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Operativ styrning av bedömingsverksamhet

I många verksamheter gör personalen kvalificerade bedömningar. Detta är 
möjligt endast eftersom vi litar på att personalen har tillräckliga kunskaper och 
ett gott omdöme. Frågan är bara: - Hur kan man som chef leda, styra och ta 
ansvar för denna typ av verksamheter, som inte på ett enkelt sätt kan styras med 
resultatindikationer och entydiga regler?

Denna bok redogör för olika begrepp och teorier som kan kopplas till 
bedömningar. Här redovisas också resultatet av ett antal intervjuer med chefer 
inom olika former av bedömningsverksamheter och i boken ges flera praktiska 
exempel på hur chefer agerat och resonerat.

En viktig slutsats som dras är att styrprocesserna i bedömningsverksamheter – det 
vill säga där det ofta är svårt eller till och med olämpligt att formalisera arbetet, 
där ändamålsenliga rutiner ibland måste prövas och omprövas och där osäkerhet 
råder om de operativa målen – bör inriktas mot dialog och lärande.
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Förord 

 

År 2010 fick jag jobb på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Av alla nya 

bekantskaper som jag då gjorde stack en ut genom att ha särskilt tydliga åsikter om vad som 

ska utmärka en akademi: Man ska ha ordning och reda på centrala begrepp (vad är data, vad 

är information och vad är kunskap?), man ska inte byta kurslitteratur i onödan (klassiker är 

alltid bättre än bleka kopior), man ska värna om det akademiska systemets särart och det ska 

bedrivas forskning! Det var Dan Nordin. När vi startade Forum För Redovisning (FFR) för att 

skapa en mångvetenskaplig forskningsmiljö kring redovisning var Dan en av dem som 

applåderade initiativet mest och han var en av de första som lade upp sina forskningsidéer för 

behandling på forumets seminarier.  

Därför är det glädjande att den forskning som Dan har bedrivit har avslutats på ett 

framgångsrikt sätt med denna bok. Huvudfrågan som behandlas är av både praktiskt och 

teoretiskt intresse: Hur kan man som chef leda, styra och ta ansvar för verksamheter där 

medarbetarna kontinuerligt måste göra bedömningar, det vill säga där verksamheter inte på ett 

meningsfullt sätt kan styras med resultatindikationer och regler? Frågan belyses med ett 

betydande antal intervjuer med chefer inom olika former av bedömningsverksamheter och 

boken innehåller flera praktiska exempel på hur chefer agerat och resonerat i denna 

utmanande situation. En viktig slutsats som dras är att styrprocesserna i bedömnings-

verksamheter – det vill säga där det ofta är svårt att formalisera arbetet, där det råder 

osäkerhet om ändamålsenliga rutiner och där osäkerhet råder om de konkreta målen – bör 

inriktas mot dialog och lärande. Boken rekommenderas till alla som är verksamma inom 

bedömningsverksamheter eller bara är nyfikna på hur ledning och styrning trots allt kan 

fungera när förutsättningarna inte är de bästa. 

 

Sven Siverbo 

Professor i företagsekonomi, inriktning ekonomistyrning 
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1. Introduktion 

Arbetslivets förändrade villkor 

Det moderna arbetslivet har genomgått en radikal förvandling, från att i hög grad ha 

präglats av industriproduktion med tillverkningslogik inom näringslivet och till att 

under andra halvan av förra seklet alltmer utvecklats mot marknadslogik och behovet av 

att förstå människors beteende, som medarbetare och kunder. Under senare delen av 

förra seklet byggdes tjänstesektorn ut allt mer och ökade sin andel av ekonomin, både 

sett till andel av BNP och antal sysselsatta. Nu, när kunskapssamhället växer sig allt 

starkare i vårt land och informationsteknologin ständigt söker nya användningsområden 

ökar behovet av- och kraven på personalen att kunna göra goda och väl grundade 

bedömningar, något som kräver goda kunskaper inom det aktuella området och att man 

har tillgång till relevant information. Kunskapen används till att absorbera den osäkerhet 

som finns i vår omvärld och omvandla den till lösningar på problem och till helt nya 

produkter. SCBs prognoser pekar mot att vi i Sverige kring år 2035 kommer att ha strax 

under 50 % av arbetskraften med eftergymnasial utbildning jämfört med ca 40 % idag. 

Behovet av ökad kunskapsnivå kommer att märkas inom alla samhällssektorer, inte 

minst inom den offentliga sektorn med stora utmaningar inom vård och skola. 

Mellancheferna spelar en viktig roll som medlande kraft mellan olika funktioner och 

nivåer i organisationen men deras bakgrund har utvecklats i takt med att produktionen 

har ändrats. Personalcheferna hade tidigare inte sällan militär bakgrund eftersom detta 

ansågs gynnsamt för att kunna hantera folk men inledningsvis var det ingenjörerna som 

stod närmast den enskilde arbetaren och övervakade och instruerade arbetet. En stor del 

av de civila statliga arbetsuppgifterna utfördes av jurister vilket också genom s.k. 

reglerad befordringsgång var den bakgrund som cheferna hade. Allt eftersom har 

chefernas bakgrund blivit mer brokig med inslag av statsvetenskap och ekonomi inom 

t.ex. den offentliga sektorns tjänstemannaområde.  

På ett generellt plan gör den allt snabbare samhällsomvandlingen och en tilltagande 

komplexitet det allt svårare att fatta beslut enbart på basis av ”fakta” eller siffermässiga 

underlag (att utöva det som vissa författare kallar för teknisk kunskap, se t.ex. 

Howieson, 2003). För en tid sedan utvecklades t.ex. mobiltelefonerna så snabbt att 

försäljningspriset för en given kvalitet halverades under en tidsperiod som snarare 

kunde mätas i månader än i år. Den tilltagande komplexiteten leder också till att allt fler 

faktorer måste vägas in i besluten, faktorer som i många fall svårligen låter sig mätas 

och värderas utan snarare måste uppskattas och bedömas. Chefsarbetets innehåll har 

förändrats i motsvarande grad. Fortfarande spelar uppföljning med hjälp av kalkyler och 

den siffermässiga delen av företagsekonomin en mycket stor roll i näringslivet vilket 

också märks i t.ex. ekonomutbildningen. Inom redovisningen har de avskrivningar och 

nedskrivningar som tidigare beräknades på basis av anskaffningsvärdet alltmer öppnat 

för olika intressenters avsikter, motiv och incitament när företagen i tilltagande 

omfattning skall bedöma och redovisa s.k. verkligt värde på sina tillgångar. Detta kan 

skapa en avvikense mellan de redovisade- och de sakligt sett motiverade värdena 
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beroende på t.ex. personliga motiv att hålla uppe börsvärdena eller redovisade vinster 

för att komma i åtnjutande av bonusar eller i ett försök att inte sätta företaget i fråga på 

obestånd. Prissättningen, som tidigare ofta baserades på ett påslag på 

tillverkningskostnaden, bygger numera mer och mer på s.k. target pricing (och target 

costing) där man genom att pressa inköps- och produktionskostnaderna i alla led 

försöker att anpassa det framtida försäljningspriset till en nivå som speglar den 

uppskattade betalningsviljan hos den tilltänkta kundgruppen.  Ett liknande synsätt 

används inom s.k. value based pricing där priset på en vara eller en tjänst sätts efter en 

uppskattning av den nytta av produkten som kunden upplever. De nya 

prissättningsprinciperna appliceras ofta i situationer där kunderna erbjuds unika eller 

mycket uppskattade egenskaper hos varan eller tjänsten. 

Många yrken och professioner är på detta sätt i allt väsentligt beroende av att 

medarbetarna har förmågan att göra goda bedömningar. Läkare skall ställa diagnos 

utifrån de symptom som visar sig vid en undersökning av patienten, symptom som kan 

vara både svaga och delvis motsägelsefulla. En revisor skall, med utgångspunkt från sitt 

professionella omdöme, avgöra vad som behövs för att betrakta ett företags 

internkontroll som godtagbar. När en lärare skall sätta betyg på en elevs uppsats sker 

detta efter kriterier som måste uppskattas och bedömas snarare än mätas och värderas. 

Allt detta ställer mycket stora krav på kunskap och omdöme hos den enskilde 

befattningshavaren och misstag eller ett oprofessionellt beteende kan vid sidan av 

kunden eller klienten också allvarligt skada honom eller henne själv liksom den egna 

organisationen.  

Den förvandling som tecknats här innebär att nya krav kommer att ställas på ledare och 

de chefer i mellanställning som skall se till att beslut effektueras, att verksamheten 

bedrivs på ett effektivt och produktivt sätt samtidigt som personalen mår bra och, när 

det gäller den offentliga sektorn, att allmänheten får en god service och ett korrekt och 

rättssäkert bemötande. På mellanchefen som ledare ställs stora krav på uppfattnings-, 

organisations- och kommunikationsförmåga (Källerman, 2016; Lindgren, 2007) men 

också helt andra krav jämfört med den situation som rådde för bara ett par årtionden 

sedan. Betoningen på kunskap för att kunna göra bedömningar innebär t.ex. att frågan 

om chefens kompetensprofil aktualiseras allt oftare. Skall chefen vara en expert inom 

sakområdet eller är det bättre att chefen fungerar som lagledare (coach)? Flera författare 

menar att chefsrollen numera är inne i en märkbar utvecklingsfas, från att styras av 

regler som genomdrivs mer eller mindre auktoritärt till att bli inspirerande och 

kommunicerande med en utvecklad dialog som bärande inslag. Detta innebär samtidigt 

att arbetstagarrollen förändras i motsvarande grad, mot ett ökat personligt ansvar, 

problemlösning och samverkan (Wallenberg, 2004). 

Några författare menar att de förändringar som vi kan registrera i dag också kan märkas 

i en global trend där värderingar med ökande inslag av ekonomi, ny teknologi och 

marknadsideologi påverkar de förväntningar som ställs på mellancheferna. 

Sammantaget innebär detta att välutbildade och professionella grupper som t.ex. 

sjuksköterskor, doktorer, lärare, m.fl. som tidigare snarare sågs som företrädare för sin 
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professionella- än sin hierarkiska roll nu står inför en helt annan situation. Som 

mellanchef innebär detta också att, samtidigt som organisationsstrukturerna blivit 

plattare i takt med att personalen fått ökad beslutskompetens och andra förändringar så 

ställs man som chef inför en ständigt ökad arbetsbörda och en mer komplex 

arbetssituation parallellt med att man upplever att man fjärmar sig från organisationens 

övergripande och strategiska beslutsnivå. Speciellt olycklig är denna trend eftersom 

man också enligt dessa författare känner sig berövad en stor del av sina innehållsliga 

och professionella påverkansmöjligheter p.g.a. ständiga granskningar, inspektioner och 

mål- och resultatmått som många chefer menar att man inte kan påverka. För att göra 

saken värre så innebär den uppkomna situationen också att många mellanchefer ständigt 

känner att de kan bli utbytta vilken stund som helst vilket ofta resulterar i en känsla av 

isolering, rollkonflikter och etiska dilemman när man skall försöka få livspusslet att gå 

ihop (Holden & Roberts, 2004).  

Behovet av nya synsätt och styrverktyg i chefsarbetet 

I den här boken tar jag fasta på chefsrollen i sin innehållsliga innebörd med speciell 

blick på de verksamheter som innebär att personalen förväntas göra bedömningar och 

arbeta sig fram till en lösning eller ett beslut.  Boken vänder sig i första hand till 

praktiskt verksamma chefer i mellanställning där skillnaden mellan ett väl och icke väl 

utfört arbete inte enkelt kan reduceras till några sammanfattande resultatmått eller till 

vinst- eller förlustsiffror utan där den goda, välgrundade och välavvägda bedömningen i 

sig själv måste värderas och uppskattas.  Detta är vanligtvis inte så enkelt, personalens 

arbete skiftar hela tiden och en situation kan ofta innehålla helt andra förutsättningar än 

en annan vilket också påverkar ledning och styrning av verksamheten. För 

verksamheteter där man inte i detalj på förhand kan bestämma hur arbetet skall utföras 

och kanske inte heller på förhand vet hur det slutliga resultatet kommer att bli eller ens 

vilka mål som kommer att kunna uppnås måste styrprocesserna ges en utformning som 

inriktar sig mot språkbildning (Brunsson, 1981), dialog och lärande (se t.ex. Earl & 

Hoopwood, 1980). Denna dialog och detta lärande arbetstagare emellan och mellan 

arbetstagare och chef måste emellertid ges en konkret inriktning med synsätt, begrepp 

och kategorier, mm. som fångar kritiska aspekter på arbetet och arbetets kvalité. 

Filosofen Bengt Molander menar att kunnande kan eller bör ses som en form av 

uppmärksamhet och detta går som en röd tråd genom hans bok Kunskap i handling 

(1993) och, vilket är viktigt, att man kan lära sig uppmärksamhet som en rutin. Min 

förhoppning är att denna bok skall kunna ge exempel på sådana kritiska aspekter som 

kan bli föremål för problematisering och diskussion och på så sätt kunna leda till ett mer 

fokuserat och därmed effektivare chefsarbete och ytterst till förbättringar i 

verksamheten. Detta innebär i praktiken att målgruppen får en slagsida mot 

kunskapstung verksamhet, ofta inom icke-vinstdrivande verksamheter.  Boken är också 

tänkt att kunna komplettera befintlig kurslitteratur i utbildningar med inriktning mot 

offentlig- och privat förvaltning, inom ämnen som statsvetenskap, organisation- och 

ledarskap, ekonomistyrning, inom pedagogik och inom det viktiga och växande 

tillsynsområdet, under privat och offentligt huvudmannaskap. Från våra 
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fallbeskrivningar kan vi se att domstolar, som av tradition hanterat svåra 

bedömningssituationer och avgjort civil- och brottmål, men även universitet och 

högskolor, vårdcentraler samt tillsynsorgan inom arbetsmiljö- och livsmedelsområdet, 

kemikalie-, skolområdet - och strålskyddsområdet är intressanta miljöer där 

bedömningar görs och beslut fattas med integritet och ansvar. Av tradition har 

självständigheten varit stor bland de inblandade aktörerna, i vissa fall (domarna) till och 

med grundlagsskyddad men som chef för dessa typer av verksamheter är det ändå 

nödvändigt att ingripa på olika sätt för att verksamheteten skall fungera så bra som 

möjligt och här ges olika exempel på hur detta går till i praktiken. 

Boken inleds med en presentation av vad bedömningar enligt vissa författare är och 

innebär och fortsätter med olika aspekter på bedömande personal och de administrativa 

styr- och påverkansmöjligheter som kan finnas till buds i dessa fall. Denna del är viktig 

eftersom vi framförallt fokuserar på kunskapstunga verksamheter som vi vet vanligtvis 

har en ideografisk prägel med ständigt nya inslag som i viss mån gör det svårt eller 

irrelevant att t.ex. skapa statistik. Detta gör att uppföljning med resultatmått och andra 

styrinslag av ex post karaktär förlorar en stor del av sin verkan. Uppföljning och ansvar 

är naturligtvis viktiga men det svenska ordet ansvar är något begränsat i detta 

sammanhang och motsvaras närmast av de båda engelska begreppen accountability (där 

vi blickar tillbaka och drar slutsatser utifrån detta) och responsibility (som är mer 

framåtriktat). Chefsansvaret för bedömningsverksamheter innehåller, menar vi, inslag 

av båda dessa perspektiv men om vi verkligen vill göra skillnad och söka vägar till 

ständiga förbättringar kommer vi av naturliga skäl att behöva uppmärksamma och förstå 

bedömningsverksamhetens väsen och kunna ingripa när och där detta bedöms vara 

lämpligt, d.v.s lägga en större vikt vid det framåtriktade responsibility. Detta är viktigt 

inte minst p.g.a. att de aktuella verksamheterna oftast är av en karaktär som minskar det 

repetitiva inslaget och tvingar oss att fokusera på personliga egenskaper och mer 

allmänna kunskaper. 

