1991/92, sid. 17): ”Ansvarar för frågor
som rör läroplaner och kursplaner. Stödjer och stimulerar skolutveckling
genom bland annat referensmaterial. Arbetar också med frågor som rör
läromedelsutveckling.”
Regeringen hade tillsatt ett flertal utredningar i samband med förändringarna. Den huvudsakliga styrningen av skolan, var tänkt att ske genom de s.k.
nationella styrdokumenten, läroplaner för olika skolformer och kursplaner
för olika ämnen i linje med den nya ansvarsmodellen (prop.1988/89:4;
1990/91:18). Grundskolans och gymnasieskolans nya läroplaner liksom nya
betygskriterier arbetades fram under de första åren av 1990-talet. De tidiga
intentionerna omtolkades under utredningsarbetets gång, och de styrande och
normerande rollerna tonades ner.
Ledningen ville inte att myndigheten skulle ingripa i skolans direkta pedagogiska utveckling. Ansvaret låg hos skolans professionella med stöd av
den pedagogiska forskningen. Ledningen tog avstånd från all detaljstyrning.
Begreppet ”informativ styrning” markerade både synen på styrningen och på
myndighetens roll i direkta utvecklingsinsatser. Uppfattningen var att staten
skulle hålla ett lagom avstånd till kommunerna och inte ta över skolhuvudmannens ansvar.
Under de första åren tog arbetet med de nya läroplanerna och kursplanerna mycket resurser, trots att myndigheten valde att inte tolka eller förtydliga
dessa dokument. Att inte normera, det vill säga att inte tolka författningstexter, var den interna policyn ”inte den politiska viljan, det var visionen” inom
myndigheten (chef V). Medarbetarna fick inte heller förklara eller tydliggöra
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något muntligt. Inom myndigheten ”fanns egentligen inget motstånd, ingen
diskussion om att kommunerna skulle bli självstyrande och vi skulle inte tala
om någonting, utan stödja så där jätteallmänt med kursplaner” (chef V).
Telefonsamtal kunde ibland få ett löjets skimmer enligt en tidigare chef.
”Enda gången man kunde känna, att man var normerande var det sånt som
diskriminering och allt på den nivån, då var det klart. Men i övrigt gick det
inte att säga något. Vi var inte normerande” (chef V).
Lärarutbildning/fortbildning liksom skolledarutbildning framställdes som
ett viktigt inslag under utredningsarbetet. Den skulle motverka en befarad
urholkning av den likvärdiga skolan i samband med decentraliseringen och
vid lärarnas kommunalisering (prop. 1989/90:41; prop. 1990/91:18). Även
om det var kommunerna som hade ansvar för att anställa personal, låg det på
staten att säkra lärarnas tillgång till kompetenutveckling. Detta skulle säkras
genom att det fanns likvärdig och bra fortbildning att tillgå i hela landet. Den
nya myndigheten skulle även fullfölja den skolledarutbildning som hade
pågått ett antal år och därefter bidra till en ny utbildning för skolledare (RB
1991-1993).
Lärarutbildningen var tidigare kraftigt styrd från SÖ. Den nya ledningen
beslutade att släppa både lärarutbildning och fortbildning samt 1993/94 föra
över ansvaret för utformandet till högskolor. Statens möjlighet att styra begränsades nu till själva upphandlingen av dessa utbildningar. På motsvarande sätt klev myndigheten tillbaka kring rektorsutbildningen. Den gamla
rektorsutbildningen slutfördes, varefter den nya skolledarutbildningen upphandlades från högskolor. Motivet var att högskolor är bäst lämpade att
sköta en högskoleutbildning utan styrning från en statlig myndighet.
Arbetet att bedriva skolutveckling på ”nationell nivå” genomfördes genom bland annat publicering av informationsmaterial, konferenser och fördelning av medel till utvecklingsprojekt. Tolkningen av uppdraget begränsades av de övergripande värderingarna. Definitionen av vad som betraktades
ha nationellt intresse snävade också in de aktuella områdena. ”När Ulf och
Lena startade Skolverket skulle det inte finnas några utvecklingspengar. Det
var riktigt illa om vi hade utvecklingspengar” (chef V). När myndigheten
fick pengar för direkt skolutveckling gällde det att ”se till att de kom ut så
snabbt som möjligt”. ”Regeringen måste naturligtvis ge oss pengar för det är
deras enda sätt att tala om vad dom håller på med”. ”Varför skulle vi vara
emot det då? Jo, för det ingick inte i systemet. Det gick emot visionen, att
det skulle finnas pengar” (chef V). Projekten inom utvecklingsprogrammet
genomfördes, som nämnts tidigare, med medarbetare som hämtades från
både utvecklingsavdelningen och fältorganisationen. Även inlånad personal
deltog i projekten.
Uppföljningsprogrammet
Myndigheten såg sitt uppdrag som kunskapsframställare och kunskapsspridare. Kunskapen skulle till stor del samlas in genom uppföljningsprogram85

met. Insamlandet skulle omfatta en mängd aspekter av skolans verksamhet.
Systemet för uppföljning skulle utformas utifrån de mål som angavs av staten, främst i läro- och kursplaner. Uppföljningen beskrevs som en ”löpande
registrering” som var tänkt att ge jämförelser över tid och visa på avvikelser
och förändringar.
Den kunskap som skapades genom uppföljning (liksom utvärdering)
skulle skapa underlag för skolutveckling på övergripande nivå. Kunskapen
skulle ge underlag till politiska beslut av riksdag och regering. Genom att ta
del av den samlade kunskapen som resultaten gav, skulle också skolhuvudmän, skolledning och inte minst den pedagogiska personalen vara motiverade att arbeta med utveckling av den egna verksamheten. Detta var den
”informativa styrningen” (VP 1991/92).
Mål för uppföljningsprogrammet enligt myndighetens första verksamhetsplanering, var att ta fram faktaunderlag som beskriver det svenska skolsystemet. Beskrivningarna skulle genom publicering i olika media göras
tillgängliga för Regeringskansliet, skolhuvudmännen och övriga intressenter.
Den nationella uppföljningsinformationen skulle bidra till en saklig och empiriskt grundad skoldebatt, såväl nationellt som lokalt.
Underlaget till det nationella systemet skulle samlas in av kommunerna
och skolan. En ny lag ålade skolhuvudmannen att lämna uppgifter till Statistiska Centralbyrån (SCB) som på uppdrag av Skolverket skulle bearbeta
dessa uppgifter. Vilka dessa uppgifter var beslutades när myndigheten startade och har sedan, för jämförbarhetens skull, varit ganska stabila. Uppgifterna som lämnades måste vara korrekta. I direktiven till den nya myndigheten betonades vikten av att kommunerna var delaktiga vid konstruktionen
av statistiksystemet (prop. 1990/91:18).
Avdelningschefen, som också var programansvarig för uppföljningsverksamheten, som framgår ovan, hade följt uppbyggnaden av den nya myndigheten från skolprojektet på departementet och hade starkt stöd från GD både
som person och för den verksamhet som han var satt att arbeta med. Verksamheten var till att börja med alltigenom organiserad i projekt. Liksom
övrig verksamhet var uppföljningsprogrammet beroende av fältets insatser.
Dessa skulle stå för de så kallade tillståndsbeskrivningarna.
De första åren redovisades omfattande metodutveckling. Utvecklingsarbetet handlade om hur information skulle inhämtas och hur den skulle förmedlas. Men också det interna arbetet behövde utvecklas. Redan 1993 bildades två enheter med var sin enhetschef. Ytterligare kompetens tillfördes både
med kunskap från skolan och inom ADB samt en informatör som skulle föra
ut den kunskap som byggdes upp.
Även uppföljningsprogrammet var vid bemanningen av sina projekt beroende av fältets medverkan. Inom uppföljningsprogrammet skulle dessa stå
för det som kallades tillståndsbeskrivningar.

86

Utvärderingsprogrammet
Medan uppföljning var en fortgående statistikinsamling, skulle utvärderingar
belysa frågor ämnesvis och fördjupat. Till att börja med hade utvärderingsverksamheten ett eget program med en programansvarig. Verksamheten
hade nära samarbete med externa forskare. Efter några år närmade sig utvärderingsverksamheten uppföljningen organisatoriskt genom olika chefsbyten.
Forskningsprogrammet
När myndigheten startade inrättades även ett forskningsprogram. Programmet följdes även av en forskningsenhet. Syftet var att hålla nära kontakt med
universitet och högskolor. Enhetens chef var även programansvarig. Verksamheten upphörde efter upplevda svårigheter och redan 1993 lämnade dess
chef myndigheten.
Tillsynsprogrammet
I utredningarna under 1980-talet sågs tillsyn, tillsammans med tydliga styrande dokument och det riktade statliga stödet, som en av de viktiga hörnpelarna i en decentraliserad modell för att säkra den likvärdiga skolan. Under
hela utredningstiden minskades dock tillsynens betydelse för den nya ansvarsmodellen. I ett första steg beskrev propositionen (1990/91:18) uppföljning/utvärdering/tillsyn som en gemensam kontrollfunktion för den likvärdiga skolan.
När Skolverksutredningen lämnade sitt förslag innehöll den ingen central
organisation eller avsatta medel för tillsynsverksamheten. ”Skolverksutredningen exkluderade tillsyn vid fördelning av resurserna” (chef XIII). Vagt
planerades för ett delprogram tillsyn, men ingen programansvarig var utsedd
vid start.
Detta var en följd av att ledningen ifrågasatte tillsyn som redskap i den
nya ansvarsmodellen. ”Tillsynen var ett problem” (chef I). Dels var den inte
i linje med den informativa styrningen, dels ansågs Skollagen dåligt lämpad
för ändamålet. För att kunna bedriva tillsyn ansåg ledningen att det krävdes
en ny skollag, med tydliga sanktionsmöjligheter. ”Jag tjatade hela tiden; en
läroplan som var uppbyggd efter samma princip plus en skollag som gav bas
för tillsynen” (chef I).
Trots detta förekom tillsyn som verksamhet, då myndigheten fick in anmälningar om upplevda missförhållanden. Dessa så kallade ”enskilda ärenden” gick till fältet. De handlades av enskilda handläggare utan samordning
inom myndigheten.
Ledningens plan var att följa den nya ansvarsmodellen genom uppföljning
och utvärdering. Tillsynen skulle bara granska sådant som inte redan ingick i
utvärdering eller uppföljning (ÅR 1991/92). I ett tilläggsuppdrag till det
första regleringsbrevet påmindes myndigheten om att genomföra tillsyn av
”enskilda ärenden” och på ”huvudmannanivå”. Enligt myndigheten var den
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första delen av uppdraget ”enskilda ärenden” lätt att precisera. ”Enskilda
ärenden” handlade om enskild elevs rättigheter. Bedömningarna handlade
om i vilken grad huvudmannen levde upp till kraven på olika former av stöd,
hjälpmedel och undervisningen generellt. Anmälningarna kunde också gälla
kränkande behandling från personal eller från andra elever. Dessa ärenden
aktualiserades utifrån externa anmälningar, som oftast en elevs förälder lämnade till myndigheten. Det kunde också komma uppgifter eller anmälningar
från annat håll, bland annat media.
Ansvaret, resurserna att utreda och eventuellt beslutsfattande i” enskilda
tillsynsärenden”, krävdes enligt Skolverksutredningen, ingen intern samordning trots att handläggningen krävde tolkning av författningstext.
Ledningen bedömde samtidigt att fältorganisationens medarbetare saknade kompetens för arbetet. ”Tillsynen behövde förankras i fältet. Utbilda
folk i tillsyn. De första var av mycket dålig kvalitet och undermåliga” (chef
I).
I sin första verksamhetsplanering (VP) för verksamhetsåret 1991/92 skrev
myndigheten (som svar på tilläggsuppdraget), att ”gränserna mellan Skolverkets olika insatser f.n. är oklara”. Vad är ” till exempel dialog och rådgivning, stöd av olika slag (inklusive fortbildning) uppföljning och utvärdering”. ”Grundfrågan är fortfarande när den skarpa tillsynen” (VP 1991/92,
sid 5) skall utövas? För att precisera detta tillsatte ledningen ett projekt, som
till att börja med skulle hållas ihop av det nyinrättade tillsynsprogrammet
inom verksstaben.
De interna arbetsformerna
Det praktiska arbetet skulle genomföras ”huvudsakligen i projektform inom
ramen för något program” (Arbetsordning, AO, 1993-09-20 7§). Projekttanken sågs av ledningen som en naturlig del i en kunskapsorganisation. ”Uppgifterna skulle identifieras centralt” och ”ges tydliga frågeställningar och
avgränsad budget”. ”Man ville ha ett helt annat synsätt, helt annan styrning.
Det här skulle vara modernt och flexibelt, arbeta med intressanta frågor inga
långsiktiga basuppgifter” (chef V). Genom att arbeta i projektform ville man
skapa flexibilitet och inte binda sig vid fasta personalgupper. Medarbetarna
skulle arbeta i de olika projekten, i ständigt nya konstellationer, utan att låsas
in i fasta strukturer i form av organisatoriska gränser och ramar. Det skulle
skapas en informell struktur men med starkt professionellt inflytande.
Huvuduppgiften för den fasta personalen skulle vara att leda, organisera
och samordna arbetet samt utveckla en bred kompetens inom olika sakområden. Under de första åren tillsattes projektledarna direkt av GD, varefter det
delegerades allt längre ut i organisationen. Projekten fick en hög grad av
självständighet. Projektledarna hade befogenheterna att inom projektens ram
både rekrytera och hantera budgeten, samt vid upplevda behov samarbeta
med andra projekt.
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Samordningen av verksamheten skulle ske genom en stark förankring av
visionen, idéer och mål. Samordning, genom organisering mellan avdelningar, program och olika projekt, tonades ner. Det var istället projekten och
projektdeltagarna som bröt ner den övergripande visionen, tolkade uppdragen och omvandlade dessa till verksamhet. Projektledarna hade ansvar för
projektens budget och rekrytering av projektdeltagare. Dessa var antingen
anställda vid myndigheten eller var externa personer. Avsikten var dels att få
kontakt med aktiva inom skolan, dels få tillgång till kunskap som myndigheten saknade. Projektorganisationen drevs väldigt långt och medarbetarna
skämtade om att t.o.m. kaffekokning var projektlagd.

Inom myndigheten 1991–1994
Myndighetens interna utformning var en viktig del av ledningens vision.
Skolverket skulle bli efterfrågad genom sin kunskap om skolan. Myndigheten skulle vara en ”kunskapsorganisation”. ”Vi baserar våra tankar på kunskap som vi själva bygger upp” (chef I). ”Allt skulle vila på empirisk grund
och ett institutionellt minne” (chef VIII). Myndighetens utformning skulle
också vara en ”föregångare vid förändring av den offentliga verksamheten”
(chef I).
Efter några års verksamhet hade ett antal interna problem identifierats
samtidigt som både Riksrevisionsverket (RRV) och Riksdagens revisorer
(RR) genomfört granskningar av myndigheten. Svårigheterna berörde fältorganisationen och tillsynsverksamheten samt projektorganisationen och matrisorganisationen.
Ledningen ”förväntar sig svårigheter” (chef I) redan från start kring fältorganisationen. Den nya myndighetsledningen ”fick inte med sig cheferna”
(chef I) i fältorganisationen och det uppstod en hel del konflikter. Chefen för
fältstaben, som var centralt placerad, med uppdraget att samordna verksamheten, fick aldrig behörighet att samordna arbetet utan ”försvann eller tonades ner” (medarbetare). Det saknades även stöd från ledningen för den samordnande rollen. ”Regioncheferna var speciella personer” (chef I), de accepterade ingen samordning. Flera försök att styra upp verksamheten hade avbrutits eller ”självdött”. ”Det var svårt att hålla ihop det här schabraket, de
(fältorganisationen, min anmärkning) fick aldrig riktig betydelse för skolorna
utanför” (chef V).
Det fanns från början även en osäkerhet kring hur fältorganisationen och
dess medarbetare skulle agera i förhållande till kommuner och skolor. Ledningen hade därför bestämt att medarbetarna skulle stanna vid ”kommungränsen”. Efter några år såg de sina farhågor bekräftade. Problemen som
identifierades sammanhängde med medarbetarnas tidigare roll från länsskolnämnderna. ”De fortsatte sitt liv” ”kom som någon sorts övermyndighet och
tittade” (chef I). Andra problem, som snabbt visade sig, var negativa effekter
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av medarbetarnas ensamarbete. Fältet omfattade drygt hälften av alla myndighetens fasta medarbetare.
Olika brister upptäcktes redan de första åren även inom tillsynsverksamheten. De anmälningar som utreddes kring enskilda elevers rätt visade brister
i kvalitet och likformighet och genomfördes dessutom inte enligt myndighetsledningens övergripande principer.
Projektorganisationen var en av grundstenarna i den interna strukturen.
Tidigt uppmärksammades problem, även centralt, inom verksamheten, med
försenade och fördyrade projekt och brister vid samordningen som följd.
Beslutade projekt inskrivna i verksamhetsplaner genomfördes inte eller blev
kraftigt försenade (ÅR 1992/93; 1993/94). Dessutom upptäcktes kompetensbrister. Kunskaper inom bland annat skoljuridik bedömdes brista liksom
förvaltningskunskap. Förmågan att arbeta i projekt beskrevs också brista.
Som svar på kompetensbristerna skapade tillsynsprogrammet, som stöd till
fältets medarbetare, en ”verktygslåda” för tillsynsutredningar (VP 1993/94).
Projekten hade även svårt att leva upp till de uppsatta målformuleringarna
och att hålla sig inom de ramar som ledningen formulerade. ”Det fanns en
sorts löslighet över det hela” (chef V). Effekten blev bland annat att flera
projekt arbetade med samma fråga. Men också att projekten gick långt utanför de egna uppdragen. ”De hade pengarna och det drog ut på tiden. De
gjorde allt möjligt därför att alla hade sina hjärtefrågor” (chef V).
Även konstruktionen med inlånad personal ”blev väldigt jobbigt i början.
Vet inte om det någonsin fungerade” (chef V). Den inlånade personalen
återkom i olika projekt och den eftertraktade flexibiliteten och tillskottet med
ny kompetens uteblev. ”Projektidén var överrationell”. ”Vi insåg inte att
folk, som kom från skolan, inte visste vad detta var” (chef I).
Verksamheten påverkades även av konflikter och en ganska stor rörlighet
bland de ursprungliga medlemmarna i ledningsgruppen, som nämnts ovan.
Chefen/programansvarig för forskningsenheten lämnade organisationen.
Utvecklingsavdelningen hade flera chefsbyten. Chefen för fältstaben bytte
arbetsuppgifter. De tidigare cheferna blev kvar i organisationen, ibland med
nya ansvarsområden. Men lika ofta som delar av ”ledningsstaben”, vilket
också ledde till oklarheter och spänningar.
Ledningen valde efter några år, att genomföra ett ”omfattande inre utvecklingsarbete”. För att komma tillrätta med de interna problemen. Förändringsarbetet, som genomfördes 1994, påverkade även verksamheten under
1995. Den siktade dels in sig på att staga upp projektarbetet, dels att omorganisera fältet. Fältets medarbetare koncentrades till 11 geografiska enheter.
Dessa fick var sin regionchef, men ingen central ledning. Omorganisationen
av fältet skulle lösa problem som hade sammanhängt med ensamarbetet och
till viss del även den bristande samordningen.
För att komma till rätta med problemen och förbättra projektstyrningen
infördes nya strukturer för arbetet genom kvalitetsgrindar och projektstyr90

ningsmodeller. Samtidigt skapades begreppet ”basuppgifter”. Dessa skulle
innefatta arbetsuppgifter som var av mer löpande karaktär.
Det nya tillsynsprogrammet inrättades med uppdrag att beskriva, avgränsa
och planera innehållet i tillsynen. Programmet fick även i uppdrag att identifiera och beskriva myndighetens tillsynsroll i förhållande till skolhuvudmännen. För att för bättra tillsynen inrättades också en ny tillsynsenhet, en ”central funktion för tillsynsprogrammet”. Den progammansvarige för tillsynsprogrammet blev nu också chef för den nya enheten. Funktionen skulle svara
för strategiutveckling, initiering av tillsynsprojekt, programutveckling, stöd
och rådgivning till fältet i deras tillsynsarbete, och kvalitetskontroll före
slutliga beslut mm (ÅR 1994/95).
Resurserna för själva genomförandet av tillsynen fanns även fortsättningsvis i fältorganisationen, med undantag för fristående skolor som budgeterades centralt. I och med att tillsynsenheten inrättades, och fram till en
organisationsförändring 2001, genomfördes tillsyn i en renodlad matrisform.
Beställaren tillsynsprogrammet och resurshållaren fältorganisationen, var
olika organisatoriska delar i myndigheten.
En annan fråga som hade identifierats var svårigheterna att hantera matrisorganisationen. Fältet och avdelningarna centralt utgjorde en matrisorganisation. Medlemmar från fältorganisationen skulle dels delta i de centrala
avdelningarnas/programmens projekt, dels hantera de egna uppdragen. Då
det saknades samordning var det de enskilda medarbetarna som ytterst fick
prioritera vilka projekt de skulle delta i, vilket blev en ”konflikt för medarbetarna.” (chef VII). ”Vi hade sett allihop att det här inte gick. Vi jobbade på
två plan” (chef V). Dels i programmen, dels i linjeorganisationen. Detta upplevdes otydlig, ”som ett virrvarr av trådar, nej, ett virrvarr av nät” (chef V).
Matrisorganisationen, projektorganisationen och projektledarnas starka
ställning bestod även efter organisationsförändringen.

Myndigheten och omvärlden
Från politiskt håll kom under de första verksamhetsåren, ingen kritik mot
den nya myndigheten (Haldén, 1997:2). Kontakterna mellan den nya ministern och myndighetens ledning fungerade väl även efter regeringsskiftet.
Det förekom regelbundna möten med både ministern och statssekreteraren.
”Vi träffades regelbundet, kunde hålla nere direktstyrningen” (chef I).
Efter de första årens lugn kritiserades istället Skolverket från andra håll,
som skolan och skolhuvudmännen. Statens, kommunernas och inte minst
skolverksamhetens roller förändrades radikalt inför skolstarten hösten 1991.
Den nya skolmyndigheten, som startade den 1 juli samma år, behövde både
rekrytera personal och forma den egna verksamheten vid samma tidpunkt
som den nya ansvarsmodellen trädde i kraft. Kommunerna, de nya skolhu91

vudmännen liksom skolans medarbetare fick genomföra omställningen utan
medverkan från den statliga myndigheten.
Tidigt kom kritik mot myndighetens verksamhet från kommunerna. Deras
möte med Skolverket skedde främst via fältorganisationen. Skolverkets modell med självständiga projekt märktes inte minst i denna del av verksamheten. Kommunerna klagade på olika, delvis motstridiga, signaler. Man var
missnöjd med att undervisningsråden gick långt över kommungränsen, bland
annat genom att kontakta rektorer och lärare direkt. Men det fanns också
missnöje med att få för lite stöd i tolkningsfrågor (Jacobsson och SahlinAndersson 1995). Det efterfrågades stöd från en mer samlad och tydlig
myndighet.
Kritiken kom även från granskande myndigheter som Riksrevisonsverket,
Riksdagens revisorer. Statens granskande organ – Riksrevisionsverket
(RRV) och Riksdagens revisorer (RR) – lämnade ett antal rapporter med
iakttagelser kring den nya myndigheten och dess verksamhet. Det som uppmärksammades var bristen på tillsyn och sättet att förhålla sig till utvecklingsuppdraget (RRV 1994:14; RR 1993/94:7).

Mellan politik och myndighet 1994–1998
Efter valet hösten 1994 bytte Sverige regering. Ylva Johansson blev ny socialdemokratisk skolminister. Olika rapporter visade att den nya ansvarsmodellen inte hade fått fäste i kommunerna. Den nya målstyrningen hade inte
fått de utlovade effekterna. Modellen var ny och ansågs svår att hantera. Det
fanns mål på två nivåer – uppnåendemål och strävansmål – som skulle tolkas
och omsättas på lokal nivå. ”Hur ska människor förstå att vi har två sorters
mål ett man ska sträva mot och ett som man ska uppnå?” (chef V). Även
flera av myndighetens val som att stanna vid ”kommungränsen” och inte
tolka och implementera läroplaner och kursplaner ifrågasattes.
Kritiken mot myndighetens verksamhet hade ökat succesivt i takt med att
effekterna av den stora skolreformen inte utföll enligt förväntningarna. Regleringsbreven innehöll upprepade och tydliga signaler kring brister i myndighetens verksamhet efter de första årens relativa lugn. Riksdagens revisorer uppmanade staten att kliva fram och ställa tydligare krav på anordnarna.
Myndighetens ledning hade distanserat sig från både lärarutbildning och
fortbildning liksom från rektorsutbildningen och fört över ansvaret för utformandet till högskolorna under åren 1993/94. Inte beslutet i sig, utan bristen på kvalitet och kvantitet, kom att ifrågasättas.
Det nya uppföljningssystemet krävde både vid utvecklandet och insamlandet omfattande utvecklingsarbete och insatser från skolhuvudmannen.
Skolverkets arbete skulle, enligt uppdraget genomföras i samarbete med
skolhuvudmännen. Departementet framförde synpunkter på systemet vid
upprepade tillfällen (RB 1991-1999) och önskade få fram andra uppgifter än
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det systemet levererade. Även då uppgifter inte ansågs relevanta, var det
svårt att få till stånd en ändring. Detta orsakade en del konflikter med skolhuvudmännen genom åren. I de externa uppföljningarna beskrev intervjuade
politiker inom Utbildningsutskottet att uppföljningsrapporterna var bra. Men
de intervjuade var också kritiska till att dessa var alltför många/splittrade och
alltför generellt hållna för att kunna användas som beslutsunderlag (ÅR
1997).
Tillsynsbegreppet var under granskning, inte bara inom skolområdet.
Riksrevisionsverket konstaterade i en rapport (RRV 1996:10) att tillsynen
delvis ersatts av framför allt utvärdering. På skolområdet talades samlat om
uppföljning, utvärdering, tillsyn och granskning. Risken, menade RRV, var
att decentraliseringen och det minskade statliga inflytandet skulle leda till att
avregleringarna övergår till återregleringar.
I regleringsbrevet för 1995/96 fanns det vanliga uppdraget att öka tillsyn
av den offentliga skolan. Kontroll av skolhuvudmännens och skolornas eget
arbete skulle intensifieras. Myndighetens tillsynsverksamhet sågs som ett
viktigt instrument för att påverka kommunerna. För första gången satte departementet upp mätbara mål. Minst fem procent av myndighetens totala
medel skulle användas för tillsyn av skolhuvudmännen.
Under åren fanns även kritik och påpekanden kring myndighetens sätt att
organisera verksamheten med särskild hänvisning till de självständiga projekten och matrisorganisationen. Det hade även vuxit fram problem i samspelet mellan departementet och myndigheten under åren. Myndighetens
interna arbete upplevdes brista. De särskilda uppdragen ökade stadigt och
blev alltmer detaljerade. En orsak kunde vara departementets uppfattning att
det saknades förståelse från myndighetens sida vid tolkningen av uppdragen.
”Myndigheten fick ett uppdrag och så startade man en kremlologis analys.
Det fanns väldigt bristande kommunikation mellan departementet och myndigheten, det hände att det de kom tillbaks med, inte var det regeringen hade
beställt” (medarbetare). Men utvecklingen mot allt mer detaljstyrning sammanhängde också med den allmänna utvecklingen för myndighetsstyrning.
Kritiken mot den nya ansvarsmodellen och skolmyndighetens genomförande fick regeringen att agera. Att kommuner drygt fem år efter reformen,
inte genomförde planering och uppföljning av skolverksamheten, som den
nya ansvarsfördelningen förutsatte bekymrade regeringen.
Under 1996 pågick på den politiska nivån arbetat med en ny utvecklingsplan. Regeringen överlämnade utvecklingsplanen till Riksdagen den 6 mars
1997 (Skr. 1996/97:112.) I Utvecklingsplanen signalerade åter att statens
skolmyndighet inte levde upp till de politiska förväntningarna. Tveksamheten gällde inte vad myndigheten gjorde, utan vad myndigheten inte gjorde.
”Skolverkets roll bör utvecklas”. Grunden för ansvarsfördelningen hade varit
att den statliga nivån skulle garantera en likvärdig skola av hög kvalitet. ”Det
kan dock konstateras att styrsystemet kräver en stark statlig aktör, som i viss
mån saknats” (Skr. 1996/97:112).
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I utvecklingsplanen betonade regeringen att de ville se ”en förändrad roll
för Skolverket” (Skr.1996/97:112). Flera av de statliga styrmedel, som propositionen ”Om ansvaret för skolan” (prop. 1990/91:18) förutsatte, hade inte
utformats enligt intentionerna. Nu ville regeringen istället se en aktiv myndighet som utvecklade tydliga styrinstrument. En myndighet som genom till
exempel allmänna råd också kommenterade och förklarade i större utsträckning än tidigare. Myndigheten förväntades nu gå närmare skolverksamheten
och inte hålla sig på en övergripande nivå. Myndighetens påverkan på lärarutbildning räckte inte. Myndigheten behövde arbeta mer aktivt med information och utbildnings/utvecklingsinsatser.
Med avseende på tillsynsuppdraget menade man att den hade – efter de
första årens svagheter – innehållsmässigt utvecklats åt rätt håll. Likaså arbetade myndigheten med en omfattande uppföljning, vilket inte alla tillsynsmyndigheter gjorde. Regeringen ville därför inte kritisera att myndigheten
strävat efter en tydlig definition av tillsynsbegreppet. Trots detta förutspåddes att tillsyn även i framtiden behövde utvecklas och förstärkas.
Ministern prövade därför ett nytt grepp för att få till stånd en ökning av
tillsyn och granskning. I utvecklingsplanen aviserades ett helt nytt uppdrag
”kvalitetsgranskning”. Motiveringen som angavs var riksdagens och regeringens behov av en samlad bedömning av kvalitetsutvecklingen i skolan vid
sidan av tillsyn, uppföljning och utvärdering.
Kvalitetsgranskning var ett nytt begrepp, skilt från tillsyn och utvärdering.
Enligt uppdraget skulle granskningarna genomföras, dels av personal från
Skolverket, dels av externa utbildningsinspektörer. En önskan att påverka
kvalitetutvecklingen skulle, enligt utvecklingsplanen, inte ses som en önskan
att förändra grunddragen i ansvarsfördelningen på skolområdet. Uppdraget
innebar att kvalitetsgranskning och tillsyn skulle fogas samman till en gemensam verksamhet. Regeringen beställde även att, inom en sjuårsperiod,
alla kommuner skulle granskas. Myndighetens ledningsgrupp tolkade det
nya uppdraget som ”ett politiskt projekt för ministern” (chef VI), och inte
som kritik mot brister i den egna verksamheten.
Den 1 januari 1998 blev förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg en del
av utbildningslagstiftningen med Skolverket som statlig myndighet. Medan
staten, genom kommunaliseringen, hade minskat kontrollen över skolan,
ökade det statliga inflytandet över förskoleverksamheten.
Skolverket hade alltsedan starten varit en enrådighetsmyndighet. Inför att
den nya verksamheten skulle starta, aviserades en särskild nämnd tillsatt av
regeringen. Den skulle verka vid sidan av generaldirektören. Hur denna
skulle utformas var inte klart 1998, när arbetet med granskningarna startade.
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Myndigheten tolkar den förändrade styrningen
Under de första åren kom kritiken från externa aktörer, dels från granskande
myndigheter, dels från skolhuvudmän. Den inledande kritiken mot uppföljningssystemet handlade om mängden datainhämtning för skolan och relevansen för de inhämtade uppgifterna. Från verksamma i skolan framfördes
tidigt synpunkter på den stora bördan som uppgiftslämnandet till statistikarbetet gav, parallellt med att de efterfrågade stöd från en mer samlad och tydlig myndighet. Kommunerna kritiserade både det betungande arbetet med
insamlingen och svårigheterna att använda uppföljningssystemet. Myndighetens ledning svarar att kritiken från kommunerna orsakades av det omfattande reformarbetet, som måste få ta tid. I svaret betonades också att det,
trots kritiken, var viktigt att rådande spelregler tydligt stod fast. (ÅR
1995/96).
Också departementet kritiserade systemet och sökte få till stånd förändringar i innehållet. Detta skedde genom regleringsbreven. Från uppföljningsverksamheten betonades fortsatt att systemet måste vara stabilt, långsiktigt
och förvaltande. Önskemål och krav på förändringar förbigicks utan åtgärder
från myndighetens sida. Mellan ansvarigt departement och myndigheten
uppstod ”en hel del slitningar under åren” (medarbetare XI). Från departementet ställdes frågor och gavs uppdrag som myndigheten inte svarade på,
”ignorerar” (medarbetare XI) eller inte levde upp till.
Efter de första tre till fyra åren hade uppföljningsverksamheten kommit
igång med att leverera data. Det hade funnits stora förhoppningar kring det
nationella uppföljningssystemet som stöd för den nya ansvarsmodellen. Statens huvudsakliga styrning skulle ske genom den kunskap som dessa data
formade. Myndigheten skulle istället för med regler och anvisningar eller
ekonomisk styrning, främst arbeta med styrning genom information enligt
årsredovisningen för 1995/96. De skulle också stimulera kommuner och
skolor till förbättringsåtgärder. Förhoppningarna kring systemet dämpades så
småningom, först utanför myndigheten och så småningom även internt.
Ledningen betonade att förändringsarbete tar tid och inte löses med att
myndigheten förändras. Förväntningarna kunde på kort sikt lätt grusas varför
det var viktigt att tydlig stå fast vi det som kallades ”rådande spelregler”
(ÅR1995/96). Som ett svar på kritiken och för att öka intresset för uppföljning och utvärdering, utvecklade myndigheten informationsarbetet och satsade främst på skrifter/nyhetsbrev och så småningom på en omfattande teknikutveckling.
Myndighetschefen menade att de upplevda problemen med uppföljningssystemet delvis berodde på kommunernas oförmåga eller brist på resurser att
bygga upp och använda de lokala uppföljningssystemen (Pedagogiska magasinet,1998). Kritiken mot systemet dämpades därefter i takt med att intresset
minskade.
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De externa granskningsrapporterna kritiserade även sättet att arbeta med det
som myndigheten innefattade i utvecklingsarbetet. Signaler kring utvecklingsarbetet kom även i regeringens utvecklingsplaner. Ledningen konstaterade, efter den omfattande externa kritiken, att det för myndigheten ”traditionella” sättet att stödja skolutveckling utifrån ett nationellt perspektiv inte
varit framgångsrikt, och har kostat mer än det smakat (ÅR 1995/96). Samtidigt försvarade ledningen myndighetens arbetsmetoder. Den menade att
utvecklingsarbete bara kan nå fram om det sker genom samverkan med skolans huvudmän, anställda och andra berörda (ÅR 1995/96). Inriktningen att
arbeta generellt och övergripande skulle därför bevaras. Även arbetet med att
tolka dokumenten, den så kallade normeringen som också hade efterfrågats
av flera externa intressenter, prioriterades fortsatt lågt.
För myndigheten nya arbetsformer, som seminarieserier och samarbeten
med kommuner och skolor, introducerades. Under 1997 gjorde avdelningen
en ”omfattande satsning” på seminarier och idématerial, där man skulle ”redovisa praktiska exempel för metoder för utvärdering och effektiva sätt för
att få igång arbetet med styrning av skolan”.
Efter kritiken kring lärarnas utbildning och fortbildning tog ledningen ett
nytt grepp. Det initierades regionala utvecklingscentra i samarbete med högskoleverket. Tanken var att stötta samarbetet mellan Högskolor och kommuner för den pedagogiska personalens kompetensutveckling.
Trots kritiken, utvecklingsplaner och regleringsbrev, lovade ledningen att
fortsatt värna om sin tolkning av ansvarsmodellen som var ”beslutad av riksdagen”. Myndighetens ledning ville inte medverka till att ”tillfälliga politiska utspel”(chef I) skulle få påverka.
Enligt en tidigare departementstjänsteman var det bara myndigheten som
efter några år höll fast vid den ursprungliga tolkningen av ansvarsmodellen,
medan den politiska nivån såg problem med den strikta tolkningen av statens
roll, både vad gällde myndighetsrollen och utvecklingsrollen.
Den mer omfattande justeringen som myndigheten genomförde av de ursprungliga planerna, berörde tillsynen. Redan under de inledande åren inrättades tillsynsprogrammet. Programmet som var en del av verksstaben fick ett
tidigt uppdrag i regleringsbrevet 1991/1992 att forma myndighetens tillsynsverksamhet. Detta uppdrag genomfördes aldrig.
En central tillsynsenhet inrättades 1994 med en programansvarig. Programmet/enheten genomförde uppdraget från 1991 samt formade den första
definitionen och avgränsningarna för myndighetens tillsyn. Förutom tillsyn
av anmälningsärenden skulle i fortsättningen också tillsyn genomföras på
initiativ av myndigheten.
Ett nytt projekt som initierades, ”lagstiftningens gränsmarker”, skulle
identifiera var gränsen för kommunalt självstyre och statens styrning möttes.
Projektet lade fast ”vissa principer”, som skulle avgränsa vilka delar av
skolhuvudmannans verksamhet som myndigheten skulle och kunde tillse.
Principerna följde myndighetens övergripande idéer.
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Den statliga tillsynen skulle enbart arbeta med bedömning av laglighet
och avgränsas till Skollagen, ”Grundläggande regler om skolan som Riksdagen har lagt fast i skollagen” (chef I). Tillsyn skulle inte ske över till exempel läroplaner eller kursplaner.
Myndigheten skulle även i sin tillsynsroll ”stanna vid kommungränsen”.
Detta innebar att den tillsyn som initierades från myndigheten bara gjordes
på kommunnivå och inte på skolnivå. Tillsynen avgränsades till att granska
hur kommunen som huvudman genomförde sina åtaganden, genom att
granska till exempel skolplaner och andra kommunala dokument och intervjua politiker och tjänstemän. Begreppet ”egentillsyn” formades. Enligt
myndighetens tolkning skulle tillsynen utföras med hänsyn till huvudmännens ansvar för sin ”egentillsyn” (VP 1993/94). Skolhuvudmannen/kommunen skulle i sin tur utöva ”tillsyn” av skolor inom den egna
kommunen. Denna tolkning kom senare att kritiseras från de granskande
myndigheterna.
På motsvarande sätt respekterades skolhuvudmannens ansvar vid granskning av enskilda anmälningsärenden. Myndigheten skulle inleda ärenden
genom dialog med skolhuvudmannen för att ge denne möjlighet att rätta till
eventuella misstag. Om ett första påpekanden inte ledde till önskat resultat
skulle Skolverket försöka öppna en dialog mellan skolhuvudmannen och den
part som upplevt sig förfördelad enligt verksamhetsplanen för 1992/93.
Därmed uppfattade myndigheten att de flesta fall skulle kunna avskrivas.
Först när myndigheten bedömde att missförhållandet varit av allvarlig art
eller att den anmälande parten inte var nöjd skulle myndigheten göra en formell tillsynsutredning.
Skolverket hade också uppdraget att genomföra tillsyn av de, till att börja
med få, fristående skolorna (med start 1992). Här fanns inte någon huvudman med ansvar att följa upp och utvärdera den egna verksamheten. Skolverket fick därför ett mer direkt tillsynsansvar. Uppdraget, som skrevs in i
Skollagen, var att genomföra tillsyn var tredje år. Programmet genomförde
sina uppdrag och utvecklade myndighetens tillsynsarbete. Programmet hade
däremot inte egna resurser för genomförandet av tillsynen.
År 1998 då kvalitetsgranskningen startade sin verksamhet, utgjorde kvalitetsgranskning och tillsyn sammantaget nio procent av verksamhetsbudgeten
(åtta procent av hela budgeten). De planerade granskningarna av 47 kommuner blev 26 (jämfört med 25 för 1997). Tillsynen hade då ökat från första
årets en procent till åtta procent. Ökningen kan till en del förklaras genom att
antal enskilda ärenden samt antal fristående skolor hade ökat.
De genomförda, men ganska avgränsade justeringar av verksamheten
hindrade inte fortsatt kritik. Även ledningen fortsatte ihärdigt att försvara sin
tolkning av ansvarsmodellen, uppdraget och utformningen av den interna
myndighetsstyrningen. Relationen mellan ministern och ledningen gick från
informell till formell och ansträngd. Också de informella kontakterna mellan
den övriga myndigheten och departementet blev tidvis spända.
97