Vi vet en del om hur olika yrkesgrupper går till väga för att arbeta sig fram till en 

lösning, d.v.s. den goda bedömning som är det egentliga värdet med tjänsten (en bra 

översikt finns i t.ex. González Guve, 2003). I större organisationer spelar mellan-

cheferna en viktig roll i arbetet med att kvalitetssäkra dessa bedömningar. Vi vet 

emellertid inte tillräckligt om hur detta arbete går till. Hur förvissar sig dessa 

mellanchefer om att personalen verkligen gör goda och väl avvägda bedömningar och 

hur agerar de om så inte är fallet? Är det inte så att vissa av oss ständigt är alltför snälla 

och eftergivliga i våra bedömningar medan andra ständigt egentligen är för hårda. 

Ytterligare andra har svårt att komma fram till ett ställningstagande som kan betraktas 

som objektivt eftersom det färgas av personliga värderingar, önskemål eller drivkrafter.  

Vår personliga baslutsstil skiftar också mellan olika individer. Några av oss kanske 

kommer fram till en åsikt eller ett beslut först efter ett intensivt sökande efter 

information medan andra är beredda att fatta beslut direkt utan att informera sig om alla 

väsentliga faktorer som borde vägas in. Ett alternativt synsätt är att en del av oss 

omedelbart kan urskilja det som är viktigt och därmed upphör att söka överflödig 
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information. Vi vet också att information utöver en viss gräns tenderar att snarare 

försvåra än förbättra besluten eftersom vår förmåga att bearbeta informationen då 

överlastas (Schick, Gordon & Haka, 1990) och vi därför inte kan assimilera information 

till användbar kunskap (Pijpers, 2010).  

Sättet att använda befintlig information på kan också skilja sig åt mellan olika personer, 

där vissa kan ha svårt att överföra betydelser och ”se som lika”, det som ibland brukar 

kallas för att söka och se generiska mönster, medan andra har ganska lätt för detta. 

Driver & Mock (1975) har illusterarat våra individuella beslutsstilar när det gäller 

mängden information som kommer till användning och hur denna information sedan 

används, d.v.s. om vi kreativt kan överföra betydelser (multiple solutions). 

 

Även om det moderna samhället i mycket hög grad är beroende av att olika 

organisationer och enskilda personer kan fatta beslut på basis av väl grundade 

bedömningar vet vi att detta inte alltid är så enkelt. Macintosh (1985:45) skriver: 

(…)”In study after study, using a variety of subjects (such as clinical 

psychologists, radiologists, medical practitioners, and investment analysts) 

the judgments made by professional experts proved to be inaccurate.” 

Här återges ett klassiskt experiment som, trots att det bygger på en gammal studie, 

fortfarande refereras och roar studenter i så skilda sammanhang som inom t.ex. läkar- 

och ekonomutbildningarna. I studien lät man 1000 skolbarn få sina tonciller undersökta 

av en grupp läkare som fann att 600 av barnen borde få sina tonciller bortopererade. 

Den kvarvarande gruppen av skolbarn (400) gick sedan vidare till en ny grupp läkare 

som fann att nära 180 av dessa barn behövde en liknande operation. De kvarvarande ca 

200 barnen undersöktes sedan av ytterligare en läkargrupp som valde ut 120 för 

operation. Av den ursprungliga gruppen på 1000 fanns till slut bara 65 skolbarn kvar 

med tonciller varefter experimentet avbröts eftersom, som man uttryckte det, en 

fortsättning skulle kunna leda till att toncillerna utrotades (Bawkin, 1945). 
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Ovanstående exempel har naturligtvis inte tagits med för att peka ut läkare som grupp 

utan syftet har varit att visa på svårigheterna med att omsätta egna synintryck och andra 

liknande perceptioner till förslag till individuella diagnoser, beslut och behandling. När 

det gäller öppna kriterier som t.ex. vad det innebär att vara röd och svullen i halsen så 

kan detta ibland vara mycket svårt att avgöra jämfört med att läsa av en vikt på en våg 

eller ta del av annat mätvärde. Bedömningar av det här slaget kräver rutin för att utföras 

med precision och säkerhet.  

Ett mer näraliggande exempel är hämtat från Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) 

och deras föredrag ”Bedömningsfrågor i Tillsynen” vid en av Tillsynsforums temadagar. 

Där diskuterade man bl.a. det utrymme som alltid finns när det gäller att fatta ett beslut 

om en persons arbetsförmåga. ISFs sätt att resonera känns igen från många andra 

områden t.ex. när det gäller betygsättandet inom skolans område. De solklara fallen där 

beslutet om bifall eller avslag ses som givna eller där ett arbete skall godkännas eller 

underkännas framstår vanligtvis tydligt och ger sällan upphov till några problem. 

Mellan dessa ytterligheter finns situationer som ger upphov till besvärliga bedömningar 

och ISF illustrerar saken på följande sätt: 

 

En god utbildning som passar för arbetsuppgifterna, socialisering och “on-the-job 

training” kan inte ersättas för att de bedömningar som vi litar till skall vara så bra som 

möjligt men det faktum att vi trots detta kan registrera ganska stora variationer när det 

gäller bedömningar och slutsatser gör det till en viktig administrativ chefsfråga att följa 

utvecklingen och använda de löpande, operativa, styrinstrument som kan sättas in. 

Lundquist (1987;124) kombinerar graden av medvetenhet i beslutsfattandet och olika 

analysnivåer så att vi i en extrempunkt har det medvetna och explicit artikulerbara och å 

andra sidan av ett kontinuum har det omedvetna eller intuitiva. Detta kombineras med 

de båda analysnivåerna individ och kollektiv (organisation/grupp). I den här boken 
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fokuserar mellanchefen, som mäklare, kvalitetskontrollant eller filter i första hand på 

fälten 3 och 4 och i någon mån även på fältet 5 i nedanstående figur. 

 

1) Här har vi en slags bedömning som ligger nära den formaliserade kalkylen (jfr 

economic man och administrative man) 

2) Enligt vissa forskare (t.ex. Agevall, 1994) finns det inte några realistiska modeller 

för denna typ av beslutsfatande 

3) Ett slags bedömning och beslutsfattande som bygger på tyst kunskap, ”production 

and reproduction of practice” (Giddens, 1993; 22f) och inlärda yrkesmässiga och 

professionella synsätt 

4) Standardiserade föreskrifter, rutiner och metoder 

5) Här handlar man efter sin intuition, sina instinkter och reflexer, etc. (med intuition 

menas här en kognitiv egenskap som innebär att människan uppfattar verkligheten, 

gör en bedömning eller fattar ett beslut, på grundval av en helhetsbild eller ett 

underlag som inte kan förklaras av någon beräkning, algoritm eller liknande 

(Eneroth, 1992;51)). 

6) Omedveten bedömning och beslutsfattande (jfr t.ex. Garbage can model, Cohen, 

et.al, 1972) 
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Hur har den här studien gått till? 

Boken har också en empirisk- praktisk del där jag efter att ha samtalat med några 

verksamma chefer försöker att spegla deras erfarenheter och synpunkter på de 

övergripande frågorna: 

a) Hur vet ni att er personal gör bra bedömningar? 

b) Hur kommuniceras olika frågor om hur verksamheten har gått med er 

personal? 

c) Hur intervenerar ni och styr verksamheten när ni upptäcker en avvikense 

mellan vad ni ser och hur ni tycker att det borde vara? 

Valet av verksamheter som har varit aktuella i denna del har begränsats av frånvaro av 

vinstmått eller debiterbar tid. I och för sig så hade det inte inneburit några oöverstigliga 

problem att också undersöka den typen av verksamheter men för våra syften har det 

ansetts viktigt att i det här skedet praktiskt kunna renodla den innehållsmässiga 

aspekten, den goda bedömningen, och inte låta personalens intjänandeförmåga färga 

undersökningen. 

Dessa samtal har syftat till att fånga in viktiga och värdefulla erfarenheter från olika 

verksamhetsområden. Den svåra avvägningen mellan bredd och djup har hanterats så att 

en grupp respondenter hämtades från sju olika expertområden. I den del av 

intervjustudien som syftade till att ge en bredd och vid täckning intervjuades 

mellanchefer inom områdena: 

- Arbetsmiljöverket (en tidigare distriktschef - nuvarande projektledare och 

representant för staben)  

- Kemikalieinspektionen (en enhetschef) 

- Miljöförvaltningen i Stockholm (en enhetschef ) 

- Skolinspektionen (en enhetschef) 

- Strålsäkerhetsmyndigheten (en enhetschef) 

- Universitetsinstitutionen (en studierektor) 

- Vårdcentralen (en chef för vård och bemanning) 

Den andra delen av intervjustudien syftade till att ge en djupare förståelse för vad det 

innebär att vara chef inom en viktig traditionell verksamhet som i hög grad handlar om 

bedömningar och i det här fallet föll valet på sju mellansvenska domstolar. Inom det här 

området vet vi att den professionella integriteten är grundlagsskyddad och djupt rotad. 

Enligt författare som Arendt (1998) och i Ställviks avhandling  (Ställvik, 2009) erbjuder 

de rättsvårdande myndigheterna en struktur som ger stabilitet och skydd för våra 

rättigheter och en grund för demokratiskt deltagande och handlande i samhället. Nya 

strömningar i samhället med krav på produktivitet och ekonomisering riskerar 
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emellertid enligt dessa författare (ibid) att i värsta fall underminera rättsystemets 

centrala roll som grund för agerande och dialog samtidigt som domarrollen i sig själv 

också förändras.  

Den svenska (statliga) tjänstemannarollen som traditionellt har ansetts representera 

integritet och professionalism har vilat på en tyst överenskommelse till ömsesidig nytta 

för både den anställde och staten (ibid). Denna överenskommelse har baserats på 

förutsättningen att den professionelle tjänstemannen har accepterat en något lägre lön än 

vad den privata sektorn har kunna erbjuda mot att man erhållit en ganska hög grad av 

professionell frihet och integritet. Denna överenskommelse håller emellertid på att 

luckras upp genom inslag av revision, konkurrensutsättning, målstyrning, ständiga 

utvärderingar, etc., en förändring som hämtat sina förebilder från den privata sektorn 

men vars nytta enligt bl.a. Ställvik (2009), som speciellt har studerat domarrollen, kan 

ifrågasättas. Dessa förändringar som sammantaget brukar benämnas New Public 

Management (Hood,1995; Almqvist, 2004; Almqvist, 2006) har enligt Ställvik (ibid) 

gjort det speciellt viktigt att försöka spegla hur domstolarna hanterat frågor om 

produktivitet, förnyelse och service, mm parallellt med den professionella 

bedömningen.   

Våra intervjuer genomfördes som samtal där endast ett fåtal ganska öppna frågor 

användes och respondenterna tilläts själva i ganska stor utsträckning påverka vad som 

skulle tas upp utifrån vad de själva tyckte vara viktigt.  Detta material insamlades i 

huvudsak under sommarhalvåret 2014 och tog mellan 1 timma och 10 minuter som 

minst till 1,5 timmar som mest. Ingen intervju har behövt ställas in och samtliga 

tillfrågade har också välvilligt ställt upp. Eftersom några av respondenterna önskat vara 

anonyma presenteras hela intervjumaterialet anonymiserat 

Eftersom avsikten aldrig har varit att pröva eller analysera vårt material mot någon eller 

några få teorier utan snarare att generera och presentera erfarenheter som kan visa sig 

praktiskt användbara så saknas analys i den traditionella akademiska betydelsen. Detta 

innebär att stor vikt har lagts vid att presentera intervjumaterialet i sin kontext, som 

respondenterna valt att betona och lägga fram sina synpunkter. Min förhoppning är att 

intervjumaterialet skall kunna ge bra illustrationer till de mer teoretiska och 

språkbildande delarna i boken och kanske till och med inspirera till egna applikationer 

och tillämpningar. Efter bokens empiriska och erfarenhetsmässiga del följer emellertid 

några sammanfattande iakttagelser som tar sin utgångspunkt från erfarenheterna från 

intervjustudien men som också innehåller vissa kopplingar till relevanta teorier som 

hjälper oss att förstå dessa lednings- och styrsituationer och därmed i viss mån hantera 

dem. Boken avslutas med några generella iakttagelser och reflektioner.  
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2. Om bedömningar 

Vad menar vi med bedömningar och att göra bedömningar? 

I takt med att det moderna samhället blir alltmer komplext och vi i minskande grad kan 

luta oss mot tidigare erfarenheter och lösningar för att lösa dagens problem återstår i 

hög grad att använda oss av våra personliga egenskaper och mer generella kunskaper. 

Här menar vissa författare att samhällsvetare under senare år alltmer söker sig till 

klassikerna, som t.ex. Aristoteles, för att finna vägledning i kunskapandet (se t.ex. 

Flyvbjerg, 1991; Steinberger, 1993; Bernstein, 1991).  

Bedömningen, som yttre verksamhet riktad mot samhället, en klient eller kund eller 

liknande, har av klassikerna ansetts bygga på ett slags praktiskt förnuft. Aristoteles 

menade att det praktiska förnuftet (fronesis) fokuserar på värderationalitet (det som 

anses vara bra för människan, människorna), det som är kontextavhängigt och utvecklas 

genom våra erfarenheter. Detta till skillnad mot de rena vetenskaperna (episteme), det 

universella kunnandet som under gynnsamma förutsättningar kan förfinas och utvecklas 

av begåvade personer utan speciell erfarenhet, ofta baserad på s.k. logiska bedömningar 

och som fokuserar mot medelrationalitet (Saugstad, 2002).  

Vi gör dagligen många olika slags bedömningar. I sin skrift Political Judgment nämner 

Beiner (1983) som exempel följande uttryck för bedömningar: 

- Perceptuella bedömningar (t.ex. den här bilen är blå) 

- Estetiska bedömningar (t.ex. det var ett vackert musikstycke) 

- Historiska bedömningar (t.ex. en gynnasam utveckling av försörjningen) 

- Legala bedömningar (t.ex. denne person är oskyldig) 

- Hermeneutiska bedömningar (t.ex. en korrekt tolkning av texten) 

- Moraliska bedömningar (t.ex. så skall man uppträda) 

- Politiska bedömningar (t.ex. en korrekt åtgärd under rådande omständigheter) 

Den mänskliga bedömningen är inte helt bunden till fasta regler utan strävar mot en 

högre grad av validitet. I vissa situationer innebär detta att bedömningen kommer att gå 

utöver ett befintligt regelverk men samtidigt inte tillåtas urarta till rent subjektiva 

ställningstaganden (Beiner, 1983). 

Hanna Arendt (1982) menar att den yrkesmässiga bedömning som vi ställs inför när vi 

skall representera andra (t.ex. political judgment) innebär en utvidgning av den mentala 

kapaciteten, detta i jämförelse med den rena tanken/eftertanken (thought) som är en 

privat företeelse (Beiner 1983). Arendt hänvisar till Kants begrepp utvidgad mentalitet 

(enlarged mentality), jämför även med det traditionella begreppet common sense 

(sensus communis). Bedömningen är ett representativt tänkande där man företräder 

någon/några andra än sig själv och på så vis arbetar sig fram till ett ställningstagande 

genom att frigöra sig från egna personliga intressen och motiv. Detta skall ske på ett 

rationellt sätt under ansvar för att uppfattas som legitimt (Giddens, 1979). Bedömningen 

sker utifrån mer eller mindre öppna kriterier. González Guve (2003) menar att även om 
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en bedömning inte kan bevisas vara rätt eller fel kan den vara bättre eller sämre och inte 

minst genomförd med större eller mindre ansvarskänsla.  

Vickers (1995) har utvecklat den vetenskapliga innebörden av begreppet bedömning där 

han har fokuserat på en något mer administrativ inriktning av begreppet (policy-

making). Vickers har visat oss att en värderingsfri bedömning (om någon sådan 

överhuvud taget existerar) egentligen är värdelös. Sociala system fungerar och skiljer 

sig från maskiner och mekaniska system just genom kopplingen till värderingar av olika 

slag. Detta innebär också att företagsledning och management, liksom planering, måste 

förstås i sitt sammanhang som inte bara innebär att vi uppmärksammar i vilken 

utsträckning vi följer olika slags regler utan också vilka regler som vi instiftar, något 

som blir allt viktigare i en föränderlig omvärld. Inom politiken är detta uppenbart, vi 

behöver principer för beslutsfattande där olika ändamål och prioriteringar bryts mot 

varandra och där uppfattningar om vad som fungerar på längre sikt kan prövas inom 

ramen för det politiska mandatet.  