Den myndighetsinterna styrningen justeras
I årsredovisningen 1997 redovisades åter en ny organisation. De ursprungliga programmen upphörde 1998 och därmed matrisorganisationen för större
delen av myndighetens verksamhet. Istället beslutade ledningen om tidsbegränsade strategiska handlingsprogram. Nu hade avdelningscheferna – med
undantag för chefen för kvalitetsgranskning och tillsyn – ansvar för den totala verksamheten inklusive utvecklingsfrågor och resurser för projekten.
Efter långvariga diskussioner beslutades att både GD, avdelningschefer
och programansvariga fick initiera och avblåsa projekt samt tillsätta projektledare (AO 1997-06-23; AO 1998-12-08; AO 1999-01-01). Flerparten av
cheferna hade nu ett linjeansvar. Enhetscheferna hade ansvar för projekten
inom sina respektive områden. Projektledarna tillsattes, genom delegation,
av cheferna på avdelnings- eller på enhetsnivå. Myndigheten arbetade fortfarande med inlånade medarbetare, men beslutade att alla projektledare måste
vara fast anställda vid myndigheten. Även en viss förändring hade påbörjats
med att skapa något myndigheten kallade basuppgifterna. Det var verksamhet som betraktades som löpande och återkommande.
Det bildades en avdelning av fältorganisationen, avdelningen för analys
och stöd, med en externt rekryterad chef. ”Ganska tröttsamt med alla förändringar, de är väldigt tålmodiga och mycket kostsamma” (chef VII). Samtidigt
bildades sammanhållna enheter, som geografiskt placerades på elva orter.
Avdelningen hade kvar sina arbetsuppgifter i form av s.k. basuppgifter och
deltog som tidigare i projekt som leddes från programmen. I och med omorganisationen lämnade, till stor del av geografiska skäl, en större grupp medarbetare myndigheten. Det gav utrymme för en förändrad professionell profil
inom fältet. Något som ledningen eftersträvat. Nu rekryterades jurister,
statsvetare och beteendevetare, inte bara pedagoger.
Avdelningen för utvärdering upphörde samtidigt. Verksamheten delades
mellan uppföljnings- och utvecklingsavdelningarna. Vid förändringen ombildades utvecklingsavdelningen till kursplaner och nationell skolutveckling.
Den tidigare avdelningschefen fortsatte som chef, medan den tidigare programansvarige fick andra arbetsuppgifter.
Avdelningen för kvalitetgranskning och tillsyn, med två enheter, bildades.
Den skulle dels ta hand om det nya uppdraget kvalitetsgranskning, dels vidareutveckla tillsynen. Som chef tillsattes den tidigare chefen för utvärderingsavdelningen. Han rekryterade en av sina medarbetare från utvärderingsavdelningen som enhetschef för kvalitetsgranskningsenheten. Ingen enhetschef
tillsattes för tillsynsenheten.
Den f.d. fältorganisationen, nu avdelningen för analys och stöd, hade fortfarande merparten av resurserna i form av medarbetare och deras löner för
tillsynsverksamheten. Förutom de organisatoriska åtgärderna med fältet och
nya projektstyrningsmodeller ville ledningen även påverka medarbetarna
direkt för att förbättra kvalitet och effektivitet. Detta skulle bland annat ske
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genom den interna informationen. I verksamhetsplaner och personalmeddelanden fanns skrivningar om att personalen skulle ”samla sig” och ”samordna sig”. I verksamhetsplanen (som gick till regeringen och var offentlig)
stod att kvaliteten på arbetet måste bli högre och att även kraven på analys
av data måste ställas högre. Ledningen uppmanade också personalen att göra
gemensamma prioriteringar för sitt arbete. Arbetet genomfördes fortsatt i
projektform, trots ”basuppgifter”. Dessa bedrevs i allt väsentligt som projekt,
men skulle härbärgera löpande arbetsuppgifter.

Figur 3. Den nya organisationen 1998 (ÅR 1998)

Inom myndigheten åren 1994 – 1999
Trots utvecklingsarbete och en större omorganisation hösten 1994 uppfattades projektarbetet som fortsatt problematiskt. Projektledarna var enligt cheferna alltför självständiga. Både avdelningschefer, och allt fler nya enhetschefer, ställde krav på större inflytande över projektarbetet och ifrågasatte
även målstyrningens funktionalitet. ”Då kände vi tydligt att nu får vi ändra
på hela systemet för det går ju inte att alla jobbar med sina älsklingsgrejor”
(chef V). Men sättet att arbeta brast också i förväntningarna för det som kallades ”det organisatoriska minnet”. Flera projekt arbetade fortsatt med
samma frågor.
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Idén kring den flexibla organisationen med öppna gränser hade svårt att
fungera. Samma personer återkom i projekten oavsett de rekryterades internt
eller externt ”Problemet med alla projektorganisationer, de låses mer och
mer” (chef I). ”Till slut gav jag upp” med att försöka behålla flexibiliteten.
Den ursprungliga idén att de olika delarna av verksamheten skulle föda
och stimulera varandra brast. Visionen förespeglade berikande möten mellan
olika professioner och erfarenheter. I stället uppstod flera interna kulturer
kopplade till olika grupperingar, som hade svårigheter att mötas och samarbeta. De olika ”kulturerna” – utveckling, utvärdering och tillsyn – utvecklades var för sig istället för att samspela. Uppföljningen ”tog man överhuvudtaget aldrig in i utvecklingsfrågor” (chef V). ”Uppföljningsavdelningen
levde ett eget liv” (medarbetare). Medarbetarna talade om ”cementrör” mellan avdelningarna. Samtliga ”kulturer” var eniga om att tillsyn inte hörde till
myndighetens vision och värderingar. Det formades fasta strukturer kring
olika projekt och projektledare, med egna normer och vanor. Dessa kunde
vara i linje med, eller i strid med, myndighetens övergripande idéer.
Det uppstod även personkonflikter på olika nivåer i myndigheten (ÅR
1993/94/95). ”Mycket konflikter och dom (GD/ÖD min anm.) kunde inte
heller reda ut det och sedan var de inte sams heller i slutet” (chef V).
Gruppen som helhet slöt inte längre helhjärtat upp för idéerna, varken för
sättet att arbeta internt eller tolkningen av verksamheten. Den vision, som
alla hade omfamnat, hade mött och kolliderat med den praktiska skolverksamheten, och praktiken inom myndigheten. ”Man kunde inte ha någon åsikt
som liksom gick emot en vision.” ”Man tänkte, hur ska jag få in det här i den
visionen.” (chef V) ”Myndigheten var upptagen med sig själv (chef VII).
Trots förändring av organisationen för de övriga verksamheterna kvarstod
problemen och konflikterna kring tillsynverksamheten. Ledningen för tillsynsenheten upplevde bristande stöd från Lundgren och den övriga ledningsgruppen. Man föreslog samarbete med de andra programmen och efterfrågade kunskap och erfarenhet från uppföljningar och utvärderingar. För att
förbättra kvaliteten ville enheten även etablera en ”intern stödorganisation”
med kontaktpersoner från fältet och de centrala enheterna för att säkra en
enhetlig planering av tillsynsfrågorna i överensstämmelse med programplanen enligt verksamhetsplanen för 1994/95.
I årsredovisningen (ÅR 1994/95) konstaterades att tillsynsprogrammet
genomfört utvecklingsarbetet som planerat. Däremot brast genomförandet.
Verksamheten var inte fortfarande inte accepterad och hade svårt att få resurser för genomförandet. Oro och personalomsättning i fältorganisationen
till följd av omorganisationen 1994 angavs av myndighetens ledning som
motiv till att tillsynen inte ökat. Det var uppenbart att Skolverkets ledning
och ledningen för tillsynen hade olika bilder av tillsynsverksamheten. Motsättningarna blev allt tydligare även i ledningsgruppen vilket ledde fram till
chefsbytet i samband med att avdelningen för tillsyn och kvalitetsgransking
bildades 1998.
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Uppföljning av verksamheten
Myndigheten följde också upp ”effekterna” av sina insatser. Beträffande
statistik och rapporter konstaterades (ÅR 1995) att målet som satts för kunskapsuppbyggnaden hade varit; trovärdighet, objektivitet och relevans. Man
menade att det vid olika uppföljningar bekräftades att myndigheten uppfyllt
dessa mål. På en tiogradig skala får rapporterna höga poäng framför allt för
trovärdighet och relevans och något lägre poäng för användbarhet enligt
årsredovisningen för 1995. Man menade också att skrifterna var väl spridda
och kända inom den kommunala skolvärlden. Ytterligare en målgrupp/huvuduppgift var att förse regering och Riksdag med information.
Målen var att kunskapen skulle användas som underlag vid de politiska besluten. Skolverket skulle uppfattas som den primära kunskapskällan för politiken.
Myndighetens rapporter skulle ge underlag till politiska beslut på riksnivå
och bidra till övergripande, generell skolutveckling. Enligt intervjuade rikspolitiker var visserligen rapporterna bra, men kunde inte användas som underlag för beslutsfattande (ÅR 1997).
Myndigheten arbetade även utifrån idén om att styra med mål och följa
resultat. Flera studier gjordes för att beskriva myndighetens resultat eller
effekter av dess verksamheter. När det gällde tillsyn saknades de övergripande målen. De mål som fanns för den interna verksamheten levde man inte
upp till, till exempel antal genomförda tillsyner. Däremot redovisade programmet externa effekter. Dessa mättes i vidtagna åtgärder i kommunen/friskolan och kunskap om tillsynen hos andra huvudmän.
Det visade sig att tillsyn var ett verksamhetsområde där man såg tydliga
tecken på direkta effekter liksom spridningseffekter. I 89 procent av fallen,
där huvudmännen fick kritik, hade de rättat till eller vidtagit åtgärder” (ÅR
1995/96).

Nya politiska vindar
Trots vissa förändringar från myndigheten, som beskriv ovan, tystnade inte
kritiken. I ytterligare en rapport från Riksdagens revisorer beskrevs myndighetens främjande roll som otydlig och revisorerna menade att resurserna
användes splittrat (RR 1998/99:3). Ytterligare en rapport som RR lämnade
till Riksdagen (1998/99 RR8) kring Skolverkets verksamhet, var kritisk till
bland annat utformningen av skolans mål – de så kallade strävansmålen och
uppnåendemålen. Slitningarna fortsatte också mellan myndigheten och departementet.
Utvärderingens roll som politiskt styrinstrument tonades ner efter 1997,
medan kvalitetsgranskning och tillsyn blev det nya sättet att skapa utvecklingsvilja (Karlsson Vestman m.fl., 2007).
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Kvalitetsgranskning var fortfarande en verksamhet under uppbyggnad. I
utvecklingsplanen 1996/97 fördes frågan om kvalitet inom skolan upp på
agendan, då den kopplades ihop med kvalitetsredovisningar (Bergh, 2010).
Kvalitetsbegreppet var inte nytt inom utbildningsverksamheten, men fick en
ny laddning och utbredning efter att det introducerades i skolminister Ylva
Johanssons utvecklingsplan 1997 (Skr 1996/97:112). Samma år blev det
också obligatoriskt för kommunerna att genomföra kvalitetsgranskningar av
den egna verksamheten.
Under arbetet med det nya uppdraget (kvalitetsgranskning) 1998 avgick
Ylva Johansson som minister, av privat skäl, och Ingegärd Wärnersson blev
ny skolminister. Sommaren 1999 avgick Ulf P. Lundgren som generaldirektör. Wärnersson tillsatte en Skollagskommitté – med Ulf P. Lundgren som
ordförande – men dess förslag ledde aldrig till beslut i riksdagen.

Sammanfattning av styrningen mellan åren 1989–1999
Den politiska styrningen
Decentralisering och en förändrad ansvarsfördelning mellan staten och
kommunerna var politiskt motiverade. Det handlande om en vilja att få inflytande och kunna påverka lärarnas situation på kommunal nivå, men också
ekonomiska motiv som handlade om att minska statens kostnader som hade
ökat kraftigt genom utbygganden av olika välfärdsåtgärder.
För att kunna decentralisera med bevarandet av de grundläggande politiska värderingarna om en likvärdig skola, framhölls några redskap som centrala under 1980-talet. De statliga författningarna, det vill säga läroplaner
och kursplaner, behövde vara tydligt utformade och rikta sig till olika nivåer
i skolans verksamhet. Genom utformningen skulle även uppföljning och
efterhandskontroller möjliggöras.
Granskning och tillsyn av genomförandet sågs som en synnerligen väsentlig del för att nå målen med likvärdighet. Tillsynsinstrumentet behövde därför utvecklas och renodlas. För att bevara likvärdigheten skulle staten också
garantera en god lärar- och rektorsutbildning liksom lärarnas fortbildning
och fortsatta kompetensutveckling.
Den ekonomiska styrningen som visserligen behövde bli mindre detaljerad var även den en hörnpelare i statens garantier för en likvärdig skola, oavsett elevers socioekonomiska förhållanden.
Även inom den pedagogiska forskningen fanns förespråkare för andra
styrformer av skolan. En stark förespråkare för nya styrideal var professor
Ulf P. Lundgren. Han hade deltagit aktivt i skoldebatten och flera statliga
utredningar under 1980-talet. Han var även en öppen kritiker av SÖ.
Tillsättningen av Göran Persson 1989 som skolminister öppnade för åtgärder på skolområdet, som förkastats under tidigare ministrar. Han tog flera
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beslut som var kontroversiella både inom politiken, inom förvaltningen och
inom skolan. Ett av dessa var förändringen av lärarnas anställningsförhållanden.
Nästa steg var utredningen som resulterade i propositionen Om ansvaret
för skolan (1990/91:18) och förslaget att lägga ner SÖ. Efter beslutet att
skapa en ny skolmyndighet, lämnades uppdraget att beskriva myndighetens
ansvarsområden, uppgifter, ledningsstruktur liksom myndighetens storlek till
den s.k. Skolverksutredningen (U 1990:5).
Denna till synes formella process kom att i allt väsentligt utformas av en
sluten grupp. Ulf P. Lundgren fick först formulera problemen, därefter föreslå lösningar. Inför den nya myndighetsbildningen agerade han först expert
och efter utnämningen till generaldirektör som ordförande för organisationsutredningen, den så kallade Skolverksutredningen (Stenlås, 2009).
I stället för den formella processen innebar förfarandet en sammanblandning av roller mellan politiker och tjänstemän. Formerna för styrningen av
skolverksamheten, liksom myndighetens interna styrning, var oprövade. Det
saknades kunskap om de förväntade effekterna och gav liten politisk kontroll
över genomförandet. Förändringarna utformades i huvudsak utifrån professionella och personliga visioner.
Medan motiven för de eftersträvade förändringarna skilde mellan den politiska gruppen och sakkunniggruppen, kunde man förenas kring lösningar
och åtgärder. Lundgrens motiv för decentralisering var bland annat större
frihet för lärare och rektorer att utforma det pedagogiska arbetet. De styrande
idealen beskrevs som unika och utformade för skolan, men grundades på
moderna styrideal omformade till pedagogiska modeller. Visionerna från
forskare och sakkunniga kunde förklara och legitimera besluten som av ekonomiska och politiska skäl sågs som önskvärda
Den politiska styrningen av den nya myndigheten
Den nya myndigheten – Skolverket – liksom nedläggningen av Skolöverstyrelsen beslutades under spektakulära former. Skolverksutredningen (U
1990:5) beskrev därefter myndighetens ansvarsområden, uppgifter och ledningsstruktur. Under processen formulerades myndighetens uppdrag om för
att passa både den politiska ledningen och expertgruppen. De uppdrag som
efter hand utredningsarbetet fortskred var kvar för att styra den nya skolan
var oprecisa och övergripande. I stället för styrande skulle läroplanerna utformas för att ge stort utrymme för tolkning på olika nivåer i skolan. Styrningen av lärarutbildningen tonades ner och tillsynen försvann under planeringsarbetet.
Det politiska beslutet att lägga ner SÖ och bilda Skolverket med en kraftigt minskad budget markerade också statens minskade åtagande. Detta visade sig även genom att det helt saknades en fungerande myndighet vid dagen för kommunaliseringens genomförande. SÖ lades ner dagen före, och
hade vid planeringsarbetet av den förändrade ansvarsfördelningen mellan
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staten och kommunerna, varit upptagen av den egna nedläggningen. Den nya
skolmyndigheten var upptagen med det interna uppbyggnadsarbetet.
Den nya regering som tillträdde efter valet hösten 1991 tog ytterligare
steg för att minska den statliga styrningen. De riktade bidragen till kommunernas skolverksamhet avskaffades 1993 och ersattes av ett generellt utjämningsbidrag. Dessa medel betraktades vid kommunalisering som ett redskap
som skulle bidra till den likvärdiga skolan.
Det fria skolvalet infördes 1992. Den åtföljdes av friskolereformen. Genom det fria skolvalet fick barn och föräldrar fritt välja skola medan andra än
kommuner fick genom friskolereformen bedriva skolverksamhet. Kring
friskolereformen fick myndigheten uppgifter av ett nytt slag. Ett uppdrag var
att skapa redskap vid jämförelse vid skolval.
Åter en ny regering tillträdde hösten 1994. Den utvecklingsplan som lämnades under denna period pekade på behovet av en tydlig röst från staten
genom dess skolmyndighet. Det efterfrågades en mer traditionell myndighet.
Störst vikt lades vid att bedriva tillsyn. Uppföljningssystemet var också föremål för det politiska intresset. Förutom belastningen för kommunerna ville
departementet få fram andra uppgifter än det systemet levererade. Myndigheten uppmanade, och fick olika former av uppdrag, för att justera arbetet.
Något så ovanligt för denna period som synpunkter på den interna styrningen av verksamheten skedde också från departementets sida, då det framfördes negativa synpunkter på projektorganisationen.
En ny utvecklingsplan presenterades 1997, vilken framhöll att Statens
skolmyndighet inte levde upp till de politiska förväntningarna. Ansvarsfördelningen mellan staten och skolhuvudmannen byggde på att den statliga
nivån garanterade en likvärdig skola av hög kvalitet. Detta krävde ett styrsystem med en stark statlig aktör, som saknats. Kritiken gällde inte vad myndigheten gjorde, utan vad myndigheten inte gjorde. Skolverket behövde bli
en aktiv aktör och dess roll som myndighet behövde därför utvecklas. Utvecklingsplanen berörde hela myndighetens verksamhet och pekade särskilt
på behovet av förbättringar av tillsynsverksamheten. Regeringen önskade
också tydliga styrdokument, liksom en myndighet som tolkade och förklarade dessa.
Sex år efter myndighetens start hade idéerna kring uppföljningens utvecklande och styrande effekter förlorat i trovärdighet. I utvecklingsplanen 1997
aviserades också ett helt nytt uppdrag. Den officiella motiveringen var att
regering och riksdag hade behov av en samlad bedömning av kvalitetsutvecklingen i skolan vid sidan av tillsyn, uppföljning och utvärdering. Därför
skulle myndighetens tillsyn kompletteras med kvalitetsgranskning. För att
säkerställa verksamhetens omfattning, öronmärktes pengarna till denna.
Ytterligare en ny skolminister, Ingegerd Wärnersson, presenterade i maj
1999 en utvecklingsplan. Planen hänvisade till den föregående utvecklingsplanen från 1997, där regeringen underströk behovet av en stark central
myndighet i det decentraliserade skolsystemet. Efter åtta år med den nya
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ansvarsmodellen märktes en tydlig oro för skolans utveckling och flera signaler kom kring behovet av tydligare nationella utvecklingsinsatser.
De justeringar som kom mellan åren 1991-1999 utgick från upplevda
brister och handlade om att få myndigheten att använda de befintliga instrumenten inom ansvarsmodellen (Skr. 1996/97:112). Trots den omfattande
kritiken behöll ledningen det politiska stödet under en lång följd av år. De
informella kontakterna förbyttes så småningom till formella och anträngda
relationer.
Ledningen tolkar sitt uppdrag
När expertgruppen omvandlades till myndighetsledning var deras lojalitet
fortsatt riktad mot den stora visionen, inte mot politiska beslut eller offentliga värderingar. De politiskt beslutade uppdragen omformades med utgångspunkt i visionen. Skolverket skulle inte styra eller kontrollera hur skolorna tolkade eller följde de statliga författningarna, utan istället stimulera
viljan till förändringar och förbättringar genom att göra olika jämförelser
med andra verksamheter, kommuner och skolor.
Författningarna utformades för att vara övergripande, i stället för styrande
och avsedda att ge stort utrymme för tolkning på olika nivåer i skolans organisation. Tillsynen som skulle utvecklas, för att säkra genomförandet av
decentraliseringen, utlämnades helt vid planeringen. Medan utvärdering sågs
som stöd till det professionella lärararbetet, sågs tillsyn, som ett utslag av
förlegad byråkrati och kontroll. Lärarutbildningens utformning och statens
inflytande överlämnades utan inskränkningar att hanteras av den nya skolmyndigheten, som i sin tur lämnade över den till högskolorna.
Myndigheten skulle stanna vid kommungränsen, inte kontrollera eller på
annat sätt intervenera i den direkta skolverksamheten. Alla myndighetens
insatser skulle hållas på en generell och övergripande nivå.
Analogt med denna tolkning tog myndigheten inte del i eller ansvar för
den stora förändringen vid kommunaliseringen, utan ville arbeta med att
bygga upp den interna verksamheten och särskilt så snabbt som möjligt
komma igång med att producera resultat från de nya statistiksystemen.
Ledningen fortsatte genom de följande åren, trots den allt tydligare kritiken, utvecklingsplaner och regleringsbrev, att värna om sin tolkning av ansvarsmodellen mellan staten och skolhuvudmannen. Enligt generaldirektören, som blev alltmer ifrågasatt även internt, var det de ursprungliga politiska
besluten som skulle bevaras som grund för utformandet av myndighetens
verksamhet. De från början öppna kanalerna och obefintliga gränserna mellan myndigheten och den politiska nivån ändrade karaktär och blev mer
slutna och formella.
Den myndighetsinterna styrningen
Ledningens vision för den nya skolan inbegrep även en helt ny typ av myndighet. Den skulle i allt väsentligt vara annorlunda än föregångaren SÖ. Den
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verksamhet som växte fram kom att avvika från den traditionella statliga
byråkratin, men även från de nya styridealen för statlig styrning. Visioner för
den nya skolan omvandlades till styrande värderingar för myndighetens
arbete. Det var genom dessa värderingar som den huvudsakliga styrningen
av verksamheten skulle ske.
Lojaliteten skulle riktas mot dessa och inte mot politiska beslut eller offentliga värderingar, vilka sågs som ett utslag av förlegad byråkrati och rester från SÖ. Den interna styrningen vilade på en stark tilltro till den professionella kompetensen.
Ledningen ville också bidra till den för myndigheter nya mål och resultatstyrningen. Genom målen skapades en grund för uppföljning av verksamheten som sökte belysa effekter utanför myndigheten.
Medan ledarskapet i sin helhet tonades ner, var Lundgren personligen en
karismatisk och medryckande ledargestalt. Det var hans personliga visioner
som förverkligades genom den nya ansvarsmodellen, liksom genom det otraditionella sättet att forma myndigheten.
Styrning i olika former ansågs begränsa kreativiteten och det professionella utrymmet. Medarbetarna sågs inte heller i behov av det personliga ledarskapet, utan kunde och ville tänka och agera självständigt med utgångspunkt
i sina professionella kunskaper. Ledningens betydelse vid styrningen av arbetets genomförande gjordes ovidkommande. Ledningens inflytande skulle
istället ske i kraft av kunskap och kompetens. För att ge förutsättningar för
det professionella arbetet skulle organisationen vara fri från hierarkier.
Medvetet undvek ledningen att skapa långsiktiga stabila förutsättningar
för arbetets genomförande. Organisationen skulle formas organiskt. Avsikten
var att varken specialisering eller samordning skulle beskrivas i förväg, utan
växa fram allt efter behov och ändras efter omständigheterna.
Med önskan om en hög grad av flexibilitet, skapades en öppen och föränderlig organisation i form av en matris. Verksamheten beskrevs i form av
program och genomfördes genomgående i projektform.
Ledningsgruppen styrde den löpande verksamheten genom att planera och
beskriva uppdrag och besluta om projekt. Projektidén var en viktig pelare i
myndighetens identitet.
Utgångspunkten var att all verksamhet var tillfällig och att ingen verksamhet inom myndigheten var löpande eller behövde upprepas. Arbetsuppgifterna skulle inte heller brytas ner från den övergripande nivån, utan ständigt omdefinieras och anpassas. Eftersom arbetsuppgifter skulle vara unika
fanns varken möjligheter eller behov av att forma rutiner eller skapa regler.
Verksamhet som var återkommande och som kunde upplevas som produktion och inte problemlösning minimerades eller ignorerades.
Inom projektens ram tolkades de övergripande värderingarna, liksom projektdirektiven. Där överfördes värderingarna till det egna projektet. Det var
också på projektnivå planering och samordning skulle genomföras, inom och
mellan projekten.
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Som en del av de övergripande värderingarna beskrevs tilltron till professionen och den professionella förmågan att överföra verksamheten från de
övergripande idéerna till det konkreta arbetet och dess genomförande. Professionaliteten kopplades också samman med det positivt laddade begreppet
”kunskapsorganisation”. Värderingarna om kunskapens makt och professionens kraft omfattade verksamheten inåt och utåt. Värderingarna skulle
skapa en speciell identitet. Lojaliteten skulle riktas mot professionen och de
gemensamma värderingarna och inte mot myndighetens inre arbete.
Målet var att ha en begränsad kontaktyta med skolan och endast genom de
av huvudmannen utsedda funktionerna. Detta manifesterades tydligast i begreppet ”stanna vid kommungränsen”, men var synligt genom hela verksamhetens utformning.
Efter de första årens relativa lugn, kom kritiken och ifrågasättandet att innefatta myndighetens hela verksamhet, liksom den inre organisationen och
styrningen. Ledningens tolkning av uppdragen eller riktningen på lojaliteten,
förändrades inte under hela perioden. Detta trots de politiska försöken att
påverka och den omfattande kritiken från flera granskande organ. Ledningen
använde olika strategier för att hantera kraven. Dessa anpassades till varifrån
kritiken kom.
Återkommande förändringar genomfördes inom ramarna för de fastslagna
värderingarna. Trots chefsbyten, flera försök att ändra organisationen av
fältet och uppstramning av projektarbetet fanns inneboende svårigheter i
myndigheten som inte löstes. Olika justeringar genomfördes. Programmen
upphörde och delar av matrisorganisationen likaså. Alltfler chefer anställdes
eller tillsattes. Men projektorganisationen bevarades som grundidé, liksom
idéerna kring medarbetarna. Dessa sågs inte som delar av myndigheten, utan
som unika med en självständig roll.
I förhållande till regleringsbreven, möttes kraven och uppdragen genom
olika strategier och former av beslut, som redovisades i projekt och/eller
verksamhetsplaner. Dessa beslut som redovisades externt följdes inte av
interna åtgärder. Besluten ledde inte till en förändrad intern styrning eller av
avsatta resurser. Besluten ledde inte heller till de utlovade resultaten, vilket
redovisades i efterhand i årsredovisningar.
Inom myndigheten
Myten om den ”nya myndigheten” var betydligt överdriven. Det var en
heterogen medarbetargrupp som startade arbetet den 1 juli 1991. Över hälften av de fast anställda utgjordes av tidigare medarbetare från länsskolnämnderna och Skolöverstyrelsen. Ledningens strävan efter att skapa flexibilitet
bidrog ytterligare till medarbetares olika förutsättningar, då endast ca 2/3 av
personalbudgeten användes till fasta tjänster. De övriga medarbetarna hade
tillfälliga, otrygga anställningsformer och var beroende av sina närmaste
arbetskamrater, för eventuella fortsatta uppdrag.
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Tidigt visade sig olika konflikter inom myndigheten. Så småningom uppstod även konflikter inom ledningen. Problemen som var förväntade med
fältorganisationen var endast en del i dessa konflikter. Olika kulturer formades inom de olika verksamhetsområdena. Det tänkta utbytet mellan olika
delar av myndigheten uteblev.
Även den önskade flexibiliteten inom projekten misslyckades. Samma
projektdeltagare återkom till de olika projekten. I stället för flexibilitet utformades starka interna normer och regler, som styrdes av informella ledare.

Sammanfattande analys av den första perioden 1991-1999
Avsikten med den följande analysen är att ta ett steg tillbaka och sortera
styrningen under myndighetens första nio år med stöd av den teoretiska analysmodellen. Flera idealtyper har presenterats i teoriavsnitten och i tabellen
nedan är det analysmodellen som utgör grunden kompletterad med idealtyperna OPM/Agent; NPM/Aktör och NPG/Arena (kapitel 2).
Styrdimension/idealtyp

OPM

NPM

NPG

Ylva Johansson

Göran Persson;
Beatrice Ask;

Ylva Johansson

Göran Persson;
Beatrice Ask;

Löpande styrning

Ylva Johansson

Göran Persson;
Beatrice Ask

I gränslandet

Ylva Johansson

Göran Persson;
Beatrice Ask

Värderingar
Långsiktig
ning

styr-

Tabell 4. Den politiska styrningen 1991-1999; under ledning av Göran Persson
1989-91; Beatrice Ask 1991-94; Ylva Johansson 1994-98.

I tabellen ovan sammanfattas den faktiska styrningen, som kan spåras med
ledning av det empiriska materialet. Vid det faktiska genomförandet agerade
den politiska nivån varken i linje med OPM eller NPM utan byggde upp
myndigheten i linje med vad som Osborne och Gaebler (1993) beskrev som
ett alternativt sätt att styra och som längre fram utvecklades till begreppet
NPG (Osborne, 2006). Den politiska styrningen lämnade över utformandet
både av den nya ansvarmodellen för skolan och utformandet samt därpå
genomförandet av den nya statliga myndigheten till en professionell grupp.
Denna grupp hade i sin tur en stark anförare. Den verksamhet som utforma108

des, liksom de förväntade effekterna av den samma, var ny och okänd för
alla inblandade. Rollerna mellan den politiska nivån och de professionella
grupperna var vid utformandet och genomförande starkt sammanblandade.
De olika dimensionerna av styrningen – som beskrevs av administrationen
och de professionella – var vag, oprecis och lämnade utrymme för både den
nya myndighetens ledning och medarbetare att utifrån egna bedömningar
utforma den myndighetsinterna verksamheten.
Succesivt ändrades den politiska styrningen i takt med att effekterna av
verksamheten började bli synliga. Succesivt förtydligades uppdragen och
bröts ner mer i detalj och återrapporteringen stramades upp. Den informella
gränsöverskridande styrningen förändrades stegvis och blev formell och i
linje med NPM.
I gränslandet var relationerna i harmoni mellan ledningen och ministrarna
under den första och andra ministerperioden, medan förväntningarna på
myndighetens lojalitet kolliderade mellan den tredje ministern och ledningen.
DimensionerIdealmodeller

Agent

Aktör

Arena

Värderingar

Pluralistisk, otydliga gränser, Lojalitet mot externa/professionella nätverk. Delar av politiska processer och nätverk

Ledarskap

Nedtonad, kollegial, basen i professionell kunskap

Långsiktig
styrning

Flexibelt och föränderligt, lösa nätverk, projekt,
gränsöverskridande tvärprofessionella möten, horisontell integrering, individer med unika kunskaper,
Professionella normer, regler, resultaten omätbara

Löpande styrning

Tonas ner, styrning sker i stunden

Tabell 5. Den myndighetsinterna styrningen under Ulf P. Lundgren.

Tabellen ovan visar sammanfattningsvis den myndighetsinterna styrningen
under den första perioden. Till skillnad från den politiska styrningen förändrade inte organisationsstyrningen riktning under denna period. Den formades
av tydliga värderingar och dessa formade de olika dimensionerna av styrningen. Verksamheten och de förväntade effekterna var okända för ledningen såväl som för medarbetare. I allt väsentlig kom den nya myndigheten att
avbilda idealtypen av Arena. Alla justeringar av den interna styrningen över
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åren genomfördes med utgångspunkt i de ursprungliga värderingarna och
med befintliga redskap.
Myndigheten fick otydliga gränser mot den politiska organisationen och
de professionella nätverken. Däremot markerades en tydlig gräns mot skolan/användaren. Lojaliteten och förankringen fanns i de professionella normerna och reglerna. Flexibilitet och tvärprofessionella möten eftersträvades.
Ledarskapet var nertonat och otydligt men varierade inom myndigheten.
Detta gällde såväl de interpersonella som de beslutsfattande delarna. Undantaget utgjordes av den starkt tongivande generaldirektören.
Den långsiktiga styrningen var byggd på tankarna präglade av Arenan –
normativa och flexibla. Organisationen var flytande och föränderlig och
undvek att skapa stabila förutsättningar för arbetet. De verksamhetsinterna
målen var övergripande och utformade för att stödja den visionära bilden.
Tolkningar och utformandet av arbetsprocedurerna delegerades till medarbetarna, så även rekryteringsarbetet och kompetenskraven med mera. Medarbetarnas individuella kunskaper värderades som unika och regler och normer
kring verksamheten växte fram i de olika delarna av verksamheten och i de
olika projekten. Den personalgrupp som återanställdes från SÖ fick en undanskymd roll, men utgjorde en stor del av den fasta personalstyrkan, vilket
naturligen påverkade sättet att genomföra delar av verksamheten.
Den löpande styrningen var en blandning av starkt centralstyrning och delegering till medarbetare. Generaldirektören var under flera år formellt ensam beslutsfattare över medel och projekt. Detta ändrades och flera nivåer
kom att fatta beslut kring den löpande styrningen.
Liksom den politiska styrningen innehöll styrningen inom myndigheten
vissa inslag som refererade till NPM. Uppföljningen av myndighetens verksamhet skedde som exempel utifrån uppnådda ”effekter” inom skolverksamheten.
Under åren genomfördes justeringar och förändringar. Talrika utvecklingsinsatser genomfördes och en del personalomsättning förekom på ledningsnivå.
Ylva Johnsson avgick som minister 1998 och Ulf P. Lundgren avgick som
generaldirektör sommaren 1999. I nästa kapitel fortsätter den empiriska beskrivningen under Mats Ekholms tid som generaldirektör, först med Ingegärd Wärnersson och därefter Thomas Östros som ansvariga ministrar.
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Kapitel 7. Med fokus på utveckling 1999-2003

Den politiska styrningen 1999–2003
Under Göran Perssons regeringstid, i slutet av 1990-talet, fanns på regeringsnivå en oro för neddragningarna i skolan. I 1999 års budget avsattes
därför 4,6 miljarder kr mer i statliga bidrag till kommunerna för att öka bemanningen, alternativt att inte minska bemanningen på skolorna (kallade för
”Persson-pengar”). Budgeten innehöll också nya pengar för kompetensutveckling av lärarpersonal, som skulle administreras av Skolverket.
I maj 1999 presenterade skolminister Ingegerd Wärnersson en ny utvecklingsplan för skolan (Skr. 1998/99:121, sid 1). Planen markerade kommunernas ansvar för skolans måluppfyllelse. Men även att den målstyrda verksamheten krävde ”goda instrument på alla nivåer”. Utvecklingsplanen påminde
om att myndighetens uppdrag successivt förtydligats och att regeringen vid
upprepade tillfällen tidigare ställt krav på en mer kraftfull och aktiv tillsyn.
Planen hänvisade till den gällande utvecklingsplanen från 1997 där regeringen underströk ”att ett decentraliserat mål-och resultatstyrt skolsystem kräver
en stark central myndighet som aktivt följer upp och hävdar utbildningens
likvärdighet och kvalitet” (Skr. 1996/97:112, sid 105). Dessutom kvarstod
enligt regeringen behovet av att utveckla verkets roll som regeringens stabsorgan (Skr. 1998/99:121, sid 118). Planen pekar också på den nya kvalitetsgranskningsnämnden och dess roll att granska och värdera kvalitet i undervisning och annan verksamhet i skolväsendet samt barnomsorgen. Nämnden
roll var att särskilt bedöma om målen för utbildningen respektive verksamheten hade uppnåtts. Kvalitetsgranskningsnämnden startade formellt den 1
juli 1999. Regeringen förväntade sig att kvalitetsgranskningen och tillsynen
skulle ha en nära koppling till varandra och att det skulle uppstå vad som
kallades viktiga synergieffekter.
Nämnden hade väckt frågetecken både inom myndigheten och utanför.
Nämndens ledamöter utsågs av regeringen och fick sina uppdrag direkt från
regeringen med särskilt avsatta medel. Inom myndigheten var det förhållandet mellan nämnden och myndighetschefen som var föremål för osäkerhet.
Kvalitetsgranskningen beskrevs som ett komplement till tillsynen men även
som ett sätt att komma till rätta med de problem som beskrivits angående
Skolverkets tillsynsarbete” (1998/99 RR8 2.3). Revisorerna framförde tvivel
om det lämpliga i att inrätta en kvalitetsgranskningsnämnd. Man menade att
en sådan riskerade att göra myndighetens roll otydlig inför huvudmannen.
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Revisorerna pekade även på att en statlig myndighet måste ha ett tydligt
mandat för att regeringen skulle kunna utkräva ansvar. Nämnden riskerade
alltså att göra myndighetens roll oklar mot huvudman och uppdragsgivare
(1998/99 RR8).