Denna form av bedömningar vilar enligt Vickers (1995, s. 42) på det grundläggande 

antagandet att hela avsikten med våra ingripanden är att (på någon nivå) reglera 

relationen mellan den verklighet som vi ser och registrerar –är- och vår egen värdering 

av det som vi ser, vår uppfattning om något kan göras och bör göras –bör-  och göra 

detta på ett sätt som innebär en förbättring av situationen för de berörda. 

Vickers (ibid, s. 54-62) menar att bedömningar består av två huvudsakliga element eller 

komponenter. Dessa båda står inte i någon motsatsställning till varandra utan är 

dialektiska och komplementära, de är: 
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De uppfattande bedömningarna styr vad vi ser och reagerar på i vår omgivning och har 

en central funktion för att vi skall kunna relatera oss själva till verkligheten i termer av 

värden och värderingar, och  

• de instrumentella bedömningarna (instrumental judgment) som är en 

kategori som ger en anvisning om vad som skall/kan/borde göras eller 

åtgärdas i en viss situation 

De uppfattande bedömningarna (den första gruppen) är enligt Vickers (Ibid, s. 55) 

nödvändiga för att ge mening åt den verklighet som vi registrerar. 

Vickers skriver (Loc.cit.): 

[...]-”It remains important for the purpose of this book to recognize that a 

communication informs only a recipient who is so organized as to appreciate 

it and that its meaning to him will be governed by his appreciative 

organization.” 

Här har våra värderingar och de värderande bedömningarna en styrande roll eftersom 

de enligt Vickers ger oss en förutsättning för att över huvud taget kunna ”läsa en 

situation”. De värderande bedömningarna i situationen innehåller drag av 

igenkännande och applicerande av idéer, värden, erfarenheter etc. på ett sätt som liknar 

estetiska värderingar.   



13 
 

Agevall (1994) skriver: ”Kunskap är regelföljande, men också uppmärksamhet. 

Problemen definierar inte sig själva för beslutsfattarna i organisationen. De måste 

uppmärksammas och definieras (Schön 1983:40). Det är inte säkert att orutinerade 

individer ser att det föreligger ett problem”.  

Vi ser en helhet som ger oss: 

- en förmåga att orientera oss och finna mönster och sammanhang i 

komplexiteten så att vi på så sätt väljer olika tankestrukturer beroende på våra 

individuella skillnader i kriterier och intresse etc. 

- en förmåga att kunna fokusera och åtskilja (diskriminera) i en situation för 

att bestämma vilka karaktäristika som är mest betydelsefulla för oss när det 

gäller att hantera t.ex. skilda intressen, värderingar och angelägenheter 

Verkliga tillstånd i vår omvärld jämförs hela tiden med olika normer i de värderande 

bedömningar som löpande definierar aktuella problem. Detta sker i en dynamisk process 

där både normerna kan ändras t.ex. genom att nya kategorier av problem eller nya 

lösningar uppmärksammas (så kan t.ex. bättre teknologi innebära att ett tidigare 

acceptabelt tillstånd nu uppfattas som problematiskt) samtidigt som naturligtvis 

verkligheten och vår uppfattning av den hela tiden ändras. Det här är en process som 

följs av en annan process, styrd av de instrumentella bedömningarna, som syftar till att 

välja lämpliga åtgärder som respons på dessa problem. Processen är inte sekventiell i 

egentlig mening utan en persons bakgrund, uppväxt, utbildning, yrke, etc. är i hög grad 

styrande för vilken repertoar som vi förfogar över och denna repertoar hjälper oss att se 

vad som skulle kunna göras, d.v.s. att skapa en spänning mellan ”är” och ”bör”. 

Hela denna ständigt pågående process, som innehåller ett innovativt eller åtminstone 

förbättrande/utvecklande drag, kallar Vickers för ”the dual process of optimizing-

balancing” (Ibid, s. 52), han skriver (Ibid, s. 62): 

[...]-”the main feature of institutional regulation - an endless dialogue between 

appreciative and instrumental judgment, in which appreciative judgment always 

has the last word, testing the solutions offered to it against judgment of the fact 

or value and rejecting them (that would not be practicable; that would not be 

fair) until an acceptable one is found.” 

Framväxten av sådana system för bedömningar (appreciative system), ser Vickers som 

den inre historien hos en individ, en organisation, etc. (Ibid, s. 84-86): 

[...]-”I find it convenient to regard the appreciative system as a net, of which 

weft and warp are reality concepts and value concepts. Reality concepts classify 

experience in ways that may be variously valued. Value concepts classify types 

of relation that may appear in various configurations of experience”. 
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Bedömningar omedvetna och medvetna - perception och kognition 

Perceptionen avgör att vi över huvud taget uppfattar och förstår en situation medan 

kognitionen tolkar informationen och tillmäter den en mening.  Gränserna mellan 

begreppen är glidande men man kan säga att perceptionen styr gränssnittet mellan yttre 

stimulansfaktorer och vissa inre faktorer, det är vårt personliga sätt att känna och tolka 

samt förstå de stimuli som vi utsätts för (Arens, Weigold & Arens, 2008). Genom 

kognitionen styrs- och tolkas sedan de genom perceptionen mottagna stimuli så att de 

tillmäts mening (jämför gärna med begreppen data och information där data endast 

utgör ett eller flera tecken medan information är det meningsfulla budskap som överförs 

på ena eller andra sättet).   

Perceptionen innehåller tre olika steg: 

1) själva retningen när vi utsätts för stimuli, t.ex. en bild, en iögonfallande siffra, ett 

uttalande, etc. Retningen måste dock överskrida vissa retningströsklar för att registreras 

men storleken på dessa trösklar beror på omständigheterna och kan förändras över tiden. 

2) den omedelbara upplevelsen eller känslan av retningen 

3) tolkningen av upplevelsen när hjärnan jämför upplevelsen med tidigare erfarenheter 

Perceptionen är i allt väsentligt en aktiv, selektiv och mycket subjektiv process. Vi 

uppmärksammar bara vissa delar av allt omkring oss, övrigt kan ses som brus. 

Marknadsförare försöker att få just sitt budskap att framträda ur bruset (Dahlén & 

Lange, 2009). Skillnaden mellan brus och nyttig information kan bero på t.ex. 

kunskapsbrist, krångliga trafikskyltar, hög arbetsbelastning och stress, miljöfaktorer 

som atmosfär och arbetsmiljö eller attityder hos en motpart, m.m.  Hjärnan väljer ut det 

som skall uppmärksammas (och lägger i vissa fall till eller drar ifrån sådant som behövs 

för att mottagna intryck skall stämma med våra förväntningar).  Våra behov, känslor, 

förväntningar, utbildning, erfarenheter, intressen, etc. styr vad som skall 

uppmärksammas.  Vi vet att våra erfarenheter och förväntningar har mycket stor 

betydelse för vad vi uppfattar. När vi ser en gran i ett skogsbryn så fyller hjärnan ut vår 

uppfattning av vad som ses så att vi antar att granen också har grenar bakom vårt 

synfält. Men inte nog med detta, via experiment kan man konstatera att hjärnan också, 

ofta helt undermedvetet, fyller ut t.ex. texter med missade bokstäver för att på så sätt 

skapa ord och mening. I bedömningssammanhang kan detta vara av stor betydelse, 

speciellt när det gäller komplexa situationer och öppna kriterier. Till skillnad mot att 

t.ex. läsa av ett värde i ett blodprov eller en vikt hos ett föremål kan vår uppfattning om 

situationen på en arbetsplats när det gäller farlighet och risken för en arbetsskada i hög 

grad vara beroende av vår erfarenhet och fantasi liksom vår förmåga att förutse olika 

händelseförlopp. Den teknologiska utvecklingen kan innebära att det som tidigare 

krävde erfarenhet för att kunna avgöras idag många gånger kan avläsas som ett objektivt 

mätvärde. Vad som kan tolkas som okunnighet eller ointresse hos en inspektör kan i 

själva verket paradoxalt nog bottna i både (antingen) orutin som en brist på kategorier, 

kriterier och indikatorer och (eller) motsatsen när vi är vana att se saker på ett visst sätt 

eller att det brukar vara bra, tillfredsställande, etc. I båda dessa fall kan den objektiva 
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bedömningen dessutom störas av förhållanden som saknar betydelse i sammanhanget, 

t.ex. om bemötandet hos ett tillsynsobjekt är påfallande negativt eller positivt, etc.  

Huruvida kognitionen tar vid efter perceptionen eller om det handlar om parallella 

processer kan diskuteras men kognitionen baseras på individuella förmågor att filtrera, 

utvärdera och anpassa information till individens medfödda instinktiva behov, inlärda 

normer, intressen, livsstil, etc. (se t.ex. Lundh, m.fl.1992). När vi märker att våra vänner 

och kollegor återger en händelse på ett sätt som skiljer sig från vår egen minnesbild så 

är detta helt naturligt om än oftast opraktiskt i yrkeslivet. Detta innebär att 

uppmärksamheten är personlig men kan påverkas, utvecklas och i viss mån styras och 

eftersom våra intressen spelar en viktig roll i vad som uppmärksammas är det ur en 

administrativ synvinkel centralt att dessa intressen och andra faktorer som styr vår 

varseblivning – personliga och professionella – medvetandegörs och diskuteras. Genom 

övning och träning, t.ex. diskussioner där autentiska eller fingerade fall tas upp till 

prövning och genomlysning, kan en samsyn utvecklas och förstärkas. Det kan 

emellertid vara på sin plats att varna för en alltför långt driven samsyn, speciellt i 

turbulenta miljöer, eftersom detta kan undertrycka den spänning som är nödvändig för 

att stimulera framväxten av nya idéer och synsätt och därigenom hämma nytänkandet. 

När vi anpassar oss till gruppen i så hög grad att gruppens syfte motverkas handlar det 

om det som Janis (1982) brukar benämna groupthink.  

På det personliga planet gör vi dagligen mängder av bedömningar för att hantera olika 

situationer, privat och på arbetet. Vickers fokuserade i första hand på bedömningarna i 

hierarkiska styrsituationer där bedömningar som går fel och inte ligger i linje med 

organisationens målsättningar många gånger kan få stora konsekvenser. När man som 

överordnad instans skall försöka bilda sig en uppfattning om händelseutvecklingen ställs 

man enligt Vickers (Ibid, s. 177) inför tre problem, de är:  

• att bilda sig en uppfattning om vad den underordnade aktören gör, vad som 

händer 

• att utveckla godtagbara standarder för vad som är acceptabelt eller rimligt 

• att utveckla och använda styrmedel för att reducera den eventuella 

skillnaden mellan de båda ovanstående punkterna 

Även om politikerna själva tillhör den ena eller andra grupperingen så förutsätter det 

politiska systemet att besluten skall fattas under integritet och personligt ansvar, till det 

allmännas bästa, något som gäller i ännu högre grad för de tjänstemän som skall bereda 

och effektuera politiskt beslutade program och åtgärder. En person som mer än de flesta 

kommit att förknippas med denna form av integritet är Dag Hammarskjöld. Han 

skapade sig tidigt, bl.a. som kabinettsekreterare och som statssekreterare i 

finansdepartementet och senare som FN:s generalsekreterare, en gedigen erfarenhet av 

att verka som tjänsteman. Som sådan definierade och utvecklade han tjänstemannarollen 
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på ett sätt som kom att refereras och vägleda tjänstemän flera decennier efter hans död. 

Grundläggande för hans tolkning av tjänstemannarollen är bl.a. (Hammarskjöld, 1961
1
): 

o Att uteslutande verka som administrativ resurs och undvika rent 

politiska bedömningar eller politiska handlingar. Som person kan man 

naturligtvis hysa politiska sympatier men dessa måste man så långt 

möjligt bortse från i sin tjänstemannaroll, de får inte påverka 

tjänsteutövningen – man skall vara i läge av, om än inte politisk oskuld 

så, i politiskt celibat, som Hammarskjöld (ibid) själv uttryckte det - en 

fråga om integritet och respekt för lagar och sanningen. 

o Att inte ta order eller känna lojalitet med någon annan organisation eller 

något annat intresse än den egna organisationen (formellt fristående så 

att man inte tar instruktioner från något externt organ och reellt 

fristående så att man inte utsätter sig för påtryckningar från externa 

intressen) 

o Att i rekryteringen av tjänstemän lägga största vikt vid effektivitet, 

kompetens och integritet. Detta är ännu viktigare än att olika 

grupperingar representeras i organisationen - inte minst eftersom 

lojaliteten uteslutande bör kopplas till den egna organisationen och dess 

uppdrag, inte den grupp eller det intresse som man rekryterats från. 

(DNs kommentar: Det här sättet att resonera kan ibland behöva 

modifieras eller nyanseras något, t.ex. då man vid sammansättningen 

hos olika organisationers styrelser eller i Sveriges riksdag tvärt emot 

detta synsätt medvetet försöker att föra in olika särintressen i arbetet. 

Här kan det t.o.m. upplevas som ett stort problem om organisationen 

eller dess ledning börjar utveckla egna intressen.) 

o Som tjänsteman skall man vidta sådana åtgärder som minskar det 

utrymme där man måste ta ställning på rent politiska grunder 

o När frågor av politisk art ändå uppstår som kräver politiska 

bedömningar skall man som tjänsteman använda alla till buds stående 

medel och tekniker (genom rådgivning, sökande efter fakta, vetenskap, 

etc.) för att reducera de element som kräver rent politiska bedömningar  

o Tjänstemannen kan (får) emellertid inte anklagas för bristande 

neutralitet endast på den grund av att beslut ibland måste fattas i 

kontroversiella frågor (när allvarliga intellektuella och moraliska 

problem uppstår i ett läge där bedömningar måste göras) 

Olika slags bedömningar – beroende på vägledande normer och regler 

När det gäller omdömet och dess relation till olika slags regler (i vid mening) delade 

Kant (se Beiner, 1983) in bedömningarna (judgment) i kategorierna determinanta och 

reflektiva regler. Bedömningarna handlar här om att inordna, klassificera eller beskriva, 

                                                           
1
 Jfr även med Webers (1978) syn på vad som bör vara viktiga styrande principer vid utformning av 

tjänstemannarollen i en väl fungerande byråkrati (se bilaga) 
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den specifika situation som man ställs inför under en mer eller mindre allmän regel 

(subsuming the particular under the general). Den determinanta bedömningen innebär 

att det redan på förhand finns en passande regel i en given bedömningssituation, en 

nedtecknad regel eller helt enkelt att bedömningen kan göras i enlighet med praxis. När 

det gäller den reflektiva bedömningen och de bedömningssituationer som detta innebär 

saknas en sådan universell regel på förhand och uppfattningen om hur man skall agera, 

besluta, etc. måste här utvecklas parallellt med hanteringen av det enskilda fallet (det 

partikulära). 

Det gamla bondesamhället var på många sätt stabilt i betydelsen att man i hög grad 

kunde lita till historisk information som man kunde dra paralleller ur och på så sätt få 

vägledning i det enskilda fallet. Den s.k. Bondepraktikan
2
 var en på sin tid mycket 

populär skrift som tog sin utgångspunkt i traditionerna, samlade råd och tips under flera 

hundra år och användes som handbok för att ge anvisningar som tumregler för vad som 

skulle hända eller hur man skulle göra i olika situationer. Den har fått ge vika för en 

radikal förändring av jordbruket och framväxten av nya mer turbulenta näringar och 

situationer. Som en motpol till detta kan man ta det statliga utredningsväsendet. I vårt 

land har vi som tradition att innan beslut fattas om större förändringar av lagar och 

regler så skall frågorna först bli ordentligt genomlysta. Dessa utredningar syftar som 

regel till att både bringa klarhet i en oklar situation och därefter ge en anvisning om hur 

situationen skall regleras genom lagstiftning, finansiella regler, behörigheter, etc. Det 

kan handla om att teknologiska förändringar inom t.ex. IT-området har inneburit att ett 

tidigare oreglerat område visat sig problematiskt och på så sätt tvingar fram en 

lagstiftning om integritet eller datalagring, etc., frågor som av naturliga skäl inte var 

aktuella för några decennier sedan. Det internationella umgänget kan också ställa krav 

på tydligare reglering men även traditionella områden som vissa brott enligt 

brottsbalken kan enligt förändringar i vårt rättsmedvetande motivera en hårdare eller 

tydligare lagstiftning, ett arbete som först måste utredas och beredas.   

Utvecklingen är naturligtvis inte utan undantag, fortfarande finns det kvar många 

arbetsuppgifter där man skall jämföra någonting mot en given standard eller norm. 

Detta kan också gälla situationer där det man söker efter ligger inbäddat i annan 

information som i det givna fallet inte är av primärt intresse. Det här är emellertid ett 

område som man under de senaste decennierna försökt att rationalisera med hjälp av 

modern IT, eventuellt parallellt med att kunden eller klienten själv fått överta en del av 

uppgiftslämnandet, t.ex. inom skatteuppbörden vid hanteringen av inkomstdeklara-

tionerna. Från forskningen vet vi att mycket turbulenta och oklara situationer bäst 

hanteras genom att organisationen i fråga internt arbetar med ett minimum av 

begränsande regler när det gäller mål och roller, detta för att inte konservera arbetssättet 

eller de tekniska lösningarna. I en nu klassisk artikel menar Hedberg & Jönsson (1978) 

att vi i dessa fall endast skall reglera så långt så att arbetet blir utfört men att vi skall 

akta oss för att gå vidare och föreskriva ett bestämt sätt att utföra arbetet på. För att 

underlätta dialog, kommunikationsgemenskap och utveckling är det också viktigt att 

                                                           
2
 Se t.ex. ”Den gamla svenska bondepraktikan” (1984) 
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arbeta med överlappande strukturer när det gäller ansvarsområden och informations-

system. 

Regler, bedömningar och regelföljande 

Att bedöma är att identifiera, känna igen och diskriminera, att bestämma vad som är lika 

och vad som skiljer. Den här förmågan att koppla samman (att se som lika) en aktuell 

situation med en regel eller förlaga etc. kan ske i vetenskaplig form med hjälp av s.k. 

förbildligande problemlösningar med hjälp av exempel (eng. ”exemplar”, Kuhn, 1970) 

alternativt med ett professionellt kunnande av mer praktisk kunskap och med hjälp av 

en repertoar av bilder, tolkningar, och handlingar där man ser nya situationer som fall 

som kan inordnas i den redan befintliga repertoaren (Schön, 1983). 

Molander (1993, s. 208) frågar sig hur en regel kan ge en anvisning om hur man skall 

agera vid ett visst tillfälle, en regel kan ju tolkas på så många olika sätt. Svaret på detta 

tycks vara att människan genom social gemenskap tränas att reagera på ett visst sätt 

inför vissa sinnesintryck, ett visst tecken, etc. Kopplingen mellan en regel, anvisning, 

föredöme och en handling sker genom social träning, bort från subjektiv tolkning och 

alltmer mot en ökad säkerhet (Ibid., s. 210). Denna form av rutin är en viktig förut-

sättning för säkerhet i bedömningarna (Ibid., s 169). 

Praxis och rutin har en betydelsefull roll. I situationer eller kulturer där man fokuserar 

på innehållet utvecklas också ständigt en praxis baserad på eftertanke och 

bakomliggande syfte medan det i andra situationer och i andra kulturer, där man i högre 

grad fokuserar på formen och dess egenskaper, tenderar utvecklingen att drivas i en 

riktning mot ritualisering och radikalisering (MacIntyre, 1981/84).  

Regler och procedurer är stabiliserande, de ger en kod för mening och ger vägledning 

när en komplex och tvetydig omvärld skall tolkas (March & Olsen, 1989;24). Detta är 

ett kollektivt fenomen, ibland talar man om ”collective mind” (Weick & Roberts, 1993). 

Med detta menas ett mönster av uppmärksamhet (s.k. associations-styrning) och 

hänsynstagande, etc. som minskar organisationens felaktigheter och leder till s.k. 

reliabilitetseffektivitet (Agevall, 1994). Ibland är vi tvungna att registrera och 

klassificera svag eller motsägelsefull information. Det kan handla om att, som i 

exemplet ovan, på grund av färg och svullnad, etc. avgöra om en person har infekterade 

halsmandlar. Här kan individuella skillnader mellan patienterna göra det svårt för en 

ovan läkare att avgöra hur det ligger till men med långvarig träning och erfarenhet kan 

huvudsak skiljas från bisak eller svaga signaler lyftas fram ur annan information och rätt 

diagnos ställas och rätt beslut fattas. 

Vi måste hela tiden förhålla oss till en stor mängd regler med sinsemellan olika 

innebörder. Agevall (1994) skriver; 

En regel har i vardagsspråket flera innebörder: alltifrån en formaliserad 

princip, en lag eller föreskrift, till ett förutsägbart skeende – vana. Kontexten i 

vilken termen användes bestämmer innebörden.  
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Hur vi definierar en regel beror alltså på i vilket sammanhang vi vill förstå regelbegreppet. 

Framväxten av regler hänger intimt samman med den sociala interaktionen mellan människor, 

privat och i arbetslivet (Berger & Luckman, 1984). Vi ansluter till, följer och obstruerar mot 

regler mer eller mindre medvetet. Vissa regler har karaktären av tvång, vilket leder till att 

individens intresse då skiftar från den primära uppgiften till den sekundära, att endast följa 

instruktionen (inte ansluta till instruktionens avsikt). Detta leder till att både möjligheterna att 

ta initiativ och att ta ansvar reduceras (Black, 1979). 

Regler kan utformas på ett tvingande sätt som inte ger något utrymme för tolkning och 

bedömning, s.k. tvingande, kontextfria eller stängda regler (Agevall, 1994). Vi får t.ex. inte 

köra vår bil fortare än 30 km/tim utanför en skola eller daghem. Men de kan också ges en 

utformning som medger eller kräver tolkning och bedömning för att kunna appliceras, en s.k. 

öppen regel eller tumregel (loc.cit.). Dessa regler blir beroende av en speciell kontext för att 

kunna appliceras i en praktisk situation. Ibland uppvisar verkligheten en sådan mångfald och 

föränderlighet att regelverket inte kan utformas specifikt och detaljerat. Inom juridiken och 

redovisningen hänvisas t.ex. till s.k. god advokatsed och god redovisningssed för att inte låsa 

upp tillämpningarna utan medge dynamik och lokala anpassningar. På detta sätt kan praxis 

utvecklas och ge vägledning samtidigt som man kan undvika förstelning (jfr vår 

rättstillämpning med Anglosaxisk rätt som bygger på prejudikat). 

Ibland framförs argumentet att mer preciserade eller tvingande regler skulle öka 

rättssäkerheten och lösa eventuella problem med godtycklighet i verkställandet. Enligt 

Lundquist (1992:85) är detta dock inte säkert, i vart fall inte i alla situationer. Det kan i stället 

leda till en annan typ av godtycklighet genom att beslutsfattaren i stället själv selektivt väljer 

ut de regler som skall tillämpas eller väljer aspekter som skall lyftas fram ur en komplex 

situation som stöd för sitt beslut. Docherty (1996;28) skriver: 

[...]-”Under 1970-talet kom en kraftig reaktion mot den teknologiska synen 

på utbildning. Sedan Michael Polanyi på 1950-talet formulerade begreppet 

”tyst kunskap” har på senare år insikten ökat om hur viktigt det personliga, 

icke-artikulerade kunnandet om t.ex. arbetsprocesser och vardagsinlärning 

är, inte minst genom Bo Göranzons och Ingela Josefsons forskning. Allt färre 

tror numera att arbetsprocesser kan specificeras i detalj, beteenden kan 

föreskrivas och kompetenskrav preciseras. Även tekniskt avancerade, högt 

automatiserade maskiner kräver ett tränat öga och öra för att upptäcka 

störningar. Erfarna operatörer kan korrigera oförutsedda fel genom 

justeringar i programstyrningen.” 

I vardagsspråket brukar vana och rutin ges ganska likartad betydelse. Vana innebär dock 

endast ett upprepande och ett igenkännande men behöver inte innebära skicklighet eller 

ändamålsenlighet. Begreppet rutin innebär därutöver också en skicklighet eller en 

färdighet som förvärvats genom erfarenhet. Denna skicklighet innebär ett reflekterat 

regelföljande. Med reflektion menas då att personen problematiserar och överväger, 

arbetar sig fram till en ståndpunkt genom att reorganisera personlig eller allmän 

kunskap så att det passar i den uppkomna situationen (Weick & Roberts, 1993; 366 ff). 
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Rutinen är ett kollektivt fenomen (Agevall, 1994; 45-46), den ger stabilitet och en viss 

grad av igenkännbarhet, man arbetar i enlighet med vissa regler men dessa regler kan 

under vissa villkor överskridas. Man pratar ibland om det s.k. applicerbarhetsfältet 

(loc.cit), d.v.s. ett område inom vilket regeln eller rutinen tillämpas och inom vilket en 

utvidgning av regeln och dess tillämpning accepteras av omgivningen.  

Regelföljande hör samman med kunnighet hos människan. Vissa personer innehar en så 

hög grad av expertis- regelbehärskning- att de kan utvidga en regel på ett sätt som 

innebär ett ändamålsenligt eller kreativt skapande. Det gäller att bryta mot- eller 

överskrida- en regel på ett kunnigt sätt. Här har erfarenheten en viktig roll, den tidigare 

erfarenheten utgör förförståelse och den nya erfarenheten för med sig en kreativ 

potential genom att den kan förändra människans uppfattning om verkligheten 

(Josefsson, 1985). 

Olika slags bedömare 

- Med ökande grad av erfarenhet  

Sättet att bedöma och arbeta sig fram till ett beslut skiljer sig markant beroende på ålder 

i yrket, erfarenhet och mognad, etc. Unga människor har oftast en ganska mekanisk syn 

på hur saker och ting skall skötas vilket då innebär att regler tenderar att tillämpas 

bokstavstroget och blint. Senare i livet blir man som regel mer nyanserad, man kan dra 

paralleller ur sin personliga historia och av sina erfarenheter. Ibland kombineras detta 

med ett ökat anseende och möjligheter att påverka det mer eller mindre formaliserade 

regelverket. I professionella sammanhang sker detta när nya rekommendationer 

utfärdas, t.ex. när nya behandlingsmetoder skall införas i vården, baserade på 

systematiskt insamlad, granskad och sammanvägd vetenskaplig kunskap, något som 

brukar kallas ”evidens”. Men det finns också sammanhang där det rent professionella 

måste vägas samman med praktiska och ekonomiska aspekter vilket i ovanstående 

exempel kan leda till att landstingen ger sin syn på vad som är lämpligt och kan förorda 

något som kan kallas för ett ”ordnat införande” av en viss behandlingsmetod. En 

breddning och fördjupning av synfältet av det slag som följer med mognad och 

erfarenhet etc. är vanligtvis värdefull för samhället men kan ibland upplevas som 

utmanande av personer eller intressen som förknippas med en viss position, organisation 

eller vissa argument. Begreppet organisation kommer från det grekiska ordet organon 

som betyder verktyg eller instrument (för någonting utanför sig själv) och bland kan den 

organisation som är tillskapad för att lösa problem få egna intressen och paradoxalt nog 

agera för att motverka en sådan breddning, t.ex. genom sina uttalanden, sin rekrytering 

av företrädare, etc. 

 

Här återges en typologi som bygger på Dreyfus & Dreyfus (1986) modell – The five 

stages of skill acquisition – beskrivningarna är närmast hämtade från Agevall (1994; 57-

58). 
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1) På den lägsta nivån har vi Novisen som är bunden av (det kontextfria) regelverket som 

denne också följer oberoende av hur situationen ser ut. Bedömningarna och besluten 

bygger helt på uttryckliga regler och synen på vad som utgör ett väl utfört arbete 

anknyter också till hur väl arbetet ansluter till detta regelverk. Agevall (ibid) 

karaktäriserar detta för en processrationell modell för beslutsfattande. 

2) Med ökande erfarenhet ökar också förmågan att använda mer sofistikerade regler och i 

högre grad ta hänsyn till kontextberoende fakta. Här har vi att göra med Den 

avancerade nybörjaren som börjar och dra analogier med tidigare situationer, dock med 

en risk för att översvämmas av information. 

3) Efter ytterligare en tid i en yrkessituation lär man sig att tillämpa en hierarkisk 

beslutsprocedur. Detta innebär att Den erfarne utvecklar en personlig plan för att 

förenkla sitt arbete och att förbättra sina prestationer genom att känna igen och lyfta 

fram aspekter som i olika situationer anses speciellt viktiga. På ett personligt plan 

innebär detta arbetssätt också en frigörelse från de explicita reglerna och ett större 

ansvar för resultatet av sina bedömningar och beslut. 

4) Alltmer skjuts det personliga engagemanget i förgrunden och Den skicklige involveras 

allt mer i sin uppgift och arbetar med ett tydligt perspektiv som lyfter fram vissa 

aspekter och undertrycker andra. Agevall (ibid) menar att den skicklige organiserar sitt 

arbete på ett intuitivt sätt – en intuitiv förståelse följs av en fristående beslutsprocess.  

5) Experten, slutligen, uppfattar situationen och bedömningarna om vad som bör och kan 

göras samtidigt, som en helhet. Här handlar det inte om en linjär problemlösning utan 

om en kritisk reflektion på ett sätt som utökar den relevanta prestationsförmågan.  I 

denna situation sker inte någon explicit regeltillämpning utan bedömningen och beslutet 

växer fram som del av yrkesidentiteten. Agevall (ibid) karaktäriserar detta 

beslutsfattande för en (delvis intuitiv) know-how modell. Erfarenheten och överblicken 

skapar också legitimitet för att såväl tolka och anpassa som att verka för att förändra 

regelverket. 
3
Detta är också ett åtagande som traditionellt ständigt legat på svenska 

myndigheter som experter inom sina områden och redan i Allmänna verksstadgan (SFS 

1965:600, § 2) kan man läsa att myndigheterna skall: 

 

(…) ”med uppmärksamhet följa förhållandena inom landet samt, såvitt möjligt, 

i de andra nordiska länderna och utlandet i övrigt. Myndigheten skall vidtaga 

eller hos regeringen föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som 

äro påkallade eller i övrigt lämpliga.”  

 

- Med olika slags bakgrund, utbildning och yrke 

Som bl.a. Vickers (1995) har visat så ser vi och reagerar på olika saker beroende på det 

som han kallar för vår inre historia (se även Lundh, m.fl. 1992, s.35). Detta är någonting 

som också förstärks med tiden i vår yrkesroll och speciellt i situationer när vi skall 

representera en grupp, en organisation eller ett intresse. Att frångå det mönster av 

                                                           
3
 DNs kommentar: Här kan dock finnas en risk att experten med tiden och/eller genom en högre position i 

organisationen fjärmar sig från de konkreta och gällande reglerna och kan uppfattas som något slarvig eller ta 

oacceptabla hänsyn till yttre personliga eller kommersiella intressen, mm. 
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uppmärksamhet och handling som följer med denna roll kan leda till kraftiga 

motåtgärder. 

Enligt Gray & Jenkins (1993; se även Glynn & Murphy,1996) kan mänskligt beteende i 

hög grad förklaras av ett antal regler och traditioner som utvecklas under utbildnings-

tiden och sedan etableras och förstärks under yrkesutövningen. Dessa ”codes of 

accountability” kan vara etablerade allmänna eller specifika, mytiska/symboliska eller 

verkliga koder för utkrävande av ansvar. Den enskilde individen och arbetsgruppen vet 

att synen på vad som skall uppmärksammas och vad som utgör ett väl utfört arbete 

kommer att styras av den etablerade gruppnormen.  