Myndigheten får en ny generaldirektör
Det var utbildningsminister Ingegärd Wärnersson personligen, som ringde
och erbjöd Mats Ekholm arbetet som generaldirektör för Skolverket. Ekholm
hade en professur vid Göteborgs universitet med placering vid Karlstads
högskola och hade kunskap om och erfarenhet av skolpolitik. Under närmare
15 år hade han varit chef för den statliga rektorsutbildningen då en del av
SÖ. Genom den lärde han känna flera ledande politiker. En av dem var
statsminister Göran Persson, som hade deltagit i rektorsutbildningen i egenskap av kommunalråd i Katrineholm. Ekholm hade också kontakter med
Persson redan på planeringsstadiet inför den nya skolmyndigheten. Han var
från dess start även medlem i myndighetens forskningsnämnd. Karlstads
högskola arbetade också med Skolverkets nationella utvärderingar.
I motsats till Ulf P. Lundgren ansåg Ekholm att skolans problem inte
kunde lösas genom strukturella förändringar. Som skolforskare hade han
bland annat följt effekter av övergripande, strukturella åtgärder tänkta att
förändra klassrumssituationen. Hans slutsats var att ”något annat måste göras
istället för systemförändringar. Vi måste in i det inre” (chef II). Mats Ekholm började som ny generaldirektör hösten 1999.
Mats Ekholm gick in i en myndighet, som förlorat sitt nyhetsvärde i form
av den moderna myndigheten med lovande styrmodeller. Den hade kritiserats både för brister vid utformandet av myndighetsrollen och arbetet med de
generella utvecklingsinsatserna. Skolverksamheten hade inte utvecklats som
förespråkarna för den nya ansvarsmodellen förespeglat. Idéer kring utvärdering och uppföljning som redskap i styrningen hade tonats ner. Olika politiska initiativ hade ignorerats. Den interna verksamheten och öppna flexibla
organisationen, utan fasta strukturer och gemensamma normer, upplevdes
både internt och från departementet som smått kaotiskt. Konflikter i ledningsgruppen ingick också i den bild som han mötte. Som motvikt hade det
skapats starka medarbetargrupper med fasta strukturer och vanor.
Mats Ekholm tillträdde sin befattning på hösten 1999. Höstens arbete vid
myndigheten inleddes med Skolverksdagarna, ett årligt möte för all personal.
Samtidigt publicerades en debattartikel som kritiserade Mats Ekholm, ”Fel
man för skolan”. Artikeln var skriven av Lennart Grosin och Jan Björklund
(DN Debatt 1999-09-07).
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En nygammal ledningsgrupp
Mats Ekholm ärvde en stor ledningsgrupp. Förutom överdirektören och fyra
avdelningschefer fanns också ansvariga för handlingsprogrammen liksom
stabschefer och personer med särskilda uppdrag, oftast tidigare chefer. Flertalet medlemmar hade varit med sedan myndighetens start men några var
nyanställda. Vid omorganisationen 1998 anställdes en extern chef till den
nya avdelningen för analys och stöd (tidigare fältorganisationen). Under
våren 1999 började myndigheten också att söka efter en ny överdirektör och
en ny tillsynschef. Överdirektören hade varit sjukskriven sedan en längre tid
och tillsynschefen hade bett att få andra arbetsuppgifter. Båda rekryteringarna avslutades innan Mats Ekholm tillträdde.
Det var ett aktivt beslut av Ekholm att fokusera på uppdragen, inte på nya
chefer eller organisationsförändringar. Istället försökte Ekholm skapa enighet inom den befintliga ledningsgruppen. Det innebar bland annat att arbeta
med och genom den befintliga chefsgruppen. Genom att flera tidigare chefer
fick lämna ledningsgruppen, lämnade också en del konflikter. Arbetet formaliserades, vilket också gav färre tillfällen till konflikter. Avsikten var att
skapa lugn för att kunna driva förändringen av verksamhetens innehåll och
medarbetarnas förhållningssätt.

Ledningen tolkar sitt uppdrag
Den politiska utgångspunkten i samband med generaldirektörsbytet 1999 var
att ansvarsmodellen skulle ligga fast, vilket den nya generaldirektören ville
respektera. Ekholm hade följt Skolverket under hela 1990-talet.”Jag var rätt
så välinformerad, hade träffat ledningsgruppen och fått mitt uppdrag. Jag går
in i ett bestående och inte i motsats till det bestående inom myndigheten. Att
utvärdera och utveckla var naturligt och rätt. Ursprungsidén höll jag med
om” (chef II).
Däremot menade Ekholm att myndigheten hade avgränsat sin roll för
mycket. ”Utvecklingsuppdraget hade inte tagits på allvar” (chef II). Nu ville
GD att Skolverket skulle bli aktivare både med att ställa krav och bidra till
skolutveckling. Detta signalerade han redan första hösten vid Skolverksdagarna och sedan i olika dokument.
Ekholm ville att myndigheten ökade ”närvaron i utbildningssystemets alla
delar” (VP 2000, sid 2). Detta skulle genomsyra hela myndigheten. Författningar skulle förklaras och föreskrifter och dokument göras tydliga. Den
granskande delen av verksamheten skulle bli mer kritisk, framför allt vid
granskning av anmälningsärenden kring elever som for illa. I detta arbete
skulle ökade kontaktytor med kommuner och skolor vara viktiga instrument.
Ekholm ville också att staten, genom sin myndighet, åter ställde tydliga krav
på lärarutbildning, upphandling av rektorsutbildningen liksom lärarnas fort113

bildning. Ledningen var även tydlig med att myndigheten skulle vara mer
synlig inte bara hos huvudmannen och skolan, utan i den allmänna debatten
och pressen genom bland annat utvecklingen av internetbaserade verktyg
(VP 2000).

Mellan politik och myndighet
Skolministern och generaldirektören hade ett gemensamt intresse för skolutveckling. Vid regelbundna möten med ministern ”kunde jag påverka henne
med synpunkter” (chef II). I den dialogen växte ett helt nytt uppdrag fram,
det som kom att benämnas utvecklingsuppdraget. Också statssekreteraren
Johnny Nilssons positiva inställning till myndigheten hade stor betydelse,
inte minst för hur medelsfördelningen kom att utvecklas.
I oktober 2000 fick Skolverket flera nya uppdrag (U 2000:3873/S). Dessa
var inspirerade av, och helt i linje med, generaldirektörens idéer om skolutveckling och myndighetens omformulerade roll. Myndighetens arbete skulle
inte längre vara övergripande och generellt, eller stanna vid kommungränsen. Nu skulle den aktivt söka upp kommuner och skolor som inte nådde
målen.
Det första uppdraget innebar att myndigheten under tre år skulle arbeta
med riktade insatser mot kommuner och skolor samt ge dessa stöd för att
utveckla sin verksamhet.
Det andra uppdraget blev en särskild satsning under 2001 och 2002 på
basfärdigheter, dvs. att läsa, skriva och räkna. Också här skulle insatserna
vara riktade. Genom den särskilda satsningen på basfärdigheter (U
2000:3873/S) fick myndigheten – tillsammans med tidigare anslag – medel
för att bidra till utvecklingsarbetet på lokal nivå.
Det tredje uppdraget innebar att myndigheten skulle förbättra sitt stöd till
lärarnas kompetensutveckling.
Samtidigt angav uppdragen att verksamheten skulle åstadkomma en varaktig omorientering av formerna (U 2000:3873/S) inom myndigheten. I ett
första steg skulle myndigheten utveckla gemensamma metoder och återrapportera till regeringen.

Den myndighetsinterna styrningen
Mats Ekholms önskan var i första hand att förändra skolan, inte Skolverket.
Men detta förutsatte interna förändringar och var tänkt att leda till att myndigheten blev mer tydlig, synlig och närvarande inom skolverksamheten och
samhällsdebatten. Tydligheten gällde både de styrande dokumenten och
ställningstaganden vid uppföljningar och utvärderingar. Detta krävde förändrade värderingar och arbetssätt inom myndigheten i form av gemensam pla114

nering, gemensamma metoder och samarbete mellan avdelningsgränser.
Lojalitet inom myndigheten skulle riktas mot den gemensamma verksamheten. Det gemensamma målet – att utveckla skolan – skulle implementerades
genom olika insatser.
Också förhållandet till skolan skulle förändras. Istället för att stanna vid
kommungränsen skulle myndighetens medarbetare vilja och kunna närma
sig skolan och skolans medarbetare. ”Vi ska göra på annat sätt. Inte stanna
vid kommungränsen, och föra en respektfull dialog. Inte många kan föra
sådana samtal” ”Det kräver mycket lärande under de närmaste åren” (chef
II).
Också den formella chefsrollen markerades genom att tydliggöra ansvaret
för verksamheter. Inte minst markerade Ekholm sin egen styrande roll i
smått som stort samtidigt som han valde att kommunicera direkt med hela
organisationen. Genom utbildningsinsatser och gemensamma resor skulle
det skapas samhörighet och samsyn. Cheferna skulle kompetensutvecklas
genom studiebesök och konferenser utomlands och i Sverige. Ledningsgruppen ingick också i ett gemensamt utvecklingsprogram.
Ekholm begränsade samtidigt ledningsgruppen till avdelningschefer, chefen för verksstaben och informationschefen. Det saknades ekonomiska skäl
att avveckla personal. Istället skapades det nya uppdrag utanför ledningen.
Rollen som ledare skulle utvecklas genom att befintliga chefer fick utbildning och olika former av utveckling. Sammantaget ledde insatserna till en
försiktig uppslutning runt de nya arbetsformer hos chefer, som efterfrågat
tydligare ledarroller och kontakter med skolan.
För att inte verksamheten skulle använda energi för det inre arbetet, bevarades organisationen i ett första skede. Vissa förändringar bedömde Ekholm
ändå som nödvändiga. ”Organisationen var inte bra, de seglade omkring på
något sätt”. ”Mitt särskilda uppdrag var att utveckla den delen” (chef II).
Myndigheten tog ett första steg mot en linjeorganisation, men matrisen
dröjde kvar för tillsynsverksamheten. Handlingsprogrammen avslutades som
planerat 2001.
Arbetsformerna skulle påverkas genom nya strukturer. Ledningen införde
myndighetsgemensamma system för ekonomi och personalfrågor. Inom delar av verksamheten infördes målstyrning och kvalitetskrav. Allt fler medarbetare anställdes och de tillfälliga medarbetarnas andel minskade.
För att kunna genomföra utvecklingsuppdraget som myndigheten fick år
2000, ökade myndighetens resurser kraftigt under några år från 281 årsarbetare 1999 till 377 årsarbetare 2002.
Den tidigare ledningen hade strävat efter att minska medarbetare med pedagogisk kompetens. Kring år 2000 hade personal med s.k. skolkompetens
hamnat i minoritet (ÅR 2000) och myndigheten strävade åter efter att öka
den pedagogiska kompetensen. Också annan kompetens och kunskapsuppbyggnad utvecklades i myndigheten främst med anledning av utvecklingsdialogerna, men också för att klara tillsynsarbetet.
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En första förändring av organisationen genomfördes januari 2001. Då separerades tillsynsverksamheten från analys och stöd. ”Fältorganisationen var
en anomali”. Avsikten med förändringen var att ta tillvara på medarbetare
som hade bästa förutsättningarna för att genomföra utvecklingsdialogerna.
”Fältet var inte så bra på skolutveckling” ”De som minst passade fick göra
annat” (chef II). Som en bieffekt fick avdelningen för kvalitetsgranskning
och tillsyn möjlighet att råda över den egna verksamheten.
Avdelningen för kvalitetsgranskning och tillsyn fick bilda regionala enheter på fyra orter. Personalen kom huvudsakligen från avdelningen analys
och stöd. Nya enhetschefer rekryterades, några internt några externt (ÅR
2000). Arbetet med anmälningsärenden delades upp mellan analys och stöd
som kallades ”tillsyn och akut förbättringsåtgärd” och kvalitetsgranskning
och tillsyn som fick benämningen ”ren tillsyn”. Därmed avskaffades också
de sista spåren av matrisorganisation.
Också antalet medarbetare för tillsynsarbetet ökade succesivt. I och med
delningen av de två avdelningarna 2001 – analys och stöd och kvalitetsgranskning och tillsyn – fick medarbetare möjlighet att söka sig till den
verksamhet som bäst passade den egna kompetensen. Utvecklingsinsatser
kunde riktas till en mindre och mer motiverad grupp, och gav möjligheter att
fokusera på tillsyn respektive dialoger. De flesta som sökte sig till tillsynsenheten var pedagoger. De externa nyrekryteringarna fick komplettera med
juridisk kompetens.

Verksamhetens interna mål och genomförande
I verksamhetsplanen för 2001 beskrev ledningen myndighetens nya och förändrade uppgifter. Syftet med hela myndighetens verksamhet skulle vara att
stimulera till skolutveckling. Utvecklingsarbetet skulle ske på en generell
nivå i form av kursplaner, prov och referensmaterial. Utveckling skulle
också drivas specifikt och riktat genom analys av och riktat stöd till huvudmän och verksamheter (VP 2001).
Myndigheten skulle även granska och utöva tillsyn över skolverksamheten och dess kvalitet. Att granska verksamheten syftade till likvärdighet men
var också en del i processen att öka kunskapen och ge ett aktivt stöd (VP
2001). Dessa tre delar av verksamheten skulle inte ses åtskilda eller motstridiga utan förutsattes stödja varandra.
Uppföljning/Utvärdering
Uppföljning och utvärdering organiserades i en gemensam avdelning vid
organisationsförändringen 1998. Verksamheten hade en stabil ledning och
hade inte varit del av matrisorganisationen. Avdelningschefen hade också
varit programansvarig. Avdelningen byggde och hanterade långasiktiga och
stabila system och värnade starkt om det bestående. Samtidigt tog man till
sig av den nya tekniken som skapade möjligheter för statistik att bli mer
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användarvänlig och tillgänglig för skolverksamheten. Flera nya system introduceras som exempelvis SALSA – Skolverkets arbetsverktyg för lokala
sambandsanalyser, där jämförelser kunde göras bland annat på elevernas
bakgrund såsom föräldrars utbildning eller utländsk ursprung.
Den varaktiga omorienteringen av verksamhetsformerna skulle bland annat
innebära att alla delar av myndigheten skulle samarbeta och bidra till det
gemensamma arbetet. Ekholm ville därför att även uppföljning/utvärdering
skulle delta i utvecklingsdialogerna och myndighetens gemensamma utvecklingsprojekt (VP 2001). Ett första steg togs då vissa urvalskriterier och
upplägg vid genomföranden förändrades.
Tillsyn/Kvalitetsgranskning
Avdelningen för kvalitetsgranskning och tillsyn skapades vid omorganisationen 1998. Avdelningen fick två enheter. Avdelningen ansvarade också för
administration av kvalitetsgranskningsnämnden. Den nationella kvalitetsgranskningen genomfördes första gången 1998. Kvalitetsgranskningsnämnden startade den 1 juli 1999 med generaldirektören som ordförande och medlemmar som tillsattes av regeringen.
Målet med de nationella kvalitetsgranskningarna beskrevs vara att
granska och värdera kvalitet och resultat med avseende på hur de nationella
målen uppfylls (ÅR 2000). Regeringen anvisade särskilda medel för kvalitetsgranskningen, som bedrevs delvis med extern, delvis med myndighetsintern personal. Regeringen bestämde vilka ämnen/områden som skulle granskas. Efter granskningen fick de deltagande kommunerna en återkoppling på
skolnivå med målet att bidra till lokal skolutveckling. Men inspektörerna gav
ingen kritik och följde inte upp vidtagna rättelser. Kvalitetsgranskning var en
ganska omfattande och dyrbar verksamhet. Slutprodukten till regeringen var
granskningsrapporter över granskningsämnen.
Enligt de förslag som tillsynsprojekten presenterats kulle tillsynen omfatta de olika skolförfattningarna; skollag, skolförordningar, läroplaner,
kursplaner och timplaner. Med förslagen som utgångspunkt menade Riksdagens revisorer att grunden för verkets tillsyn var god. RR ansåg att myndigheten skulle bevara tillsynens innehåll, men öka verksamhetens omfattning.
Trots detta utvecklade tillsynsbegrepp, höll myndigheten fast vid en
renodlad laglighetstillsyn, dvs. tillsynen granskade strikt hur väl huvudmannen levde upp till Skollagen. Denna tolkning hade stöd också från den nya
generaldirektören. Samtidigt ansåg han att tillsyn skulle bidra till att främja
utvecklingen av skolväsendet mot de nationella målen (VP2001). ”Den
skarpa granskningen gjordes inte på riktigt. Det finns en legal kraft. Den
behövs när det varit något. Men ska ge skarp kritik och grunda för förbättringar” (chef II). Tillsyn genomfördes antingen utifrån externa signaler eller
på myndighetens eget initiativ.
Med start 1998 reglerades den systematiska/egeninitierade tillsynen genom regeringsuppdrag. Enligt regleringsbreven skulle alla kommuner ha
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inspekterats under en sexårsperiod (RB 1998). Även valet av fördjupningsområden styrdes huvudsakligen av regleringsbrev.
Myndigheten hade valt att inte i förväg tolka lagstiftningen eller författningarna. Varken genom att skriva anvisningar eller så kallade allmänna råd.
Detta var en viktig grundbult i tankarna kring att stanna vid kommungränsen. Författningarna tolkades istället vid specifika ärenden och vid specifika
kommuntillsyner.
Tillsyn och kvalitetsgranskning hade fokus på olika delar och nivåer av
skolverksamheten, huvudmannen respektive verksamhetsnivån och värderade lagefterlevnad respektive kvalitet. Kvalitetsgranskning och tillsyn organiserades inom samma avdelning, men enheterna deltog inte i ett organiserat
samarbete. Den kvalitetsgranskning som myndigheten genomförde låg närmare myndighetens utvärdering än tillsyn. Uppdraget var att foga samman
de bägge verksamheterna, något som mötte motstånd inom myndigheten.
Pilotprojektet som skulle testa ett gemensamt arbete för tillsyn och kvalitetsgranskning hade inte fungerat, varför ledningen valde att behålla dessa i två
separata verksamhetsdelar.
För att råda bot på kvalitetsbristerna och uppnå en likvärdig bedömning
genomfördes ett omfattande utvecklings- och förankringsarbete. Syftet för
insatserna var att forma en enhetlig och gemensam syn på tolkning av lagar
och förordningar. Insatser syftade även till att stärka myndighetsrollen och
tillsynsarbetet. Effekter av både kvalitetsgranskning och tillsyn ansågs vara
genomgående positiva i bemärkelsen att huvudmannen vidtog åtgärder.
Kursplaner och utveckling
Kursplaner och utveckling var avdelningen som sedan 1998 års omorganisation hade hand om kursplaner, betygskriterier, liksom de nationella proven.
Avdelningen hanterade också godkännanden av fristående skolor och det
som kallades ”nationell skolutveckling”. I den nationella skolutvecklingen
ingick uppgifter kring lärarutbildning, lärarfortbildning, rektorsutbildning
liksom forskningspengar. Det var områden som Ekholm önskade utveckla
och förtydliga.
Avdelningen hade i uppdrag från regeringen att revidera samtliga kursplaner mellan åren 1998-2002. Utgångspunkten för revideringen var att styroch ansvarssystemet skulle ligga fast vilket innebar att den mål- och resultatorienterade styrningen skulle bestå med flera nivåer av mål, så kallade strävansmål och uppnåendemål. Målen skulle sedan tolkas och brytas ner på
lokal nivå. Men ledningen önskade ”utveckla dokumenten och göra dem
tydligare” (Chef II). Arbetet slutfördes och återrapporteras i tid (ÅR 2002).
Mats Ekholm var djupt involverad och läste samtliga 857 kursplaner före
beslut.
Ledningen ville åter möjliggöra för staten att styra utformningen av lärarutbildningen, fortbildningen och rektorsutbildningen. Som ett led i detta sade
myndigheten upp avtalen med de sex universiteten, som på uppdrag anordnat
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den statliga befattningsutbildningen för rektorer sedan 1993. Samtidigt inleddes arbetet på myndigheten med att förnya rektorsutbildningen. Resultatet
i form av ett nytt måldokument för framtidens rektorsutbildning utformades i
form av en föreskrift, och i en studie av den dittills genomförda utbildningen
(ÅR 2000). Rektorsutbildning skulle därefter upphandlas.
Avdelningen hade även flera utvecklingsuppdrag att hantera. Regeringens
oro över nedskärningarna i skolan hade resulterat i uppdraget kring nationella utvecklingsinsatser i utvecklingsplanen (U 2000:3873/S), liksom i de
särskilda ”Persson-pengarna”. Satsningarna handlade om kunskapsområden
såsom matematik, språk, naturvetenskap, teknik samt inte minst stora satsningar på IT i skolan. ”Persson-pengarna” hade även som syfte att öka lärartätheten. Pengar till den så kallade sektorsforskningen hade minskat under
Ylva Johanssons tid. Mellan åren 1998-1999 inskränkte sig därför myndighetens stöd till spridning av forskningsresultat och kunskapsöversikter. År
2000 var forskning åter en viktig del i regeringens strategi för att utveckla
skolan. Genom pengarna kunde myndigheten stödja just den forskning som
var av intresse för skolan ur ett statligt perspektiv.
Liksom avdelningen för uppföljning och utvärdering förväntades även
denna avdelning delta och samarbeta med uppdraget kring utvecklingsdialogerna.
Allt ljus på dialogerna
År 1997 införde den socialdemokratiska regeringen en förordning som stipulerade att varje kommun och varje kommunal skola, förskola och fritidshem
skulle upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning. Redovisningen beskrevs
som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten (SFS 1997:702) och ett nytt, viktigt instrument vid utvecklingsarbete.
Efter två år hade 193 av 289 kommuner tagit fram kvalitetsredovisningar.
Vid granskning av dessa var det mycket få som bedömdes hålla måttet.
Ekholm ville, med utgångspunkt i de lokala kvalitetsredovisningarna, intensifiera arbetet med kvalitet och likvärdighet. Skolverket skulle ge tydligare stöd och anvisningar så arbetet gavs betydelse lokalt (VP 2000). Samma
tankar kunde spåras i det nya uppdrag som myndigheten fick senare samma
år. Med utgångspunkt i det nya regeringsuppdraget (U 2000/3873/S) formade myndigheten det som skulle bli ”utvecklingsdialoger”.
Det var i första hand avdelningen för analys och stöd som skulle genomföra det nya uppdraget med delaktighet från avdelningen för kursplaner och
nationell skolutveckling. De senare skulle även ansvara för att följa upp och
utvärdera effekterna av den nationella styrningen, liksom att analysera problemområden och på olika sätt ge stöd till förbättringar. Samtidigt var uppdraget att alla avdelningar skulle bidra med medarbetare och kompetens.
Strategin med dialogerna var ” i enlighet med ansvarsfördelningen mellan
stat och kommun” (chef II). Den avgörande skillnaden sågs vara att dialogerna initierades av myndigheten utifrån befarade brister, inte efter ansökan
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av kommunen. Den bärande tanken var att de huvudmän som behövde mest
stöd också hade svårast att identifiera problem och initiera utvecklingsarbete
och ansöka om stöd.
I utvecklingsdialogerna möttes politiker, förvaltningstjänstemän, skolledare, lärare och företrädare för den statliga skoladministrationen för överläggningar om mål, resultat och önskvärd utveckling. Dialogerna inriktades
mot den av staten önskvärda måluppfyllelsen och resultatförbättringar, utifrån både huvudmännens och statens perspektiv. Syftet var att komma överens om utvecklingsområden och utvecklingsåtgärder, som därefter skulle
genomföras i samråd. Överenskommelser med kommunerna innehöll löften
om förbättringar från kommunen och pengar från staten för att stödja utvecklingen. Stödet var tänkt att vara omfattande det första året för att därefter följas upp under ytterligare två år. Utvecklingsstödet var avsett att påverka innehåll och arbetsformer.
Efter den första utvärderingsrapporten pekade effektmätningarna på att
kommunernas företrädare var positiva eller mycket positiva till myndighetens nya arbetssätt (sammantaget närmare 100 procent). Nästan lika hög andel kommuner upplevde att de genomförda överenskommelserna och dialogen hade haft stor/mycket stor betydelser för den interna verksamhetsutvecklingen. Enligt lärarenkäter påverkades arbetsformer och undervisningens innehåll. Vid utvärderingen redovisades bland annat att man haft kontakt
med 114 kommuner och förmedlat ekonomiskt stöd samt arbetat med att
driva på verksamheten (Dnr. 2003:338). Ledningens slutsats var att arbetet
var uppskattat av dialogkommunerna, liksom av de egna medarbetarna. Det
betonades att modellen byggde på ”ömsesidighet” och var självklart inte
förutsättningslös.
Metoden möttes av både positiva och negativa reaktioner. Vidare uppföljning (Dnr. 2003:338) konstaterade att många av åtgärdsplanerna saknade
utvärderingsbara effektmål, liksom konkreta planer för långsiktighet. Det
fanns också kritik mot att för mycket pengar fördes över till kommunerna
utan krav på prestationer. Arbetsmetoden visade sig vara mycket krävande
både för myndigheten och för deltagande kommuner. Myndigheten besökte
varje dialogkommun cirka tio gånger. Det krävdes både omfattande och kontinuerligt förankringsarbete om insatserna skulle leda till ökad måluppfyllelse. Det fanns även kritiska röster som påtalade att förhållandet till skolhuvudmannen förändrades. Skolverket gick från generella insatser på nationell
nivå till riktade insatser med utgångspunkt i specifika behov hos skolor och
skolhuvudmän.
Det fanns även myndighetsinterna problem runt dialogerna. Hela arbetet
var kontroversiellt inom delar av myndigheten, liksom tanken att alla skulle
delta och avsätta resurser. Även brister i medarbetares kompetens skapade
problem.
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De interna arbetsformerna
Verksamhetsutveckling och gemensamma arbetsmetoder var viktiga frågor
vid förändringen av myndighetens arbetsformer. Utvecklingsdialogerna inleddes med metodutveckling och med gemensamma utbildningsinsatser.
Utvecklingsdialogerna var krävande för både chefer och medarbetare. En
utmaning för den nya strategin var kompetensen hos den personal som skulle
genomföra arbetet. Ingen av medarbetarna eller cheferna var rekryterade
utifrån behoven för uppdraget och det upplevdes inte möjligt att välja ut de
mest lämpade eller engagerade. Grunden till detta var tvåfaldig, dels beslutet
att inte göra några ingripande organisatoriska förändringar, dels att uppdraget tog i anspråk så stor grupp av personalstyrkan.
Ledningens avsikt var att hela myndigheten skulle delta i dialogarbetet.
Det innebar också att medarbetare från den centrala myndigheten förväntas
ingå i projekten. Alla chefer skulle avsätta tid för de olika dialogprojekten.
Detta fungerar bara till en del eftersom ”verket inte var så lyhört för styrning” (chef II). Även inom tillsynsverksamheten utvecklades gemensamma
metoder och arbetsprocesser.

Den myndighetsinterna styrningen förändras
Efter ytterligare några års arbete insåg Ekholm behov av en större omorganisering ”för att klara nästa steg i förändringen”. Efter omfattande diskussioner
trädde förändringen i kraft den 15 februari 2002. Nu togs ett sista steg mot
en linjeorganisation med avdelningar och enheter. Den nya organisationen
skulle skapa avdelningsvis specialisering. Målet var att skapa större närhet
mellan verksamhetsdelar, som arbetade med likartade eller närbesläktade
uppgifter. Myndigheten flyttade samtidigt till nya lokaler med många öppna
ytor och kontorslandskap med syftet att skapa större närhet även mellan
medarbetarna. De nya lokalerna förväntades bryta tidigare mönster och samarbetsformer samt skapa nya.
Ett annat mål för den nya organisationen var att tydliggöra myndighetsrollen. Avdelningen för utbildningsjuridik bildades med enheter för juridik,
styrdokument, tillsyn och tillståndsgivning (för fristående skolor). Kvalitetsgranskningen gick över till Avdelningen för utvärdering. Utvecklingsarbetet
koncentrerades till en avdelning med både centrala och regionala enheter.
Utvärdering och uppföljning delades på två olika avdelningar. De befintliga
avdelningscheferna erbjöds/tilldelades olika avdelningar. En del av förändringarna välkomnades av chefer och medarbetare, medan mycket möttes av
oförstående och motstånd.
Projektorganisationen bevarades. Den var dels en del av myndighetens
identitet, dels uppfattades den som en lämplig form vid genomförandet av
utvecklingsdialogerna. Samtidigt var organisationsformen problematisk. Den
upplevdes också skapa ett eftertraktat professionellt utrymme, men upplev121

des begränsa inblick och styrmöjligheter för ledningen. Projektledarrollen
var av tradition stark i myndigheten. För att bevara det goda med projektformen och begränsa dess sämre effekter, skapades gemensamma arbetsmetoder inom olika delar av verksamheten. Projektstyrningen kompletterades
även med mål, såväl kvalitativt som kvantitativt, för delar av verksamheten.
Detta gällde i första hand för utvecklingsdialogerna, kvalitetsgranskningen
och tillsynen.

Figur 4. Den nya organisationen 2002 (ÅR 2002)

Inom myndigheten
Det fanns tveksamheter kring den nya generaldirektören även inom myndigheten (se sid. 112). ”När Mats kom var det många som sa att nu går det åt
skogen, ungefär. Det gjorde ju inte det, det gick ju lika bra” (chef V).
Ekholms vision var att myndighetens samlade verksamhet skulle bidra till
skolutveckling.
Förändringarna i ledningsgruppen, utformningen av arbetet intern och ansträngningarna att genom medarbetarna inom analys och stöd skapa fungerande utvecklingsdialoger, liksom generaldirektörens strävan att ändra myndighetens förhållande till skolan, var sammantaget starka signaler om en
förändrad myndighet. ”Han har sett ljuset” (chef VI) som en av cheferna
uttryckte det.
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En viss uppslutning kring de nya värderingarna formades när verksamheten
förändrades med nya arbetsformer och gemensam chefsutveckling. Samtidigt hyllades de ursprungliga visionerna både bland medlemmar i ledningsgruppen och inom den övriga organisationen.
Genom att ledningsgruppen inte fullt ut anammade och stöttade förändringarna, hade dessa en viss men begränsad påverkan, på myndighetens interna liv. Även medarbetargruppen var delad. Vissa var positiva och villiga
att delta i förändringarna, andra var avaktande eller negativa. Besluten genomfördes i vissa delar, och av vissa chefer och medarbetare.
Förändringarna i den interna styrningen påverkade synen på ledarskapet
Det var efterfrågat av flera och välkomnades. Samtidigt var motståndet stort
bland projektledarna, som hade skapat sina informella organisationer och
informella ledarroller. ”Man förstod att cheferna måste ha makt och projektledarna mindre och mindre och dom skrek också” (chef V).
Förändringarna hade stöd inom tillsynsverksamheten och hos medarbetare, som ville arbeta med tillsyn. Också den gamla fältorganisationen fick,
efter den avvisande hållningen från den första ledningen, stöd genom egna
och av generaldirektören fokuserade arbetsuppgifter.
Samtidigt var kraven för de nya arbetsuppgifterna stora och omvälvande.
De berörde medarbetarnas kompetens, krav på gemensamma och utvecklade
metoder samt gemensamt bemötande. Bristen på adekvat kompetens för de
krävande dialogerna påverkade arbetets utförande och utfall.
De tidigare gränserna och olika kulturerna, liksom de informella normerna och ledarna, var starkt förankrade och svåra att påverka. Konfliktytorna
bevarades och normaliserades. Förändringsarbetet, som innebar att verksamheten skulle präglas inåt och utåt av de gemensamma värderingarna, gick
långsamt. Organisationsförändringen och flytten 2002 hade för avsikt att
påskynda processen. Det nya hann aldrig få genomslag innan delningen av
myndigheten aviserades.

Vinden vänder – den politiska styrningen 2002-2003
Det fanns olika åsikter kring myndighetes förändrade inriktning, både inom
myndigheten och inom politiken. Staten hade i olika former velat skärpa
Skolverkets roll. Men det hade i de flesta utredningar och rapporter handlat
om myndighetsrollen. Samtidigt hade behovet att skapa utveckling, i form av
komptenshöjning, också vuxit fram politiskt. Nya pengar hade specialdestinerats för frågor såsom Kunskapslyftet och ”Persson-pengarna”.
Politiskt fördes också ett samtal kring lämpligheten att förena utveckling
och tillsyn i samma myndighet. Det pågick en större statlig utredning kring
tillsyn och stort intresse fanns för flera grannländers granskning och tillsynssystem. Just tillsyn av skolan var också en politisk fråga, som främst Stockholms skolborgarråd Jan Björklund, drev.
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Riksrevisionsverket granskade ”Skolverkets tillsyn” (RRV 2001:24) med
fokus på den systematiska tillsynsverksamheten. RRV ansåg att tillsynen var
alltför likformig och inriktad på formella och marginella företeelser. Myndighetsrollen tonades fortsatt ner genom att tillsynens roll i myndighetens
verksamhet var alltför liten och viktiga normerande frågor inte behandlades
på ledningsnivå. I stället borde myndigheten, enligt RRV, tydligare tolka och
normera lagstiftningen i form av tillsynsbeslut. RRV menade att Skolverket
hade arbetat med att utveckla tillsynen. Men trots det inte svarade upp mot
regeringens krav i uppdrag och regleringsbrev för att agera som en myndighet under regeringen. Myndigheten svarade på kritiken (Dnr 02-2001:2986).
Liksom tidigare pekade svaret på att myndigheten hade en omfattande
granskning av skolverksamheten genom sina övriga verksamheter. Man pekade också på att tillsynen hade utvecklats kraftigt sedan 1999.
Riksdagens revisorer lämnade en kritisk rapport över myndighetens verksamhet; ”Statens styrning av skolan – från målstyrning till uppsökande bidragsförmedling” (RR 2001/02:13) till regeringen. Enligt RR hade utvecklingsuppdraget kommit att bli en ren medelsfördelning i direkt samarbete
med kommunerna. Skolverket hade genom den ändrade inriktningen ingripit
direkt i skolverksamheten istället för att följa likabehandlingsprincipen.
Pengarna fördelades inte efter ansökan, utan genom att myndigheten bedrev
uppsökande verksamhet. Enligt RR fick kommuner del av medel från staten
oavsett hur mycket de satsade på sin skolverksamhet. Revisorerna klagade
också på att den lilla myndigheten hade fördubblat sin personal under tio år.
RR var även kritisk till att myndigheten inte heller registrerat alla enskilda
anmälningar som tillsynsärenden. Istället hade myndigheten valt att erbjuda
stöd för att utveckla skolarbetet i den anmälda kommunen. Gränserna hade
blivit otydliga mellan tillsyn och främjande, vilket sågs som oförenligt med
myndighetsrollen. Sammantaget hade myndigheten, enligt RR, bidragit till
att förändra ansvaret mellan staten och kommunerna (RR 2001/02:13).
Ingegärd Wärnersson avgick som skolminister 2002. Hon hade varit hårt
ansatt i media och kritiken mot de upplevda bristerna i myndigheten riktades
också mot henne personligen. Politiskt kom kritiken mot skolan och statens
styrning främst från Folkpartiet.
Istället för en ny skolminister tillsattes en biträdande utbildningsminister
medan Thomas Östros, utbildningsminister sedan 1998, tog över skolfrågorna personligen. Han var – till skillnad från Ingegärd Wärnersson – inte
skolpolitiker utan kom från Finansdepartementet.
Thomas Östros lämnade en ny utvecklingsplan (som också blev den sista)
till Riksdagen (Skr. 2001/02:188). Enligt den ville regeringen renodla skolmyndighetens uppdrag genom att koncentrera den till ”kvalitetskontroll genom uppföljning, utvärdering, granskning och tillsyn”. Renodling betydde i
detta sammanhang att regeringen nu ansåg att tillsyn och stöd till utveckling
var oförenliga. Att stödja enskilda kommuners utveckling på basplanet kolliderade med det andra viktiga uppdraget – tillsyn – enligt utvecklingsplanen.
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Man ansåg att statens styrande röst blev otydlig. Trots tvekan från Riksdagens revisorer (RR 2002/03 RR3) och flera remissinstanser avsåg regeringen
att fortsätta utvecklingsarbetet direkt riktad till kommuner. Därför inrättades
en ny myndighet – Myndigheten för skolutveckling (MSU) (U 2002:07).
Skolverket skulle i fortsättningen arbeta med sina ursprungliga men förtydligade uppdrag.
Delningen av myndigheten hade också föregåtts av en konflikt kring utvecklingsuppdraget mellan ministern och myndighetens generaldirektör.
”Östros ville inte styra till dem som hade det besvärligast. Han höll inte med
sin generaldirektör” (chef II). Mats Ekholm lämnade Skolverket och utnämndes som chef för den nya Myndigheten för skolutveckling, MSU.