Dessa rationaliteter är förhållandevis homogena inom gruppen men ofta uppsplittrade 

mellan olika yrkesmässiga grupperingar vilket försvårar kommunikationen både lateralt 

mellan olika yrken och specialiteter och i viss mån även vertikalt mellan de operativa- 

och de administrativa/finansiella/politiska nivåerna. Olika, men var för sig viktiga, 

målsättningar som t.ex. ”hushållning med tilldelade resurser”, ”att hålla sig inom en 

given budget”, ”god omvårdnad”, ”högsta möjliga medicinska standard på 

kirurgiavdelningen” etc. kommer med stor sannolikhet att också rangordnas olika 

mellan olika grupperingar verksamma inom den svenska sjukvården beroende på att de 

olika aktörerna lutar sig mot olika rationaliteter. Man kan säga att olika grupper av 

människor representerar olika värdeskalor och detta kan gälla även inom en och samma 

organisation. I dessa situationer är det viktigt att cheferna kan läsa av situationen och 

styra upp den genom att lyfta fram organisationens övergripande mål (Larsson, 2008; 

Rönnqvist, 2001; Bang, 1999; Lindgren, 1992). 

Det finns ett antal sådana rationaliteter, t.ex: 

- Tekniska rationaliteter (en lärare kan stimulera till eget lärande och lära ut det som 

anses vara viktigt, en officer kan militär taktik, en vägingenjör kan anlägga och 

bygga broar, en kirurg kan operera, etc.). För denna typ av rationaliteter är det 

mål-medeltänkande som gäller.  

- Legala rationaliteter (en advokat eller en domare hänvisar till lagregler och 

faktiska omständigheter som ev. kan stå i strid med dessa). I detta sammanhang 

handlar det om ett slags rationalitet som utgår från ett lag- och regel tänkande  

- Ekonomiska rationaliteter (det som anses ekonomiskt försvarbart hämtar sina 

argument från avvägningen mellan uppoffringar av olika slags resurser och de 

nyttor som går att få eller uppnå). Här handlar det om att ekonomisera – värde för 

pengarna. 

- Sociala rationaliteter (en individ måste underkasta sig ett antal formella och 

informella normer och regler som gäller i en organisation). Här kommer ansvar att 

handla om hur väl det egna uppförandet ansluter till gruppens normer. 

- Politiska rationaliteter (politik handlar om att forma majoriteter kring värderingar, 

idéer, visioner och program, mm.). Politiskt ansvar handlar i hög grad om att agera 

så att majoriteter kan formeras och fungera i ett organisatoriskt sammanhang, t.ex. 

i kontakten mellan media och politiker. 
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I homogena och etablerade strukturer uppstår vanligtvis inte några påtagliga konflikter 

mellan de olika grupperingarna, argumenten är väl kända och intressen bryts mot 

varandra enligt ett etablerat mönster.  Detta betyder inte att alla är överens utan snarare 

att situationen hanteras på ett förutsägbart sätt och de flesta inblandade kan förlika sig 

med situationen. När däremot förändringar införs brukar problem uppstå. Det kan t.ex. 

handla om att en ny huvudman inom sjukvården vill betona de ekonomiska aspekterna i 

vardagen (och då kan det röra sig om så enkla saker som att bestämma att klinikerna på 

ett sjukhus inte skall upphandla förbrukningsmaterial oplanerat och var och en för sig 

utan samordna sina beställningar för att komma i åtnjutande av mängdrabatter) så kan 

detta uppfattas som ett otillbörligt ingrepp i läkarprofessionens självbestämmande. Men 

situationen kan också vara den omvända. Flygbolagen, som tidigare upphandlat 

underhållsmaterial efter ekonomiska kriterier och inte alltid vänt sig till godkända 

leverantörer, kan efter en flygolycka tvingas strama upp sina rutiner, något som får 

återverkningar i organisationen.  Förändringar inom det politiska området kan också 

leda till att logiken bakom en verksamhet förändras liksom sättet att utkräva ansvar hos 

underlydande chefer och anställda. Den s.k. pinnjakten, d.v.s. kravet på underlydande 

enheter att återrapportera resultatindikatorer, har i flera fall förorsakat oklarheter och 

irritation inom statsförvaltningen även om de flesta inser att det är svårt att gå tillbaka 

till den situation som rådde tidigare. Det man i första hand riktar in kritiken mot är de 

exempel på s.k. irrationell rationalitet (där instrumentet uppfattas som målet) som 

uppstått i en del fall- t.ex. när nykterhetskontroller har genomförts vid tider på dygnet då 

trafiken varit tät och många prov har kunnat genomföras på kort tid även om man varit 

väl medveten om att de flesta rattonyktra är i rörelse vid helt andra tider.  

Summering av kapitlet 

Vi vill gärna tro att vårt samhälle är rationellt och förutsägbart. Uttrycket: 

-” Land skall med lag byggas (alternativt bebos)” är ett uttryck som har följt det svenska 

samhällsbyggandet sedan de svenska landskapslagarnas tid.  

Det som fungerar bra formaliserar vi i olika slags regler. I det gamla bondesamhället 

skedde socialiseringen till regler ganska okomplicerat eftersom de flesta människorna 

levde under snarlika betingelser och dagligen kunde kommunicera och anpassa sig till 

gemensamma seder, regler och bedömningar.  

I takt med att samhället har utvecklats och den yrkesmässiga uppsplittringen tilltagit har 

också regelföljandet blivit mer individuellt och yrkesberoende. Mängden regler har ökat 

i antal och komplexitet och socialiseringen sker numera till stor del utanför familjen och 

den geografiska närheten till bostaden.     

Genom socialiseringen etableras och utvecklas mönster av uppmärksamhet (s.k. 

associations-styrning) och hänsynstagande på ett sätt som minskar de individuella och 

organisatoriska felaktigheterna och leder till s.k. reliabilitetseffektivitet. 
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Specialiseringen gör det dock ibland svårt att kommunicera mellan olika yrkesområden 

och enas om, såväl verklighetsbeskrivningar som, vad som kan och bör göras. Med 

tilltagande rutin och erfarenhet utvecklar vi vår förmåga att agera i enlighet med de 

olika slags regler som vi uppfostrats med, utbildats med eller tränats för. Vår 

uppmärksamhet fokuseras men samtidigt artikuleras skillnader mellan olika utbildningar 

och yrkesmässiga grupper.  

Bedömningen som uttryck för det praktiska förnuftet, det som är bra för människan och 

samhället (sensus communis), förutsätter erfarenhet och överblick. Experten i Dreyfus & 

Dreyfus (1986) väger samman instrumentella kunskaper och sin uppfattning om den 

kontext i vilken dessa skall fungera. På riksnivå förutsätter vi på samma sätt att våra 

politiker, som experter på att uttolka sina väljares långsiktiga preferenser, förfogar över 

en överblick som gör det möjligt att väga samman alla viktiga omständigheter till väl 

sammansatta beslut där ideologin utgör det stabiliserande elementet (jfr med Vickers, 

1995, värderande bedömningar, value judgment, ovan). 
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3. Om att styra bedömningsverksamheter 

Allmänna förutsättningar 

Bedömningsverksamheter är ofta komplexa och svåra att genomlysa. Många aspekter 

skall beaktas och tillmätas rätt värde. Dessutom finns inte sällan en hel del formella 

krav kring beslutsfattande och genomförande som både chefen och den underlydande 

personalen måste ta hänsyn till. Molander (1993) skriver att det behövs mycket kunskap 

för att bedöma kunskap, d.v.s. att avgöra om någonting är bra eller skulle ha kunnat ha 

gjorts bättre. Etablerade professioner ställer ofta krav på autonomi, vilket innebär att 

man försäkrar sig om en långtgående frihet att göra egna bedömningar och när arbetet 

skall värderas så bör detta överlåtas till kollegor inom samma profession (Hall, 1968; 

Rolf, 1992).  

Vickers (1995, s. 178) menar att hierarkisk styrning av bedömningsverksamhet 

försvåras eftersom det många gånger saknas tillräcklig materiell (till skillnad mot t.ex. 

administrativ och finansiell) kunskap högre upp i hierarkin. Vissa författare anser att 

orsakerna till denna situation både kan ha kulturella orsaker och kan vara ett resultat av 

samhällsutvecklingen. Den västerländska ledarskapstraditionen med professionella 

administratörer, ofta med ganska begränsad erfarenhet av den egentliga verksamheten, 

kan också innebära en begränsning när det ställs krav på förståelse och ingripande i 

materiella frågor. I detta avseende hävdas att t.ex. österländska chefer och chefer från u-

länderna, genom de ländernas karriärmönster, ofta har bättre förutsättningar att styra 

verksamheten (se t.ex. Rasmussen, Batstone & Rosenberg, 1989, s 22). Kravet på djupa 

insikter i verksamhetens villkor kan dessutom försvåras av att vi i västerlandet ofta 

rumsligt separerar koncernledning och produktion (Taylor, ur Rasmussen m.fl., 1989, s. 

62). 

Framväxten och konsolideringen av det sätt på vilket vi lägger märke till olika händelser 

och tillstånd, vad som vi upprörs av eller finner anledning att åtgärda, ett slags 

bedömningssystem kallade Vickers (1995, s.84-86) för ett ”appreciative system”. Glynn 

& Murphy (1996) liksom Gray & Jenkins (1993) har visat hur bundna vi är vid vår 

utbildning och yrkesidentitet. Förutom att vi genom vår yrkesbakgrund är kodade att 

söka problem och lösningar i en speciell riktning så är vi dessutom i hög grad socialt 

bundna vid detta eftersom vår karriär allvarligt kan skadas om det skulle uppfattas som 

att t.ex. en läkare eller lärare åsidosätter professionella krav av ekonomiska hänsyn. 

Enligt Vickers (1995 s. 211) finns det ett slags stelhet i alla organisationer som leder till 

ett motstånd mot inlärning och förändring. Ett system för bedömningar (appreciative 

system) fungerar alltid selektivt och dess inneboende egenskaper, som tenderar att ge 

företräde åt företeelser som ligger nära det befintliga och uppfattas som mindre radikala, 

grundas i allmänhet på en riktig och rimlig uppskattning av kostnaden för avlärning och 

inlärning. 
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Kvalificerade arbetsuppgifter tillåter som regel inte att arbetsuppgifterna preciseras i 

detalj (substansstyrning) utan en väsentlig del av styrningen antas då redan ha skett i 

samband med rekryteringen av väl socialiserade individer (Ahrne, 1993). Denna form 

av lös koppling ser vi i sammanhang där inte verksamheten i detalj kan analyseras på 

förhand, t.ex. inom undervisningsområdet. Här särkopplas ofta de verksamhetsmässiga  

aktiviteterna (bedömningarna) från de administrativa strukturerna som i stället brukar 

fokusera på att tillgodose de externa krav som riktas mot organisationen men i övrigt 

endast utövar en mycket begränsad styrning över verksamheten (Meyer & Rowan, 

1992). 

Värderingar och regler som grund för att styra bedömningar 

Om det nu visar sig att man som ansvarig chef har mycket begränsade möjligheter att 

styra den materiella verksamheten när det gäller olika former av bedömningar i 

kunskapstung yrkesutövning, vad kan man då göra för att axla sitt ansvar? Kenneth 

Kernaghan (2003) menar att det är viktigt att i högre grad fokusera på de anställdas 

värderingar och hur dessa kan integreras i olika strukturer, processer och system (inom 

den offentliga sektorns organisationer). De rådande värderingarna och organisationens 

kultur måste kunna spegla essensen i uppdraget. För att lyckas med detta måste ledarna 

inom alla nivåer vara beredda att själva fungera som förebilder när det gäller beteende 

(values-based behavior) parallellt med att vara goda arbetsledare. Detta kan, enligt 

Kernaghan, ske genom att arbeta med uttalade värdekoder (values statements) som delas 

av samtliga anställda och aktivt stöds och sprids av samtliga chefer och ledare i 

organisationen. Värde och värderingar (values) definieras här som “enduring beliefs 

that influence the choices we make among available means and ends” (Rokeach, 

1973:5). 

De värden som Kernaghan (2003) fokuserar på och värnar är följande: 

 Etiska värden (t.ex. integritet, lojalitet, rättvisa, respekt, ärlighet, etc.) 

 Demokratiska värden (t.ex. lagenlighet, öppenhet, öppenhet, representativitet, etc.) 

 Professionalitet (t.ex. effektivitet, produktivitet, serviceanda, ledarskap, kvalitet, etc.) 

 Mänskliga värden (people) (t.ex. omtanke, tolerans, värdighet, medkänsla, etc.) 

Kernaghan menar att begreppen princip och värde ibland felaktigt kan användas 

synonymt, t.ex. i vissa policydokument men principer är i allmänhet ett bredare och mer 

basalt begrepp än värde (som är mer internt, personligt och subjektivt).   

Allt sedan mitten av 1960-talet har man, enligt Kernaghan (ibid) i USA och vissa andra 

Anglo-saxiska länder markant ökat sitt fokus och intresse för etik inom den offentliga 

administrationen. Detta har dock som regel tagit sig uttryck i form av konkreta regler 

kopplade till specifika situationer (myndighetsutövning).  Under senare tid har emeller-

tid förtroende (trust) och fokus på vissa kärnvärden (core values) fått en allt mer 

framträdande plats i den offentliga administrationen där värdena kan ses som länken 

mellan tjänstemännens dagliga sysslor och de bredare mål som organisationernas 

ledning formulerar. Denna utveckling har, enligt Kernaghan, sedan det tidiga 1980-talet, 
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i hög grad drivits av två separata men samverkande faktorer. Den första av dessa är den 

rörelse som ser den rådande företagskulturen som avgörande för hur väl en organisation 

presterar – inte minst påverkad av Peters och Waterman (1982) resonemang om 

koplingen mellan de rådande värderingarna, företagskulturen och organisationens 

framgång. Den andra faktorn är den knippe förändringar i synen på offentligt 

huvudmannaskap och offentlig produktion som brukar sammanfatas under 

paraplybegreppet New Public Management (Hood, 1995). Här sammanstrålar den 

offentliga sektorns och traditionella professionella värderingar och synsätt med 

affärslivets vilket leder till nya problem och möjligheter när det t.ex. gäller offentliga 

sektorns förnyelse, offentlighetsprincipen, etiska frågor och klienters och medborgares 

likabehandling.  

Genom att granska olika typer av dokument till form och innehåll har Kernaghan (2003) 

undersökt förhållandena i vissa samväldesländer (Australien, Nya Zeeland, 

Storbritannien och Kanada). Enligt Kernaghan (ibid) har den senare tidens förändringar 

lett till två olika strömningar. I det första fallet har man helt enkelt byggt på eller 

omarbetat det konkreta regelverk som direkt kan kopplas till specifika situationer. Dessa 

regelverk har då vanligtvis rötter tillbaka till utbyggnaden av den offentliga sektorn på 

60-70-talen. Men, i vissa andra fall, har man lyft frågorna till en övergripande strategisk 

nivå och formulerat speciella övergripande värdedeklarationer. Bland de iakttagelser 

som gjorts kan nämnas: 

 I Australien har värdefrågan lyfts till en hierarkiskt sett mycket hög nivå i styrdokument 

för den offentliga sektorn, Australian Public Service (APS) och Australian Code of 

Conduct (ACC). Här betonas speciellt värden och värderingar inom områden som 

demokrati, etik, traditionella professionella värderingar, ärlighet, rättvisa och effektivitet 

 Sedan 1998 lämnar myndigheterna i Australien en rapport till parlamentet där de 

redogör för hur och i vilken utsträckning som myndigheterna har inkorporerat de 

aktuella värdena i sina system och procedurer 

 I Storbritannien har man utarbetat en speciell 1995 Civil Service (Management) Code 

och 1999 Vision and Values Statements med råd och riktlinjer för samtliga anställda i 

frågor som rör ”appropriate standards of conduct”.  Offentliganställda skall reflektera 

över centrala värden i rekryteringssituationerna och i olika utbildningssammanhang. 

Målet är att belöningssystemen (performance-management system) skall utformas och 

användas så att anställda som upprätthåller och agerar det önskvärda värdesystemet 

också uppmärksammas och belönas och de som inte gör detta identifieras som att 

lämpliga åtgärder kan vidtas. 

 Delstaten Victoria i Australien har utarbetat ett Public Sector Management and 

Employment Act med fyra centrala principer: opartiskhet, integritet, ansvar för resultat 

och servicevilja (responsive service). Dessa värden redovisas också till parlamentet med 

processindikatorer, prestationsindikatorer, vissa periodiska och ad hoc-studier. 