Sammanfattning av styrningen 1999-2003
Den politiska styrningen
Skolverksamheten hade inte utvecklats som förespråkarna för den nya ansvarsmodellen hade hoppats. Dessutom fanns besvikelse kring flera delar av
den nya styrmodellen som uppfattades fungera dåligt för både skolan, skolhuvudmannen och för den politiska nivån.
Ingegärd Wärnersson tillträdde som ny skolminister i slutet av Ulf P.
Lundgrens tid som generaldirektör. Hon övertog ett arv från Ylva Johansson
med flera tydliga krav på skolmyndigheten. Med betoning på behovet av en
tydlig statlig aktör, som på olika sätt verkade för att den likvärdiga skolan
upprätthölls. Beslutet att inrätta en kvalitetsgranskningsnämnd och uppdraget att med öronmärkta pengar genomföra kvalitetsgranskning hade kringgått myndighetens vägran att vidga sitt tillsynsbegrepp och öka verksamheten. Också den löpande styrningen från departementet hade blivit mer tydlig
och detaljerad. Kravet på myndigheten att genomföra samtliga delar av sin
verksamhet betonades och preciserades i direkta uppdrag. Uppmaningar
hade till och med riktats mot myndigheten att leva upp till den givna rollen
att agera som regeringens ”stabsmyndighet”. Utredningar pekade på att
denna förmåga behövde utvecklas.
Men Wärnerssons uppmärksamhet riktades inte i första hand mot myndighetens interna arbete, inte heller mot myndigheten som statens styrande
verktyg, utan mot kunskapsutvecklingen i den svenska skolan. Hon presenterade en omfattande utvecklingsplan (Skr. 1998/99:121). I den betonades
både skolan som en del av det demokratiska samhället och skolans roll för
det livslånga lärandet.
Regeringen var samtidigt oroad över den kommunala ekonomin och brister i skolans resultat. Därför innehöll planen inte enbart de politiska värderingarna, utan både förstärkta resurser i form av generellt ökade statsbidrag
och en del specialdestinerade medel (Persson-pengarna).
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Efter nya utredningar (U 2000/3873/S) lämnades hösten 2000 ett uppdrag
till Skolverket avseende stöd till skolutveckling. Myndigheten fick även
utökade medel. Uppdraget bröt mot de tidigare generella insatserna och
skulle riktas mot verksamheter som bedömdes vara i behov av stöd. Det nya
uppdraget blev politiskt kontroversiellt. Flera granskningsrapporter kritiserade myndighetens verksamhet.
Inför valet 2002 blev skolans tillsyn en viktig fråga. Thomas Östros fick
överta skolfrågorna på departementet och den kritiserade Wärnersson fick
lämna som minister.
Den nye, socialdemokratiska, utbildningsministern försökte finna en lösning på tillsynsfrågan och den svårstyrda skolmyndigheten. Sommaren 2002
tillsattes en utredning med uppdrag att förbereda delningen av Skolverket.
Regeringen ville nu renodla skolmyndighetens uppdrag, vilket innebar att
tillsyn och stöd till utveckling beskrevs som oförenliga. Trots flera remissinstansers motstånd, beslutades att skolmyndigheten skulle delas och en särskild Utvecklingsmyndighet (MSU) skulle bildas.
Mellan politiken och myndigheten
När Ekholm tillträdde som generaldirektör sågs botemedlet för statens tillkortakommanden av flera politiker vara en tydligare och mer aktiv tillsyn.
Men varken Wärnersson eller Ekholm betraktade tillsynen som den enda och
rätta lösningen. Skolministern och generaldirektören hade ett gemensamt
intresse för skolutveckling och det var genom att skapa tryck på utvecklingsarbetet som de ville lösa upp ansvarmodellens brister och statens tillkortakommanden.
Genom omfattande informella kontakter mellan skolministern och generaldirektören växte därför ett nytt arbetssätt och ett helt nytt uppdrag fram
(Skr. 1998/99:121). Kontakterna inkluderade också statssekreteraren, vars
positiva inställning till myndighetens förändringar fick stor betydelse genom
kraftigt ökade anslag.
Det nya uppdraget, som var tänkt att förändra myndighetens arbete i
grunden, följde generaldirektörens idéer och förslag. Det hade utformats och
förberetts genom ett nära samarbete med ministern. Med stöd från de nya
uppdragen kunde myndigheten nu aktivt identifiera och rikta sig till skolor
och skolhuvudmän med bristande resultat och bidra ekonomiskt till utvecklingsarbetet på lokal nivå. Samtidigt skulle också de tidigare uppdragen omformas.
Efter endast något år kom flera granskningsrapporter som kritiserade
myndighetens verksamhet. Myndighetsrollen hade fortsatt varit alltför nedtonad. Tillsynen hade inte utvecklats som önskat eller kommit att förenas
med kvalitetsgranskningen. Myndigheten hade dessutom, genom utvecklingsuppdraget, förändrat ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna.
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När Wärnersson lämnade som minister och Östros övertog skolfrågorna,
kom krav på förändringar också från den nya politiska ledningen. Trots påtryckningar från ministern, vidhöll ledningen sin önskan att genomföra dialoguppdraget. I den följande processen avgick Ekholm som generaldirektör
för Skolverket.
Den myndighetsinterna styrningen
När Ekholm tillträdde anslöt han sig till den rådande ansvarsmodellen, men
förespråkade en vidare tolkning. Med den nya generaldirektören var det från
början tydligt att vissa av de ursprungliga värderingarna inte skulle vara
aktuella. Den från början uttalade viljan, att inte skapa turbulens genom att
organisera om, föll omgående. Stora förändringar av myndigheten krävdes
för att genomföra de nya uppdragen, och för att genomföra den pågående
verksamheten. Förändringarna påverkade i hög grad chefsgruppen men
också stora delar av myndigheten.
De nya värderingarna förespråkade, såväl inåt som utåt, en helt annan
myndighet. All verksamhet skulle bidra till att stimulera till förbättringar av
arbetet i klassrummet. Borta var tanken på att stanna vid kommungränsen,
och ha en myndighet som skulle styra med ”informativ styrning”. Istället
skulle myndigheten kliva fram, bli tydligare och synligare, delta i samhällsdebatten och kommunicera med omvärlden. Myndigheten skulle arbeta i
nära kontakt med skolan, lärare och föräldrar/elever. Istället för att vända sig
inåt skulle myndigheten vända sig utåt.
Verksamhetens mål beskrevs och betonades på bekostnad av de tidigare
visionerna för den nya skolan. Målen riktade verksamheten utåt och det var
dessa externa mål som skulle legitimera verksamheten. De gemensamma
värderingarna formades kring dessa mål och mot myndighetens förmåga att
genomföra dem. Också chefers och medarbetarnas roller skulle förändras.
Ledarskapets roll för myndighetens verksamhet och kultur omvärderades.
Ekholm ville vara en tydlig chef och styra genom sin ledningsgrupp. Han såg
sig som tydligt ansvarig för tolkningen av myndighetens uppdrag och verksamhet. Cheferna i nästa nivå hade att ansvara för genomförandet av verksamheten. Ledarrollen tydliggjordes på flera andra sätt och skulle utvecklas
genom olika insatser. Han valde att behålla alla operativa chefer. Ledningsgruppen stagades upp. Samarbetet skulle bli mer sakligt och mindre personorienterat. Åtgärderna inom ledningsgruppen, chefsutveckling och gemensamma resor syftade till att skapa samhörighet och samsyn.
Ekholm uttryckte ovilja att störa verksamheten och försökte till att börja
med åstadkomma förändringar genom den befintliga chefsgruppen och organisationen. Succesivt organiserades myndigheten ändå om. 2001 avskaffades
handlingsprogrammen. Samma år delades de regionala enheterna mellan
analys och stöd samt tillsyn och kvalitetsgranskning. I och med dessa åtgärder var den ursprungliga matrisorganisationen borta. Myndigheten hade antagit formen av en linjeorganisation.
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Även den löpande verksamheten fick förändrade förutsättningar. Tidigt
infördes gemensamma rutiner kring ekonomihanteringen. Ett tydligt och
gemensamt planeringsarbete formades, liksom en intern resultatuppföljning.
Rekryteringen av medarbetare centraliserades och en ökning av pedagoger
och jurister uppmuntrades. Allt fler medarbetare anställdes, för arbetet med
dialogerna, samtidigt som de tillfälliga medarbetarnas andel minskade.
Projektorganisationen bevarades för hela myndigheten. De olika delarna
av verksamheten kom att planeras i gemensamma dokument med mål både
kvalitativt och kvantitativt. I fokus för den gemensamma metodutvecklingen
fanns utvecklingsdialogerna, tillsynen och kvalitetsgranskningen. Fokus för
den gemensamma planeringen var samordningen mellan de olika verksamheterna.
Vid en organisationsförändring 2002 genomfördes radikala förändringar,
som berörde alla dimensioner av myndighetens tidigare sätt att organisera
sig från lokaler till samarbeten mellan olika verksamheter. Chefsgruppen
förblev intakt, men fick delvis förändrade verksamhetsområden.
Utvecklingsarbetet koncentrerades i en avdelning med både centrala och
regionala enheter. Utvärdering och uppföljning delades på två olika avdelningar. En avdelning för utbildningsjuridik bildades med både utformning
och implementering av de styrande dokumenten samt tillsyn. Genom att
flytta de styrande dokumenten från utveckling till juridik, var målet att förtydliga myndighetsrollen.
Inom myndigheten
Ekholm uppfattades inte som en självskriven myndighetschef varken internt
i myndigheten eller externt. Självklart påverkades medarbetarna av den externa kritiken, men han behövde även konkurrera med myterna kring den
karismatiske föregångaren. Han hade inte heller ett reellt stöd från sin överdirektör, som saknade kunskaper och erfarenhet som efterfrågades och värderades på myndigheten.
Trots de ursprungliga intentionerna, initierades förändringar i snabb takt
som förväntades leda till att medarbetarna omfattade gemensamma mål och
modeller för att utföra sina arbetsuppgifter. Förändringskraven var stora för
en myndighet som inte var formad för att styras och genomföra fattade beslut.
Vid förändringarna hade Ekholm ingen enad ledningsgrupp att samarbeta
med. Ledningsgruppen var inte rekryterad och sammansatt för att sluta upp
kring den egna ledningen. Lojaliteten var inte riktad inåt den egna organisationen eller mot de politiska besluten. Även efter förändringarna av ledningsgruppens sammansättning kvarstod olika bilder för hur myndighetens uppdrag skulle tolkas.
Att samlas kring att alla verksamheter skulle leda till skolutveckling blev
aldrig en gemensam vision. Förändringarna blev som ett smörgåsbord där
cheferna valde de bitar som var attraktiva.
128

Genom att ansvaret koncentrerades hos cheferna, förväntades medarbetare
i större utsträckning arbeta enligt fastlagda planer och med gemensamma
metoder. Förändringarna påverkade de informella strukturerna främst inom
vissa delar av myndigheten, medan andra delar fortsatte att styras av starka
informella grupper.
De förändrade värderingarna och det förändrade sättet att arbeta både inåt
och utåt mot skolan, skapade både vinnare och förlorare. Reaktionerna bland
medarbetarna var blandade. En grupp välkomnade både ett tydligare ledaransvar och de nya strukturerna i arbetet. En annan grupp ifrågasatte förändringarna och ville förbli lojala mot de ursprungliga visionerna. Även de som
var positiva hade mer eller mindre förmåga och vilja att underkasta sig gemensamma metoder.
En grupp valde att betrakta skeendet stående vid sidan om eller göra motstånd på olika sätt. Medarbetare kunde vara kritiska eller ignorera det nya.
De var inte vana vid, inte lyhörda eller motiverade för att bli styrda. De
kunde inte omfatta de nya målen för arbetet. Verksamheterna fortsatte att
arbeta isolerade. Den redan delade myndigheten förblev delad. Bristerna i
samarbetet mellan de olika verksamhetsdelarna fortsatte som tidigare. Detta
visade sig både vid det faktiska genomförandet och vid användning av
varandras erfarenheter och kunskaper.
Den genomgripande organisationsförändringen och flytten ökade motståndet. Förändringarna ansågs ha fel inriktning vad gällde myndighetsrollen. Avdelningarna fick fel sammansättning och chefstjänsterna fördelades
felaktigt. Konflikten mellan ministern och generaldirektören blev kända
inom myndigheten under 2002. En organisationsutredning tillsattes inför
delningen. Genomslaget för den stora förändringen blev därmed begränsat.

Sammanfattande analys av den andra perioden 1999-2003
Sedan slutet av 1980-talet hade de ekonomiska aspekterna vid styrningen av
myndigheter både etablerats och utvecklats. Ekonomistyrningsverket bildades 1998 och fick en omfattande roll i utvecklingen av statens och myndigheters interna ekonomistyrning.
Politiskt fanns en oro som påverkade styrningen av skolan. Denna oro
handlade, dels om försämrade skolresultat, dels om kommunerna försämrade
ekonomi. Därför ökade olika former av ekonomiska incitament i styrningen.
Den formella styrningen beskrevs i linje med NPM med skilda roller mellan
politiken och myndigheten och med delegerat ansvar för det myndighetsinterna arbetet. Genom den ökade ekonomistyrningen kunde detta bekräftas på
ytan.
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Styrdimension/idealtyp

OPM

NPM

NPG

Värderingar

Thomas
Östros

Ingegärd Wärnersson

Långsiktig styrning

Thomas
Östros

Ingegärd Wärnersson

Löpande styrning

Thomas
Östros

Ingegärd Wärnersson

I gränslandet

Thomas
Östros

Ingegärd Wärnersson

Tabell 6. Den politiska styrningen 1999-2003; Ingegärd Wärnersson 1998-2002, och
Thomas Östros 2002-2004.

I det faktiska genomförande, som sammanfattas i tabellen ovan, kom arbetet
mellan den politiska nivån och myndighetens ledning åter att kännetecknas
av gränsöverskridande arbete i nätverksform i linje med NPG under en period. En ny inriktning av verksamheten formades i samarbete mellan ministern och generaldirektören, men med stöd av personer på den politiska
nivån och inom myndigheten. Det nya arbetssättet – utvecklingsuppdraget –
innebar direkta stödinsatser till skolverksamheten, utifrån identifierade behov i form av de så kallade utvecklingsdialogerna och i form av pengar.
Efter omfattande kritik mot myndighetens nya arbetsformer ändrades den
politiska styrningen då en ny minister tillträdde. Åter förtydligades rollerna
mellan den politiska nivån och myndighetsledningen. Inom ramar för NPM
sökte den politiska styrningen att beskriva såväl myndighetens uppdrag som
den långsiktiga och kortsiktiga styrningen.
I gränslandet var relationerna i harmoni mellan ministern och ledningen
under den fjärde ministerperioden, medan förväntningarna på ledningens
lojalitet kolliderade dramatiskt med den femte ministern.
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DimensionerIdealmodeller

Agent

Aktör

Arena

Värderingar

Organisatorisk självständighet/tydliga gränser,
Lojalitet mot den egna organisationen och uppdraget Marknadsliknande föreställningar

Ledarskap

Framträdande, kommunikativ, avgörande för framgång

Långsiktig
styrning

Målet är effektiv verksamhet, Definierade organisatoriska mål: Väl avgränsade, styrbara enheter med
tydliga ansvarsområden, Nedtonad sakkunskap,
Aktiv uppföljning, Rekryteras för att bli del av
gruppen; Gemensamma arbetsmodeller; Mätbara
mål, uppföljning, utvärdering,

Löpande styrning

Övergripande mål nedbrutna i resultatmått

Tabell 7. Den myndighetsinterna styrningen under Mats Ekholm.

Tabellen ovan visar i sammanfattning den myndighetsinterna styrningen
under myndighetens andra period med Mats Ekholm som generaldirektör.
Medan relationen var gränsöverskridande mellan den politiska nivån och
generaldirektören i linje med NPG, var den interna styrningen präglad av en
önskan att forma en lojal organisation. Tydliga drag från NPM, men med
tonvikt för managementtankar och inte marknadstankar. Verksamhetens mål
riktades mot att utveckla skolan och skolverksamheten. Ledarskapet lyftes
fram som väsentligt både med avseende på de interpersonella och beslutsfattande rollerna.
Den myndighetsinterna organisationen förändrades steg för steg. Myndigheten omformades till en hierarkisk organisation med tydliga ansvarsnivåer och arbetsfördelning. De externa gränserna förtydligades. De verksamhetsinterna målen riktades mot det externa uppdraget och gemensamma procedurer arbetades fram tillsammans med medarbetarna. De individuella kunskaperna tonades ner på bekostnad av gruppens samlade kompetens. Också
den löpande styrningen beskrevs från ledningen. Delar av verksamhet beskrevs i mål-och resultattermer.
Både Wärnersson och Ekholm fick avgå efter kritik. Den empiriska beskrivningen fortsätter därför med ett nytt kapitel, som bland annat beskriver hur
myndigheten ombildas två gånger under den tredje generaldirektören.
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Kapitel 8. Under starkt förändringstryck 20032010

Den politiska styrningen 2003-2006
Thomas Östros utvecklingsplan (Skr. 2001/02:188) signalerade åter regeringens vilja att förändra Skolverkets verksamhet. Intentionerna från slutet
av 1980-talet upprepades båda när det gällde statens styrande roll och myndighetens uppdrag. Men också senare uppdrag upprepades. Uppdragsgivaren
ville fortsatt att tillsyn och kvalitetsgranskning skulle integreras, för att fånga
större djup och bredd av skolans verksamhet.
Utvecklingsplanen betonade både myndighetens styrande och granskande
roll (Skr. 2001/02:188), som ansågs kollidera med det omfattande utvecklingsarbete som myndigheten bedrev. Regeringen önskade därför fortsätta
utvecklingsarbetet i en separat myndighet. I juni 2002 tillsattes en särskild
utredare – Hans Forsell – med uppdrag att förbereda delningen av Skolverket. Uppdraget inbegrep även att föreslå förbättringar för myndighetens inre
arbete (Dir 2002:76).
Hans Forsell lämnade två delrapporter (U 2002:07). Enligt rapporterna
låg ansvarsfördelningen från 1991 fast. Statens del av ansvaret innefattade
både kontrollerande och stödjande insatser. Bägge dessa verksamheter behövde förstärkas. Arbetet med de nationella styrdokumenten, läro- och kursplanerna, behövde förbättras. Myndigheten förväntades i fortsättningen både
utforma, men också att hjälpa till vid tolkningen och implementeringen av
dessa dokument bland annat genom att utfärda föreskrifter, utforma allmänna råd och genomföra andra former av implementeringsinsatser (U
2002:07).
Fortsättningsvis var tillsynen i politisk fokus. I början av 2000-talet skapades begreppet ”utbildningsinspektion”. En verksamhet som skulle innefatta
både tillsyn och kvalitetsgranskning. Utbildningsinspektionen blev ett nytt
uppdrag efter ombildningen av myndigheten.
Regeringen hade tydligt markerat sin vilja till en förändrad inriktning av
myndighetens interna verksamhet. Detta gällde både i utvecklingsplanen och
genom Hans Forsells utredningar. Förändringarna skulle gälla inom hela
verksamheten. Utredningen menade att detta skulle kräva en stark styrning
och förändring av den interna kulturen (U 2002:07). Utredaren betonade att
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det inte fick ske någon mekanisk fortsättning av tidigare sätt att arbeta och
lyfte fram några särskilt utmanande områden för det ”nya” Skolverket.
En första utmaning var att samordna kvalitetsgranskning och tillsyn inom
den nya utbildningsinspektionen. Detta skulle ”kräva ett avsevärt metodutvecklingsarbete, en integration av olika synsätt och kulturer inom verket och
följaktligen en stark och målmedveten ledning” (U 2002:07 sid. 11). Myndigheten hade också uppgiften att sköta de alltmer omfattande transfereringarna från staten till kommunerna. Vissa uppgifter blev delade mellan de två
skolmyndigheterna och samarbetet beskrevs som helt nödvändigt.
Utredaren utvecklade hur den interna organisationen skulle utformas med
motiveringen att organisationen påverkade verksamhetens innehåll och utfall. Det ansågs viktigt att skapa samordning och arbetsgemenskap mellan
delar av myndigheten som hade ”uppgifter som dels hänger samman dels
kan berika varandra”(U 2002:07, sid. 16). Andra områden som utredaren
pekade på var vikten av bredd i medarbetarnas kompetens, gemensamma
metoder och vikten av att undvika dubbelarbete. Utredaren pekade även på
andra interna administrativa problem som borde lösas. Ett sådant var ekonomihanteringen, som myndigheten vid upprepade tillfällen fått kritik för.
Den nya myndigheten fick visserligen en internrevision, men utredaren menade att revisionen inte förändrade att de brister som fanns i ekonomihanteringen måste åtgärdas. Myndigheten måste bygga upp en fungerande verksamhet för ekonomiadministration (U 2002:07).
I ett försök att säkra statens inflytande över myndigheten inrättades också
en styrelse med begränsat ansvar. Den skulle pröva om myndighetens verksamhet bedrevs effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamhetens uppdrag, men också att ta ställning till principiellt vikta frågor i verksamheten. Ett exempel var inspektionens val av teman (SOU 2002:07).
Myndigheten fick även nya instruktioner, där överdirektörsbefattningen liksom kvalitetsgranskningsnämnden avskaffades.
Myndighetens huvuduppgift blev nu utbildningsinspektion. Den nya
verksamheten skulle få konsekvenser för verkets prioriteringar, organisation,
personalsammansättning och kompetensutveckling” enligt utredningen (U
2002:07). Tillsyn i Skolverkets tolkning handlade om rätt eller fel i förhållande till lagstiftningen. Kvalitetsgranskning handlade om vad som var tillräckligt och uttala sig i termer av bra – dåligt. I den nya utbildningsinspektionen skulle bägge aspekterna ingå i granskningen. Inspektionen skulle, enligt utredningen, grundas i statens styrande roll. Staten skulle uttala sig i
termer av krav (lagstiftning), men oftast i termer av mål (läro-och kursplaner).
Detta sammantaget, menade utredaren, ställde stora krav på utredningsförfarandet och uttolkningen av både gällande bestämmelser, kunskap om
aktuell forskning och förankring i skolans praktik (U 2002:07).
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Vid samma period pågick ”Tillsynsutredningen” (Dir 2000:62) som belyste
statlig tillsyn från flera aspekter och svarade mot det stora intresse som statlig tillsyn hade under denna period.
Staten styrde nu sina myndigheter genom bland annat indelning i verksamhetsgrenar, som sedan bröts ner på mål på olika nivåer. Trots statens
uttalade avsikt att styra med mål och följa upp på resultat, ökade istället de
direkta uppdragen för varje år. Uppdragen i regleringsbrevet blev också allt
mer detaljerade och de s.k. särskilda uppdragen, som kom löpande under
budgetåren, ökade också. Den ”nya” myndigheten fick en styrelse och en
internrevision. Totalt fick myndigheten en budget för cirka 250 tjänster.
Den ”nya myndigheten” startade sin verksamhet våren 2003. Redan 2004
avgick Thomas Östros som utbildningsminister och Ibrahim Baylan utsågs
som skolminister med Leif Pagrotsky som utbildningsminister.
Under sin ministertid fram till valet 2006 hann Baylan lämna två propositioner. Den politiska styrningen genom utvecklingsplaner hade upphört. Någon formell styrning kring Skolverkets inre arbete förekom inte. Däremot
fick myndigheten uppmärksamhet från skolministern i samband med två
utvärderingsrapporter, som bedömdes vara politiserande. Baylan anmäldes
till konstitutionsutskottet av Moderaterna och Folkpartiet för misstänkt ministerstyre (2004/05:KU20).

Myndigheten får en ny generaldirektör
En ny myndighetschef, Per Thullberg, tillsattes för det nygamla Skolverket,
2003. Också den tredje generaldirektören kom från universitetsvärlden. Han
hade en professur i historia och en bakgrund från Högskoleverket där han
varit chef för dess bedömnings- och utredningsavdelning. Vid tillsättningen
var han den förste rektorn för Södertörns högskola. Thullberg var inte skolforskare men var ”kunnig och intresserad av utbildningsfrågor” (chef III).
Han var däremot inte en del av den utbildningspolitiska debatten.

En nygammal ledningsgrupp
Det fanns förväntningar på den nya myndighetschefen att han ”skulle röra
om i grytan” eftersom uppdragsgivarna var ”kritiska till ledningsgruppen”
(chef VIII). Det fanns även uppdrag som beställde en förändrad inre styrning. En ny chef för utbildningsinspektionen rekryterades. Han utsågs även
till GD:s ställföreträdare. Ett år senare, 2004, tillsatte Thullberg honom som
överdirektör. I övrigt uteblev den efterfrågade förnyelsen av ledningsgruppen. Fyra personer från den tidigare ledningsgruppen återanställdes. Då
verksamheten hade förändrats fick, de delvis helt nya uppdrag.
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Mellan politik och myndighet
Till skillnad från sina föregångare var Per Thullberg ännu inte utsedd under
utredningstiden. Han var inte delaktig vid utformandet av de nya uppdragen
eller utformandet av den nya myndigheten. Thullberg ville se sig som tjänsteman och myndigheten som ett stabsorgan till regeringen. En sådan myndighet ”kan inte vara helt oberoende”, ansåg han.
Efter det första årets neutrala lugn mellan den politiska nivån och myndighetens ledning, blev relationen ansträngd. Detta gällde inte vad myndigheten inte gjorde, utan vad myndigheten gjorde. Inga kritiska synpunkter
märktes kring bristen på följsamhet kring organisationen, utan ministern
visade tveksamhet över några rapporter.
Utvärderingsrapporterna 2005 uppmärksammades från de olika politiska
partierna och ”blir ett slagträ i den politiska debatten” (chef III). För att politiken i någon mån skulle återta initiativet, fick myndigheten ett regeringsuppdrag som motsvarade den genomförda utvärderingen kring lägesbedömningen. Denna skulle lämnas i samband med årsredovisningen. Efter vissa
justeringar av den ursprungliga rapporten lämnades lägesbedömning 2005
(Rapport 264) till Regeringen. Men rapporten fick också en annan effekt.
Dåvarande skolborgarrådet i Stockholm Jan Björklund tog djupt intryck av
rapporten och kom att återvända till den efter regeringsskiftet, men då som
skolminister.

Ledningen tolkar sitt uppdrag 2003-2006
Den politiska nivån hade markerat sin vilja till en förändrad inriktning av
myndighetens verksamhet både i den sista utvecklingsplanen och genom
Hans Forsells utredningar. Den ville se en tydligare myndighet som tolkade
och implementerade de styrande dokumenten och utvärderade effekterna av
den statliga styrningen. Det politiskt fokuserade uppdraget var utbildningsinspektionen. Uppdragsgivaren ville även se förändringar inom det interna
arbetet.
Men både Thullberg och övriga i ledningsgruppen värnade om en hög
grad av självständighet kring det interna myndighetsarbetet. Den nya generaldirektören hade ”ingen egen agenda” (chef III) för skolan. Däremot fanns
inom myndigheten etablerade tolkningar av verksamheten, som han ville
respektera.
Inställningen till myndighetsrollen hade delat ledningen i den tidigare
myndigheten. Detta fördjupades i den nya konstellationen. Medan myndighetsrollen skulle tydliggöras i samband med inspektionen, ville myndigheten
fortsatt se arbetet med läroplaner och kursplaner som en del av skolutvecklingen.
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Den myndighetsinterna styrningen
Ledningen beskrev myndigheten som ”en typisk kunskapsorganisation”
(chef III) med unika uppdrag och få rutinuppgifter ”lite var mekanisk handläggning” (chef III) och högt kvalificerade medarbetare. Sätten att bedriva
verksamheten måste därför bygga på stor självständighet och respekt för
medarbetarnas kompetens.
Samtidigt ville generaldirektören se sig som tjänsteman och myndigheten
som ett stabsorgan till regeringen. Utbildningsinspektionen, som beskrevs
som myndighetens huvuduppgift, förutsatte en tydlig myndighetsroll.
”Med engagemang, kompetens och integritet hävdar Skolverket varje individs rätt till kunskap och personlig utveckling” (ÅR 2004) blev visionen för
det externa arbetet. Lojaliteterna riktades både mot politiska beslut och ”professionella värden”.
I formella sammanhang beskrevs ledarskapet som viktigt. Arbetsordningen beskrev en tydlig ansvarsfördelning, där avdelningscheferna hade fulla
befogenheter och fullt ansvar för sina verksamheter.
Den nye generaldirektören var själv ”inte road av myndighetsstyrning”.
Thullberg ville istället styra verksamheten genom sina chefer, och ge dem
”ett decentraliserat ansvar” (chef III). Han ville se sig själv som bollplank
och diskussionspartner. ”Ledning bestod i kvalificerade diskussioner med
främst chefer men också medarbetare. Generaldirektören ska vara en bollplank och ta ställning till det slutgiltiga” (chef III). ”Hade han en ledarstil
präglat av att han jobbat på universitet, långtgående ansvar hos avdelningarna” (chef V).
Medan generaldirektören tonade ner det egna ledarskapet, fick myndighetens övriga chefer utrymme att utforma och använda det egna ledarskapet.
I praktiken avspeglades därmed de interna olikheterna genom synen på ledarskap, från nedtonad till en högre grad av ansvarighet och önskan att styra.
I formella dokument beskrevs en hierarkisk linjeorganisation med en
myndighetsgemensam planering, samordning och specialisering. Verksamheten formulerades i termer av mål och resultat.
Myndigheten organiserades nu i fyra avdelningar och ett antal stabsenheter. Organisationen följde inte utredningsförslaget, utan följde en internt
framarbetad linje. Centralt koncentreras uppföljning, utvärdering och resultatbedömning ihop till en utredningsavdelning med en chef som tidigare lett
uppföljning/utvärdering. Styrdokument, ekonomistyrning av skolan och
tillståndsprövning av fristående skolor lades också ihop till en avdelning för
mål- och föreskrifter. En avdelning för internt stöd och organisationsutveckling skapades med den tidigare chefen för analys och stöd. Avdelningen kom
till som ett svar på kritiken mot myndighetens bristande ekonomi-och administrativa system och genomförande.
Stab, verksjurist och informationsenhet lades direkt under generaldirektören. Ny för myndigheten var avdelningschefen för utbildningsinspektion.
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Ingen överdirektör utsågs av regeringen. Istället blev chefen för utbildningsinspektionen GD:s ”ställföreträdare” (AO 2003). Chef för verksstaben,
mångårig medarbetare, fick bland annat den viktiga uppgiften att fördela
uppdrag och resurser.

Figur 5. Det nya Skolverkets organisation 2003 (ÅR 2003)

Verksamhetens interna mål och genomförande
Skolverket beskrev sig som en kunskapsproducerande organisation. Målet
för verksamheten var att bidra till kunskap både för arbetet inom myndigheten och för det politiska beslutsfattandet, samt för att initiera diskussioner och
debatter om skolan på saklig grund (VP 2004). Den statliga styrningen av
skolan hade, trots alla förespeglingar om motsatsen, blivit allt mer detaljerad.
Staten styrde skolan åter genom finansiella medel till särskilda ändamål. Det
kunde gälla alltifrån kompetensutveckling av lärare till IT-utveckling i klassrummen. Denna styrning påverkade myndigheten i form av uppdrag och
fördelning av medel. All verksamhet beskrevs som väldigt styrd av regeringsuppdrag. Ledningen försökte värna om ett visst utrymme för egna initiativ och valde utvärderingsområdet.
Avdelningen för utbildningsinspektion
Ett viktigt motiv för myndighetsombildningen var den politiska viljan att öka
tillsynen och komplettera den med kvalitetsgranskning. Detta avspeglades
också i att anslaget fördubblades och öronmärktes. Verksamheten beskrevs
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av utredaren som myndighetens viktigaste uppdrag, men också som en stor
utmaning.
För att forma den nya utbildningsinspektionen beskrev myndigheten behovet av ett ”intensivt omställningsarbete för att skapa den aktiva myndigheten för granskning och styrning”. För att kunna genomföra enhetliga, likformiga juridiska bedömningar inom myndigheten behövde flera områden
förstärkas genom metod-och kompetensutveckling. Det sågs också som viktigt att Skolverkets praxis och ställningstaganden inom principiella områden
blev tillgängliga internt och externt (VP 2004). Medarbetarna som kom från
olika delar av verksamheten fick omfattande kompetensutveckling. Verksamheten fick starkt stöd från GD.
Den nya chefen för utbildningsinspektionen, var väl insatt i frågorna vid
myndigheten. Han hade redan tidigare arbetat vid både SÖ och Skolverket
samt därefter på utbildningsdepartementet.
Avdelningen organiserades i en central kanslienhet och sex regionala enheter. Efter några års verksamhet återinrättades en central enhet för enskilda
anmälningsärenden. Verksamheten och dess genomförande var centralt planerat av avdelningen.
Både metodutvecklingsarbetet och de planerade inspektionerna genomfördes enligt de politiska uppdragen och den interna planeringen, trots motstånd bland annat vid fördelning av resurser.
Det pågick också ett arbete, som misslyckades med att skapa stöd och
förankring av utbildningsinspektionen inom den övriga myndigheten (VP
2004).
Efter valet 2006 aviserade uppdragsgivaren att myndigheten åter skulle
delas. Hösten 2006 utsågs en ny chef internt (utvecklas längre fram i texten).
Under de sista åren fram till delningen hade avdelningen svårigheter att nå
sina uppsatta mål.
Avdelningen för mål och föreskrifter
Avdelningen som hade ansvar för att utveckla och implementera statens
styrmedel (läro- och kursplanerna) återfick sin tidigare chef.
Att utforma styrmedlen var ytterst ett politiskt beslut. Däremot förfogade
myndigheten över att tolka och implementera styrmedlen. Avdelningen arbetade alltmer aktivt med att ge stöd till verksamheter och skolor vid tolkning
och implementering av styrdokumenten. Uppdraget tolkades fortfarande som
ett utvecklingsuppdrag och myndighetsrollen var fortsatt nedtonad, ”Allt det
här med kursplaner och läroplaner det är rena utvecklingsfrågor” (chef V).
Myndigheten uppmärksammade att det fanns olika former av utvecklingsbehov. Det rådde osäkerhet bland skolans personal om vad det lokala
kursplanearbetet innebar och hur det kunde drivas något som ledde till insatser i nya former. Det gällde såväl i form av allmänna råd, andra skriftliga
dokument och genom konferenser, i samband med nyheter.
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Utredningsavdelningen
Inom avdelningen rymdes de två verksamhetsgrenarna uppföljning och utvärdering. Den nationella uppföljningen beskrevs fortsättningsvis som viktig, men behövde utvecklas enligt Forsells utredning (U 2002:07). Önskemålen var upprepningar av tidigare regleringsbrev liksom utvecklingsplaner.
Myndigheten stod åter fast vid att ”Skolverkets nationella uppföljning
kännetecknas av långsiktighet. Arbetet är inriktat på förvaltning och vidareutveckling av stora informationssystem som skall ge faktabaserat underlag
för diskussion” (ÅR 2005, sid. 23), varför systemet inte klarade förändringar
utan att förlora i värde.
Avdelningens andra uppdrag var utvärdering. Den nationella utvärderingen skulle, enligt utredningen, utvärdera staten som systemägare. Detta
innebar en förskjutning av den tidigare tolkningen. Utvärderingen skulle nu
tydligare följa statens egna styrmedel, läro-och kursplaner, skolformer, och
bedömnings-och betygssystem (U 2002:07).
Avdelningen för intern stöd och organisationsutveckling
För att komma tillrätta med internt upplevda administrativa problem, men
också för att möta extern kritik, bildades en avdelning som skulle utveckla
personal, ekonomi och IT-frågor. Den skulle också bidra till den interna
organisationsutvecklingen. Chef för den nya avdelningen blev den tidigare
chefen för avdelningen för analys och stöd. Avdelningen organiserades i fem
enheter. Det rekryterades två externa chefer till IT och ekonomifrågor och en
intern chef (från utbildningsinspektionen) som ny personalchef. Arbetet gick
ganska långsamt, och inte utan konflikter.
Gemensamma rutiner för ekonomi-och personalhantering kom igång. Ett
IT-råd inrättades. Arbetet med den interna organisationsutvecklingen beskrevs och planerades, utan att genomföras.
De interna arbetsformerna
Medan organisationen var en linjeorganisation på ytan bedrevs fortfarande
arbetet huvudsakligen i projektform. Verksamheten beskrevs bestå av unika
uppdrag utan behov av eller möjlighet till samordning. Myndigheten hade
återskapat ett begrepp. De löpande arbetsuppgifterna skulle bedrivas som
basuppgifter. Dessa var formade som projekt i allt väsentligt. Bland annat
utsågs ”basuppgiftansvariga”.
Det var ”genom det interna samtalet, gemensamma aktiviteter och processer vid formulerande av gemensamma mål” (chef III), som samordning och
samsyn skulle skapas inom myndigheten. Den skriftliga informationen,
verksamhetsbeskrivningen liksom visionsarbetet var på en övergripande nivå
och riktades utåt.
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Den faktiska samordningen mellan olika projekt och uppdrag skedde fortsatt på medarbetarnivå. ”I den processen litade jag på medarbetarnas kompetens” (Chef III).
Även här var myndigheten uppdelad. Skolinspektionen arbetade visserligen i projekt, men med gemensam kunskapsutveckling och samordning.
Utgångspunkten var lagar och regler. Avgränsat till utbildningsinspektionen
genomfördes en omfattande metodutveckling, som dokumenterades, implementerades, följdes upp och reviderades.

Inom myndigheten
Myndigheten kännetecknades under en period av starka motsättningar i ledningsgruppen kring både uppdragens tolkning och det inre arbetssättet.
Dessa motsättningar fortplantade sig vidare inom organisationen. De olika
kulturerna hade bevarats, utvecklats vidare och fortsatte att kollidera.
Inspektionen var prioriterad från uppdragsgivaren och fick en dominerande roll i den nya myndigheten. Verksamheten fick starkt stöd av generaldirektören. Samtidigt var inspektionen ett område som ledde till konflikter.
Den krävde stora resurser och ställde också krav på samarbete över de interna myndighetsgränserna. Förutsättningarna för samarbetet var små då de
andra cheferna var avvaktande eller negativa till verksamheten. ”Inspektionen låg ju på verket i en stor avdelning. Men jag hade aldrig varit intresserad
av inspektion och alltid tyckt att det var fel” (chef V).
Enigheten var större kring flera andra uppdrag, där myndigheten förändrade arbetssätten. Dit hörde arbetet med att tolka och föra ut styrande dokument i form av bland annat allmänna råd. Verksamheten kom i allt högre
grad omfatta konferenser och olika informationsinsatser gentemot skolverksamheten.
En fråga som ledde till slitningar var föredragningen av ärenden inför beslut. Formellt var GD beslutsfattare. Han använde sin ledningsgrupp vid
beredning av ärenden för att synpunkter av vikt skulle tillföras. Uppfattningar kring ledningens och medarbetarnas inflytande och möjlighet att påverka
det egna arbetet kolliderade vid föredragningarna. Beredningsarbetet i ledningsgruppen kunde uppfattas som besvärande och kränkande av chefer och
medarbetare då ”det fanns människor, som inte förstod hur man skulle hantera människor som hade jobbat ihjäl sig för att göra ett bra jobb” (chef V).
Utformningen av beredningsarbetet kunde också uppfattas som brister i ledningsansvaret ”Jag var van vid att man beredde ärenden. Sedan var det en
chef som bestämde i slutet. Man kan inte låta avdelningarna leva sitt eget
liv” (chef XII).
Delar av myndigheten kände sig också alltför styrda av den politiska nivån. På eget initiativ – enligt ledningen helt i linje med uppdraget – arbetade
man fram en utvärdering av statens styrning av grundskolan samt kom med
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förslag på hur styrningen och styrinstrumenten kunde utvecklas och förbättras. Rapporten ”läckte ut” till media innan den nådde regeringen och väckte
irritation hos uppdragsgivaren.
Lägesbedömningen väckte även diskussioner internt. Det fanns ett ”missnöje internt i organisationen med att bara ledningsgruppen hade varit med i
den första analysen” (chef III). Alla medarbetare delade dessutom inte innehållet i lägesbedömningen och åtgärdsförslagen. Ytterligare en rapport som
väckte uppseende kom samma år (2005). Den rapporten handlade om friskolor och lärarnas kompetens. Inom myndigheten fanns tveksamhet även till
den rapporten och ministern reagerade negativt vid publiceringen. Rapporten
drogs då tillbaka, och hanteringen ledde till att minister Ibrahim Baylan blev
kallad till KU.

En ny organisation och en gammal ledningsgrupp
En organisationsförändring genomfördes 2006 efter de problematiska utvärderingsrapporterna och som en ”följd av oförmågan till nytänkande” inom
utredningsavdelningen som ”agerade som en egen myndighet” (chef IX).
Utredningsavdelningen splittrades. Medarbetare från avdelningen fördes till
de övriga avdelningarna, vilket skulle ge en bättre grund för samverkan och
en möjlighet att använda utvärderingsresultaten inom utvecklingsområdet.
GD beskrev det som en styrka att kunna använda resultaten från utvärderingar för att också initiera nationella utvecklingsinsatser (ÅR 2008).
Det gavs även tillfälle att förnya ledningsgruppen. Cheferna för Utbildningsinspektionen och internt stöd och organisationsutveckling lämnade
myndigheten. Chefen för utvärderingsavdelningen tog över som chef för den
interna administrationen, medan stabschefen gick in som ställföreträdare för
generaldirektören. Enligt delegationsordningen hade han långt gående befogenheter. Förutom ställföreträdare för GD, hade han ansvar för samordning
och planering av verksledningens och styrelsen arbete. Utbildningsinspektionen fick en ny, internt rekryterad chef.
Genom att flera chefer lämnade myndigheten dämpades konfliktnivån i
ledningsgruppen. Samtidigt kom nya signaler som påverkade myndighetens
inre liv och skapade nya konflikter. Redan tidigt, efter regeringsskiftet 2006,
blev det känt att myndigheten skulle delas. ”Först tillträdde den borgerliga
regeringen och sa att i januari skulle vi göras om, men de insåg att så snabbt
går det inte. Det var beställning, vi skulle delas, förstår inte varför det tog så
lång tid” (chef XI).
Detta påverkade myndighetens interna arbete. ”Det var en laddad process,
som man såg, på olika sätt. Det fanns ingen gemensam uppfattning inom
Skolverket” (medarbetare).
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Den politiska styrningen 2006-2010
År 2006 fick Sverige en ny borgerlig regering och en ny utbildningsminister,
Jan Björklund. Han hade under flera år profilerat sig genom krav på förändring av statens skolpolitik. Han förespråkade bland mycket annat starkare
statligt inflytande och styrning över skolan. Björklund tillsatte tidigt flera
tunga utredningar. En ny skollag ingick i den omfattande förändringsplanen.
Han ville även skapa en fristående inspektionsmyndighet.
En utredning tillsattes redan 2006 för översyn av skolans styrande dokument och komma med förslag på förändrade målformuleringar. Utredaren
lämnade ett betänkande i april 2007 (SOU 2007:28). Utredningen bedömde
att orsakerna till att dagens system för mål- och resultatstyrning inte slagit
igenom visade att det brast på alla nivåer i skolsystemet. Målsystemet uppfattades som alltför komplicerad och abstrakt vilket hade skapat uppenbara
svårigheter för lärare att tolka och tillämpa den (SOU 2007:28). Men utredningen konstaterade också att statens insatser för att ”hjälpa” systemet hade
varit bristfälliga – framför allt saknades vägledande underlag i form av
kommentarer och referensmaterial enligt utredningen (SOU 2007:28). Vidare konstaterade utredningen att implementeringsinsatserna hade brustit.
Utredarens förslag var bland mycket annat att avskaffa de två målnivåerna –
strävans-och uppnåendemål – i grundskolans läroplan. Målformuleringarna
var delar av den mål-och resultatstyrda skolans hörnpelare som hade införts i
samband med den förändrade ansvarsfördelningen.
Ytterligare en utredning, Skolmyndighetsutredningen, åter med utredaren
Hans Forsell, tillsattes 2007 och lämnade sitt betänkande ”Tre nya skolmyndigheter” (SOU 2007:79). Utgångspunkten var åter att renodla Skolverkets
uppdrag och strama upp utvecklingsinsatserna. Regeringens proposition Nya
skolmyndigheter (prop. 2007/08:50) följde i stora delar utredningens förslag
för en ny myndighetsindelning. Detta trots flera remissinstansers invändningar. Skolverkets kärnuppgifter skulle åter förändras, Myndigheten för
Skolutveckling skulle avvecklas och en ny skolmyndighet, Skolinspektionen,
skulle inrättas i enlighet med propositionen. Den tredje skolmyndigheten
blev Myndigheten för specialpedagogik.
Regeringen noterade också att ”Myndighetsstrukturen och ansvarsfördelningen mellan de nya myndigheterna underlättar statens styrning och minskar behovet av särskilda regeringsuppdrag. Statens åtagande begränsas i och
med att vissa främjande och stödjande uppgifter kan föras över till den privata marknaden och på de lokala skolhuvudmännen” (SOU 2007/79, sid.
16). Skolverket skulle i fortsättningen inte ha någon regional organisation.
Utredningen hade åter synpunkter på det interna arbetet, som fortfarande
ansågs brista med avseende på den interna samordningen. Utredaren konstaterade att myndigheten visserligen förfogade över sin egen organisation, men
statens möjlighet att styra skolverksamheten påverkades av myndighetens
organisation och arbetsformer. Utredaren menade att den rådande
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organisationen (från 2006) inte återspeglade myndighetens ansvar för, och
arbete med, samtliga skolformer. Istället hade ”myndigheten valt att arbeta
med frågor som hör till skilda skolformer i olika interna nätverk”. För att
staten skulle få ut det mesta möjliga från myndigheten, ansåg därför utredaren att myndigheten behövde ”lägga avsevärt större vikt vid skolformsfrågorna” (SOU 2007/79, sid. 110).

Mellan politik och myndighet
Per Thullberg utsågs till generaldirektör även för denna version av Skolverket. Medan relationerna var spända mellan Baylan och Skolverket, efter de
uppmärksammade utvärderingsrapporterna, skapade de en grund för nära
och omfattande relationer med den nytillträdde Björklund 2006. Rapporten
användes under flera år som underlag för uppdrag till myndigheten.
De förr spända relationerna mellan departementet och den övriga myndigheten hade förbättrats. I det löpande arbetet förekom omfattande kontakter. ”Liten värld, många rollbyten och förtrogna kontakter” (chef III). Beredningsarbetet kring de politiska uppdragen var oberoende av den interna organisationen ”men det var aldrig problem” (chef III). Det beskrevs som informella beredningsprocesser mellan departementet och handläggarna under
arbetets gång (chef III).

Den myndighetsinterna styrningen 2008-2010
Myndighetens uppdrag blev åter förändrade. I Skolverkets nya organisation
bedrevs ”nationell skolutveckling i samspel med genomförandet av nya reformer, kursplanearbete, nationella och internationella utvärderingar samt
kunskapsbedömningar och statistiska analyser” enligt verksamhetsplanen
2008.
Myndigheten klagade på att alltmer av arbetet bestämdes av de särskilda
uppdragen, som kunde komma när helst under året. Det uppfattades att det
egna utrymmet minskade kraftigt och regleringsbreven fick en mindre styrande effekt. En omfattande del av verksamheten handlade också om transfereringar av riktad ekonomiskt stöd till skolan.
Vid myndighetsdelningen 2008 skapades ytterligare en ny organisation.
Regeringen utsåg Helene Ängmo till överdirektör. Hon hade främst en administrativ profil, men hade erfarenhet av skolfrågor från utbildningsdepartementsarbetet liksom från RRV. I och med förändringarna hade myndigheten ingen styrelse, utan ett så kallat insynsråd.
Som nämnts tidigare slutade flera chefer för andra arbeten respektive gick
i pension. Genom nyrekryteringar och tillsättningen av en extern överdirektör hade Skolverkets ledningsgrupp genomgått en viss förnyelse. Kvar fanns
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två chefer från Ulf P. Lundgrens tid. Den nygamla chefen för utvärderingen
(som efter två år som administrativ chef hade återgått till utvärderingsavdelningen) och chefen för utbildningsavdelningen. En tidigare chef från Skolverket återvände från MSU. En extern chef, som kom från en motsvande
tjänst vid Socialstyrelsen och tidigare arbetat med kvalificerade ekonomiadministrativa frågor, anställdes till den administrativa avdelningen.
Myndigheten organiserades åter i fyra avdelningar; utbildningsavdelningen, utvärderingsavdelningen, utvecklingsavdelningen samt den administrativa avdelningen. Thullberg ”visste inte vad en ÖD skulle göra” (chef IV)
och valde en arbetsfördelning där ÖD fick två ”rapporterande avdelningar”,
utveckling och administration samt enheten för verksledningens kansli.

Figur 6. Organisationen 2008 (ÅR 2008)

Utbildning
Avdelningen hade ansvar för statens styrande dokument. Hit räknades även
betygskriterier och de nationella proven, som tidigare räknades som uppföljning. Skolverkets verksamhet påverkades i stor utsträckning av den genomgripande reformering som nu skulle genomföras av barn- och ungdomsutbildningen. Avdelningen hade hand om utformning och implementering av
kurs-och ämnesplaner (läroplaner). Arbetet utformades på alla nivåer genom
omfattande samarbete med skolor och skolhuvudmän. Också det interna
arbetet med mottagandet och genomförandet planerades och samordnades i
förväg. Allmänna råd, kommentarmaterial och implementering av den nationella styrningen ingick nu som en självklar del av verksamheten. Avdel144

ningen organiserades, i enlighet med utredningen, utifrån skolformer (SOU
2007:79).
Utvärdering
Avdelningen hade fortsatt hand om den nationella uppföljningen, publicerade och sammanställde den nationella statistiken och utvärderingar av nationellt intresse, samt Sveriges deltagande i internationella studier. De senare
fick allt större genomslag i medier och skapade politiskt intresse. Utvärderingssystemet hade däremot förlorat intresse som ett medel för lokal och
nationell skolutveckling.
Utveckling
De riktade utvecklingsinsatserna till enskilda skolhuvudmän upphörde genom att MSU lades ner. Det handlade nu åter om att stödja och svara för
nationellt prioriterad fortbildning och annan kompetensutveckling för personal, samt att sammanställa och sprida forskning. I stort var dessa insatser
styrda direkt av uppdrag från uppdragsgivaren och det följde med öronmärkta pengar. Utvecklingsavdelningen hade bland annat hand om de uppmärksammade uppdragen ”lärarlyftet” och ”lärarlegitimationen”. Avdelningen bytte chef redan i slutet av 2009.
De interna arbetsformerna
Det interna arbetet med bristande samordning mellan olika projekt pekades
av utredaren ut som en del av orsakerna till myndighetens otydliga signaler.
Att planera ad hoc var samtidigt en del av den interna projektstyrningsmodellen. ”Vi jobbade med en uppdelning, det fanns ingen gemensam filosofi
mellan de olika ämnena, det var olika projektgrupper, det var individernas
styrka som avgjorde” (Chef VIII). Ledningens lösning för att komma till
rätta med bristerna kring samordning mellan projekten var att skapa samverkande grupper och myndighetsövergripande nätverk.
I årsredovisningen 2006 beskrevs hur man, efter chefsbytet, skulle säkerställa att inte fler studier skapade oreda. ”Förändringarna i organisationen
syftade till att ge Skolverkets arbete med måldokument, resultatuppföljning
och utbildningsinspektion markerad tyngd. Samtliga avdelningar har förstärkt sin utvärderingskompetens. För att säkerställa att relevanta utvärderingsstudier utifrån sektorns behov genomförs har Skolverket utarbetat en
strategi för val av utvärderingsstudier” (ÅR 2006, sid. 8).

Inom myndigheten
Thullbergs önskan att bedriva verksamhet genom kvalificerade diskussioner,
som byggde på stor självständighet och respekt för medarbetarnas kompetens, hade skapat det eftersträvade samarbetsklimatet. När utbildningsin145

spektionen lämnade Skolverket dämpades konflikterna i ledningsgruppen.
”Sedan återgick allt till det vanliga” (chef V).
Avdelningarna fungerade olika beroende på ledningens ambitioner och till
viss del på uppdragens karaktär. Inom vissa avdelningar fanns samordning
och planering, medan andra vidhöll den låga graden av samordning. Samarbetet mellan myndighetens olika delar hade inte utvecklats. Utvärderingen
”levde sitt liv” (chef V) igen efter att avdelningen återskapats.
Inom alla delar av myndigheten fanns starka informella strukturer kvar,
nu även kompletterade med informella kontakter med departementet, liksom
fasta vanor kring projektorganisationen och projektledarrollen. Den gemensamma metodutvecklingen var fortsatt nedprioriterat. Även basuppgifterna
med ”basuppgiftsansvariga”, genomfördes som projekt.
Efter två år med den senaste myndighetsbildningen lämnade Per Thullberg myndigheten och Helene Ängmo blev tillförordnad GD under en period.

Sammanfattning av styrningen 2003-2010
Den politiska styrningen
Thomas Östros tillträdde som ansvarig minister 2002 och lämnade en ny
utvecklingsplan (Skr. 2001/02:188). Nu var inte effekterna av kommunaliseringen okända, utan synliga och följbara, liksom myndighetens verksamhet. Planen påminde om att det politiska målet fortsatt var en likvärdig skola
inom den fastlagda ansvarsfördelningen. Den politiska bedömningen var att
myndigheten inte uppfyllde rollen som statens skolmyndighet. Planen innehöll även beställningar över den önskade verksamheten. Då både utvecklingsdialogerna och den omfattande kritiken mot utvecklingsuppdraget fortsatte, beslutades i nästa steg om en myndighetsdelning. En utredning tillsattes inför genomförandet, vilken lämnade två delrapporter (U 2002:07).
Utgångspunkten för utredningen var den ovan nämnda utvecklingsplanen.
Medan ansvarsfördelning mellan stat och kommun skulle behållas i enlighet
med besluten 1991, skulle myndighetens sätt att genomföra uppdragen förändras enligt utredningen. Den betonade att det skulle formas något nytt och
inte en mekanisk fortsättning av myndighetens arbete. Utredaren pekade på
behovet av en omfattande och närmast total förändring av ledningsformerna
och styrningen av det inre arbetet. Den kom med konkreta förslag till förbättringar rörande myndighetens inre arbete, samordning och samarbetsformer.
Den interna organisationen måste även lösa olika administrativa problem,
som till exempel en illa fungerande ekonomihantering. Den betonade till och
med att förändringen skulle kräva ett starkt ledarskap.
För att skapa ytterligare politisk insyn, skulle en styrelse ”med begränsat
ansvar” inrättas. Motiveringen var att en styrelse skulle garantera kvaliteten i
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utförandet av verkets uppdrag och skapa en bred förankring mot samhället.
Kvalitetsgranskningsnämnden avskaffades och myndigheten fick nya – tydligare – instruktioner.
För den nygamla myndigheten Skolverket var uppdragen i sak identiska
med de som gavs 1991. Men beskrivningarna var fördjupade och nyanserade. Utredningen slog fast att läroplaner och kursplaner var ”nationella
styrdokument” och delar av den statliga styrningen. Myndighetens ansvar
var både att förklara och implementera dessa dokument. Arbetet skulle också
fortsätta med generella och övergripande utvecklingsinsatser (medan MSU
fick hand om de specialinriktade). Uppgifterna, uppföljning och utvärdering,
fick en nedtonad betydelse. Det ”nya” var nu att förbättra och utveckla uppföljningen för att skapa större nytta och bättre tillgänglighet.
Genom att forma ett nytt uppdrag, utbildningsinspektionen, säkrade politiken att kvalitetsgranskning och tillsyn integrerades. Utredaren beskrev
behovet av det dubbla perspektivet kvalitet och laglighet genom att förena
kvalitetgranskning och tillsyn. Detta beskrevs dessutom som myndighetens
huvuduppgift. Genom inspektionen skulle både lagar och förordningar
granskas. Utredaren hade gjort en omfattande analys av innehåll och definitioner. Detta hade myndigheten inte på egen hand haft förmåga att genomföra.
Den nya myndigheten formades från den politiska nivån, utan medverkan
av den blivande generaldirektören Per Thullberg, vilken tillsattes i slutet av
utredningsarbetet. Vid informella kontakter framfördes även önskemål om
påtagliga förändringar av ledningsgruppen och dess sammansättning.
Redan 2004 – efter ett år med den ”nya” myndigheten – tillträdde en ny
skolminister, Ibrahim Baylan. Under de följande två åren var den politiska
styrningen begränsad till regleringsbreven och de särskilda uppdragen.
Sverige bytte regering 2006 och även en ny skolminister som året därpå
blev utbildningsminister. Jan Björklund hade en lång lista på åtgärder, som
syftade till att stärka statens roll i skolan. Han tillsatte flera tunga utredningar. Merparten av uppdragen hade sitt ursprung i den lägesrapport som presenterades och väckte irritation 2005. En del av dessa berörde myndigheten
omgående, medan annat kom att påverka arbetet längre fram.
En av utredningarna skulle se över skolans styrande dokument och
komma med förslag på förändrade målformuleringar. Utredningen lämnade
ett betänkande i april 2007 (SOU 2007:28) med kritiska synpunkter både på
de tidigare dokumenten och på Skolverkets arbete med att utforma och implementera dessa.
En annan utredning hade i uppdrag att utforma en ny Skollag, med bland
annat införande av lärarlegitimation. Utredningen blev mycket omfattande
och den nya skollagen trädde först i kraft 2011.
Det politiska målet var även att skapa en renodlad tillsynsmyndighet, vilket innebar en ny myndighetsdelning. Regeringens proposition Nya skolmyndigheter (prop. 2007/08:50) följde i stora delar Skolmyndighetsutred147

ningens (SOU 2007:79) förslag till en ny myndighetsindelning. Detta trots
flera remissinstansers invändningar. Skolverkets kärnuppgifter skulle åter
förändras, Myndigheten för Skolutveckling skulle avvecklas och en ny
skolmyndighet, Skolinspektionen, skulle inrättas i enlighet med propositionen (prop. 2007/08:50). Den tredje skolmyndigheten blev Myndigheten för
specialpedagogik.
Motiveringen vid delningen var åter att renodla Skolverkets uppdrag och
strama upp utvecklingsinsatserna. De två myndigheterna, Skolverket och
Statens Skolinspektion, fick delvis överlappande arbetsuppgifter och uppdrag som riktade sig mot samma verksamhet och grupp av medborgare. Den
regionala organisationen skulle överföras till Skolinspektionen.
Utredaren hade åter synpunkter på det interna arbetet, vilket fortfarande
ansågs brista på flera sätt. Både med avseende på den interna samordningen
och brister i gemensamma metoder. Utredaren konstaterade att myndigheten
visserligen förfogade över sin egen organisation. Men statens möjlighet att
styra, påverkades av hur denna organisation utformades. Myndighetsdelningen kom att ske 2008. Styrelsen ersattes då av ett insynsråd och en överdirektörstjänst inrättades.
Den löpande politiska styrningen blev alltmer detaljerad och direkt. Vid
sidan av regleringsbreven gavs många direkta uppdrag löpande under verksamhetsåren med öronmärkta medel. Genom detaljstyrningen nådde politiken direkt ut till projekten och fick arbetet genomfört. Därmed hade den
politiska styrningen anpassat sig till den myndighetsinterna styrningen. Ledningens arbete övertogs till en stor del av departementet.
Mellan politik och myndighet
De förändringar som uppdragsgivaren ville se hos den nygamla myndigheten
2003 uteblev. Både den nye generaldirektören och övriga i ledningsgruppen
betonade istället vikten av hög grad av självständighet kring det interna
myndighetsarbetet. Redan 2004 tillsattes Ibrahim Baylan som minister. Relationerna var formella mellan generaldirektören och ministern under dessa
perioder.
Efter regeringsskiftet 2006, då Jan Björklund blev minister, utvecklades
omfattande informella och kontinuerliga kontakter mellan ministern och
generaldirektören.
Också mellan medarbetare på departementet och myndigheten var de informella kontakterna omfattande. De öppna gränserna ledde inte till att direktstyrningen av myndigheten minskade, snarare tvärt om. De informella
kontakterna försvårade istället den myndighetsinterna styrningen och samordningen.
Den myndighetsinterna styrningen
Thullberg hade ingen egen agenda för Skolverket 2003 med tydliga politiska
uppdrag. Han ville se sig som tjänsteman och myndigheten som ett stabsor148

gan till regeringen. Samtidigt beskrev han Skolverket som ”en typisk kunskapsorganisation”. Verksamheten skulle därför bygga på stor självständighet och respekt för medarbetarnas kompetens.
Generaldirektörens lojalitet delades mellan den politiska uppdragsgivaren
och den myndighetsinterna kulturen. Ledningsgruppen i övrigt hade också
en splittrad uppfattning om riktningen på lojaliteter.
Flera olika värderingar möttes och kolliderade inom myndigheten under
åren då utbildningsinspektionen var i förgrunden. Eftersom ledningsgruppen
var splittrad blev det cheferna för de olika verksamheterna, som i samspel
med sina medarbetare, tolkade myndighetens nygamla uppdrag och genomförande. Sättet att betrakta myndighetsrollen var en tydlig källa till konflikter. En annan skiljelinje gick vid arbetets interna utformning. Den ursprungliga visionen bevarades av vissa chefer och medarbetare. Lojaliteten mot den
politiska styrningen konkurrerade med viljan att värna om medarbetarnas
frihet.
I förhållande till utformningen av det interna arbetet, värnade ledningen
om den interna självständigheten. Den förändrade styrningen som hade efterfrågats i de politiska besluten ignorerades av ledningsgruppen. Thullberg
markerade stor respekt för den befintliga verksamheten och medarbetarnas
kompetens och bevarade både verksamhetens utformning och den tidigare
ledningsgruppen.
Myndigheten skulle ledas genom avdelningscheferna. Dessa hade, trots
synpunkter från departementet, återanställts. Ny var chefen för utbildningsinspektionen. Chefsansvaret och chefsrollen betonades i formella dokument,
till exempel arbetsordningen. Avdelningscheferna hade därefter stort utrymme att forma den egna chefsrollen. Den nye generaldirektören ville se
sig själv som bollplank och diskussionspartner och betonade vikten av att
föra de utvecklande samtalen.
Den ”nya” myndigheten formades som en linjeorganisation 2003 med generaldirektör och hans ställföreträdare, stabschefen. Befattningen var tillsatt
internt och hade stort inflytande genom befogenheter att fördela resurser och
uppdrag. Det bildades fyra avdelningar, varav en avdelning var inrättad för
att skapa bättre administrativa rutiner inom de tre andra. Det bildades också
tre staber med uppdrag att arbeta med den interna administrationen. Deras
arbetsuppgifter var delvis överlappande med den administrativa avdelningen.
Antalet medarbetare minskade åter. Fortsatt var många medarbetare inlånade
eller visstidsanställda.
Utbildningsinspektionen försökte följa de politiska intentionerna. Verksamheten fick stöd från generaldirektören för att kunna genomföra sina uppdrag. Däremot saknades förståelse från och samarbete med myndighetens
övriga delar. Under åren mellan 2003 och 2006 levde avdelningen upp till de
politiska målen. Därefter lämnade chefen för andra uppdrag.
Efter förändringen 2003 uppfattades och behandlades läroplaner och
kursplaner fortsatt som delar av skolutvecklingen, vilket var i strid med de
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politiska signalerna. Följsamheten var större kring andra uppdrag riktade till
samma verksamhet, där myndigheten förändrade arbetssätten. Dit hörde
arbetet med att tolka och implementera de styrande dokumenten. En allt mer
omfattande verksamhet växte fram i samarbete med skolan.
Det nya skulle också inkludera förändringar av den nationella statistiken/uppföljningssystemet 2003. Avdelningens ledning värnade om systemets
behov av långsiktighet och stabilitet, vilket bedömdes hindra förändringar.
Uppföljningsverksamheten fortgick ganska oförändrat och blev allt mindre
relevant för dess ursprungliga syften. I stället gjordes den intressant för internationella jämförelser.
Stödet liksom kravet på en mer samordnad och myndighetslik verksamhet
från generaldirektören, uteblev. Den faktiska samordningen av arbetet fortsatte att ske på projektnivå och formas av medarbetarna. När samordningen
brast, samlades myndighetsövergripande nätverk och andra samverkansformer för att lösa upp problemen.
Medan myndigheten på ytan levde upp till sina direktiv 2003, levde endast utbildningsinspektionen upp till de politiska intentionerna för det inre
arbetet. Den hierarkiska strukturen beskrev endast på övergripande nivå hur
specialisering, samordning och ansvarighet skulle formas. Arbetsuppgifterna
sågs fortsatt som unika, varför behovet och möjligheten för en övergripande
planering och samordning saknades.
Den långsiktiga planeringen, metodutvecklingsen och kunskapsuppbyggnaden var begränsad. Projekten började när myndigheten fick ett uppdrag
och avslutades vid avrapporteringen. På ytan beskrevs myndigheten som en
linjeorganisation med drag av en byråkrati. Den faktiska verksamheten fortsatte att följa det tidigare mönstret med planering ad hoc och självstyrande
projekt med avsaknad av en gemensam styrning.
Istället för den myndighetsinterna styrningen ökade styrningen alltmer
från departementet. Denna direktstyrning präglade alltmer verksamheten och
övertog arbetet med en myndighetsintern samordning och utformningen av
gemensamma metoder.
Thullberg blev generaldirektör också vid myndighetsombildningen 2008,
trots den uteblivna omvandlingen som beställts 2003. Vid den nya ombildningen fick den politiska styrningen ett något större genomslag. Med fokus
på skolformsfrågorna, helt i linje med de politiska intentionerna, bildades
fyra avdelningar och ett antal staber. De nya avdelningarna utbildning, utvärdering, och utveckling skulle nu ta hand om de statliga författningarna,
det omfattande statistikinsamlandet och de omfattande utvecklingsuppdragen. I den gemensamma tolkningen kunde åter myndighetsrollen tonas ner,
medan det utåtriktade arbetet som politiken efterfrågade hade ledningens
stöd. Arbetet med uppföljningar och utvärderingar uppvärderades och återfick sin ursprungliga ledning.
Den stora och grundläggande förändringen var att tillsynen i form av
skolinspektionen nu helt lämnade myndigheten. Därmed lämnade också en
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orsak till inre konflikter. Ytterligare en stor förändring, som länge efterfrågats från den politiska styrningen, var en fungerande ekonomiadministration.
Genom en externt rekryterad chef stramades administrationen upp. Den
dubbla administrativa styrningen blev kvar i form av flera staber med administrativa funktioner. Administrationen, liksom verksamhetsplaneringen,
följde därefter de statliga riktlinjerna.
Den genomgripande förändring av ledningsgruppen som politiken hade
beställt 2003, genomfördes succesivt, genom pensionsavgångar och chefer
som lämnade myndigheten för andra arbetsuppgifter. Genom naturlig avgång
och genom andra händelser som inte initierades eller styrdes av ledningen
förändrades också chefsgruppen. Genom förnyelsen av chefsgruppen förändrades långsamt bilden av ledarskapets roll och betydelse. Genom nyrekryteringar och föryngring inom chefsgruppen kom idéer om ett mer närvarande
och ansvarigt ledarskap in i myndigheten.
Olika idéer lärde sig att samsas inom myndigheten. Dessa blandades,
både genom att uppdragen ändrade form och att chefsgruppen förnyades
samt genom att den statliga styrningen förändrades. Den direkta politiska
styrningen ökade och lojaliteten mot politiken lyftes fram. Genom att utbildningsinspektionen lämnade myndigheten, tonade myndighetsrollen och de
offentliga värdena bort. Ledarskapet följde samma blandade mönster. Ledningen tonade ner sin roll, medan vissa chefer ville utveckla den.
Inom myndigheten
De första åren med den nygamla myndigheten kännetecknades av stora motsättningar i ledningen. Trots det gemensamma samtalet och den gemensamma måldiskussionen hittade inte ledningen det gemensamma uppdraget
innefattande både myndighetsrollen, utvecklingsrollen och uppföljningsrollen. Sprickorna i ledningsgruppen fortplantade sig till den övriga myndigheten. Istället för att minska, ökade avstånden inom myndigheten. Olika personer definierade myndighetens sanna uppdrag och rätta identitet. Konflikterna
beskrevs som personrelaterade, men var kopplade till olika tolkningar av
myndighetens uppdrag och roll. Åter gick skiljelinjen mellan den styrande
och den utvecklande rollen.
De tidigare gruppbildningarna kvarstod med grunder i olika utbildningsbakgrund och verksamheter. Skillnaderna vid tolkningen av uppdraget hade
vidgats och fått flera komponenter. Medan arbetet med uppföljning och utvärdering strävade efter att vara stabilt och oföränderligt, fanns en kluvenhet
kring frågan om myndighetens styrande och utvecklande roller. Den nya
administrativa funktionen, som skulle rätta till felaktigheter, bidrog istället
till försämrad ekonomihantering, direkta felaktigheter och ytterligare konflikter.
Genom att myndigheten åter delades, upphörde de kraftiga motsättningarna. Inom myndigheten möttes det formella och det informella systemet. De
olika värderingarna levde sida vid sida. Myndigheten antog ett förhållnings151

sätt att hantera konflikter som närmade sig vad Mintzberg (1983) beskrev
kännetecknade ”den professionella byråkratin”. Konflikterna blev mer opersonliga och sakorienterade. Den formella styrningen var fortsatt låg, medan
den informella styrningen var inarbetad. Medan det formella systemet lämnade ett stort handlingsutrymme för grupper och enskilda medarbetare, begränsades detta av det informella systemet. Detta förstärktes av att många
medarbetare deltagit i myndighetens arbete under lång tid och format grupper med en lång historia och med fasta föreställningar om hur verksamheten
skulle tolkas och utformas.
Myndighetens interna arbete definierades genom vanor och rutiner som
hade skapats av projektorganisationen och medarbetare med långa anställningar. Genom att det huvudsakligen var projekten som formade och utbildade nya medarbetare, särskilt den stora gruppen tillfälligt anställda, var
arbetsformer djupt rotade.

Sammanfattande analys av den tredje perioden
Den utredning som låg till grund för myndighetsombildningen 2003 var i allt
väsentligt i linje med NPM. Den beskrev de övergripande politiska målen
och bröt ner dessa till myndighetens uppdrag. Dessa definierades och beskrevs med ganska hög detaljeringsgrad. Dessutom beskrevs hur den interna
organisationen, ledningsstrukturen och arbetets procedurer skulle utformas.
Utredningen uttalade sig även kring den myndighetsinterna kulturen.

Styrdimension/idealtyp

OPM

NPM

Värderingar

Ibrahim Baylan;
Jan Björklund

Thomas Östros

Långsiktig styrning

Jan Björklund

Thomas Östros

Löpande styrning

Jan Björklund

Thomas
Östros
Ibrahim Baylan;

I gränslandet

Ibrahim Baylan;
Jan Björklund

Thomas Östros

NPG

Tabell 8. Den politiska styrningen 2003-2010 Thomas Östros, 2002-04; Ibrahim
Baylan, 2004-06; Jan Björklund, 2004-2016

Men redan 2003 närmade sig styrningen alltmer OPM i den detaljerade beskrivningen för den interna organiseringen och verksamhetens utformning.
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Visserligen fattades beslutet i linje med utredningen men med undantag av
det nya uppdraget utbildningsinspektion agerade den politiska nivån formellt
och i linje med det som under 1990-talet kommit att formas som NPM. Rollerna var formella och den politiska styrningen accepterade att ledningen
organiserade den interna verksamheten. Thomas Östros ersattes redan efter
ett år av Ibrahim Baylan. Den politiska styrningen kom åter att pendla mellan NPM och OPM. Regleringsbreven formades i mål-och resultattermer.
Samtidigt ökade de direkta uppdragen och flera ingripanden från ministern
kunde tolkas i linje med OPM. I bägge fallen fanns förväntan om tydlig lojalitet mot den politiska styrningen, vilket kom att artikuleras under olika former.
Efter regeringsskiftet 2006 förändrades den politiska styrningen mer i
grunden. Samarbetet kom åter att bli gränsöverskridande. Men denna gång
var ministerns inflytande över myndighetens interna arbete större än generaldirektörens över politiken. I övrigt kom styrningen alltmer likna OPM,
med tydliga detaljerade uppdrag och detaljerad budgetstyrning. Vid formandet av den ”nya” myndigheten 2008, beskrev utredaren på nytt myndigheten
i OPM-termer, kring den interna organisationen, verksamhetens utformning
och uppdragens tolkning. Också den löpande styrningen, som huvudsakligen
kom från Finansdepartementet och inte från fackdepartement, styrde mot
långtgående detaljeringsgrad. I gränslandet hade förväntan på lojalitet med
de styrande politiska idéerna blivit tydliga och möttes av förståelse och anpassning.
I tabellen nedan beskrivs den myndighetsinterna styrningen under denna
period. Ledningen visade en lojalitet mot den politiska styrningen som också
sipprade ner i myndigheten. Ledarskapet var åter nedtonat och byggde på
kollegialitet och samtal. Beslutsfattandet var delegerat till olika nivåer inom
myndigheten.
Medan organisationen formellt var en hierarki och innehöll olika administrativa delar hölls detta på en övergripande nivå. På medarbetarnivå drevs
verksamheten fortsatt genom projekt och nätverk. De interna policydokumenten för arbetets genomförande var svaga, otydliga och valbara.
Den löpande styrningen skedde dels genom departementets olika uppdrag,
dels genom statens mål-och resultatstyrning.
Den interna styrningen formade en blandning av olika styrideal. Medan
ledningen agerade som följsam Agent i förhållande till den politiska styrningen var den interna styrningen utformad som en Arena, där interna nätverk utgjorde den viktiga kärnan. I förhållande till den politiska styrningen
markerades en organisatorisk självständighet i linje med NPM/Aktör.
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Dimensioner/Idealmo
deller

Agent

Aktör

Värderingar

Del av koncernen staten/otydliga
gränser,
Lojalitet mot politiken

Organisatorisk självständighet, lojalitet mot
den egna organisationen

Ledarskap

Arena

Nedtonad,
kollegial,
basen i professionell
kunskap

Långsiktig
styrning

Hierarkisk organisation,

Löpande
styrning

Uppdrag, anslag

Lösa nätverk, projekt,
gränsöverskridande
tvärprofessionella möten, individer med
unika kunskaper, professionella normer och
regler
Tonas ner, styrning
sker i stunden

Tabell 9. Den myndighetsinterna styrningen under Per Thullberg

Nästa kapitel är det sista empirikapitlet. Per Thullberg lämnade myndigheten
2010. Under ett år leddes myndigheten av ÖD Helene Ängmo.
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Kapitel 9. Med betoning på stabsmyndighet
2010-2014

Den politiska styrningen
Den borgerliga alliansregeringen visade ett stort intresse för utbildningspolitiken. ”Inte bara utbildningsministern utan hela regeringen är intresserad av
skolfrågor” (chef IV), vilket visade sig i många politiska initiativ. Genom
nya styrande dokument och genom omfattande medel för kompetensinsatser
hade styrningen av skolan ökat. Marknadsinslaget var stort vid fördelning av
kompetensmedel. Efterhand ökade uppdragen av utvecklingskaraktär, utan
att de styrande uppdragen mot skolan minskade. Arbetet med flera av dessa
uppdrag kunde bli synnerligen omfattande för myndigheten.
Den skollagsutredning, som Lundgren genomförde på uppdrag av Wärnersson, blev aldrig godkänd och beslutad. Bland de utredningar som tillsattes av Björklund 2006 fanns även en Skollagsutredning. Det blev ett synnerligen omfattande och långdraget arbete och hade under åren flera olika utredare. Utredningen, som omfattar 1167 sidor, lämnade sitt förslag 2009 (Ds
2009:25).
Skollagen antogs 2010 (SFS 2010:800) och trädde i kraft 1 juli 2011. Den
består av 29 kapitel och 700 paragrafer. Skollagen är en av Sveriges mest
omfattande lagar och gäller alltifrån förskola till vuxenutbildning. Den innehåller förändringar kring en rad olika områden, som elevers och vårdnadshavares rättssäkerhet och skarpare sanktionsmöjligheter för Skolinspektionen.
Den nya lagen stärker också elevers rätt till lärande. Lagen som bereddes
under denna långa tid innehåller även grunden för lärarlegitimationen.
Styrningen av myndigheten skedde i allt väsentligt i form av uppdrag med
detaljerade instruktioner. Dessa inbegrep även själva genomförandet.
Fördelningen av direkta uppdrag och vad myndigheten kallade för ”egeninitierad” verksamhet var ganska oförändrad genom åren. Förändringarna
gällde istället fördelningen mellan uppdrag som lämnades i myndighetens
regleringsbrev och de så kallade uppdragen i särskild ordning. De senare
ökade kontinuerligt. Avrapporteringar skedde kontinuerligt efter avslutade
uppdrag eller i samband med årsredovisningar.
De politiska värderingarna kommunicerades inte i form av generella utredningar utan manifesterades i olika konkreta uppdrag.
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Myndigheten får en ny generaldirektör
Per Thullberg lämnade myndigheten 2010. Under ett år arbetade Helene
Ängmo som tillförordnad generaldirektör varefter Skolverket fick sin nya
generaldirektör i maj 2011. Anna Ekström, jurist till professionen, var tidigare ordförande för SACO och därför en offentlig och känd person. Hon
hade tidigare bland annat varit planeringschef i Statsrådsberedningen och
statssekreterare i Näringsdepartementet. Hon hade erfarenhet av kontakter
med politiker och inte minst media. Hon saknade professionella erfarenheter
kring skolan och dess verksamhet.
På uppdrag av regeringen fick Tullberg utvärdera de genomförda åtgärderna inom skolans område. Rapporten fick namnet; ”Det tar tid – om effekter av skolpolitiska reformer” (SOU 2013:30).