Kernaghan (ibid) föreslår att den offentliga förvaltningen skall utarbeta ett system 

bestående av två trappsteg – värderingar och regler – för den centrala förvaltningen och 

två likartade trappsteg för de individuella myndigheterna och organisationerna.  
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Aldrig så goda uttalanden och planer men dåligt genomförande kan leda till cynism hos 

de anställda. Som Phillip Selznick (1957) noterade är ledaren för en organisation i första 

hand en expert på att föra fram och försvara centrala värderingar.  Detta gör, enligt 

Kernaghan (2003), det speciellt viktigt att identifiera och engagera de seniora ledarna i 

organisationen. 

I Sverige har myndigheterna och domstolarna sedan länge ett allmänt åtagande att ge 

medborgarna ett gott bemötande, en god service, en rättssäker handläggning mm. I 

Förvaltningslagen (SFS 1986:223) 4 - 6 §§ stadgas att myndigheterna själva skall lämna 

upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i en utsträckning som kan 

anses som rimlig med tanke på myndigheternas verksamhet,  frågans art och den 

enskildes behov. Myndigheterna är också ålagda att så snart som möjligt svara på frågor 

från enskilda och vägleda om någon person inte känner till vilken myndighet som 

ansvarar för en viss fråga. Denna service gäller också myndigheterna emellan, vilket är 

viktigt för att förvaltningen skall kunna fungera smidigt och effektivt. Vidare är 

myndigheterna tvungna att ta emot besök och besvara telefonsamtal från allmänheten 

men har möjligheten att reglera denna service till speciella tider men då skall emellertid 

information om detta lämnas på ett lämpligt sätt.  Handläggningen av olika ärenden 

skall ske snabbt och enkelt och detta skall ske utan att rättssäkerheten eftersätts. I 

kommunikationen med allmänheten skall myndigheterna uttrycka sig lättbegripligt och 

kommunicera med de enskilda i ärenden som angår denne (7 §). Kraven på effektivitet 

och förnyelse gäller naturligtvis inte bara i staten, även inom kommunal- och 

landstingskommunal verksamhet läggs ett stort ansvar på chefer och chefer i 

mellanställning att hela tiden söka lösningar som gör att verksamheten kan bedrivas på 

bästa sätt, kostnadseffektivt och med hög kvalité. Detta är ett svårt arbete och trots att 

ledare inom den offentliga sektorn har högre utbildning än ledare inom den privata så 

menar en del författare att omvandlingsarbetet försvåras av en kronisk brist på mandat 

längre ner i hierarkin (Wolmesjö, 2005; Tullberg, 2003, Larsson, 2008).  

Styrande förutsättningar och styrsystem för värderingar och bedömningar 

En god utbildning och kompetens i övrigt är inte bara viktig för att klara av de dagliga 

arbetsuppgifterna det är också strategiskt viktigt för kunskapstunga organisationer. 

Dessa strukturella resurser behövs för att den här typen av organisationer skall kunna 

visa legitimitet utåt, till sina resursgivare och andra intressenter. Inom 

universitetsvärlden är det t.ex. viktigt att kunna visa upp en hög kapacitet i form av 

forskare och lärare med rätt utbildning och kompetens för att kunna erhålla och behålla 

vissa examensrättigheter mm. Även om resursernas struktur och användning 

tillsammans med t.ex. organisationens kulturella mönster tidigare diskuterats i 

strategiska sammanhang av bl.a. Wernerfelt (1984) och Barney 1986) så handlar ofta 

företagsstrategi i våra läroböcker om graden av produktdifferentiering och 

marknadssegmentering, att minimera kostnader eller maximera pris (Porter, 1980).  
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I sin doktorsavhandling använde sig Nordin (2000) av de två komponenter i Vickers 

(1995) typologi som bedömdes uppvisa den tydligaste kopplingen till en organisations 

strukturella egenskaper när det gäller kapaciteten att göra bedömningar. Vickers 

instrumentella bedömningar approximerades här som en organisations tillgång till 

kunskap inom ett aktuellt fokusområde och jämfört med en motpart, t.ex. ett 

tillsynsorgans kunskapsnivå inom olika aktuella områden i förhållande till sina 

tillsynsobjekt. Här ansågs det strategiskt önskvärt att organisationen i fråga skall förfoga 

över en kunskapsnivå som är bättre än motparten för att långsiktigt kunna upprätthålla 

trovärdigheten. Det räcker emellertid inte med att förfoga över kunskap inom en 

organisation, för t.ex. ett tillsynsorgan är det också mycket viktigt att utveckla väl 

fungerande rutiniserade system för informationsförsörjning som gör det möjligt att följa 

utvecklingen och känna till vad som händer, denna egenskap approximerade Nordin 

(2000) med Vickers (1995) kategori verklighetsbedömningar.  

Enligt Nordins analysmodell kan en organisations strategiska bedömningskapacitet i 

vissa specifika program, ärenden eller situationer följas och analyseras enligt följande 

schema där det antas vara långsiktigt attraktivt för en organisation att befinna sig i 

reglerarrutan. Om en stor mängd av organisationens engagemang permanent befinner 

sig i de båda högra positionerna undergrävs verksamhetens förtroende och strukturella 

åtgärder måste vidtas, t.ex. nyrekryteringar eller investeringar i nya rutiner och system 

för informationsförsörjning. Problem av nya slag eller ökade ambitioner inom ett 

område kan motivera att situationen först utreds för att klargöras varefter förslag till 

lösningar och regleringar, lagar, etc. kan lämnas. 
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Den tidiga företagsekonomin och administrationen i allmänhet var i hög grad 

kvantitativt inriktad och normativ. Man utvecklade instrument och styrmedel. 

Personalen sågs som ersättning för eller komplement till de maskiner som företagen 

använde sig av. Efter andra världskriget ökade dock intresset för personalen, både av 

humanistiska skäl och för att man i ökande utsträckning insåg att man var beroende av 

personalens engagemang och initiativförmåga. En författare som tidigt ställde den 

gamla tayloristiska synen på företagens personal mot en nyare och mer positiv 

människosyn var McGregor (1960). Han menade att företagens personal var mycket väl 

lämpade för ett större ansvar och mer skiftande arbetsuppgifter under förutsättning att 

organisationen anpassades för detta. De stora hindren för en sådan omställning fanns i 

våra huvuden. För att klargöra sin inställning menade han att många av oss medvetet 

eller omedvetet sitter kvar i en föreställning som han kallade för Teori X. Människan i 

Teori X är lat, ovillig att engagera sig i arbetet, ovillig att ta ansvar och går egentligen 

endast till arbetet för att få sin lön, etc. etc. Mot detta ställde han en ny teori, Teori Y, 

som utmärks av att de anställda på alla punkter representerar rakt motsatta egenskaper.  

I och med den ökade internationella konkurrensen med ständigt nya och sofistikerade 

produkter och med ett ökande beroende av en väl utbildad arbetskraft och modern 

informationsteknologi har många frågat sig hur det skulle kunna vara möjligt att 

använda sig av McGregors och andra organisationsteoretikers mer moderna 

människosyn i företagens administration och styrning. McGregor använde sig av 

individen som analysenhet medan arbetslivet ropade efter vägledning på gruppnivå 

(Barney 2004). Den författare som mer än någon annan kommit att förknippas med 

denna transformation, från individ till grupp, är William Ouchi
4
. Ouchi´s forskning har 

tagit sig två, något olika, riktningar. 

Å ena sidan har Ouchi engagerat sig i och verkat för att modernisera och rusta upp 

administrationen av Amerikanska företag som av vissa personer uppfattades som 

hopplöst gammalmodig, auktoritär och förstelnad i jämförelse med t.ex. Japanska 

företag, en förändring av företagen som inte är möjlig utan (hela) personalens aktiva 

medverkan. I den s.k. Teori Z (Ouchi, 1981) redogör Ouchi för ett antal viktiga steg som 

Amerikanska företag bör ta där några av de viktigaste åtgärderna är: 

 Att skapa en atmosfär av positiv kritik, jämlikhet och tillit inom organisationen 

 Att pröva och ompröva organisationens och den översta ledningens bärande filosofi och 

övergripande mål - inte minst att kunna hantera inkonsistenser mellan vad 

organisationen och ledningen de facto är/representerar och vad den säger sig vara- jfr 

Argyris & Schön (1974) som menar att vi ofta i olika situationer arbetar med två 

parallella mentala system, ett system som vi kommunicerar till omvärlden och ett annat 

som vi planerar, agerar och utvärderar efter och dessa båda system kan skilja sig åt på 

många punkter 

                                                           
4
 Ouchi ingår i ett nätverk med flera kända forskare/författare (t.ex. Athos, Peters, Philips, Tanner-Pascale & 

Waterman) som alla har det gemensamt att de har kopplingar till konsultföretaget Mc Kinsey & Co. Genom 
tillgången till ett rikt empiriskt material inom USA och internationellt ges goda möjligheter att göra jämförelser 
och analysera olika framgångsrecept. Se även Bilaga 2. 



31 
 

 Att stimulera fram osäkerhet och utveckla förmågan att samarbeta (arbeta med oklara 

formella ansvarssystem och oklara, överlappande roller). Vi vet att dissonans och 

osäkerhet ofta behövs för att komma igång med att söka nya alternativ till den rådande 

ordningen. 

 Att utveckla organisationens organisationsstruktur och incitamentsstruktur. I idealfallet, 

menar Ouchi, skall det inte finnas någon synlig struktur alls men om det ändå är 

nödvändigt skall strukturen underlätta för personalen att samarbeta, dela information, 

resurser och planer med varandra – jfr metaforen att organisationen i vissa fall kan eller 

bör ses som en hjärna eller ett hologram, d.v.s. att helheten skall kunna återskapas i och 

av alla enskilda avdelningar, enheter eller individer i organisationen för att tillsammans 

definiera problem och söka nya lösningar (Morgan, 1986 ) 

 Att samarbeta med fackföreningarna (något som, historiskt sett, har känts självklart i 

Skandinavien), stabilisera personalens anställningar och arbeta med långsamma 

karriärvägar. Trygghet behövs för att kunna förnya sig och för att hela organisationen på 

allvar skall vilja ifrågasätta befintliga strukturer, arbetssätt och produkter, etc. 

Å den andra sidan förknippas Ouchi mycket med den s.k. klanstyrningen (clan control). 

För att styra krävs information, igenkännande (stabilitet) och kunskap, på någon nivå 

och någonstans i processen mellan resurs och resultat.  Det moderna arbetslivet präglas 

allt mer av förändring, osäkerhet och oförutsägbarhet. Redan på 1960-talet utvecklades 

det ramverk som många forskare därefter har använt sig av när styrsituationer skall 

förstås och nya styrverktyg skall utvecklas. Thompson (1967) utvecklade en 

analysmodell som tar hänsyn till å ena sidan förekomsten av klara eller oklara mål och å 

andra sidan i vad mån vi har klara insikter (fullständig eller ofullständig) i själva 

omvandlingsprocessen i verksamheten. Perrows´ (1967) arbeten liknar Thompson´s 

men i stället för Thompson´s variabel klara eller oklara mål arbetar han med graden av 

variation i arbetet och i den andra variabeln och i likhet med Thompson i vad mån 

arbetet går att analysera i förväg, i vilken utsträckning som man vet vad som skall göras 

och hur det skall göras innan man griper sig an uppgiften. 

I likhet med Thompson (1967) arbetar Ouchi (1979) med en analysmodell som i en 

dimension tar hänsyn till i vad mån arbetet/omvandlingsprocessen är väl känt och 

förstått och å den andra dimensionen (snarlikt Thompson klara eller oklara mål) 

möjligheterna att mäta organisationens prestationer (output).  För de fyra situationer 

som då tecknas ut förespråkar Ouchi (1979) ett antal passande styrmekanismer. 
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I allmänhet, menar Ouchi (ibid) att marknadens koordinering och styrning är den mest 

effektiva, här behövs endast (?) information och hederlighet. Det finns dock situationer där 

marknaden inte fungerar speciellt väl, t.ex. när det är svårt eller alltför dyrbart att få 

tillgång till information om vissa personers speciella egenskaper eller kunskaper eller där 

produktionen är beroende av speciellt anpassad maskinutrustning.  Detta innebär att det i 

vissa fall blir mer effektivt att försöka förfoga över dessa resurser inom organisationen i 

stället för att löpande upphandla dessa på den öppna marknaden
5
.  

I den mån arbetsuppgifterna är väl kända och kan fastläggas kan styrningen enligt Ouchi 

(1979) inriktas mot att fastlägga eller formalisera beteenden (de båda vänstra rutorna i 

bilden). Här kan det handla om mer eller mindre sammansatta sekvenser av beteenden 

som integreras till en helhet (t.ex. på McDonalds) eller situationer där enskilda arbetare 

eller tjänstemän skall kontrollera någonting som sedan hanteras eller bockas av enligt ett 

på förhand bestämt mönster. I andra situationer bör styrningen enligt Ouchi (ibid) 

endast eller i huvudsak inriktas mot att försöka mäta resultatet av verksamheten- 

prestationerna, där detta är möjligt och meningsfullt. Det blir aktuellt när 

omvandlingsprocessen inte kan fastläggas på förhand utan varierar mellan olika 

anställda och situationer - övre högra rutan i bilden.  Hit hör t.ex. den verksamhet som 

bedrivs av kapitalförvaltare på våra banker. Vi vet att den teknik som dessa använder 

varierar mycket mellan olika individer, från extremt innehållsligt-där man t.ex. 

informerar sig om hur olika indikatorer utvecklar sig i ekonomin och drar slutsatser om 

kursutvecklingen på valutor och värdepapper utifrån detta - till extremt översiktligt –där 

kapitalförvaltare försöker att förutse framtida kurser genom att granska historiska 

mönster i kursutvecklingen. En chef för denna typ av verksamhet kan inte- eller behöver 

inte enligt Ouchi´s sätt att resonera bekymra sig om hur de anställda arbetar (vilken 

                                                           
5
 För de grundläggande resonemangen se Coase, 1937; Alchian & Demsetz, 1972 om de ekonomiska aspekterna 

och Williamson, 1985 om de organisatoriska konsekvenserna. 
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logik som de tillämpar), utan kan nöja sig med att följa och belöna de anställda efter 

deras intjänandeförmåga. En egenskap som är förenad med denna styrform är att 

förändringar i miljön, svårare ärenden och störningar mm innebär att riskerna överförs 

till den styrda enheten, t.ex. till de anställda. 

Det finns situationer där det inte möjligt eller i varje fall inte lika klargörande att mäta 

prestationerna (den nedre vänstra delen av bilden) och/eller där vi inte på förhand kan 

förutsäga hur arbetet skall utföras. Många av dessa handlar om verksamheter som 

traditionellt ombesörjts av högt utbildade professionella tjänstemän, här ligger regel-

verket och styrprocedurerna till stor del utanför den aktuella organisationen (Blau, et.al., 

1966. 
6
) och den viktigaste styråtgärden inträffar då i samband med rekryteringen. När 

ny personal skall anställas får de genomgå ett antal intervjuer och kontroller i syfte att 

garantera att personerna i fråga uppvisar sådana kvalifikationer när det gäller utbildning, 

erfarenheter och personliga egenskaper att de passar för arbetet. Även efter 

anställningen brukar vissa utbildningsinsatser, indoktrinering och ritualer sättas in i 

syfte att öka personens anpassning till organisationen. Denna form av styrning, där 

personalen i hög grad styr varandra anses speciellt tillämplig och används i de 

situationer där man varken kan mäta resultatet av verksamheten eller på förhand kan 

fastlägga hur arbetet skall utföras (s.k. klanstyrning i den nedre högra delen av bilden). 

Professionella organisationer kan vara mycket hierarkiska och ändå fungera bra 

beroende på att styrningen uppfattas som okomplicerad. Här finns dock stora skillnader 

mellan olika länder och stora förändringar över tiden. Amerikanska professionella 

tjänstemän arbetar i högre grad än Europeiska inom privata, ofta partnerägda, företag 

(Burrage & Torstendahl, 1990a & Burrage & Torstendahl & Burrage, 1990b). Detta 

gäller speciellt inom sjuk- och hälsovårdssektorn. Offentliga organisationer fungerar 

inom ett regelverk som försvårar styrningen beroende på speciella krav när det gäller 

finansiering, offentlighet, insyn och medbestämmande, m.m. Men även traditionella 

privata professionella organisationer, t.ex. revisionsbyråer, uppvisar förändringar i 

riktning mot ökande byråkratisering som resulterar i ökade krav på hierarkisk styrning. 

Anledningen till detta är att den i hög grad självstyrande revisionsverksamheten mer och 

mer kompletteras med andra tjänster som skatterådgivning, managementrådgivning, 

strategisk planering, mm. (Montagna, 1968). Den ökande komplexiteten i tjänsteutbudet 

leder till att verksamheten i ökande utsträckning löpande måste följas, styras och 

balanseras internt i organisationen för att utvecklas i önskvärd riktning med rätt kvalité 

till en rimlig resursuppoffring (inte minst för att undvika förekomsten av s.k. QTB, 

quality threatening behaviour (Pierce & Sweeney, 2005).  

Mer om klanstyrning (clan control) 

I situationer där det inte går eller är lämpligt att mäta prestationerna (eftersom de 

ständigt skiftar till form och innehåll, s.k. ideografisk verksamhet) och samtidigt inte 

                                                           
6
 Resonemang om den externa påverkan på och eventuella styrningen av olika slags organisationer var inte ovanliga under 

1960-70-talen även om man vid den tiden framförallt fokuserade mot organisationernas strategiska ledning och hur olika 
intressenter inverkade på balansen mellan olika mål i organisationen, se t.ex. Pfeffer & Salancik, 1978 
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heller är möjligt att anvisa, formalisera eller föreskriva en viss teknik eller behandling 

(imperfect knowledge of the transformation process) försvåras den byråkratiska 

styrningen. I den här typen av situationer menar Ouchi (1979) att den styrform som 

fokuserar mot föreställningar, värderingar och normer och i viss mån också ritualer och 

ceremonier är vad som återstår men för att denna speciella styrform skall fungera ställs 

stora krav på organisationen, det krävs t.ex. en hög grad av stabilitet bland de anställda 

och ett väl utvecklat s.k. organisatoriskt minne (Ouchi, 1984). Den här styrformen kan 

ses som ett mellanting mellan å ena sidan den rena decentralisering som utmärker 

marknadsstyrningen och den utpräglat centraliserade styrning som vi förknippar med 

den hierarkiskt byråkratiska styrmodellen med dess anvisningar och föreskrifter. 

Med klan menar vi i vanligt språkbruk en tätt sammanhållen grupp där medlemmarna 

arbetar mot gemensamma mål, med likartad och delad information, en hög tillit till 

varandra inom gruppen (och ofta en motsvarande brist på tillit till personer utanför 

gruppen) och en hög grad av jämlikhet. Ouchi (1980) själv menar att en klan har ett 

antal tydliga kännetecken eller attribut: 

 Diffus individuell prestationsmätning (delvis beroende på att mycket av arbetet bedrivs i 

team) 

 Sammanfallande mål mellan individen och organisationen (vilket leder till en låg grad 

av opportunism) 

 Sammanfallande (gemensamma) mål mellan enskilda individer (mycket beroende på att 

gruppmedlemmarna ofta är ömsesidigt beroende av varandra i arbetet) 

 

Som alltid när det gäller kunskapstung verksamhet är det viktigt att rätt personer 

rekryteras. I rekryteringen betyder detta att nya medarbetare, förutom att vara kunniga 

och kompetenta i arbetet också måste kunna acceptera och internalisera organisationens 

speciella mål och värderingar. En framgångsrik klanstyrning innebär att den 

individuella medarbetaren inte behöver någon löpande yttre (från företagsledningen) 

styrning eftersom denne själv till fullo har accepterat och internaliserat företagets mål 

och policy (jämför gärna med Argyris, 1964). 

Under dessa förutsättningar kan sedan en klanstyrning utvecklas så att: 

- Gemensamma traditioner, normer, tro och förväntningar, värderingar, ideologier, 

attityder och beteenden, etc. utvecklas och förstärks 

- Ett tydligt grupptryck utvecklas. För att inte avvika måste man passa in gruppens 

normer och värderingar, etc. (man arbetar ofta med en code of conduct) 

- De anställda följer (bevakar) varandras arbete och utvecklar åsikter om detta  

- Styrsignaler överförs ofta muntligen, genom exempel och genom arbetsrotation, 

gruppbelöningar, sociala event, mentorer och högsta ledningens agerande, mm.  

- Vissa fysiska arrangemang (t.ex. arbetsplatsens utformning) blir viktiga – inte minst för 

att underlätta informell kommunikation och för att underhålla kulturen 
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En väsentlig komponent i klanstyrningen är den investering i tillit (trust) som utvecklas 

mellan olika parter och aktörer i organisationen.  Klanstyrning fungerar också bäst när 

gruppen har starka band inom sig. Sådana starka band uppstår ofta i mindre grupper 

som är homogena när det gäller ålder, utbildning, familjesituation, etc. men kan också 

medföra vissa problem med långsiktig anpassning och kan i värsta fall leda till 

förstelning. 

Vid sidan av rekryteringen har Pierce & Sweeney (2005) lyft fram följande typiska drag 

i den klanstyrning som tillämpas inom en speciell typ av granskande organisation, 

nämligen hos några stora revisionsbolag: 

S.k. Image management  

För den här typen av organisationer är det viktigt att skapa och marknadsföra 

omsorgsfullt utvalda uppfattningar och bilder av organisationen som ger positiva 

associationer och känslor. Dessa sprids både externt och internt och bidrar till att skapa 

en sammanhållning och känsla av att blivit utvald eller kallad. I vissa fall upprätthålls 

dessa känslor genom att överordnade personer i organisationen försöker att undvika att 

ingripa i och ifrågasätta underordnades prestationer i materiella avseenden vilket gör att 

den hierarkiska styrningen ofta kommer att reduceras till att handla om tidsplanering 

och ekonomiska frågor. 

Intuition 

Den höga graden av värdestyrning som utvecklas här saknar inte hierarkiska 

komponenter. I stället för traditionella mål- medel resonemang tillmäts ofta ledande 

förgrundsgestalter mycket speciella egenskaper och insikter, inte sällan refererade till 

som ett slags sjätte sinne. Dessa egenskaper utgör sedan den bas för socialisering i 

organisationen som är helt grundläggande att känna till och uttolka för mer juniora 

medarbetare som tänker sig en karriär inom organisationen. 

Informell kommunikation 

Den hierarkiska styrningen och kommunikationen mellan personer på samma 

hierarkiska nivå är här i hög grad informell. I enlighet med litteraturen inom 

ekonomistyrningsområdet blir täta men informella kontakter den form av styrning som 

utvecklas i oprogrammerade verksamheter när organisationerna inte kan förlita sig på 

att mäta resultat eller föreskriva ett visst beteende (se t.ex. Emmanuel, et.al., 1990). 

Som vi har sett är rekryteringen viktig i situationer där arbetet inte kan analyseras på 

förhand, där arbetsprocessen inte kan formaliseras i detalj och/eller där resultatet inte 

kan värderas efter någon enkel mall eller värdeskala. Olika författare pekar dock på 

olika kritiska aspekter, nämligen: 

 Att regelverket och styrprocedurerna till stor del ligger utanför den aktuella 

organisationen och ”följer med” vid rekryteringen (Blau, et.al., 1966) 
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 Att (vid rekryteringstillfället) redan väl socialiserade individer kan engageras (Ahrne, 

1993) och 

 Vikten av att ”rätt” personer rekryteras för att möjliggöra klanstyrning där 

organisationens medlemmar (löpande) styr varandra 

Styrningens lokalisering, fokus och dos 

Ytterligare ett försök att kombinera situationsfaktorer och styrning (styrsystem) görs av 

Daft & Macintosh (1978) och Macintosh (1985). De har speciellt studerat hur de 

administrativa styr och stödsystemen (bör) utformas för att passa olika typer av 

verksamheter (teknologier). Här är det inte fråga om tekniska lösningar (de kan antas 

fungera som en bakomliggande infrastruktur) utan om de sociala gränssnitt (social 

software) där t.ex. medverkan i att sätta budgetmål och standarder, rapporttäthet och 

rapportinnehåll, avvägningen mellan finansiell- och icke finansiell information, etc. blir 

centrala. Hit hör också system för produktionsdata, verksamhetsstatistik och olika 

system för verksamhetsstöd mm, men med olika betoning beroende på vilken slags 

verksamhet som det handlar om. 

Författarna bygger sin styrmodell utifrån en matchning mellan den verksamhet som 

skall styras (teknologi) och val av ekonomiskt styrsystem på (arbets-) gruppnivå. Den 

grundläggande konceptuella utgångspunkten är hanteringen av osäkerhet, i stimulus 

(arbetsuppgifternas variation - vad/vilka arbetsuppgifter som kommer och som skall 

utföras) och respons (att på förhand veta hur arbetsuppgifterna skall utföras – 

uppgifternas analyserbarhet).   

Enligt Macintosh (1985) är följande kombinationer lämpliga för att uppnå en effektiv 

anpassning mellan verksamhet/teknologi och typ av ekonomiskt styrsystem inom en 

arbetsgrupp med likartade uppgifter i en organisation: 
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Detta sätt att resonera är intressant för oss eftersom vi vet att kunskap används för att 

absorbera och reducera osäkerhet i bedömningssituationer. I den kunskapstunga 

verksamheten arbetar sig de anställda fram till en lösning även om arbetets- och 

kunskapens art skiftar, från traditionell akademisk art till mer kreativa, artistiska, 

konstnärliga eller hantverksmässiga (eller en kombination av dessa). De mest extrema 

motsatsparen uppvisar å ena sidan arbetsuppgifter av typen utpräglad rutin med låg 

osäkerhet i de båda dimensionerna som enligt denna teori bör kombineras med 

långtgående styrinsatser av nära och tät typ kopplad till den egna arbetsplatsen (t.ex. 

arbetet på ett löpande band där produktionsdata löpande redovisas i förhållande till vad 

som planerats i förväg), å den andra sidan arbetsuppgifter av forskningskaraktär som 

egentligen inte kan eller bör styras under hand utan skall bedömas utifrån sina (projekt 

och forskares) framtida möjligheter. Här kan det vara mer eller mindre irrelevant att 

leverera löpande statistik eftersom kostnaderna i regel avgörs när ett projekt och dess 

bemanning beslutas. I stället granskas noga olika alternativ innan beslut fattas om att 

engagera olika partner, aktuella personer, etc. I arbetsuppgifter av rutinkaraktär kommer 

arbetsuppgifterna till stor del att bestämmas på en annan nivå än den som sedan 

operativt genomför arbetet. Chefens uppgift blir då att se till att arbetet flyter på enligt 

plan och att anskaffa de resurser som behövs för detta. Det är också chefens uppgift att 

följa och styra kostnadsutvecklingen. 

Det vi närmast tänker på när det gäller arbetsuppgifter av teknisk/professionell art är 

yrken som läkare, advokat, m.fl., d.v.s. yrken där man arbetar med väl kända metoder 

och angreppssätt där den grundläggande kunskapen oftast inhämtas genom 

litteraturstudier som senare kompletteras med praktik. I dessa situationer finns ofta en 

gemensam kunskap som följer yrket, utanför organisationen och på olika nivåer i 

organisationen vilket gör att styrningen tenderar att bli (alltför) omfattande i både 
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innehållsliga och finansiella frågor, med en hög delaktighet av personalen. Även om 

inte Daft & Macintosh kunde förutse den utvecklingen så kan idag en hel del 

vägledande information sökas och hämtas via olika IT-system inom företag och 

myndigheter och på internet. I likhet med fallet med rutinartade arbetsuppgifter handlar 

chefsarbetet här till stora delar om att få den operativa verksamhetet att flyta på (i båda 

dessa fall karaktäriseras organisationerna ofta som byråkratier – maskinbyråkrati 

respektive professionell byråkrati, Mintzberg, 1983) med den skillnaden att 

medarbeterna i fallet teknisk/professionell verksamhet själva förväntas ta ansvar för 

större delen av utvecklingsfrågorna.  

Hantverksmässiga och konstnärliga yrken slutligen bygger i hög grad på personliga 

färdigheter och/eller en känsla för situationen och måste i regel förvärvas genom ett 

nära och långvarigt samarbete med mer rutinerade yrkesutövare. Till denna kategori kan 

också läggas vissa myndighetsuppgifter, t.ex. den speciella förmåga att välja ut 

misstänkta smugglare för granskning som erfarna tulltjänstemän övar upp. Dessa 

arbeten värderas i hög grad efter öppna kriterier där estetiska, konstnärliga eller andra 

kvalitetsbedömningar blir avgörande. På grund av variationen i uttryckssätt blir det ofta 

nödvändigt att inskränka den externa planeringen och rapporteringen till mycket 

sammanfattande resultatmått för denna kategori. Här kan det också ibland vara aktuellt 

att arbeta mede ett tudelat ledarskap, med t.ex. en administrativ- och en konstnärlig 

ledare där den senare genom en mer eller mindre kontinuerlig dialog med personalen 

ansvarar för att utveckla verksamheten.  

Som framgår av detta kapitel finns det mycket att tänka på när kunskapstung, ofta 

komplex, verksamhet skall följas och styras. Val av styrfilosofi och styrinstrument, mm. 

påverkas i praktiken av många faktorer. Leverantörer av hård- och mjukvara, konsulter, 

forskare och administrativ personal på olika nivåer brukar alla visa prov på intressen 

och argument som inte alltid eller automatiskt kan betraktas som ändamålsenliga för 

användarna. För många år sedan berättade en person som tidigare hade varit försäljare 

och därefter chef för en av svenska IBMs dåvarande två avdelningar, Office Products 

(OP, den andra var Data Processing, DP) en historia ur verkliga livet om en synnerligen 

driven säljare i Norrlandsdistriktet som lyckades sälja en hel utrustning för 

personalkontroll (stämpelklocka, tidrapportering, mm) till ett företag i Sundsvall med 

endast en anställd. Ett exempel som avsåg att visa att man kan lyckas under svåra 

omständigheter om man bara är tillräckligt duktig men som samtidigt naturligtvis också 

visar att man måste tänka sig för innan man anskaffar och använder administrativa 

styrinstrument. Detta problem kan också lyftas till en högre organisatorisk nivå. På ett 

humoristiskt sätt har Parkinson (1957) visat att vältaliga administratörer med tillträde 

till maktens korridorer kan lyckas tillskansa sig själva och sina organisationer resurser 

som inte på något rimligt sätt kan förklaras av ett verkligt behov. Det Brittiska 

Kolonialdepartementet var t.ex. som störst när Storbritannien knappas hade några 

kolonier kvar och tillväxten av Admiralitetet stod under en tidsperiod i bjärt kontrast 

(och omvänt förhållande) till en minskning av flottan (British Navy) i sin helhet. 

Parkinson har flera poänger, en är ”behovets storlek kan definieras till de medel som 
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kan uppbringas” och en annan är ”ju fler inblandade personer, desto mer svårstyrd 

organisation, vilket kräver en ännu större administration”. Vår lärdom bör vara att vi 

aldrig får förlora produktionen och den operativa verksamhetens logik ur sikte när vi 

diskuterar frågor som handlar om organisation och styrning. 

Inom den offentliga sektorn i Sverige och många andra OECD-länder har det 

administrativa intresset för verksamheten ökat sedan 1980-talet, något som bl.a. har 

inneburit att man mer aktivt försöker att styra offentlig verksamhet med ekonomiska 

styrverktyg (Hood, 1995), s.k. accountingization, (Power & Laughlin, 1992). Många 

menade att förvaltningen tidigare gjort sig alltför okänslig och ostyrbar och odlat sina 

egna intressen vid sidan av sitt samhällsuppdrag. Vid början av 1980-talet fanns t.ex. 

universitetskurser (på C-nivå, som då kallades för 3-betygsnivå) där läraren vid den 

inledande föreläsningen, inte utan stolthet, förklarade att den aktuella kursen var så 

exklusiv och svår att inte någon enda student lyckats klara av samtliga delar i den under 

de senaste 4 åren. Statsmakternas införande av resultatorienterad styrning med 

resultatmått och kopplingen av tilldelade medel till dessa mått innebar sannolikt att 

positionerna därefter kunde diskuteras och klarläggas. 