Mellan politik och myndighet
I propositionen Nya skolmyndigheter (Prop. 2007:08:50) som låg till grund
för den nya myndighetsbildningen 2008 förutskickade regeringen en mindre
detaljerad styrning som en följd av delningen mellan den statliga styrningen
och tillsynen. I stället kom detaljstyrningen enligt både myndighetens ledning och externa bedömare att öka.
Skolverksamheten var i fortsatt politiskt fokus. ”Regeringen hamnar ständigt i situationer där det uppstår en massmedial debatt, där politiken måste
göra någonting, och så förfogar man egentligen inte över frågorna, styrmöjligheterna är ganska små, och då lagras de här uppdragen mot Skolverket”
(medarbetare). Kontakterna, efter ledningsbytet var formella mellan myndighetens ledning och den politiska nivån. Vid sidan av de formella kontakterna på ledningsnivå var de informella kontakterna omfattande mellan medarbetare på departementet och myndigheten.
Relationen med uppdragsgivaren uppfattades som god och detaljstyrningen tolkades inte som ett utslag av misstro. ”Vi har ett gott rykte. Vi är oerhört lojala. De är ganska beroende av sin myndighet. Man lägger många
uppdrag här. Vi löser de uppdrag vi får och vi vänder oss ut och in och löser
de allra flesta uppdragen. Vi klagar och knorrar, det här kommer inte att gå.
Vi kommer inte att klara det, men så alla gånger nästan, så lyckas vi ändå”
(chef X).
Det var vanligt att myndigheten deltog när underlag togs fram inför nya
uppdrag, men både chefer och medarbetare uppfattade svårigheter med att få
synpunkter beaktade. När departementet väl formulerat uppdragen fanns det
fortfarande både formella och informella vägar för att påverka.
Det formella sättet var att myndigheten svarade i samband med remissarbetet. Men dessa yttranden var offentliga och riskerade därför att bli tillrättalagda och förbigå väsentliga problem. ”Det är alltid en avvägning vad det är
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för synpunkter vi ska föra fram. Hur kritiska ska vi vara om vi ser ett behov
av att det här behöver göras. Hur knussliga ska vi vara med detaljer. Man
måste ta hänsyn till när man skriver en remiss och representerar den här kåken” (chef X).

Myndigheten tolkar sitt uppdrag
Myndighetens sätt att förhålla sig till den politiska styrningen hade förändrats. Myndighetens nya ledning uppfattade det som självklart att genomföra
verksamheten utifrån uppdragsgivarens direktiv, liksom att de politiska intentionerna formulerades som direkta uppdrag till myndigheten. ”Regeringen
vill ha myndigheter som uppdragsorganisationer” (chef IV). Ledningen upplevde inga svårigheter med den omfattande uppdragsstyrningen, utan försökte tolka och följa de politiska intentionerna.
De första åren efter 2010 saknades en gemensam diskussion om vad
myndighetens övergripande roll innebar. Uppdragen var inte nedbrutna för
olika delar och nivåer i verksamheten.
Därefter togs det fram en strategisk plan som skulle vara vägledande för
verksamheten mellan åren 2013-2016. Planen försökte bryta ner uppdragen
till strategier och utvecklingsprojekt. En ny projektstyrningsmodell skulle
åtgärda upplevda problem. Brister som hade identifierats var avsaknad av
långsiktighet och framförhållning. Brister identifierades också i att skapa en
helhet av myndighetens arbete internt som i relation till skolans verksamhet.

Den myndighetsinterna styrningen
De interna olikheterna mellan verksamheter och avdelningar var väsentliga i
flera avseenden, utan någon vilja till samordning. Fortfarande värnades och
lyftes idéerna kring kunskapsorganisationen. Lojaliteten mot politiken och
de offentliga värdena betonades i växande grad av ledningen och spred sig
inom myndigheten.
De interna värderingarna påverkades också genom de omfattande kontakterna mellan skolans värld och delar av myndigheten. Kontakterna skedde på
alla nivåer och skapade en vilja att ge stöd och service till skolan och lärare.
Medan lojaliteten ökade mot det offentliga och de politiska uppdragen, var
den organisatoriska lojaliteten låg. Kontakter utanför de organisatoriska ramarna skedde på flera nivåer. Detta förstärktes av många rollbyten mellan
departementet och myndigheten.
Samtidigt betonade ledningen medarbetarnas professionella frihet, kunskaper och erfarenheter. ”Vi håller koll men utvecklar inte avancerade styrsystem”. ”Det är krav på återrapporteringar från departementet. Vi måste ha
viss uppföljning trots att vi har synen att vi har personal som vi litar på”
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(Chef IV). Sättet att bedriva verksamheten byggde på vad som ansågs som
respekt för medarbetarnas kompetens och behov av självständighet.
Det var upp till enskilda medarbetare att förhålla sig till övergripande
värderingar och hålla de långsiktiga målen i minnet vid arbetets genomförande. Visserligen var ”uppdraget i instruktionerna långsiktiga”, men ”det
övergripande uppdraget bryts inte ner” (medarbetare) till olika nivåer. ”Det
är sedan olika på ett personligt plan hur långsiktigt och övergripande man
kan förhålla sig. Olika för olika personer också. Hur nära man har ideologin
själv”(medarbetare) ”Cheferna påminner om det övergripande, men man
upplever att det saknas en diskussion mellan detaljerna och det övergripande” (medarbetare).
Den politiska styrningen beskrevs som detaljerad och starkt styrande.
Som ett resultat tolkades ledarrollen som begränsad i sina möjligheter och
friheter. Ledningen höll sig också i övrigt på en övergripande nivå. Ledningens roll var mer samordnande och utjämnande än styrande och beslutande.
GD/ÖD valde, till en början, att arbeta överlappande inåt myndigheten medan det utåtriktade arbetet tog helt ny plats i arbetet. Generaldirektören blev
myndighetens ”ansikte utåt” och blev samtidigt synlig också för de egna
medarbetarna.
Myndighetens ledningsgrupp arbetade sida vid sida, men med stor frihet
att utforma det avdelningsinterna arbetet. Flera chefer värnade fortfarande
om de ursprungliga idéerna kring flexibilitet, projekt med stor självständighet och lågt inflytande från det gemensamma. Andra chefer ansåg att myndigheten behövde bli mer ”modern”. Detta innefattade en tydligare styrning
från ledningen, gemensamma förhållningssätt och tydligare resultatkrav.
Ledningen behöll organisationen från 2008. Organisationen bestod av
fyra avdelningar och ett antal staber. Ledningsgruppen bestod, förutom av
GD och ÖD, av stabschefer och avdelningschefer. Två av dessa hade följt
myndigheten alltsedan de första åren och lämnade för pension 2013 respektive 2014. Myndigheten hade även ett insynsråd och en internrevision.
Avdelningscheferna förväntades ta ansvar fullt ut för den egna verksamheten (AO 2011-12-22). ”Ledningen måste välja vilka områden man går in i.
Man kan inte vara lika aktiv i alla delar av verksamheten. På ledningsnivå
prioriteras frågor om samverkan” (chef IV).
Ärenden bereddes i ledningsgruppen före beslut och återrapportering. Beredningen bedrevs under vedertagna myndighetsformer. ”Principen har varit
att hela ledningsgruppen sitter med på alla GD-föredragningar. Det gör att
man får en överblick och man pratar ihop sig” (chef VIII).
Den huvudsakliga styrningen skedde inte från ledningsnivå utan på avdelnings-, enhets- eller på projektnivå. Ambitionen att påverka verksamhetens innehåll och genomförande varierade mellan de olika cheferna. Medan
flera chefer, i likhet med ledningen, ansåg den politiska styrningen som ogenomtränglig, såg andra chefer, trots uppdragens form, möjligheter att påverka det inre arbetet.
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Också synen på behovet av mer styrning och samarbete varierade inom
chefsgruppen. Man kunde se samordning och samsyn som en viktig förutsättning för att kunna leva upp till det övergripande uppdraget gentemot
skolverksamheten. Medan andra tonade ner samordningens betydelse.
Antalet medarbetare ökade under perioden 2010-2014 från ca 350 till
närmare 500. Fortfarande var många visstidsanställda. Omfattande utbildningsinsatser, något som myndigheten alltid genomfört, handlade under
denna period även om rollen som statstjänsteman.
Den interna administrationen ökade genom olika påbud från uppdragsgivaren. Kraven på att utveckla dessa förstärktes av internrevisionen. Samtidigt kvarstod den överlappande organisationen för delar av staben och den
administrativa avdelningen, vilket också bidrog till ökad administration.
Olika kvalitetssystem implementerades, ny projektstyrning och en utveckling av IT-administrationen skedde. Också den interna personaladministrationen förändrades. Rekryteringen av nya medarbetare, introduktionen och
olika insatser för att säkra kompetensförsörjningen skapades.
Budgeten var uppdelad på dels de olika uppdragen, dels för den löpande
verksamheten. Budgeten för den löpande verksamheten sågs som begränsande, men lämnade under flera år ett överskott. Genom att öronmärka de
ganska rikliga resurserna till olika uppdrag, saknades behov för att söka effektiva lösningar eller samordning. Med de särskilda uppdragen följde som
regel också extra medel, vilket gjorde att myndigheten inte upplevde någon
resursbrist eller konkurrens kring resurser för genomförandet av uppdragen.
Verksamhetens genomförande
Många av de uppdrag som kom hade sitt ursprung i den lägesrapport som
myndigheten lämnade 2005 (Rapport 264), men ”det har blivit detaljstyrt”.
”Våra förslag hade sett annorlunda ut, liksom genomförandet”(Chef IV).
Myndighetens uppdrag hade nu en stor bredd, alltifrån relativt avgränsade
av typen ”Insatser inom yrkesvux – hösten 2011” till stora komplexa uppdrag som de så kallade ”lärarlyften” eller ”lärarlegitimationen”. Det var
framför allt två avdelningar vars uppgifter stod i fokus under perioden från
2008 och 2014.
De olika avdelningarna hade olika sätt att arbeta. ”Det är skillnad på de
äldre och nyare chefernas förhållningssätt. En del avdelningschefer styr tydligare, men förändringar är på gång” (chef VIII). ”Det har funnits en tendens
att var och en har jobbat utifrån sitt, så nu samlar vi ihop det här och ska
titta. Det kanske är rimligt att det ser olika ut, men då ska vi i varje fall veta
varför det ser ut så” (chef VIII).
Myndigheten hade olika uppdrag i samband med att den nya Skollagen
trädde i kraft 2011. ”Sedan hade vi en parallellprocess. Man tog fram den
nya skollagen parallellt. Och man hanterade de olika sakerna som separata
delar. Alltså läroplansrevideringen och skollagsrevideringen, det var två
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separata saker”(chef X). Myndigheten avvaktade därefter eventuella uppdrag
för att följa eller följa upp arbetet.
Utbildningsavdelningen hade haft hand om implementeringen av de nya
läroplanerna och varit väl förberedd. Däremot fanns det inget uppdrag för att
följa och följa upp läroplansarbetet och myndigheten valde att inte avsätta
resurser för det arbetet. ”Men sedan är det tyvärr så att när det är klart så är
det klart. Jag tror att det här är ett resultat av att vi är en sådan utpräglad
projektorganisation. Att vi riggar ett projekt kopplat till ett uppdrag som
kommer, det blir en projektgrupp och det är en projektledare” (chef X).
Utvecklingsavdelningen hade hand om omfattande uppdrag som rörde utvecklings- och fortbildningssatsningar för pedagoger.
Utvecklingsuppdragen ökade i antal och omfattning och pågick under
långa perioder. Uppdragen krävde nya arbetsformer och möten med skolan
samt de professionella. Trots detta bildades projekten när uppdragen lämnades från departementet och avslutades när uppdraget återrapporterats. Eftersom framförhållningen upplevdes som kort, från det att ett färdigt uppdrag
startade till att det skulle genomföras, var det svårt att samordna och planera
långsiktigt eller koppla ihop uppdraget med andra angränsande uppdrag. Det
saknades också ekonomiska motiv för detta. Myndigheten hade inte heller
erfarenhet av att planera långsiktigt.
Utvecklingsavdelningen fick det första kompetensuppdraget ”lärarlyftet I”
2007. Den ingick i en rad planerade satsningar för fortbildning och kompetensutveckling av den pedagogiska personalen. Lärarlyftet II kom 2011 tillsammans med flera andra uppdrag inom kompetensutvecklingsområdet.
Lärarlyftet upplevdes väldigt styrt. Trots detta fick myndigheten kritik för
sin tolkning. Riksrevisionen hävdade i en rapport (RiR 2011:23) att myndighetens arbetssätt ledde till brister i utfallet. Andra uppdrag inom kompetenssatsningen innehöll större utrymme för myndigheten att utforma arbetet.
Utvecklingsavdelningens andra stora och uppmärksammade uppdrag var
att utfärda lärarlegitimationer. Verksamheten organiserades inom samma
avdelning som kompetensutvecklingsuppdraget, ”tung avdelning, har fått
mycket stora frågor, handläggningen ses som mycket komplex, vilket överraskade alla inblandade” (chef X).
Grunden för lärarlegitimation skrevs in i den nya Skollagen. Legitimationstanken började utredas 2006, och en utredning presenterades 2008 ”Legitimation och skärpta behörighetsregler” (SOU 2008:52). Uppdraget att
utfärda lärarlegitimation beslutades av Riksdagen i mars 2011. ”Vi fick den
som projekt 2010, satte igång från halvårsskiftet” (chef X). Myndigheten
fick omfattande problem med alltifrån lokaler, medarbetare och kompetens
(Levin, G., Skola och Samhälle, 2012). Under 2011 inkom 80 000 och under
2012 inkom 128 000 ansökningar. För att försöka klara uppdraget tog man in
extern hjälp, vilket anmäldes till KU (DN 2012-03-23). Myndigheten klarade
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ändå inte uppdraget i tid och fick gå till regeringen och begära förlängd tid
(Dnr 2012:169).
Verksamheten inom utvärderingsavdelningen fortsatte att vara omfattande
och stabil. De jämförande internationella kunskapsstudierna hade stort genomslag. 2011 genomfördes bland annat flera utvärderingstudier med temat
skolan som marknad. Informationsverksamheten hade utvecklats och sågs
som alltmer väsentlig för myndighetens utåtriktade arbete. Det arbetades på
bred front och med många olika kanaler. Trots detta konstaterades i en rapport från Riksrevisionen (RiR 2011:23) att många lärare inte kände till väsentliga bestämmelser eller hade kunskap om olika former av stödmaterial.
De interna arbetsformerna
Medan mycket kring och i myndigheten förändrats sedan 1991 var arbetsmetoderna relativt stabila. Verksamheten genomfördes i projektform eller som
basuppgift.
Det fanns formella kriterier för arbetets processer som skiljde på basuppgifter och projekt. Men i det faktiska arbetet hanterades även basuppgifter som
projekt.
Projektorganisationen upplevdes fortfarande ha brister. Det handlade om
brister i styrbarhet, framförhållning, planering och långsiktighet.
En del chefer uttryckte problem med styrbarhet, att ”det har blivit den individuella projektledarens egendom där man äger sitt projekt mycket”, ”vi
har låtit alla jobba med sitt innehåll, med sina hjärtefrågor att utveckla, så det
är en kritik mot myndighetens interna styrning, för jag tycker vi har större
möjligheter än vad vi har utnyttjat hittills” (chef VIII).
Genom att myndigheten var projektstyrd påverkades arbetet av att framförhållningen från departementet, för även stora uppdrag, upplevdes brista.
Det kunde leda till att frågor blev för dåligt analyserade med svårigheter i
genomförandet som följd. Som exempel nämndes både lärarlegitimationen
och lärarlyftet. ”Vi talar mycket om det inom myndigheten. Korta puckar,
mycket pengar” (chef VIII). ”De som skriver förstår inte konsekvenserna.
För att påverka har vi olika strategier. Informella kontakter på olika nivåer.
Ibland är det lätt att lösa, medan det i perioder blir skärpningar. Då får det tas
högre upp” (medarbetare).
”I de allra flesta fall så tar man det när det kommer utan tidigare planering. Jag tror att det här är ett resultat av att vi är en sådan utpräglad projektorganisation (chef X). Projekten är kopplade till bestämda uppdrag. Myndigheten formar projektet när uppdraget kommer. Det skapas en projektgrupp
och tillsätts en projektledare, ibland även styrgrupper. När projektet avslutas, avslutas även arbetet med den speciella frågan. ”Och det tror jag försvårar långsiktigheten, att se till att det finns ett antal personer som både bevarar
den kunskap vi har och också följer och utvecklar ny kunskap” (chef X).
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Samarbete och olika former av samverkan beskrevs av både medarbetare och
en del chefer som en nyckel för att skapa helheter i verksamheten. Endast i
begränsad utsträckning arbetades med att föra ihop uppdragen och använda
resurser och personal mer effektivt. Det var inte heller särskilt motiverat ur
resurssynpunkt, då resurser följde olika uppdrag. Däremot sågs det motiverat
ur verksamhetsperspektiv. ”Hur kan vi föra ihop uppdragen, hitta en kärna,
paketera om uppdragen, delvis har vi friheten, vi är närmare huvudmännen.
Myndigheten har inte tagit sig den möjligheten. Det går att skapa helheter.
Man kan ändå följa uppdragen” (chef VIII).
Medarbetarna upplevde, trots övergripande beslut, ofta svårigheter att få
resurser från andra avdelningar. ”Många efterfrågar mer samverkan” men
”besluten går genom cheferna, knöligt och tufft när det sedan gäller vid avrop” (medarbetare). Men alla delade inte den synen inom myndigheten. ”Det
efterfrågas alltid mer samverkan. Men vad ska man egentligen samverka
om?” (chef VI).
Uppdragen beskrevs ändå konkurrera om resurser, inte i form av anslagna
medel, utan i form av kompetens inom myndigheten eller vid genomförandet/mottagandet hos huvudmannen. ”Myndigheten har ibland uppmärksammat regeringen på svårigheter”. Men för vissa uppdrag har ”ingen förstått
hur mycket det skulle bli” (chef VIII).
Det interna sättet att organisera arbetet ansågs påverka utfallet, och därmed skolverksamheten. ”Det som saknas i det här, är ett metaperspektiv.
Men det har vi lite svårt att hantera eftersom vi får mycket detaljerade uppdrag och vi driver dem på det här sättet. När samordningen brister är det
främst skolverksamheten som blir lidande” (chef VIII). ”Man måste vara
medveten om att man – myndigheten – agerar på samma bana. Otydligt för
huvudmannen. Ibland går information till skolor från olika håll från Skolverket” (medarbetare). ”Vi skulle behöva samordna oss gentemot huvudmännen. Olika projekt samordnas inte internt. Det får huvudmännen göra. Vet
inte varför man inte samordnar. Vi gör det lite grann. Men vi kunde göra
mer” (medarbetare).

Inom myndigheten – På medarbetarnivå intet nytt
De tidigare öppna motsättningarna mellan olika delar av verksamheten hade
dämpats i samband med att Skolinspektionen bildade en egen myndighet och
kravet på myndighetsrollen klingade av.
De olika delarna av verksamheten hade utvecklats olika och medarbetarna
fortsatte att arbeta i olika världar. Delar av myndigheten bestod av personer
och grupper som deltagit i myndighetens arbete under lång tid och med en
lång historia. De hade stabila bilder av hur arbetet skulle genomföras och hur
kontakterna med uppdragsgivaren skulle hanteras.
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Andra delar av myndigheten hade kommit till eller förändrats ”Myndigheten har förändrats de sista 10 åren; det har blivit mer byråkratiskt, en tydlig linjeorganisation, mycket av ärendehandläggning. Vi går nu in i klassrummet, jobbar med konkreta problem i undervisningen och med handledning, men med stöd från forskning och annan kompetens. Väldigt mycket av
det som var viktigt på 90-talet, av dem som beskriver det, är inte viktigt
idag” (chef VIII) ”. Eller som några medarbetare uttryckte det; ”Vi går närmare och närmare SÖ. Vi kan reflektera ibland. Stanna vid kommungränsen
är borta. Vi är tillbaka i detaljer” (medarbetare).
Med mängden uppdrag växte antalet medarbetare. Många var inlånade alternativt nyanställda. Det hade skett många rollbyten mellan departementet
och olika skolmyndigheter. Genom den nedtonade styrningen och avsaknaden av tydliga organisatoriska gränser hade projektledare och medarbetare
frihet att driva egna frågor. Genom samarbetet med departementet skapades
på olika sätt förutsättningar att kunna fördjupa och utveckla dessa frågor.

Sammanfattning av styrningen 2010-2014
Den politiska styrningen
Efter utredningen kring myndighetsdelningen 2008 (SOU 2007:79) uttrycktes de politiska värderingarna genom de uppdrag som lämnades till myndigheten, men också genom ministerns tydliga politiska budskap i offentliga
sammanhang. Uppdragen var till att börja med inriktade på att förstärka statens möjligheter att styra genom nya författningar. Därefter ökade inslaget av
ekonomiska styrmedel som skulle motivera till utveckling av skolans verksamhet liksom lärarnas kompetens. Dessa medel fördelades efter ansökan av
skolhuvudmän. Den interna organisationen beslutades av den politiska nivån
vid myndighetsdelningen 2008. Däremot var den formella styrningen av
myndighetens interna arbete nedtonad. Den politiska styrningen märktes
istället genom de detaljerade uppdragen som beskrev både uppgiften, dess
innehåll och genomförande. Med uppdragen följde öronmärkta pengar, vilket fråntog myndigheten incitamentet för åtgärder som samordning och effektivisering.
Mellan politik och myndighet
Genom den direkta styrningen säkerställdes genomförandet av de politiska
besluten. Genom att paketera verksamheten i direkta uppdrag fråntogs ledningen tolkningsmöjligheter. Men den politiska styrningen gick ytterligare
ett steg längre och beskrev, i formella och informella möten med myndighetens medarbetare, hur arbetet skulle genomföras.
De informella kontakterna mellan myndigheten och departementet hade
successivt utvecklats och blivit omfattande. Under arbetets gång var det de
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informella vägarna som användes för att påverka åt båda hållen. För att
skapa förutsättningar, som projekten upplevde mer effektiva och kunde leda
till bättre kvalitet, gällde det att nå departementet. Denna delaktighet byggde
på personliga relationer och inte främst på organisatoriska förhållanden. När
den formella processen vidtog, fick myndigheten ärenden på remiss. Remissyttranden var offentliga och formella och kunde inte innehålla – för
politiken – olämpliga synpunkter.
Medan medarbetarna skapade former för att påverka arbetsuppgifterna
hade ledningen svårt att hitta rollen i den detaljstyrda verksamheten.
Den myndighetsinterna styrningen
Anna Ekström var utan förankring inom forsknings-eller skolvärlden medan
ledningsgruppen bestod av medlemmar med lång erfarenhet av Skolverket.
Det nya och det gamla sättet att se på myndigheten samsades bredvid
varandra. De gemensamma värderingarna som hade varit så väsentliga under
de första åren hade fått konkurrens. Den myndighetsinterna styrningen bestod av olika styrsignaler som ibland samspelade och ofta motverkade
varandra. Värderingarna omfattade såväl lojalitet med den politiska styrningen som den professionella kunskapen eller den egna organisationen.
Olika värderingar hade lärt sig att arbeta sida vid sida, utan att kollidera
men inte heller att samverka. Liksom i andra frågor var myndighetens ledning splittrad i sin bild av hur mycket man kunde och skulle påverka den
interna verksamheten.
Den formella beskrivningen lyfte fram det ansvariga ledarskapet som stöttade målstyrningen. På övergripande nivå beskrev myndigheten en hierarkisk
linjeorganisation med specialiserade organisatoriska enheter. Den formella
verksamhetsstyrningen följde de centrala statliga direktiven. Den informella
bilden inåt organisationen var mer differentierad. Ledarskapet kunde fortsatt
vara nedtonat, medan vissa chefer verkade för en tydligare styrande roll.
Ledningen accepterade de interna arbetsformerna och den ofta kritiserade
projektorganisationen. Kvar fanns också brister i långsiktig planering, samordning, kontinuitet och uppföljning.
Alla dessa problem hade följt myndigheten genom åren, men blivit synliga genom nya uppdrag och de ökade kraven från den politiska nivån.
Samma svårigheter som hindrade genomförandet av tillsynen, så småningom
utbildningsinspektionen, skapade nu svårigheter för lärarlyft och lärarlegitimationen.
Den omfattande styrningen påverkade också den interna styrningen. Ledningen upplevde brist på resurser för att ta egna initiativ för verksamheten,
vilket beskrevs som en effekt av den politiska detaljstyrningen.
Upplevelsen hos andra inom myndigheten var att ledningen inte hade
förmåga eller vilja att skapa sig ett eget utrymme. ”Vi är lite tillvänjda vid
denna regering som lägger bombmattor, om det skulle bli annorlunda, skulle
vi inte omedelbart veta vad vi skulle göra” (chef VIII).”Myndigheten har
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inte tagit sig de friheter som finns, för det är självklart att det finns massor av
friheter och vi är lite för lydiga. Det har vi varit ett antal år” (chef X).
Myndigheten upplevde inte någon brist eller konkurrens kring resurser för
genomförandet av sina uppdrag. Den önskan som fanns att påverka förutsättningarna för arbetet riktades mot att ha eget utrymme för att initiera och
genomföra verksamhet. De ordinarie förvaltningsanslagen var sedan flera år
mycket begränsade, enligt ledningen. Samtidigt lämnades pengar tillbaka år
efter år på förvaltningsanslaget.
Inom myndigheten
Konflikterna hade dämpats inom myndigheten. Situationen med olika kulturer hade permanentats och blivit mindre personorienterade samt mer
sakorienterade. Förväntan på samarbete och gemenskap var begränsad, både
från chefer och från medarbetare.
Det interna arbetet präglades starkt av kontakterna med departementet och
den egna gruppen samt mindre av den egna organisationen eller den egna
ledningen. Genom många personliga relationer mellan tidigare arbetskamrater och avsaknaden av tydliga gränser kring myndigheten ökade kommunikationen på medarbetarnivå med tjänstemännen på departementet. Detta gav
Skolverkets medarbetare möjligheter att påverka uppdragen, vilket gav svårigheter för den interna styrningen.
De första åren togs inga initiativ från ledningen för att påverka den myndighetsinterna styrningen. Därefter togs en strategisk plan fram som skulle
vara vägledande för verksamheten mellan åren 2013-2016. Avsikten med
planen var att komma till rätta med de sedan länge identifierade bristerna;
förmågan att planera, samordna och samarbeta.

Sammanfattande analys av den fjärde perioden 2010 – 2014
Det detaljerade beslutet kring myndighetens utformning följdes inte heller
upp efter myndighetsombildningen 2008. Den formella styrning var utformad som NPM. I praktiken liknade denna styrning i allt väsentligt OPM.
Medan delar av styrningen överlämnades till myndighetens ledning att
forma, styrdes verksamheten i detalj av direkta uppdrag med öronmärkta
pengar.
Rollerna mellan den politiska nivån och myndighetsledningen var formella. Myndighetens interna styrning kring organisering, arbetsformer och
interna normer var inte föremål för något politiskt intresse. Den löpande
styrningen hade antagit omfattande former, dels genom den generella statliga
ekonomistyrningen, dels genom den direkta detaljerade uppdragsstyrningen
(tabell 10 nedan).
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Styrdimension/idealtyp

OPM/Agent

Värderingar

Jan Björklund

Långsiktig styrning

Jan Björklund

Löpande styrning

Jan Björklund

I gränslandet

Jan Björklund

NPM/Aktör

NPG/Arena

Tabell 10. Den politiska styrningen under Jan Björklund 2006-2014.

Den myndighetsinterna styrningen (tabell 11 nedan) präglades av myndighetens hela historia. Lojaliteter riktades både mot det politiska systemet och
mot professionella normer och regler. Verksamhetens övergripande mål
präglades av lojalitet mot det politiska systemet och de offentliga värdena.
Den myndighetsinterna kulturen präglades av lojalitet mot de professionella
normerna och mot externa nätverk. Ledarskapet utgick ifrån individuella val
och föreställningar, allt ifrån nedtonad och byråkratisk till tydlig och ansvarstagande.
Organisationen bevarades i enlighet med utredningen inför delningen
2008. Den beskrev på ytan som en hierarkisk byråkrati. Den formella myndighetsinterna styrningen formades att likna en byråkrati, med en hierarkisk
organisation, formellt ansvariga chefer, och formella beslutvägar.
På de nivåerna där verksamheten genomfördes behölls fortsatt en organisering som liknade Arenan. Det saknades en långsiktig myndighetsgemensam planering och samordning. Det saknades gemensamma procedurer och
metodutveckling. Arbetet drevs fortsatt i projekt och ad hoc. Styrningens
effekter var dålig framförhållning, bristande uppföljning av frågor inom
myndighetens ansvarsområden och brister i det organisatoriska minnet. Den
löpande styrningen skedde i allt väsentligt genom de omfattande och detaljerade uppdragen styrda direkt från departementet utan samordning på myndighetsnivå.
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Dimensioner/Idealmo
deller

Agent

Aktör

Värderingar

Del av koncernen
staten/otydliga
gränser,
Lojalitet
mot politiken och
offentliga värden

Ledarskap

Nedtonad, instrumentell, basen i
professionell kunskap tydlig befälsordning,

Långsiktig
styrning

Hierarkisk
nisation,

Löpande
styrning

Uppdrag, anslag

orga-

Arena

Lojalitet mot den
egna kunskapen och
professionen. Lojalitet med externa normer och regler, nätverk.
Myndighetschefen
galjonsfigur,

Lösa nätverk, projekt,
gränsöverskridande
tvärprofessionella
möten, individer med
unika
kunskaper,
professionella normer
och regler
Tonas ner, styrning
sker i stunden

Tabell 11. Den myndighetsinterna styrningen under Anna Ekström.

Jag har i de fyra empirikapitlen utförligt beskrivit styrningen av och inom
myndigheten Skolverket. Perioden efter strategiarbetes genomförande ingår
inte i min studie. Däremot genomförde Riksrevisionen (RiR 2013:11) en
studie av myndigheten. I rapporten pekar revisionen på att regeringens styrning är alltför detaljerad, men även på att myndighetens interna processer
brister. Vid en granskning från Statskontoret 2015 beskrevs det på följande
vis: ”Skolverkets styrning och uppföljning av verksamheten utgår huvudsakligen från projekt och basuppgifter. Det saknas tillräckliga strukturer för att
följa upp avdelningars och enheters verksamhet på en mer övergripande
nivå. De mål som har tagits fram för myndigheten, avdelningarna och enheterna har med enstaka undantag inte använts för att styra eller följa upp verksamheten” (2015:16, sid.73). Vidare i rapporten: ”Skolverket bedriver en
stor del av sin verksamhet i projektform. Trots det är myndigheten organise167

rad som en linjeorganisation. Det har försvårat bemanningen av och samordningen mellan regeringsuppdragen vilket i sin tur försvårar för projekt att
lära av varandra. Den bristande samordningen ger Skolverket sämre förutsättningar att nå goda effekter gentemot målgrupperna” (Statskontoret
2015:16, sid.74).
I Kapitel 10 följer en sammanfattning av denna empiri och en analys av hela
den studerade perioden med hjälp av den analysmodell som utvecklades i
kapitel 2. Slutligen formar jag en teoretisk modell för att beskriva styrnings
karaktärsdrag och analyserar förhållandet mellan styrning och handlingsutrymme i Kapitel 11.
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Kapitel 10. Det händer i själva verket

I de empiriska studierna beskriver jag hur styrningen av Skolverket utformats mellan åren 1991-2014. Inledningsvis beskrivs de utredningar och politiska beslut som föregick den förändring som kom att prägla den svenska
skolan under decennier.
Jag beskriver därefter, genom att referera till olika utredningar, hur den
nya myndigheten formades med målet att skapa något helt nytt, skilt från
föregångaren SÖ och andra byråkratiska myndigheter. Hur den sedan etablerades och steg för steg blev alltmer lik, just en traditionell myndighet. I empirikapitlen beskrivs hur styrningen under de olika generaldirektörerna utformades, förändrades och påverkades av de olika ministrarna. Varje empiriskt kapitel avslutas med en sammanfattande analys.
I kapitel 2 formas en analysmodell med fyra dimensioner som även kompletteras med tre idealtyper för styrning av offentlig verksamhet.
I detta kapitel ska jag sammanfatta och sortera det empiriska materialet
med ledning av analysmodellen.
Inledningsvis görs en återkoppling till den teoretiska modellen med de
fyra dimensionerna och de tre idealtyperna.

Värderingar
Verksamhetens övergri- Etik/värdegrund/
Organisationskultur
pande mål
lojalitet
Ledarskap
Interpersonell
Beslutsfattande
Långsiktig styrning
Organisering
VerksamhetsinLagar/regler/
Procedurer
terna mål
policydokument
Löpande styrning
Budget
Verksamhetsplanering
Uppföljning
Tabell 1. (kapitel 2). Styrningens fyra dimensioner, fritt efter (Malmi och Brown,
2008)
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Värderingar är en samlande benämning för den påverkan som sker av medarbetare och organisation i syfte att tolka sin verklighet.
Ledarskap innehåller uppgifter som kan skapa sammanhang och forma förutsättningar för den övriga organisationens olika delar och rikta in verksamheten mot uppställda mål.
Den långsiktiga styrningen innehåller redskap som ska skapa långsiktiga,
stabila förutsättningar inom en organisation/myndighet.
Löpande styrning innehåller budget och planering av verksamheten nedbruten för olika organisatoriska delar och för olika perioder.
Utgångspunkten för min analys är det empiriska materialet som beskriver
den politiska och den myndighetsinterna styrningen. Analysen kommer att
följa den ovanstående modellen från kapitel 2 och utgå från dess fyra dimensioner kompletterat med de tre idealtyper för styrning inom offentlig
verksamhet Old Public Management/Agent, New Public Management/Aktör
och New Public Governance/Arena. Dessa idealtyper kännetecknas av olika
värderingar, olika ledarskapssyn samt olika sätt att förhålla sig till både den
långsiktiga och den löpande styrningen.
Grunden för Old Public Management (OPM) är en enhetlig stat, där politiken formulerar mål, beskriver verksamheten och tar ansvar för användandet
av de offentliga medlen. De olika nivåerna hänger samman i en hierarkisk
styrkedja. Myndigheter är lojala mot de offentliga värdena och den demokratiska styrningen. Den huvudsakliga styrningen sker genom lagar, regler och
anslag.
I denna modell ses myndigheter som Agenter. Dessa har otydliga gränser
och ett nedtonat ledarskap. Organiserandet har som syfte att skapa stabilitet
genom tydlig hierarki, långsiktig planering och väldefinierade arbetsuppgifter. Medarbetarna är välutbildade och sakkunniga. Tonvikt läggs på verksamhetens procedurer.
Den gemensamma förebilden för New Public Management (NPM) och
myndigheter som Aktörer återfinns i den privata sektorn. Värderingar grundas i effektivitet, marknadsorientering och konkurrens. Samhället beskrivs
som splittrat och fragmenterat. Den offentliga verksamhetens omvärld är
osäker och med styrkedjan bruten. Aktören har tydliga organisatoriska gränser och en tydlig identitet. Lojaliteten riktas mot den egna organisationen. En
förutsättning är professionellt ledarskap och självständiga och ansvariga
ledare. Verksamheten ska göras styrbart och utfallet mätbart. Medarbetaren
är en del av gruppen och det är gruppens samlade kompetens som värderas.
Tonvikt läggs på verksamhetens utfall.
New Public Governance (NPG) bygger på en sammansatt och pluralistisk
samhällssyn där olika policynivåer möter professionella nätverk i framta170

gandet och genomförandet av samhällets olika politiska processer. I denna
modell beskrivs myndigheter som öppna Arenor som saknar organisatoriska
gränser. Den interna organiseringen kan utformas flexibelt och förändras
löpande. Ledarskapet är nedtonat och Arenan kännetecknas av otydliga hierarkier. Den interna samordningen kan ha olika omfattning. Lojalitet riktas
mot externa intressenter, normer och standards. Det är den individuella tjänstemannen som bär kunskapen och ansvaret för det egna arbetet. Verksamhetens resultat är ofta osynliga och inte mätbara. Tonvikt läggs på gränsöverskridande och professionella möten.
För att kunna utkristallisera styrningens olika karaktärsdrag, kommer jag i
följande avsnitt betrakta det empiriska materialet genom analysmodellen och
idealtyperna. Först behandlas den så kallade förvaltningsstyrningen som
beskriver den politiska styrningen av myndigheter, därpå det som Ivarsson
Westerberg (2011) kallar gränslandet som formas kring mötet mellan den
politiska nivån och myndighetsledningar och sist den myndighetsinterna
styrningen, den så kallade organisationsstyrningen.

Den politiska styrningen av skolan – Samhällstyrning
Som jag beskrev i det första kapitlet blåste det kraftiga förändringsvindar
kring den offentliga verksamheten under 1980-talet. Det började med kritiken mot den offentliga byråkratin och fortsatte med den offentliga sektorns
omfattning. De byråkratiska formerna vid mötet med medborgaren uppmärksammades och myndigheters serviceroll i förhållande till medborgaren började betonas (Montin, 1989). Flera utredningar och ett nytt departement betonade vikten av förändringar mot decentralisering och lokaldemokrati
(Ivarsson Westerberg, 2014). Moderna managementidéer växte fram och
kom att beröra både kommuner och myndigheter (Pollitt, 1990). Också kritik
för bristande effektivitet lyftes fram, vilket ledde till marknadslika styrideal
för offentlig verksamhet (Forssell och Jansson, 2000). Målstyrning och andra
former för ekonomistyrning fick allt större utrymme inom den offentliga
styrningen parallellt med konkurrensutsättning och marknadisering (Sundström, 2003).
Olika styrideal som förespåkades var inte nödvändigtvis kopplade till de
upplevda problemen, utan växte fram och formade modeller som blev på
modet (Brunsson, 1986). Det moderna vid denna tid fick senare benämningen NPM som varken beskrivs som ett enhetligt eller sammanhängande begrepp (Cheung, 1997). Istället är det en mängd olika idéer och tekniker, som
kan vara motsägelsefulla inbördes.
Skolans styrning och organisering berördes tidigt av dessa förändringens
vindar. Olika moderna ideal fångades tidigt upp av forskare inom skolans
värld, vilket gav avtryck i skolans läroplaner under 1980-talet (Lgr 80) som
började omformuleras i mål-och resultattermer. När idéerna fick insteg i
skoldebatten var värnandet om den likvärdiga skolan centralt och entydigt.
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Under den socialdemokratiska regeringen lämnade dåvarande utbildningsministern Bengt Göransson flera utredningar kring skolans organisering, som inte ledde till politiska beslut. Göran Persson tillsattes som skolminister 1989. Hans tillträde följdes av nya utredningar. Dessa resulterade i
politiska beslut om kraftig decentralisering och avveckling av statens beslutsmonopol över skolan. Den kvarvarande statliga styrningens mål och
uppgift blev att värna den likvärdiga skolan, en utbildning som skulle möta
alla barns individuella förutsättningar oavsett bostadsort och social bakgrund. Styrningen skulle ske genom tydliga och styrande dokument, främst i
form av tydliga läroplaner, specialdestinerade ekonomiska medel, statligt
styrd lärar-och rektorsutbildning samt en utbyggd och tydlig statlig tillsyn.
Samma år, 1991, som skolan ”kommunaliserades”, skedde även ett regeringsskifte. Den socialdemokratiska regeringen, tillsammans med skolminister Göran Persson, som hade initierat och genomfört kommunaliseringen,
lämnade över makten till en borgerlig regering. Den nya ministern för skolfrågor blev Beatrice Ask.
Med den nya regeringen lyftes konkurrens och valfrihet fram som viktiga
värden, inom skolan och inom andra delar av den offentliga verksamheten
(Forssell, 1999). Friskolereformen liksom det fria skolvalet beslutades 1992.
Den nya regeringen avskaffade 1993 de specialdestinerade statliga medlen
till skolan 1993. Därmed var en av garanterna för den likvärdiga skolan
borta.
Olika regeringar och ministrar sökte därefter under en följd av år redskap
för att återta initiativet och hitta former för styrningen av skolan. Granskning
och uppföljning i olika skepnader ingick i gruppen ”moderna styrideal”,
kopplade till NPM. Olika former av granskning, liksom tillsyn, tänktes bidra
till skolutveckling. Omfattande system för uppföljning ingick därför i styrningen. När uppföljningssystemet förlorade i trovärdighet prövades nya redskap. Under Ylva Johanssons tid som ansvarig minister skapades kvalitetsgranskningen, en mjukare form av tillsyn, som betraktade lämplighet och
inte enbart laglighet vid genomförandet av skolarbetet. Under en period med
Ingegärd Wärnersson som ansvarig minister, utvecklades också former för
behovsprövat utvecklingsstöd och riktade utvecklingsmedel. Därefter skapades utbildningsinspektionen under Thomas Östros tid som ansvarig minister.
En ny borgerlig regering tillträdde 2006, med Jan Björklund som utbildningsminister. Han initierade först en uppstramning kring regelstyrningen,
bland annat genom nya läroplaner. Därefter kom flera beslut om omfattande
stöd till lokalt utvecklingsarbete kombinerat med olika satsningar på lärares
kompetensutveckling. Tillsynen, som fick en egen myndighet, betraktades
fortsatt som viktig del av den statliga styrningen.
En ny Skollag beslutades 2010, och trädde i kraft 2011, efter en omfattande och lång utredningsperiod. Den gav utrymme för ökad statlig styrning
inom vissa områden som den s.k. lärarlegitimationen och sanktionsmöjligheter vid tillsyn. De ekonomiska incitamenten blev alltmer detaljerade och
172

riktades på olika sätt mot förbättrade skolresultat. Dit hörde satsningar på
”mattelyft” och ”lärarlyft”. Pengarna fördelades alltjämt efter ansökan och
inte utifrån identifierade behov.
Samtidigt har ”den likvärdiga skolan”, något justerad för ”valfrihet”, behållits som en politisk vision.

Den politiska styrningen av skolmyndigheten –
Förvaltningsstyrning
Christensen m.fl. (2007) beskriver den offentliga verksamheten som komplex och den politiska styrningen som både mångtydig och ibland motsägelsefull. Min empiriska beskrivning bekräftar denna bild. Flera exempel på att
verksamheten upplevdes som komplex beskrivs i empirin. Den decentraliserade, avreglerade skolan, liksom mål-och resultatstyrningen var teoretiska
konstruktioner vars effekter var svåra att förutse eller genomskåda. Genom
talrika ministerbyten ändrades vid upprepade tillfällen styrningens inriktning
och bidrog till motsägelsefullhet och mångtydighet.
Vid besluten om kommunalisering var det statens skolmyndighet, Skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna, som hade till uppgift att genomföra den
statliga styrningen. Enligt de politiska besluten skulle styrningen ske genom
tydliga och styrande dokument, främst i form av tydliga läroplaner, specialdestinerade ekonomiska medel, statligt styrd lärar-och rektorsutbildning
samt en utbyggd och tydlig statlig tillsyn.
Utredningar under 1980-talet, som initierade den förändrade ansvarsfördelningen, beskrev upplevda brister inom SÖ och Länsskolnämnderna. Utredningarna antydde att Skolöverstyrelsen, kritiserad för att vara alltför byråkratisk, inte heller levde upp till rollen som följsam Agent.
På flera håll fanns det både önskan och vilja till förändring. Olika för tiden attraktiva styrideal, som påverkade förändringarna av skolans styrning,
motiverade också en ny skolmyndighet 1991. Myndighetens historia började
med det politiska beslutet att lägga ner SÖ och bilda Skolverket. De övergripande uppdragen, att genomföra den statliga styrningen, var likalydande för
den gamla respektive den nya myndigheten. Men arbetet skulle utföras på ett
nytt sätt och med kraftigt minskad budget.
Liksom styrningen av skolan var sätten att organisera den nya myndigheten okända och oprövade. Den politiska styrningen formulerades mycket
övergripande och oprecist. På kort sikt var möjligheten att bedöma effekterna av den nya styrningen och myndighetens arbete synnerligen begränsade.
I det empiriska materialet framgår att det faktiska utformandet av den förändrade ansvarsfördelningen och nya styrningen av skolan skedde i en sluten
grupp bestående av tjänstemän på departementet och en grupp professionella
och sakkunniga. Denna grupp, kompletterad med utvalda tjänstemän, fick
även ett avgörande inflytande över beslutet att lägga ner SÖ. Utformningen
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av den nya myndighetens uppdrag, beskrivningar av verksamheten liksom
den interna organisationen beskrevs av denna grupp. Förslagen för verksamhetens mål och myndighetens uppdrag kom att bli mycket övergripande och
oprecisa. De präglades mer av de professionella målen än de politiska.
Gruppens arbete fortsatte genom hela myndighetsutformningen.
De politiska besluten, i samband med myndighetsbildningen, grundades
på utredningar från denna slutna grupp. Politiskt godkändes de översiktliga
och generella målen för myndigheten, liksom verksamhetens oklara och
okända uppdrag. Politiskt beslutades även myndighetens budget och valet av
den nye generaldirektören.
Om den politiska styrningen före nedläggningen av SÖ var utformad i enlighet med traditionella byråkratiska medel är utanför ramen för denna studie. Utredningarna som kom att forma den nya myndigheten beskrevs bygga
på idéer från NPM, med tydliga roller, organisatoriska gränser kring myndigheten, den interna styrningen utformad för att styras med mål och följas
upp på resultat.
Men utrednings- och genomförandearbetet av den nya ansvarsmodellen
och den nya myndigheten syntes varken vara i linje med traditionell myndighetsstyrning, som skulle forma en Agent eller styrning i linje med det
nya, som skulle forma en Aktör. När den nya myndigheten planerades och
utformades skedde detta i gränsöverskridande samarbeten mellan den politiska och den administrativa nivån. Den nya myndigheten formades under
nätverksliknande former, där tjänstemän och professionella agerade likvärdiga deltagare i den politiska processen och på en gemensam Arena. Den nya
organisationen beskrevs inte som en myndighet eller organisation utan som
en ”kunskapsorganisation” i allt väsentligt lik en Arena enligt den teoretiska
idealtypen.
Den formella styrningen, som kom att beslutas politiskt och i linje med
NPM, formade en myndighet med stor intern självständighet. Därefter lämnade politiken över alla befogenheter till den nya myndighetsledningen. Den
skulle utforma de interna värderingarna, de interna strukturerna, liksom den
vidare tolkningen av uppdragen och genomförandet av den förändrade verksamheten.
Under de följande åren genomfördes olika försök att justera och korrigera
myndighetens tolkningar av uppdragen och det interna arbetet. Till att börja
med var det inte vad myndigheten gjorde som sågs brista, utan vad myndigheten inte gjorde.
Genom regeringsskiftet hösten 1991 ändrades fokus för den politiska
styrningen, men inte det nära och informella samarbetet. Det fanns redan
kritik kring bristerna i tillsynsarbetet. Men myndighetens stöd för och genomförande av de nya reformerna överskuggade eventuella tveksamheter
kring den övriga verksamheten.
Efter nästa regeringsskifte 1994, fick försöken att påverka verksamhetens
innehåll ny fart. Under Ylva Johansson, den tredje ansvariga ministern,
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ökade kraven på lojalitet mot de politiska besluten, liksom trycket på genomförandet. De tidigare gränsöverskridande kontakterna mellan politiken och
myndigheten antog mer formella former. Från politiskt håll sökte man tydliggöra rollerna. Styrningen var i linje med NPM genom ett delegerat ansvar
för myndighetens interna arbete men med krav på genomförande av de politiskt fattade besluten. De politiska värderingarna och uppdragen preciserades
och det som beskrevs som myndighetsrollen betonades. Med myndighetsrollen avsågs tillsynsarbetet. Eventuella problem med läroplansarbetet – de
styrande dokumenten – varken identifierades eller uppmärksammades.
När de vanliga styrinstrumenten för att påverka myndigheter, regleringsbrev och utvecklingsplaner, inte gav önskad effekt, skapades ett nytt uppdrag
med öronmärkta pengar. Uppdraget beskrevs i detalj med tydliga mål, planering av verksamhetens genomförande och samordning med den övriga verksamheten. Den politiska styrningen kom att likna den traditionella byråkratiska modellen med krav på myndigheten att agera följsam Agent.
Även denna period blev kort. Ingegärd Wärnersson, den fjärde ministern,
som tillträdde 1998, ändrade åter styrningen. Myndigheten fick även en ny
generaldirektör. Med nya krafter skapades nya gränsöverskridande samarbeten byggda på vad som kan tolkas som professionella alternativt politiska
värderingar. Ett nytt uppdrag, dess utformning och förväntade utfall, skapades i samarbete mellan ministern och generaldirektören. I uppdraget betonades även att de myndighetsinterna förändringarna, som det nya uppdraget
krävde vid genomförandet, skulle bli långsiktiga och varaktiga. Likvärdigheten fick en renässans, fast i en ny skepnad. Myndighetsrollen sattes åter
inom parantes.
Den politiskt godkända och förankrade vägen för verksamhetens förändring ifrågasattes nästan omgående från flera håll. Kritiken handlade om att
de riktade utvecklingsinsatserna förändrade ansvarsfördelningen mellan
skolhuvudmännen och staten och att medel utdelades, utan åtföljande krav.
En ny minister, Thomas Östros, den femte i ordningen, ökade åter det politiska trycket på myndighetsrollen. Han återgick till en strikt rollfördelning
och valde, efter flera försök att förändra myndighetens inriktning, att organisera om myndigheten och tillsätta en ny generaldirektör. Myndigheten delades en första gång 2003. Den officiella motiveringen var behovet att renodla
uppdragen, vilket skulle ske genom att två gängse myndighetsuppgifter –
stöd och kontroll – fördes till skilda myndigheter.
Inför delningen genomfördes en omfattande utredning av en extern utredare. Denne lämnade förslag på myndighetens interna organisation, formen
för verksamhetsstyrning, liksom former för den interna metodutvecklingen.
Utredningen var tydlig med både behoven att förändra det interna arbetet och
hur förändringarna skulle genomföras. Den beskrev även hur uppdragen
skulle tolkas och hur de myndighetsinterna arbetsformerna skulle förändras
vid genomförandet. Beskrivningarna gick långt innanför myndighetens gränser och var fjärran från den rollfördelning mellan den politiska nivån och
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myndigheten som NPM föreskrev. Istället kan det beskrivas som ett tydligt
steg mot OPM. Myndighetens ”nya” utformning beslutades i enlighet med
utredningen och det tillsattes en ny generaldirektör.
Åter en ny minister, Ibrahim Baylan, den sjätte i ordningen, tillträdde
2004. De tidigare politiska intentionerna, att förändra myndighetens interna
arbete, följdes inte upp efter ministerbytet. Myndigheten fick istället allt fler
direkta uppdrag, varav tillsynen endast utgjorde en del. Uppdragen innefattade utredningar, transfereringar och utvecklingsinsatser. Även denna ministerperiod blev kort. Några massmediala händelser som beskrevs i kapitel
3, och ledde till förhören i KU, kan tolkas som tecken på styrning enligt
OPM.
En borgerlig regering tillträdde efter valet 2006. Jan Björklund, den
sjunde ansvarige ministern, satte mer bestående avtryck. De personliga kontakterna mellan honom och myndighetschefen blev omfattande och innebar
möjligen ett direkt politisk inflytande på myndighetens arbete och inte tvärt
om.
Efter regeringsskiftet 2006, signalerades en ny organisationsöversyn. Avsikten var att dela myndigheten och skapa en renodlad tillsynsmyndighet.
Även den nya organisationsutredningen pekade på behov av förbättringar i
det interna arbetet och förändringar av den inre organisationen. Förändringen
av de yttre myndighetsgränserna genomfördes 2008. Myndigheten för skolutveckling avvecklades efter fem års verksamhet och utbildningsinspektionen bildade en egen myndighet i form av Skolinspektionen. Generaldirektören
för Skolverket fick nytt förordnande, trots att tidigare beslut kring den interna organiseringen och arbetsformerna inte hade genomförts.
Efter delningen 2008 infördes en ny organisation inom myndigheten.
Denna gång i linje med utredningens förslag. Antalet särskilda uppdrag
ökade ytterligare och styrde huvuddelen av verksamheten. Denna detaljstyrning hade succesivt ökat och kunde ses som en lösning från den politiska
nivån att säkerställa att den politiska styrningen fick genomslag. Den kom att
likna den mellan Agenten och Principalen enligt OPM.
2011 tillsattes en ny generaldirektör efter ett år med överdirektören som
vikarie. Den formella politiska styrningen fortsatte genom en stor andel direkta uppdrag med detaljerade uppdragsbeskrivningar och öronmärkta
pengar. De nära informella relationerna byttes mot formella, med tydlig rollfördelning.
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Styrdimension/idealtyp

OPM

NPM

NPG

Värderingar

Ibrahim Baylan;
Jan Björklund

Ylva Johansson;
Thomas Östros

Göran Persson;
Beatrice Ask; Ingegärd Wärnersson

Jan Björklund

Ylva Johansson;
Thomas Östros

Göran Persson;
Beatrice
Ask;Ingegärd Wärnersson

Ibrahim Baylan;
Jan Björklund

Ylva Johansson;
Thomas Östros;
Ibrahim Baylan;

Göran Persson;
Beatrice
Ask;Ingegärd Wärnersson;

Ibrahim Baylan;
Jan Björklund;

Ylva Johansson;
Thomas Östros;

Göran Persson;
Beatrice Ask; Ingegärd Wärnersson;

Långsiktig
ning

styr-

Löpande styrning

I Gränslandet

Tabell 12. Sammanställning av den politiska styrningen 1991-2014 under följande
ministrar:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Göran Persson 1989-1991
Beatrice Ask 1991-1994
Ylva Johansson 1994-1998
Ingegärd Wärnersson 1998-2002
Thomas Östros 2002-2004
Ibrahim Baylan 2004-2006
Jan Björklund 2006-2014

Min studie visar på en rörelse mellan NPG över NPM till OPM. Både vid
myndighetens uppbyggnad och verksamhet under Ulf P Lundgren kännetecknades av gränsöverskridande samarbeten och tjänstemän som var delaktiga vid utformandet av politiska beslut. Detsamma gällde under utformandet
av det så kallade utvecklingsuppdraget (kapitel 7). Dessa samarbeten liknar
idealtypen för NPG.
Under Ylva Johansson och Thomas Östros ministertider var styrningen
formell men stannade utanför myndighetens gränser.
I slutet av den studerade perioden och efter omfattande försök och misslyckanden att påverka myndighetens verksamhet, kom den politiska styrningen att i allt väsentligt likna OPM. Den politiska styrningen beskrev hur
den interna styrningen och organisationen borde utformas. Uppdragen besk177

revs i detalj och fick öronmärkta pengar. Också de personliga relationerna
kom att likna mellan Principal och Agent (Brunsson och Sahlin-Andersson,
2000). Det fanns också exempel på olika blandformer, när delar av verksamheten kom att styras i linje med NPM och andra delar i linje med OPM.
Olika möten i gränslandet mellan ministrar och generaldirektörer beskrivs i
nästa avsnitt.
Min beskrivning avviker från de förvaltningspolitiska utredningar som jag
refererade till i det första kapitlet liksom formella dokument som under
samma perioder beskrev den politiska styrningen vara i linje med NPM med
syfte att bland annat att skapa effektivitet och i förlängningen kundnytta
(Osborne, 2006). Styrformen skulle även stärka den politiska makten över
den komplexa offentliga verksamheten (Sundström, 2003).
I stället för detaljerad styrning genom anslag och lagstiftning skulle politiken formulera mål och följa upp resultaten under de aktuella åren. Styrningen beskrevs även tydliggöra myndighetsledningars ansvar för verksamheten.
Flera av styrformens effekter ansågs även leda till att myndigheter blev
mer organisationslika, med tydliga organisatoriska gränser, enligt Brunsson
och Sahlin-Andersson (2000).

I gränslandet
För att kunna beskriva sambanden mellan styrning och handlingsutrymme
behöver relationerna i gränslandet lyftas. I gränslandet möts den politiska
nivån och myndighetens ledning. Myndigheters ledning har en särskild roll i
det mellanrum där mötet sker med den politiska nivån. Ivarsson Westerberg
(2011) menar att det ligger en makt i detta mellanrum. I mötet uppstår olika
förväntningar kring roller som bygger på värderingar, lojalitet och fördelning
av ansvar (Osborne, 2006; Aberbach och Rockman, 1988).
I det följande använder jag idealtyperna, som beskrevs i teorikapitlet, och
de begrepp kring lojalitet och rollfördelning som dessa inbegriper. Rollerna
mellan OPM och Agenten kännetecknas idealtypiskt av att den senare genomför det politiska uppdraget utan att förändra det (Aberbach och Rockman, 2006). Medan Agenten är en del av den politiska ”koncernen”, är Aktören ansvarig ledare för en självständig organisation. Rollerna mellan den
politiska nivån och myndigheten präglad av NPM, kännetecknas av organisatoriskt och interpersonellt avstånd (Osborne, 2006). Den politiska nivån
förväntas endast beskriva målen. Rollerna inom NPG bygger på nätverkstankar och intressegemenskap inom olika arenor. Lojaliteten hos Agenten
riktas mot det politiska systemet, hos Aktören mot uppdragsgivaren/den
egna organisationen och inom Arenan mot externa intressenter/nätverk.
I det empiriska materialet fanns möten där förväntningarna kring rollerna
var samstämda, men också möten där rollförväntningarna kolliderade.
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Vissa perioder förhöll sig den politiska nivån och myndighetsledningen i
enlighet med förväntningar som OPM/Agent, med tydliga och skilda roller
samt formella beslutsvägar. Perioder som beskrev förhållandet NPM/Aktör
kunde även identifieras. Slutligen fanns exempel på kombinationen
NPG/Arena.
De kunde även gå i otakt. Till följd av skilda förväntningar på roller och
lojalitet förekom perioder med kollisioner. När till exempel den politiska
styrningen förutsatte mötet med en agent och i stället mötte en aktör eller en
myndighetschef som betraktade den politiska nivån som delar av det egna
nätverket.
Flera exempel på omfattande informella kontakter beskrevs i det empiriska materialet. Dessa kunde leda till påverkan från myndigheters ledning
på de politiska besluten. Men det fanns även exempel på motsatt påverkan,
från minister in i myndighetens verksamhet.
De problem som uppstod i spänningsfältet mellan förväntade och upplevda roller, visade sig även på medarbetarnivå. Detta utvecklas vidare i det
sista avsnittet.
I gränslandet
Den politiska
styrningen

Myndighetsledningen

OPM/Agent
Ibrahim Baylan;
Jan Björklund;

Per Thullberg;
Anna Ekström

NPM/Aktör
Ylva Johansson;
Thomas Östros;

NPG/Arena
Göran Persson;
Beatrice
Ask;Ingegärd
Wärnersson;
Ulf P. Lundgren;
Mats Ekholm

Tabell 13. Mötet i gränslandet

Den myndighetsinterna styrningen – Organisationsstyrning
Ledningen har både formell makt och ansvar vid utformningen av den interna styrningen och tolkningen och transformeringen av uppdragen genom den
interna organisationen (Lind, 2011).
Skolverkets olika ledningar valde olika förhållningssätt, inte bara i gränslandet mot politiken utan även för den interna styrningen. Ledningens relationer till den politiska styrningen påverkade även den myndighetsinterna
styrningen.
Utgångspunkten för den första perioden, med Ulf P. Lundgren som generaldirektör, var tydliga visioner och tydligt utmejslade värderingar som följde med från läroplansarbetet under 1980-talet och den skolpolitiska debatten.
Den blivande myndighetsledningen hade deltagit och påverkat arbetet med
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den nya ansvarsmodellen, liksom utformningen av den nya myndigheten och
dess uppgifter.
Värderingarna manifesterades genom hela den interna styrningen. De organisatoriska gränserna var närmast obefintliga. Lojaliteten riktades mot
externa intressenter och professionella normer. Med utgångspunkt i dessa
värderingar och med direkt avståndstagande från den tidigare styrningen och
föregångaren SÖ, beskrevs alla dimensioner av verksamhetens styrning.
Myndigheten utformades nära idealtypen för en Arena. Den interna organisationen utformades flexibelt och förändrades löpande. Ledarskapet var nedtonat och hierarkierna otydliga. Den interna samordningen var låg eller obefintlig. Det var den individuella tjänstemannen som bar kunskapen och ansvaret för det egna arbetet. Utformandet av arbetets genomförande delegerades till projektgrupper. Detta gällde även den löpande styrningen som skedde
ad hoc och vid behov.
Syftet med verksamheten var gränsöverskridande, professionella möten
och kunskapsutveckling – inte produktion av statliga styrmedel eller kontroll
av följsamhet mot statlig styrning. Även element tillhörande NPM inflikades
i den formella styrningen. Då beskrevs verksamheten även i måltermer.
Under myndighetens andra period 1999-2003, med Mats Ekholm som generaldirektör, strävade ledningen efter att skapa överensstämmelse mellan de
gemensamma målen och det myndighetsinterna arbetet. Strävan var även att
utveckla självständiga, ansvariga ledare.
Myndighetens gränser förtydligades och organisationen blev hierarkisk,
där samordning och arbetsdelning formades av ledningen. Verksamhetsinterna mål och policyer utvecklades. Gemensamma procedurer beskrevs inom
vissa, för ledningen strategiska, områden. Dessa togs fram tillsammans med
medarbetarna och beskrevs som gemensamma processer. Strävan blev att
göra verksamheten styrbar och utfallet om möjligt, mätbart. Medarbetare
beskrevs som delar av gruppen och det var gruppens samlade kompetens
som värderades. Styrningen blev också differentierad utifrån de olika uppdragen och möten med externa intressenter. Verksamhetens mål blev att
påverka skolan och skolarbetet.
Under myndighetens tredje period 2003-2010, med Per Thullberg som
generaldirektör, ville ledningen visa lojalitet med den politiska styrningen,
men även skydda de interna vanorna och normerna. Det senare beskrevs som
lojalitet med de professionella värderingarna. Det interpersonella ledarskapet
värderades högt, medan beslutsfattandet delegerades till ledningsgruppens
medlemmar. Den hierarkiska organisationen bevarades på övergripande
nivå. Under internt motstånd implementerades de statliga rutinerna för planering och budgethantering.
Den interna samordningen på verksamhetsnivå var åter nedtonad. Den informella, etablerade delen av verksamhetens styrning byggde på gränsöverskridande professionella möten, nätverk och gemensamma samtal. Undantaget var den nya tillsynsavdelningen, som var direkt politiskt styrd. För tillsy180

nen utvecklades centrala procedurer och mätbara resultatmål. Verksamhetens mål varierade mellan olika delar. Ett syfte var att skapa goda förutsättningar för medarbetarna och bra möten med externa intressenter.
Under myndighetens fjärde period 2011-2015, med Anna Ekström som
generaldirektör, fördjupades lojaliteten med de offentliga värderingarna och
inte enbart mot den politiska styrningen. Parallellt ville ledningen respektera
de olika värderingar som kommit att bli delar av myndigheten.
Styrningens inriktning var beroende av enskilda chefer, grupper eller
medarbetare. Organisationen förblev hierarkisk och levde utåt upp till villkoren för mål-och resultatstyrningen inom staten. Verksamheten byggde samtidigt fortsatt på projekt, ad hoc-planering, externa och interna nätverk.
Liksom den politiska styrningen, förändrades den myndighetsinterna
styrningen kontinuerligt. De från början entydiga värderingarna vid styrningens utformning ersattes av olika värderingar och styrideal, vilka successivt lärde sig att leva sida vid sida.
Den nya myndigheten formades som en öppen professionell Arena, med
otydliga gränser och starkt inflytande från externa intressenter. I nästa steg
formades myndigheten om med en förhoppning om en styrbar organisation i
enlighet med NPM. Gränserna tydliggjordes. Genom olika förändringar
inom ledningen, och externa krav, utvecklades närmast byråkratiska organisationsformer. Denna formella styrning samsades med myndighetens informella normer och vanor. Det som jag i teoriavsnittet kallade interna intressenter. Det informella styrde mot öppna gränser och starka nätverk med externa intressenter. Planering, samordning och samarbeten utgick från projekt,
professionella nätverk och individuella hänsyn. Dessa informella normer
accepterades av ledningen.
Tabellen nedan visar hur olika styrideal dominerade den myndighetsinterna styrningen under olika perioder. Denna bild är mycket förenklad, då de
olika styrande dimensionerna innehåller flera instrument, av vilka någon/några får bilda grund för indelningen. Dessutom förekom förändringar
vid byte av minister eller av generaldirektör. Detta är särskilt tydligt i det så
kallade gränslandet.
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Styrdimension/idealtyp

OPM/Agent

NPM/Aktör

NPG/Arena

Gränslandet

Per Thullberg;
Anna Ekström

Värderingar

Anna Ekström

Mats Ekholm;Per
Thullberg

Ulf P. Lundgren;

Ledarskap

Anna Ekström

Mats Ekholm

Ulf P. Lundgren; Per
Thullberg

Långsiktig styrning

Mats Ekholm

Ulf P. Lundgren; Per
Thullberg; Anna
Ekström

Löpande styrning

Mats Ekholm;

Ulf P. Lundgren; Per
Thullberg; Anna
Ekström

Ulf P. Lundgren;
Mats Ekholm

Tabell 14. Sammanfattning av den myndighetsinterna styrningen 1991-2014

Generaldirektörer mellan åren 1991-2014
I.
Ulf P Lundgren 1991-1999
II.
Mats Ekholm 1999-2003
III.
Per Thullberg 2003-2010
IV.
Anna Ekström 2011-2016

Sammanfattande analys av empirin
Barley och Kunda (1992) beskriver hur olika styrteorier pendlar och avlöser
varandra, att de normativa teorierna följs av de rationella för att åter avlösas
av normativa ideal. Osborne (2006) liksom Brunsson och Sahlin-Andersson
(2000) beskriver i sina respektive artiklar hur olika styrideal följer efter
varandra. Osborn hävdar även att idealen utvecklas, förbättras och anpassas
till den offentliga verksamhetens förändrade behov.
Pendlingen mellan det normativa och det rationella kunde inte bekräftas
genom de formella besluten. Den formella politiska styrningen gick från
rationellt till rationellt – från NPM till OPM – och den myndighetsinterna
från normativt till rationellt. Inte heller var det möjligt att spåra entydiga
värderingar, rationella eller normativa, från den politiska styrningen genom
myndighetsledningen och ut i myndigheten.
Den empiriska analysen visar istället andra mönster och andra kombinationer av styrningen. I det empiriska materialet saknades spår av den regelbundna växlingen mellan olika styrideologier, som dessa forskare beskriver.
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Det empiriska materialet visar att både den politiska och den myndighetsinterna styrningen formades av olika, parallella styrideal. Denna sammanblandning kunde påverka den faktiska styrningen eller bara ske på ytan.
Genom denna sammanblandning kom även de olika styrdimensionerna att
utformas olika i de olika delarna av myndigheten.
Den faktiska styrningen kunde utgå från styrideal med grund i uttalade
och medvetna värderingar. Men även andra faktorer, externa såväl som interna, kunde påverka vid valet av styrningens utformning. Empirin visar att
både den politiska nivån men framför allt den myndighetsinterna nivån blandade olika styrideal.
Vid styringens utformning fanns exempel på både legitimitetsskapande
och särkoppling (Brunsson, 2002). Idealen kunde växla beroende på personliga relationer, mellan minister och generaldirektör. Men styrideal kunde
även leva parallellt genom att olika delar av organisationen styrdes utifrån
olika ideal eller att verksamheten beskrevs utifrån vissa styrideal och styrdes
genom andra. De olika delarna av styrningen kunde därmed vara formade av
olika, ibland konkurrerande värderingar. Olika styrideal tenderade att leva
parallellt och samverkade eller motverkade varandra.
Genom att belysa empirin genom analysmodellen framgår också mönster
vid utformningen av de olika styrande dimensionerna under olika perioder
av myndighetens historia. Även de olika styrdimensionerna utformades utifrån normativa eller rationella styrideal. Detta kunde ibland ske med utgångspunkt i medvetna val styrda av medvetna och öppet redovisade värderingar. Under sådana förutsättningar kunde de olika styrdimensionerna bli
harmoniska och förstärka varandra.
Så var fallen under myndighetens första två perioder, då ledningen besjälades av att genomföra tydliga visioner och myndigheten var redskap för
dessa. Under myndighetens två senare perioder var värderingarna sammanblandade och formades av den interna kulturen. Dessa värderingar kunde
bitvis leva parallellt och ibland kollidera.
Under myndighetens första period var det en medveten strävan att inte utforma styrningens olika dimensioner utan styra genom värderingar och överlämna utformningen av de övriga dimensionerna till medarbetare eller grupper av medarbetare. Under den andra perioden utformades styrningens alla
dimensioner. Under perioderna tre och fyra varierade styrningen genom de
olika dimensionerna, både för olika delar av verksamheten och mellan den
formella och den informella styrningen.
Redskapen inom de olika dimensionerna kunde formas för mer eller
mindre detaljerad styrning. Ledningens värderingar, medvetna eller omedvetna, påverkade även sättet att forma redskapen inom de olika dimensionerna. Medan den myndighetsinterna styrningen medvetet undvek att välja redskap som formade detaljstyrning, ökade detaljstyrningen från den politiska
nivån successivt under perioderna tre och fyra.
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I det teoretiska avsnittet beskrev jag hur starka externa och interna intressenter kunde påverka den interna styrningen både genom formella och informella vägar. Myndigheten hade under större delen av den studerade tiden
öppna gränser mot omgivningen. Denna öppenhet gällde främst de professionella influenserna de första åren. De senare perioderna gällde öppenheten
även i relation med tjänstemännen på departementet. Den interna styrningen
kom även att i allt högre grad påverkas av de detaljerade uppdragen med
följd att den interna styrningen påverkades. När den myndighetsinterna styrningen förenades med den politiska styrningen kunde karaktärsdragen förstärkas eller bli mångtydiga. Hur den politiska styrningen påverkade den
interna styrningen berodde på hur tydliga myndighetens gränser beskrevs av
den interna styrningen.
I det följande och sista kapitel kommer jag att forma begrepp kring styrningens karaktärdrag och med hjälp av dessa svara på min första forskningsfråga.
Slutligen analyserar jag förhållandet mellan styrning och handlingsutrymme,
och utvecklar där en modell som beskriver vilket handlingsutrymme som
olika typer av styrning skapar.
.
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Kapitel 11. Om styrning och
handlingsutrymme

I det förra kapitlet sammanfattar jag vad som utmärkte den politiska och
myndighetsinterna styrningen och hur de utmärkande dragen förändrades
inom Skolverket över tid. Den empiriska sammanfattningen analyseras därefter med hjälp av analysmodellen i teorikapitlen. Min analys både bekräftar
och motbevisar vissa tidigare teorier.
För att möjliggöra att avhandlingen kan säga något vid andra situationer
och om andra verksamheter höjs abstraktionsnivån i detta kapitel. Jag har
tidigare använt flera olika idealtyper och kommer i det följande att komplettera och utveckla dessa för att forma en empiriskt grundad teori om hur styrning och handlingsutrymme hänger samman. Min strävan är att skapa begrepp och visa på samband som ger möjlighet att analysera andra fall och vid
andra skeden.
Med utgångspunkt i det förra kapitlet kommer i ett första steg beskrivningen av olika karaktäristiska drag för styrning att utvecklas. Därmed besvaras min första forskningsfråga;
Vad karaktäriserar styrningen under myndighetens olika perioder?
Därefter kommer jag att visa hur styrningens olika karaktärsdrag påverkar
handlingsutrymme för att kunna besvara min andra forskningsfråga.
Hur påverkas handlingsutrymme på ledningsnivå respektive verksamhetsnivå av styrningens olika karaktärsdrag?

Styrningens olika karaktärsdrag
Jag återvänder till analysmodellen från kapitel 2 (nedan) som kompletterades
med de tre idealtyperna. Genom att sortera styrningen med hjälp av de olika
idealtyperna vid olika skeden i myndighetens historia och följa förändringarna och kombinationerna utkristalliseras mönster med ett antal utmärkande
drag för styrningen. Dessa drag kommer i fortsättningen att benämnas
”styrningens karaktärsdrag”.
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Dimensioner/Idealmo
deller

OPM/Agent

NPM/Aktör

NPG/Arena

Värderingar

Del av koncernen staten/otydliga gränser.
Lojalitet mot demokratiska systemet och
offentliga värden. Målet är samhällsnytta

Organisatorisk självständighet/tydliga
gränser, Lojalitet mot
den egna organisationen och uppdraget

Pluralistiska, otydliga
gränser, Lojalitet mot
externa/professionella
nätverk. Delar av politiska processer och
nätverk

Ledarskap

Nedtonad, instrumentell, basen i professionell kunskap

Framträdande, kommunikativ, avgörande
för framgång

Nedtonat, kollegialt,
basen i professionell
kunskap

Långsiktig
styrning

Strävan efter stabilitet,
Entydig hierarki både
horisontellt och vertikalt, Långsiktig planering, Väl definierade
arbetsuppgifter, Rekrytering pga. sakkunskap,
Tydliga avgränsade
befogenheter

Målet är effektiv verksamhet, Definierade
organisatoriska mål:
Väl avgränsade, styrbara enheter med tydliga ansvarsområden,

Flexibelt och föränderligt, lösa nätverk, projekt, gränsöverskridande tvärprofessionella möten, horisontell
integrering,

Nedtonad sakkunskap,
Aktiv uppföljning,
Rekryteras för att bli
del av gruppen

Individer med unika
kunskaper

Välutbildade, sakkunniga medarbetare
Lagar, regler, interna
rutiner, efterkontroller

Löpande
styrning

Anslag

Gemensamma arbetsmodeller; Mätbara mål,
uppföljning, utvärdering,
Basen är den ekonomiska styrningen, liksom övergripande mål
nedbrutna i resultatmått

Professionella normer,
regler, resultaten omätbara

Tonas ner, styrning
sker i stunden

Tabell 2. (från kapitel 2). Analysmodell med styrdimensioner och idealtyper.

I det teoretiska avsnittet beskrevs värderingar som en samlande benämning
för den styrning som sker med syfte att påverka människors tolkning av
verkligheten (Sveningsson och Alvesson, 2010). Värderingar kan skapa förutsättningar för människor att hantera många och olika förväntningar utan att
gå vilse. För att skapa dessa förutsättningar behöver värderingarna forma en
helhet och delarna bekräfta varandra. Värderingar kan manifesteras genom
verksamhetens övergripande mål liksom förhållningssätt kring lojalitet och
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etik. Värderingar kan vara tydligt artikulerade och/eller ingå som delar i den
övriga styrningen. Oavsett ifall värderingar är uttalade eller underförstådda,
finns de i varje myndighet och organisation.
Värderingar är avsedda att forma en helhet med övriga styrande dimensioner i respektive idealtyp. Medan OPM/Agenten beskrivs som del av koncernen staten med målet att skapa samhällsnytta och vara lojal mot det demokratiska systemet, beskrivs NPM/Aktören som delar av en tydlig organisatorisk enhet, skild från det politiska systemet, med effektivitet och kundnytta som mål och lojalitet som riktas mot den egna organisationen. Mot
dessa ställs NPG/Arenan där parterna är likvärdiga i den process som formar
politiken. Inom en Arena riktas lojaliteten mot externa intressenter och professionella grupper. De olika idealtyperna har värderingar med grund i rationella eller normativa föreställningar och rör sig mellan viljan till allmännytta, egennytta eller självförverkligande (Tengblad, 2000).
De övriga dimensionerna av styrningen liksom de olika styrande redskapen präglas också av olika värderingar. Detta framgår av tabellen ovan.
Värderingar som beskrivs och genomsyrar styrningen av en verksamhet
och får prägla valet av de övriga dimensionerna och redskapen kan forma en
helhet, vara i samklang med varandra och bottna i en gemensam syn på
människor och mänskliga motiv. Redskapen kan bekräfta varandra och bidra
till att förstärka de gemensamma värderingarna. De gemensamma värderingssystemen kan ge stöd för människor vid olika val utan att gå vilse. Jag
väljer att kalla en sådan styrning entydig.
Värderingar och övriga styrande instrument kan även strida mot varandra,
vara otydliga eller direkt motverkande. Genom att välja redskap som utgår
ifrån olika föreställningar och syn på mänskliga motiv kan denna styrning i
bästa fall leva sida vid sida och i sämsta fall motverka varandra. Människor
kan välja mellan olika värderingssystem, vilket riskerar att de går vilse, då
de ska hantera många och olika förväntningar.
Styrning som formas med grund i olika värderingssystem benämner jag
mångtydig. Styrningens första karaktärsdrag blir därmed entydig/mångtydig.

Entydig

Mångtydig
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I analysmodellen beskrivs fyra styrdimensioner. Medan OPM/Agenten och
NPM/Aktören använder styrningens samtliga dimensioner, beskriver den
idealtypiska NPG/Arenan endast någon eller några dimensioner. Valet av
dimensioner formas genom olika värderingar och styrande ideal. Då styrningen från myndigheten ledning endast utformar värderingar och möjligen
ledarskapsdimensionen, beskrivs styrningen som övergripande. Då alla fyra
dimensionerna formas av ledningen är styrningen genomgripande.
Styrningens andra karaktärsdrag blir övergripande/genomgripande.
De fyra dimensionerna har något skilda innehåll beroende på var i styrkedjan
de befinner sig. Skillnaderna mellan de politiska instrumenten i förhållande
till myndighetsledningen finns tydligast i dimensionen ”ledarskap”. Skillnaden mellan organisatoriskt format ledarskap och de informella kontakterna
mellan minister och generaldirektör kan teoretiskt innebära en stor skillnad. I
den faktiska verksamheten kan skillnaderna minska betydligt genom utformningen och innehållet i de informella kontakterna.

Övergripande
Genomgripande

Varje styrdimension och deldimension kan beskrivas mer eller mindre i detalj av politiken/ledningen. Styrningen kan göras detaljerad genom att ingående beskriva uppdragen och sättet att genomföra dessa. Detaljeringen kan
förstärkas ytterligare genom att koppla samman olika styrande redskap.
De olika idealtyperna visar på tydliga skillnader i förhållningssättet till
detaljeringsgraden. Inom OPM/Agenten har av tradition den redan nämnda
lag-och regelstyrningen ofta kopplats samman med anslagstyrning. Den lagstiftning som riktar sig mot samhället kan vara mer eller mindre detaljerad,
vilket kan påverka den myndighetsinterna styrningen. Men lagstiftningen
kan även vara mer eller mindre detaljerad och rikta sig direkt mot en myndighet. Den idealtypiska styrningen enligt NPM/Agenten beskriver mål-och
resultatstyrningen med en låg detaljeringsgrad. För NPG/Arenan kan styrningen inte beskrivas i detaljer, då planeringen sker i stunden och beror på
individers kompetens och möten i de professionella nätverken.
Styrningens tredje karaktärsdrag beskriver följaktligen detaljeringsgraden
som kan vara hög respektive låg.
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Hög
detaljeringsgrad
Låg
detaljeringsgrad

Sammantaget kan den totala styrningen gå från entydig till mångtydig. Oavsett om den formas entydigt eller mångtydigt kan den utformas genomgående eller övergripande och mer eller mindre detaljerad.
Genom att använda de olika dimensionerna av styrningen, liksom detaljeringen inom de olika dimensionerna påverkas, den totala styrningen.

Handlingsutrymme och styrning
I kapitel 3 beskriver jag ytterligare faktorer som enligt tidigare forskning
påverkar handlingsutrymmet hos ledningar och medarbetare. I den teoretiska
beskrivningen lyftes verksamhetens art, externa och interna intressenter
fram.
Finkelstein och Peteraf (2007) beskriver att källor till ledningars handlingsutrymme kan vara verksamhetens egenskaper, såsom komplexitet och
osäkerhet. Komplexa verksamheter har många och löst kopplade delar.
Verksamheter kan även kännetecknas av osäkerhet genom att vara föränderliga eller kräva anpassning i stunden. Verksamheter kan också vara svåra att
följa och att följa upp. Detta sammanhänger ofta med svårigheter att hitta
kausala samband till följd av långa effektkedjor och/eller långa tidsspann
från verksamhet till förväntad effekt.
I linje med Hambrick och Finkelstein (1987) beskriver Lipsky
(1945/1980) olika faktorer som kan påverka handlingsutrymmet för organisationen och för enskilda medarbetare. För att hantera verksamheter med
komplexa egenskaper fordras ofta speciell kompetens vid genomförandet
och att dessa experter finns inom myndigheter (Ahlbäck Öberg och Widmalm, 2016).
Även föreliggande studie visar att verksamheters komplexa karaktär påverkar handlingsutrymmet. Men jämfört med tidigare teorier ser jag hur
verksamheters karaktär även påverkar styrningen som i sin tur formar handlingsutrymme.
När den politiska styrningen utformas kan den politiska nivån sakna förmåga eller intresse för att styra en verksamhet. Detta leder till en mångtydig
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styrning, som beskrivs övergripande, oprecis och med låg detaljeringsgrad.
Detta blir särskilt tydligt när en verksamhet är ny och okänd eller när frågorna kräver stor sakkompetens. Denna mångtydiga och övergripande styrning kan förekomma även när besluten vilar på djupa analyser och omfattande utredningar.
Det handlingsutrymme som formas blir då en följd av den politiska styrningens utformning och inte primärt en följd av ledningars agerande.
Den politiska styrningen kan även bli genomgripande och detaljerad.
Detta gäller inte sällan verksamhetsdelar som är möjliga att kvantifiera och
som till synes är kontrollerbara. Det gäller också verksamheter som är genomgående för hela förvaltningen och därför görs jämförbara. Hög detaljeringsgrad kan skapa en chimär av kontroll, då denna omfattar det som görs
kvantifierbart. Utanför de styrandes kontroll finns sakinnehållet i verksamheten. Genom de ofta mångtydiga värderingarna formas ledningars handlingsutrymme vid tolkningen eller medarbetarnas vid genomförandet.
Liksom för ledningen, påverkas handlingsutrymme för medarbetarna av
verksamhetens egenskaper. Arbete inom den offentliga verksamheten kräver
ofta specialistkompetens hos medarbetare. Liksom för den politiska nivån
kan det finnas svårigheter för ledningen att ha kontroll över alla delarna i
verksamheten (Lipsky, 2010).
Mina studier visar att det som kallas det professionella handlingsutrymmet mycket väl kan inrymmas i och omfattas av en formell styrning. För att
forma handlingsutrymme för medarbetare kan styrningen utformas, med
entydiga värderingar och genomgående styrning. Till detta kan sedan detaljeringsgraden avpassas för det handlingsutrymme som verksamheten förutsätter eller kräver.
En myndighetsledning kan sakna vilja eller förmåga att styra den faktiska
verksamheten och kan välja att beskriva styrningen mångtydigt och övergripande. Detta kan skapa en chimär av professionellt handlingsutrymme, men
kan istället skapa destruktiva krafter inom organisationen.

Verksamhetens
egenskaper

Runt varje myndighet finns externa intressenter. Dessa tillhör både den
statliga administrationen och den offentliga verksamheten. De består av
olika intressenter och användare av offentliga tjänster eller professionella
grupperingar (Mitchell, m.fl., 1997). Myndigheter är delar av olika samman190

hang. Enligt tidigare forskning kan både ledning och medarbetare påverka
sitt handlingsutrymme genom att vända sig till externa aktörer för att få inflytande och påverkansmöjligheter inom den egna organisationen. Lundquist
(1992) liksom Brunsson och Sahlin-Andersson (2000) beskriver att professionella nätverk kan få stort inflytande över verksamheter. Andra pekar på
hur samarbetet i EU har skapat betydande nätverk. Genom dessa externa
aktörer kan värderingssystem och lojaliteter formas utifrån externa normer.
I mina studier ser jag också hur relationerna med externa intressenter
formas genom den formella interna styrningen. Genom val av styrande verktyg kan styrningen forma ett handlingsutrymme vid mötet med externa intressenter. Detta förstärks genom entydiga interna värderingar som formulerar gränser mellan exempelvis professionella värderingar, offentliga värderingar och organisatoriska värderingar samt genom genomgripande styrning
som beskriver vilka som är inne i myndigheten och vilka som är utanför.
Men styrningen kan även forma omfattande handlingsutrymme vid mötet
med externa intressenter genom en styrning som är entydig eller mångtydig
men övergripande.

Externa
intressenter

Enligt flera forskare hade den egna organisationen stor påverkan på både
ledningars och enskilda medarbetares handlingsutrymme. Organisationer
med starka informella strukturer kan begränsa handlingsutrymmet för ledningen menar Selznick (1957). De kan också skapa eller begränsa handlingsutrymmet för enskilda medlemmar (Selznick, 1957). Det handlar om
informella regler, normer och vanor som formats under årens lopp i en organisation. Den informella styrningen kan bli mer och mer stabil och svårföränderlig. Olika drag som dominerar den informella styrningen kan även kollidera med den formella styrningen och bidra till en oönskad verksamhet
(Reeser, 1969).
Dessa interna intressenter kan enligt Lipsky (2010) skapa förutsättningar
för handlingsutrymme eller i linje med Selznick (1957) begränsa detsamma.
Men handlingsutrymmet kan även formas av den formella styrningen och
möta och hantera de informella strukturerna och de interna intressenterna.
Genom att styrningen formas entydigt och genomgående, beskrivs alla de
delar som möter de informella strukturerna och ger en formell version av
styrningen som begränsar eller avgränsar handlingsutrymmet.
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Om styrningen istället utformas mångtydigt och övergripande, bekräftas
de informella strukturerna. Handlingsutrymmet som formas, även vid en hög
detaljeringsgrad, kan bli stort och verksamheten som genomförs riskerar att
bli oönskad.

Interna
intressenter

Den empiriska analysen av styrningen visar hur verksamhetens art liksom
externa och interna aktörer på olika sätt påverkar utformningen av styrningen, som i sin tur formar handlingsutrymmet. Min studie visar att handlingsutrymmet i hög grad kan vara en effekt av styrningens utformning.
Ytterligare en sådan faktor som, enligt tidigare forskning, påverkar styrning respektive handlingsutrymme är personliga förutsättningar, överväganden, och personliga mål. Detta kommer att utvecklas vidare i det sista avsnittet.

Styrning och handlingsutrymme
Forskning har tidigare belyst sambandet mellan styrning och handlingsutrymme. Inom den organisationsteoretiska litteraturen ses handlingsutrymme
oftast som en form av misslyckad styrning (Lipsky, 2010). Ibland kallad för
”styrglappet” (Forssell och Ivarsson Westerberg, 2007). Inom professionslitteraturen ses styrning ofta som hinder för handlingsutrymme (Ahlbäck
Öberg m.fl., 2012; Ahlbäck Öberg m.fl., 2016). I bägge forskningstraditionerna är det styrningens detaljeringsgrad som lyfts fram. I bägge fallen finns
det även en normativ ansats där handlingsutrymme betraktas som något värt
att bekämpa alternativt att kämpa för.
Att endast beskriva handlingsutrymme med utgångspunkt i detaljeringsgraden ger inte en nyanserad beskrivning. I jämförelse med tidigare forskning har min studie visat på tre karaktärsdrag som på olika sätt kan påverka
handlingsutrymmet för ledning eller medarbetare. Dessa kan ha olika inflytande på handlingsutrymmet beroende på i vilken grad de förekommer och
hur karaktärsdragen samvarierar.
Jag återvänder till Dworkins (1977) metafor om hålet i munken ”the hole
in a doughnut”, där en mer eller mindre mjuk deg utformar styrningen och
storleken på hålet i mitten beskriver handlingsutrymmet. Genom att beskriva
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styrningens karaktär kan jag identifiera om ”degen”, det vill säga styrningen,
är mer eller mindre mjuk och besvara den andra forskningsfrågan.
För att överföra mina resonemang till Dworkins munk är styrningen hård
då den är entydig, genomgripande och med hög detaljeringsgrad, medan den
”mjuka” styrningen är mångtydig, övergripande och har låg detaljeringsgrad.
Genom den hårda degen försöker de styrande eliminera handlingsutrymmet, vilket också är svaret på Simons (1947/1997) fråga ”how much discretion is actually left”. Genom den mjuka degen försöker de styrande istället att
eliminera styrningen.
Litet handlingsutrymme/
hård deg
Entydigt

Stort handlingsutrymme/
mjuk deg
Mångtydigt

Genomgripande

Övergripande

Hög detaljeringsgrad

Låg detaljeringsgrad

Tabell 15. Hård och mjuk styrning

Konstruktionen ovan får ses som en ”idealtypisk” beskrivning. Olika varianter på den hårda och mjuka styrningen som förekommer och påverkar ledningars och medarbetarnas handlingsutrymme.
Både entydiga och mångtydiga värderingar kan kombineras med de övriga karaktärsdragen och ge olika grader av handlingsutrymme, vilket utvecklas nedan.
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Entydigt

Övergripande
Genomgripande

Mångtydigt

Låg detalje- Hög detalje- Låg detalje- Hög detaljeringsgrad
ringsgrad
ringsgrad
ringsgrad
Kollegial
Oförenlig
Låt Gå
Kaotisk
Managerial

Auktoritär

Splittrad

Motsägelsefull

Tabell 16. Sambanden mellan styrningens olika karaktärsdrag

Tabellen ovan visar på åtta möjliga kombinationer av de olika karaktärsdragen.
När styrningen är entydig formar den en helhet där delarna bekräftar
varandra. Entydighet kan skapa en gemensam bild för medarbetarnas uppfattningar kring verkligheten och ge förutsättningar för medarbetare att hantera många och olika förväntningar utan att gå vilse.
I.

En hög grad av entydighet kombinerat med övergripande styrning
med låg detaljeringsgrad formar ett omfattande handlingsutrymme –
detta benämns Kollegial, eftersom den organisatoriska styrningen är
mycket mjuk.

II.

En hög grad av entydighet kombinerat med genomgripande styrning
som beskriver styrningens alla dimensioner parat med låg detaljeringsgrad kan skapa en gemensam bild av verksamheten. Hög grad
av entydighet parat med en genomgripande styrning formar och reglerar handlingsutrymmet – detta benämns Managerial, då den organisatoriska styrningen är tydlig.

III.

En hög grad av entydighet, genomgripande styrning och hög grad av
detaljering avser att eliminera handlingsutrymmet – detta benämns
Auktoritär eftersom den organistoriska styrningen är hård.

IV.

Teoretiskt skulle även en kombination med entydig och övergripande styrning kunna innehålla hög detaljeringsgrad. Den kombinationen har inte kunnat spåras i min studie – men benämns Oförenlig.

När styrningen är mångtydig, skapar den motstridiga signaler. Dessa signaler
leder till att de styrande och de styrda kan ha olika värderingssystem och
olika målbilder för verksamheten, vilket ger medarbetare olika val vid tolkningen av verksamheten. I stället för de formella värderingarna kan tolkningarna utgå från informella eller privata värderingar (Lundquist, 1998).
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V.

Mångtydighet kan kombineras med en övergripande styrning som
endast formar någon eller några av de styrande dimensionerna. Detta
kan förenas med en låg detaljeringsgrad. Genom en mångtydig och
övergripande styrning med låg detaljeringsgrad skapas en verksamhet som är svår att överblicka. Hur styrsignalerna tolkas och hanteras
är svårt att förutse. Handlingsutrymmet som skapas kan bli stort –
detta benämns Låt gå eftersom den organistoriska styrningen är obefintlig.

VI.

Mångtydigheten kan även formas med genomgripande styrning. Genom låg detaljeringsgrad tillsammans med en genomgripande men
mångtydig styrning, skapas risker för att olika styrsignaler kolliderar. Genom att värderingar och därmed mål kan tolkas på olika sätt,
kan handlingsutrymmet bli omfattande – detta benämns i det följande Splittrad eftersom den organisatoriska styrningen ger parallella signaler.

VII.

Genom mångtydig och övergripande styrning med hög detaljeringsgrad uppstår flera tolknings-och valmöjligheter som överlämnas till
medarbetare med handlingsutrymme som följd. Styrning med denna
kombination kan ha olika avsändare – detta benämns Kaotisk eftersom ledningen frånhänder sig den interna styrningen.

VIII.

Mångtydigheten kan även kombineras med genomgripande styrning
och hög detaljeringsgrad. Genom mångtydigheten skapas utrymme
för att både mål och den detaljerade styrningen kan tolkas utifrån
personliga värderingar,– detta benämns Motsägelsefullt eftersom den
organisatoriska styrningen sänder motverkande signaler.

Utifrån den ovanstående beskrivningen är handlingsutrymmet litet vid det
som tidigare beskrevs som hård styrning och stort vid mjuk styrning. Som
framgår finns även olika omfattningar av handlingsutrymme vid olika sammansättning av de styrande dimensionerna och redskapen.

Handlingsutrymme som en del av styrningen
Som en följd av ovanstående resonemang kan handlingsutrymme till följd av
styrning vara mer eller mindre planerad. Genom en entydig styrning, skapas
en gemensam bild för verksamheten som vägleder vid olika vägval. När
styrningen är entydig formar den en helhet med den övriga styrningen och
delarna bekräftar varandra. En genomgripande styrning vägleder medarbetarna vid tolkningen av de övergripande värderingarna och kan forma stabila
förutsättningar för arbetets genomförande. Genom olika grader av detaljering
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avgörs omfattningen av handlingsutrymmet. Handlingsutrymmets omfattning liksom innehåll kan planeras och genomförandet följas upp. Det handlingsutrymme som formas kan bli mycket stort eller stort alternativt litet eller
mycket litet. Handlingsutrymme som planeras och utformas medvetet kan bli
en del av styrningen.
Styrning kan även utformas utan att planera för handlingsutrymme, vilket
kan leda till att det skapas handlingsutrymme utan avsikt. Detta skapas genom mångtydighet och genom styrinstrument som motverkar varandra. Genom en mångtydig styrning saknas en gemensam bild för verksamheten som
kan vara vägledande vid olika vägval. De olika delarna av den genomgripande styrningen kan i bästa fall leva sida vid sida. I sämre fall kan de motverka varandra. En hög detaljeringsgrad kan ge en upplevelse av kontroll,
vilket är en chimär eftersom styrningen saknar entydighet. Styrsignalerna
kan tolkas utifrån de enskilda medarbetarnas egna värderingar, alternativt
utifrån olika gruppnormer, interna eller externa. Handlingsutrymmet blir
svårt att förutsäga och blir oplanerat. Detta handlingsutrymme är oförutsett
och svårt att följa och följa upp. Handlingsutrymme som formas omedvetet
och oplanerat och kan vara en följd av missriktad styrning.
Sambandet mellan styrning och handlingsutrymme kan därför även kompletteras med att den entydiga styrningen kan forma ett planerat och kontrollerat handlingsutrymme, medan den mångtydiga styrningen formar ett
oplanerat och okontrollerat handlingsutrymme. Handlingsutrymme kan även
vara resultatet av det som Lipsky (2010) kallade misslyckad styrning. Med
ovanstående indelning har styrningen för avsikt att begränsa handlingsutrymmet, men genom mångtydighet formar ett större eller mindre handlingsutrymme.

På spaning efter den demokratiska styrkedjan
Jag har tidigare beskrivit på vilket sätt handlingsutrymme kan vara resultatet
av styrning och möjlig att förutse och planera för. Vid valet av olika styrformer har värderingar framhållits som avgörande. I ett tidigare stycke berördes även tre faktorer som hade olika påverkan på styrningen beroende på
vilka värderingar som dominerade de styrandes föreställningar.
Min empiri gav inte stöd för att styridealen växlade och normativa och
rationella idéer avlöste varandra som Barley och Kunda (1992) beskrev.
Empirin kunde däremot ge stöd för att styridealen används för att utåt visa
upp följsamhet eller utvecklingsvilja analogt med det Brunsson m.fl., (2002)
kallade legitimitetsskapande. Den visade även att enskilda personer och personliga relationer hade avgörande betydelse vid styrningens utformning liksom sättet att använda det givna handlingsutrymmet.
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Därför kompletteras berättelsen med ytterligare en pusselbit. Ledningars
och enskilda medarbetares förhållningssätt till styrning och handlingsutrymme.

Individuell
vilja och
förmåga

I det teoretiska kapitlet formades några hypotetiska antaganden kring ledningars och medarbetares handlingsutrymme med utgångspunkt i de tre idealtyperna.

Handlingsutrymme

OPM/Agent

NPM/Aktör

NPG/Arena

Ledning

Tydlig rollfördelning mellan
politik och myndighet, Genomförare av de politiska besluten
men med ansvar att upprätthålla administrativa normer
och värden,

Organisatorisk självständighet
och en tydlig gräns mot den
politiska
styrningen
men
genomförare av de politiska
besluten. Självständig och
”professionell” ledare

Mångfacetterade nätverk inom
och utanför det offentliga.
Kunskapsövertag i förhållande
till den politiska nivån i
sakfrågor. Självständig tolkning av verksamhetens behov.

Medarbetare

Individuell
sakkompetens,
tydliga avgränsade arbetsuppgifter, lojal mot det allmänna,
regler/lagar

Del av en organisation, gemensam kunskap, lojal med
organisationen och dess mål,
nöjda kunder går före regler

Unika kunskaper, lojal mot
professionen, fri från organisatorisk styrning, externa nätverk

Tabell 3. (från kapitel 3). Möjliga idealtyper för handlingsutrymme.

Enligt dessa antaganden bygger handlingsutrymmets utformning inom
OPM/Agenten på tydliga rollförväntningar mellan den politiska nivån och
tjänstemannanivån parat med individuell sakkunskap. Både ledning och
medarbetare omfattas och har del i handlingsutrymmet som formas.
När den offentliga styrningens värderingar övergår till NPM/Aktör förändras även handlingsutrymmet som resultat av styrningens utformning. Genom
att utforma myndigheter som organisationer förändras ledningars och medarbetares roller. Medarbetare ses nu som delar av en organisation. Genom
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betoningen på ledningens Aktörskap och det organisatoriska avståndet mellan politiken och myndigheter överförs handlingsutrymme från den politiska
nivån till myndigheters ledningar. Samtidigt följer med organisationstanken
att handlingsutrymme överförs från medarbetare till ledningen. Individers
handlingsutrymme och professionella kunskaper förminskas.
Inom NPG/Arenan lyfts åter individens betydelse. Handlingsutrymme
grundad i professionen, för både ledning och medarbetare, betonas. Detta
sker på bekostnad av den politiska styrningen (Osborne, 2006). Det omfattande handlingsutrymmet som förväntas från den politiska styrningen kan
istället begränsas av olika interna, externa och professionella intressenter.
I det förra kapitlet sammanfattades mötet mellan den politiska nivån och
myndighetsledningar i det som kallas gränslandet. Hur detta samspel utvecklades utgick huvudsakligen från personliga förföreställningar, inte olika styrideal. Viktiga för ledningars sätt att agera var personliga och professionella
erfarenheter, relationer med politiska verksamheter och erfarenheter av ledarskap. Vana vid olika organisationsformer föreföll också ha betydelse för
viljan och förmågan att tolka och använda det av styrningen formade handlingsutrymmet.
Under de första 12 åren av myndighetens historia, mellan 1991-2003,
formades verksamheten utifrån ledningars starka visioner och önskan om att
förändra och utveckla själva skolverksamheten och dess styrning. Dessa
visioner var kopplade till professionella erfarenheter och förankrade i samarbeten med den politiska nivån. Lojaliteten riktades mot dessa visioner och
professionella mål, inte mot den politiska styrningen.
Förutsättningen för att driva de egna visionerna var en hög grad av handlingsutrymme både vid tolkningen av uppdraget och vid det myndighetsinterna arbetet. För att nå sina mål kunde ledningen utvidga myndighetsrollen
eller blanda rollen som tjänsteman med den politiska rollen. När den politiska nivån försökte begränsa handlingsutrymmet möttes detta av olika strategier i form av motstånd eller ohörsamhet
Från 2003 och framåt följde en mer uppstramad politisk styrning och
medföljande inskränkning av handlingsutrymme. Också ledningarna förändrades, var mer följsamma och lojala mot den politiska styrningen och saknade en egen agenda för skolan. De tolkade sina uppdrag med utgångspunkt
i denna lojalitet.
Dessa ledningar var även lojala och följsamma mot myndighetens informella styrning och etablerade arbetsformer. Anpassningen till den politiska
styrningen och bevarandet av myndighetens inre liv krävde ibland olika strategier och kunde leda till ohörsamhet mot de politiska uppdragen och/eller
särkoppling. Kraftiga begränsningar i handlingsutrymmet kunde även leda
till passivitet.
Det ovanstående kan även beskrivas i termer av idealtyper. Den politiska
nivån betraktades till att börja med som en likvärdig part i samarbetet med
ledningen och som delar av gemensamma nätverk i linje med NPG/Arena.
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Ledningens handlingsutrymme byggde på kunskapsövertag och tillgången på
professionella nätverk. Styrningen kan betecknas som Kollegial.
Under en period utformades samarbetet med grund i NPM och myndigheters ansvar att genomföra de politiska besluten. Ledningars handlingsutrymme omfattade styrningen av den egna organisationen. Lojaliteten riktades mot den egna organisationen, som kunde användas för att skydda befintliga mönster inom myndigheten trots politiska tveksamheter. Styrningen kan
betecknas som Managerial.
Sakta förändrades relationerna och liknade alltmer OPM med en tydlig lojalitet mot den politiska styrningen. Ledningens handlingsutrymme begränsades genom den allt högre detaljeringsgraden och myndigheten blev genomförare av de politiska besluten. Den politiska styrningen blev Auktoritär.
Medan ledningen hade att förhålla sig till den politiska styrningen skulle
medarbetare och grupper av medarbetare förhålla sig till den interna styrningen och handlingsutrymmet som utformades av denna styrning. Även
medarbetare sökte sig till den nya myndigheten för att få tillgång till olika
resurser med avsikt att förverkliga idéer och personliga eller professionella
mål. Också enskilda medarbetare och grupper av medarbetare formades på
motsvarande sätt av tidigare erfarenheter och kunskaper. De hade olika yrkeskompetenser och saknade en gemensam professionell identitet.
I idealmodellen beskrivs medarbetarnas handlingsutrymme som omfattande då styrningen formas med utgångspunkt i Arenan och Agenten, medan
handlingsutrymme beskrivs vara begränsat för Aktören.
Myndigheten, dess utformning och interna styrning var en väsentlig del
av den första ledningens vision. Styrningen utformades entydigt, övergripande och med låg detaljeringsgrad. Idealtypiskt kan detta ses som en Arena
och styrningen som Kollegial. Medarbetarnas handlingsutrymme utformades
i likhet med den ovan formade idealtypen och byggde på ideal kring unika
kunskaper, lojalitet mot professionen och externa nätverk, liksom frihet från
organisatorisk styrning. Det planerade handlingsutrymmet som formades var
omfattande och gav utrymme för att tolka de övergripande idéerna, utforma
de egna uppdragen, välja arbetskamrater och samarbetsformer.
I linje med NPG/Arenan riktades lojaliteten mot den egna visionen och
den professionella gruppen och ledde till självständiga, från den politiska
styrningen, frikopplade tolkningar av verksamhetens behov.
Medarbetare kunde uppleva det stora handlingsutrymmet positivt. De
kunde använda handlingsutrymmet för att genomföra personliga eller professionella mål. De kunde även stiga fram som informella ledare och bidra
till utformandet av informella strukturer.
Andra medarbetare behövde en högre grad av stabilitet och struktur, tillhörighet och gränser samt försökte på olika sätt skapa ordning som inte organisationen tillhandahöll. De valde att hantera handlingsutrymmet genom
att fylla igen de luckor som skapades genom avsaknaden av styrning. Det
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formade grupper med egna normer, regler och hierarkier och informella ledare utsågs för att upprätthålla denna ordning.
Men också mer destruktiva beteenden uppstod som beskrivs som allmänna tendenser för denna organisationsform (Quinn och St. Clair, 1997).
Olika starka kulturer formades tidigt inom myndigheten. De starka informella systemen blev inte gemensamma och samordnande utan specifika och
separerande och stod i motsatsställning till varandra. Värderingar liksom
verksamhetens mål uttolkades olika och tolkningarna kunde inte delas av
alla.
Det skapades tidigt bestående konflikter, som en del av det organisatoriska mönstret. Det uppstod också olika former av beroendeförhållanden
genom att inga strukturer eller hierarkier fanns, som bevakade gränser eller
skyddade individer. Detta förstärkte bristerna i kommunikationen mellan de
olika grupperna. Konflikterna permanentades då de första åren byggde på
personliga relationer och brist på rollnormer.
Genom att förändra styrningen och beskriva myndigheten mer organisationslik och medarbetarna som delar av det gemensamma, minskades det
planerade handlingsutrymmet för enskilda och grupper under en period i
myndighetens historia. Styrningen utformades fortsatt entydigt. Men nu genomgripande med låg detaljeringsgrad och kan beskrivas som Managerial.
Vissa medarbetare reagerade positivt och följde den tydligare styrningen.
Andra reagerade genom olika former av aktivt eller passivt motstånd.
Det uppstod en strid mellan den formella och den informella styrningen.
Den organisationslika perioden blev kort. Den övergripande hierarkiska
organisationsformen bevarades och gav sken av en byråkrati. Samtidigt återgick den formella styrningen till att forma ett stort handlingsutrymme. Styrningen blev sammanblandad och alltmer mångtydig. Den lämnade delar av
styrdimensionerna till medarbetarna att utforma en blandning av låg och hög
detaljeringsgrad beroende på var i organisationen man befanns sig. Styrningen var Auktoritär, Splittrad eller Låt Gå.
Genom det fortsatta stora, men oplanerade handlingsutrymmet för medarbetarna, var de formella mönstren fortsatt stabila. Detta förstärktes av att
många medarbetare deltagit i myndighetens arbete under lång tid och format
grupper med en lång historia, och med fasta föreställningar om hur verksamheten skulle tolkas och utformas. Medarbetare bytte även arbeten mellan
departementet och myndigheten. De organisatoriska gränserna löstes upp.
De informella normerna och reglerna som tidigt växte fram präglade
myndighetens arbete. Enskilda individer och relationer fortsatte att sätta sin
prägel på myndigheten. Det antogs ett förhållningssätt till att hantera konflikter som närmade sig vad Mintzberg (1983) kallar ”den professionella
byråkratin”. Dessa blev mer opersonliga och sakorienterade.
Medan den interna styrningen formade ett stort, oplanerat, handlingsutrymme påverkades medarbetarnas handlingsutrymme av den detaljerade
styrningen från den politiska nivån. Detta skapade nya möjligheter men även
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svårigheter, genom de omfattande nätverken mellan departementet och medarbetarna på myndigheten. Styrningen blev mångtydig, övergripande och
med hög detaljeringsgrad och därmed Splittrad och Kaotisk.

Några slutord
Avslutningsvis vill jag knyta ihop slutet med avhandlingens inledning, där
jag utgick från att styrning av offentligt finansierad verksamhet i allmänhet,
och statliga myndigheter i synnerhet, har specifika kännetecken. Genom att
anknyta till tidigare forskning beskrev jag myndigheter som delar av demokratiska processer och bärare av formella beslutsvägar. Ett antagande i detta
förhållningssätt är sambandet mellan politiken och myndigheters verksamhet
(Christensen m.fl. 2007). Förutsättningar för den politiska styrningen beskrivs vara lojalitet och följsamhet från myndigheters sida. Utförandet och
utfallet förväntas avspegla inte bara den politiska inriktningen utan även
medborgarnas förväntningar (Jacobsson, 2014). Det har även beskrivits som
ett ömsesidigt, men ojämlikt beroendeförhållande mellan den politiska respektive förvaltningsnivån (Czarniawska, 1986).
Det är ytterst den politiska nivån som avgör hur väl myndigheters verksamhet motsvarar den politiska viljan. Samtidigt har den politiska nivån
svårigheter att följa och tolka myndigheters verksamhet. Ledningars legitimitet bygger därför på förtroende från den politiska nivån. Men den bygger
även på medborgarnas förtroende och tillit. Det avgörande för om offentlig
verksamhet är framgångsrik är inte ”det ekonomiska resultatet”, utan människors acceptans av insats och resultat ”det demokratiska resultatet” (Gabrielsen, 1986). Inom offentlig verksamhet är därför inte endast utfallet, utan
även genomförandet, en del av detta demokratiska resultat.
Min avsikt med att lyfta in den demokratiska styrkedjan är att visa hur
styrningen och det handlingsutrymme som formas påverkar denna styrkedja.
Är lösningen att utforma styrningen genom att överlämna ett stort eller litet handlingsutrymme för myndigheter och medarbetare, om den offentliga
verksamheten ska avspegla den politiska viljan?
Under senare år har risker med en omfattande och detaljerad styrning
inom den offentliga verksamheten lyfts fram. Även mina studier visar på
oönskade effekter vid hård styrning. Då styrningen inte skapar handlingsutrymme eller skapar handlingsutrymme som inte är avpassat för verksamhetens behov, uppstår skillnader mellan styrningen och genomförandet som kan
ge en oönskad verksamhet.
Vid hård styrning från den politiska nivån riskeras att myndigheters ledningar saknar möjlighet att tolka och transformera den politiska styrningen.
Risken är att organisationen blir förlamad eller skapar strategier för ohörsamhet. Det finns risker för att verksamheten i båda fallen blir fragmenterad,
ineffektiv och illojal.
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Hård myndighetsintern styrning kan skapa handlingsförlamade eller
självsvåldiga medarbetare och starka informella grupperingar. Men studierna visade även att mjuk styrning och ett stort handlingsutrymme kan skapa
oönskade effekter för verksamhet och medarbetare.
Styrning som skapar ett stort, oplanerat handlingsutrymme kan innebära
att politiken lämnar över ansvaret för politiska beslut till sina myndigheter.
Detta kan i sin tur leda till att rollerna suddas ut mellan den politiska nivån
och tjänstemän och urholkar förtroendet för det politiska systemet. På motsvarande sätt kan en ledning forma ett stort handlingsutrymme inom den
egna organisationen och lämna över ansvaret för tolkningen av uppdragen
till den informella organisationen alternativt till enskilda medarbetare. Dessa
får då ansvara för frågor som berör för verksamheten gemensamma och
övergripande frågor.
Då styrningen skapar ett stort, oplanerat handlingsutrymme, är risken stor
att både ledning och medarbetare ägnar sig åt verksamhet som inte efterfrågas av den politiska styrningen eller medborgaren.
Det finns inte heller något samband mellan stort eller litet handlingsutrymme för myndigheten och dess ledning och handlingsutrymmet för medarbetarna genom den myndighetsinterna styrningen. En myndighet och dess
ledning kan ha ett stort handlingsutrymme som både lämnar ett stort eller ett
begränsat handlingsutrymme för den övriga organisationen och/eller enskilda medarbetare. Likaväl kan en ledning/myndighet ha litet handlingsutrymme, medan organisationen och medarbetarna har ett stort handlingsutrymme och en låg grad av styrning.
Risken för att få dåligt genomslag för styrningen och därmed en oönskad
verksamhet förefaller stor både vid ett för stort och för litet handlingsutrymme eller med andra ord vid både för hård och för mjuk styrning.
Min studie visar att styrning och handlingsutrymme inte hindrar utan kompletterar varandra och kan skapa förutsättningar för en efterfrågad verksamhet. Istället för att bekämpa handlingsutrymme kan det infogas bland de styrande instrumenten i den ovan beskrivna styrmodellen.
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Per Thullberg
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Anna
Ekström
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Generaldirektörer 1991 - 2015.

Statens Skolverk

1991-1997

1998-2002

Skola,

Förskola, skola,

Uppföljning

2003-2008

2008-ff

Uppföljning

Uppföljning

Uppföljning

Utvärdering

Utvärdering

Utvärdering

Utvärdering

Tillsyn

Tillsyn

Skolinspektion

Utveckling

Utveckling

Styrning

Kvalitetsgranskning

Myndighetens uppdrag 1991-2015
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Utveckling/styrning

Budgetår
91/92
92/93
93/94
94/95
95/96
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Uppföljning/
utvärdering
44
49
41
52
39
39
39
38

15
14
18
11

Utveckling*

Tillsyn**

53
47
51
38
44
44
47
52
63

1
3
6
7
9
9
10***
9
8

45
34
36
44

Styrning

33
31
29
19

. Olika verksamhetsdelar i procent av den totala budgeten

*Utveckling innehåller både utvecklingsinsatser och det som efter 2008 betecknas som styrning mellan åren 1991 – 2008
** Tillsyn innehåller från 1996 även tillsyn av de fristående skolorna och
från 1997 Kvalitetsgranskningen
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Verksamhetsår

Uppdrag i regleringsbrev i %

Uppdrag i
särskild ordning i %

2005

73

9

Egeninitierad/
instruktionsstyrd verksamhet i %
17

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

68
69
63
44
53
54
55
60

11
16
21
35
31
30
27
20

20
15
16
20
16
16
17
20

Översikt över former av den politiska styrningen 2005-2014
Uppdelningen är på





uppdrag i regleringsbrev, med i allmänhet en övergripande budget
uppdrag i särskild ordning som lämnas löpande under året med öronmärkta
pengar

verksamhet som betecknas som egeninitierad, och från 2013 beskrivs som instruktionsstyrd, det vill säga inryms i myndighetens generella uppdrag

Källa: Nilsson, Olve och Parment, 2010, Ekonomistyrning för konkurrenskraft, s. 67.
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