När det gäller användningen av resultatmått så vet vi att människor anpassar sig till 

styrinstrumentet på både ett avsett sätt, till ett mer målinriktat beteende, och på ett icke 

avsett sätt. Författarna Meyer & Gupta (1994) kallar det senare för perverse learning 

och detta innebär att man manipulerar styrsystemet eller endast fokuserar på att uppnå 

resultat i enlighet med det omedelbara resultatmåttet. Detta innebär normalt inte några 

större problem i situationer med endimensionella mål, t.ex. inom idrottens värld, men 

kan äventyra kvalitén i verksamheter i mer komplexa sammanhang. Om t.ex. våra 

studenter skulle känna till tentamensfrågorna i förväg så skulle vi kunna förvänta oss 

bra svar på dessa men samtidigt totalt sett sämre kunskaper på kursen i fråga. Samma 

sak kan gälla i många andra komplexa sammanhang där vi förväntar oss att 

underlydande personal eller andra styrda enheter skall agera som avsett, t.ex. i vissa 

tillsynssammanhang om kontrollerna skulle göras kända i förväg.  

För att kunna välja och införa korrekta styrmedel i komplexa sammanhang som t.ex. 

tillsyn regelmässigt innebär kan det vara på sin plats att också diskutera vissa 

synpunkter på styrning och styrsystem på ett högre, erfarenhetsbaserat plan, som 

sträcker sig längre än de rön på variabel eller koefficientnivå som forskningen inom 

detta område ofta kommit att handla om.  

I takt med att samhället utvecklats, privata företag har vuxit och den offentliga sektorn 

utvecklat sin tjänsteproduktion, har verksamheten byråkratiserats men det har också 

styrningen av verksamheten. Inom verksamheter som är rutinartade behöver inte detta 

innebär några allvarliga problem, Taylorismen beskriver detta som en naturlig 

separation mellan hand och hjärna. Inom allt fler områden, både när det gäller varu- och 

tjänsteproduktion, tenderar dock kunskapsinnehållet att öka och vi vet att kunskapstung 

verksamhet till sin natur är intensiv och kräver chefnärhet och omfattande informella 

kontakter, något som skapar stora problem om styrningen utgår från logiker och 

metoder som hämtas från (industriell-) rutinverksamhet. Willoch (1994) menar att 
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tillväxten av själva organisationen, med allt fler hierarkier, tenderar att skymma den 

egentliga avsikten med verksamheten så att kontakten med kunder och klienter och 

deras önskemål försvåras. Organisationen fokuserar då uppåt mot cheferna och 

nytänkandet avstannar. Resultatet kan i värsta fall bli förlorad konkurrenskraft inom den 

konkurrensutsatta sektorn och missnöje, effektivitets- och rekryteringsproblem inom 

andra sektorer. Detta är ett resonemang som också har kopplingar till den offentliga 

sektorn. I växande byråkratier, inte minst inom den offentliga sektorn, kommer av 

naturliga skäl pengarna att strömma ner genom hierarkin uppifrån, något som riktar 

blickarna uppåt i stället för mot avnämarna och de som skall dra nytta av de olika slags 

tjänster som organisationen producerar.   

 

Peter Drucker (1974) har noterat att (amerikanska) chefer aldrig (?) inser att deras 

uppgift är att hjälpa till och göra det möjligt för sina underordnade att lära sig hur de 

skall göra sitt arbete och göra det allt bättre. Relationen chef – underställd och 

ekonomistyrningen ges i stället en utformning för att kontrollera, testa och läsa av 

prestationer och resultat, i stället för att hjälpa och utveckla personalen
7
. Detta är en 

iakttagelse som också stöds av svensk forskning. Holmberg (2003) anser att det finns ett 

behov av att förnya ledarskapet inom den svenska offentliga sektorn som präglas av att 

implementera och följa regler, rutiner och riktlinjer och undertrycker egna idéer och 

visioner om hur verksamheten skall kunna utvecklas. Den Weberska byråkratimodellen 

måste i viss mån också kunna lämna utrymme för eldsjälar och entreprenörer (eller s.k. 

intraprenörer). Iakttagelsen kan jämföras med Rombach (1991) slutsats, att man inte kan 

styra med mål (men möjligen mot mål och med hjälp av andra styrmedel). Detta är ett 

problem som långt senare också har betonats av andra forskare. Nayar (2010) menar att 

en organisations värde skapas i det som han kallar för ”värdezonen”, d.v.s. interaktionen 

mellan organisationens medarbetare och kunden (klienten). Detta innebär att 

mellanchefer, administration VD, m.fl. bör betraktas och betrakta sig själva som stöd till 

den operativa personalen (och inte tvärt om). 

 

Tanken att organisationer genom externa organ och yttre kontroll skall förmås att arbeta 

med rätt saker och på rätt sätt har fått en stor spridning under senare tid. 

Revisionsforskaren Michael Power menar att detta synsätt har fått ett genomslag som 

ibland ger intryck av universalmedicin, något som i högsta grad bör ifrågasättas. Power 

(1997) skriver: 

”Methods of checking and verification are diverse, sometimes perverse, 

sometimes burdensome, and always costly. We normally reserve these 

actions for extreme cases” 

och  

                                                           
7
 Ett liknande resonemang har tidigare förts av bl.a. Foucault (1967), senare av Foucault (1993) och inom 

redovisningsområdet av Miller & O´Leary (1987) 
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(…)” the growth of auditing is the explosion of an idea, an idea that has 

become central to a certain style of controlling individuals and which has 

permeated organizational life.” 

Sammanfattning av kapitlet 

Trots den inneboende mångfalden och komplexiteten i de styrfilosofier, metoder och 

mekanismer som redovisats i detta avsnitt skall jag försöka mig på att kort sammanfatta 

några iakttagelser som kan vara av speciellt intresse när det gäller att som chef styra 

bedömningsverksamhet: 

 

 Trovärdigheten och den yttre legitimiteten är viktig för alla organisationer. Utmärkande 

för kunskapstunga verksamheter i allmänhet och bedömningsverksamheter i synnerhet 

är svårigheten för utomstående att bilda sig en uppfattning om kvalitén i arbetet. Genom 

att fokusera på bedömningskapaciteten som den kommer till uttryck i tillgången på rätt 

djup och sammansättning på den kunskap som personalen förfogar över i förhållande till 

andra viktiga aktörer och tillgången till väl rutiniserad informationsförsörjning kan 

legitimiteten öka eller vidmakthållas. 

 Bedömningsverksamhet är oftast komplex och kunskapstung, d.v.s. verksamheter som 

kräver mycket, intensiv och informell kommunikation mellan olika medarbetare och 

mellan medarbetare och chef 

 Rekryteringen är viktig men olika typer av verksamheter kräver olika slags kunskaper 

och personliga egenskaper. I vissa fall efterfrågas djupa vetenskapliga sakkunskaper 

medan andra situationer kräver lyhördhet, anpassbarhet och förmågan att läsa av en 

situation 

 En del enklare arbetsuppgifter kan formaliseras i checklistor, manualer och regler mm 

men detta blir allt svårare och därmed ovanligare när det handlar om de kvalificerade 

bedömningarnas kärnfrågor 

 I vissa typer av verksamheter sker styrningen externt, t.ex. genom utbildning och yttre 

normgivare medan andra verksamheter styrs genom intern kommunikation och olika 

former av klanstyrning där personalen gemensamt utvecklar normer och styr varandra 

 Det krävs mycket kunskap för att bedöma om en kunskapstung bedömningsverksamhet 

har utförts på ett bra sätt. Som chef kan detta innebära att man måste delta i den 

operativa verksamheten för att kunna styra den (annars kan kanske bara formerna för 

arbetet granskas) 

 På grund av den ideografiska karaktären av arbetet bör styrningen i hög grad vara 

framåtriktad och vägledande snarare än resultatorienterad 

 Komplexiteten leder till att det ständigt finns en risk för att enskilda individer eller hela 

organisationen samlar mer information än vad som behövs eller i värsta fall 

informationsvolymer som kan hindra arbetet (s.k. information overload ), ofta i 

samband med onödigt byråkratiska rutiner. Vissa företag har dragit slutsatsen av detta 

och insett att nyttan av en omfattande skriftlig intern kommunikation inte uppväger 

kostnaden och beslutat att all (?) kommunikation skall vara muntlig 
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(...) ”I began to imagine that if you could make a paperless company, then 

many limitations no longer needed to be accepted” (Kao, 2001 om Oticon-

fallet, ett företag där vissa interna procedurer, rutiner och kommunikations-

sätt tidigare absorberade upp till 75% av kapaciteten hos den personal som 

annars borde arbeta med att utveckla nya produkter). 
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4. Praktiska erfarenheter 

Utgångspunkter 

Som redan nämnts har boken en empirisk- praktisk del där jag efter att ha samtalat med 

några chefer inom typiska bedömningsverksamheter försöker att återge deras 

erfarenheter när det gäller ledning och styrning av verksamheten. Respondenterna har 

ombetts att ge sina synpunkter på följande frågor: 

a) Hur vet ni att er personal gör bra bedömningar? 

Den här frågan är viktig eftersom alla ingripanden från en chefs sida måste göras utifrån 

en uppfattning om hur situationen ser ut och hur verksamheten går. Samtidigt är det ofta 

svårt för en chef inom en komplex bedömningsverksamhet att skapa sig en klar bild av 

hur personalen hanterar verkliga situationer. Som vi har sett så innehåller bedömningar 

två komponenter som samverkar men ofta måste diskuteras var för sig, nämligen hur 

situationen ser ut som skall bedömas och vad (om något) som behöver göras. 

Styrningen kompliceras av att vi som individer har personliga motiv som inte alltid 

sammanfaller med arbetsgivarens och att vi ofta uppfattar en och samma verklighet 

mycket olika. Den andra komponenten som en chef behöver ta ställning till fångas in i 

och med följande två frågor: 

b) Hur kommunicerar ni olika frågor om hur verksamheten gått med er personal? 

c) Hur intervenerar ni och styr verksamheten när ni upptäcker en avvikelse mellan vad ni 

ser och hur ni tycker att det borde vara? 

De samtal som redovisas i detta kapitel har syftat till att fånga in viktiga och värdefulla 

erfarenheter från olika verksamhetsområden. Den svåra avvägningen mellan bredd och 

djup har hanterats så att en grupp respondenter hämtades från sju olika expertområden. I 

den delen av intervjustudien som syftade till att ge en bredd och vid täckning 

intervjuades mellanchefer inom områdena: 

- Arbetsmiljöverket (en tidigare distriktschef - nuvarande projektledare och representant 

för staben)  

- Kemikalieinspektionen (en enhetschef) 

- Miljöförvaltningen i Stockholm (en enhetschef ) 

- Skolinspektionen (en enhetschef) 

- Strålsäkerhetsmyndigheten (en enhetschef) 

- Universitetsinstitutionen (en studierektor) 

- Vårdcentralen (en chef för vård och bemanning) 

Den andra delen av studien, har syftat till att ge en djupare inblick och förståelse inom 

ett traditionellt område där man alltid arbetat med svåra bedömningar och avvägningar, 
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riktades mot sju mellansvenska tingsrätter. Att vara chef inom detta område, med 

grundlagsskyddad integritet för den dömande personalen men med samtidiga krav på 

produktivitet, förnyelse och service, mm. innebär en intressant utmaning värd att 

undersöka.    

Materialet är här i huvudsak återgivet på det sätt och i den ordning som respondenterna 

valt att aktualisera frågorna, snarare än att strimla upp texten tematiskt, eftersom det 

speglar deras sätt att resonera, vad de uppfattar som viktigt, etc. Respondenternas egna 

ord och uttryck har också använts där det ansetts lämpligt.  

Med hänsyn till att några av respondenterna önskat vara anonyma presenteras hela 

intervjumaterialet anonymiserat men med vissa skillnader i de organisatoriska 

bakgrundsbeskrivningarna, allt beroende på vad respondenterna själva valt att acceptera. 
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4.1.1 Arbetsmiljöverket 

Svenskt arbetarskydd har en lång historia och kan åtminstone härledas till 1600-talet 

och den tidens regleringar inom ramen för skråväsendet men fick fastare konturer under 

slutet av 1800-talet. Vid denna tid handlade arbetet i första hand om att kontrollera 

förekomsten av barnarbete i fabriks- och hantverksarbete. Myndighetens resurser var 

vid denna tid ytterst begränsade men utökades i samband med att bevakningsområdet 

vidgades till att också bl.a. omfatta viss statlig- och kommunal verksamhet vid början av 

förra seklet.  

Arbetarskyddsstyrelsen inrättades vid mitten av 1900-talet och blev då chefsmyndighet 

för de ca 10 yrkesinspektionsdistrikten, en ordning som rådde ända fram till 2001 då 

den gemensamma myndigheten, Arbetsmiljöverket, bildades.  

Arbetarskyddet i Sverige har under lång tid präglats av samarbete mellan företagen, 

fackföreningarna och den statliga huvudmannen och under 1970-talet gavs t.ex. de 

fackliga skyddsombuden rätten att stoppa arbetet om man bedömde att en omedelbar 

fara förelåg. Myndighetens betoning på att finna praktiskt genomförbara lösningar kan 

också återfinnas i den bakomliggande lagstiftningen som generellt sett har formen av 

ramlag och ger utrymme både för att finna situationsspecifika lösningar och för 

anpassning allt eftersom nya problem och lösningar uppträder. 

Den nuvarande arbetsmiljölagen (Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160, senast ändrad 

2013:610) syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och till att i övrigt 

uppnå en god arbetsmiljö. Lagen är tillämplig för allt arbete som utförs för en 

arbetsgivares räkning, även för svenska fartyg i sjöfart utanför Sveriges sjöterritorium. 

Arbetsmiljölagen är omfattande och här ges endast några exempel på vad den 

innehåller. I lagen stadgas generellt att arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med 

hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.  Vidare 

skall arbetsförhållandena anpassas till människors olika förutsättningar i fysisk och 

psykiskt avseende samt att arbetstagarna skall ges tillfälle att medverka i utformningen 

av sin egen arbetssituation och i det förändrings- och utvecklingsarbete som rör denna. I 

lagen nämner man också att arbetet skall utformas så att det ger möjlighet till variation, 

social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. 

Arbetshygieniska förhållanden när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och likande skall 

vara tillfredsställande och maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara 

så beskaffade, placerade och brukas så att de inte äventyrar hälsa och leder till 

olycksfall. 

Arbetsmiljöverket skall på regeringens uppdrag se till att privata-, statliga- och 

kommunala arbetsställen uppfyller de rådande arbetsmiljö- och arbetstidslagarna. 

Ansvaret för att arbetsmiljön uppfyller rådande bestämmelser när det gäller att 

undanröja riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet och att trygga de fysiska, psykiska, 

sociala och arbetsorganisatoriska förhållanden ligger på arbetsgivaren men 

arbetsmiljöverkets uppgift är att ge allmänna råd, utfärda detaljerade föreskrifter och att 
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genom arbetsplatsinspektioner kontrollera att dessa följs. Vidare har arbetsmiljöverket 

ett samlat ansvar för handikappfrågorna inom arbetsmiljöområdet och svarar därutöver 

för statistik om arbetsmiljö och arbetsskador i Sverige. 

Arbetsmiljöverket (instruktion SFS 2007:913) leds av en myndighetschef 

(generaldirektör) och vid myndigheten finns ett insynsråd bestående av sju ledamöter 

samt partssammansatta samrådsorgan som stöd för verksamheten.  

Verksamheten leds och samordnas idag med hjälp av en ledningsstab för planering och 

uppföljning av verksamheten, en verksamhetscontroller, en avdelning för 

processledning och IT-frågor. Därutöver finns fem avdelningar, nämligen: 

 

- en inspektionsavdelning 

- en avdelning för regler 

- en analysavdelning 

- en kommunikationsavdelning och 

- en juridiska avdelning 

 

Av dessa är inspektionsavdelningen den största med ca 350 medarbetare av de totalt ca 

520 som arbetar inom myndigheten. 

Vår respondent har tidigare varit chef för ett yrkesinspektionsdistrikt men leder numera 

ett antal projekt med totalt ca 60 medarbetare.  

Distrikten arbetar efter samma regler men Arbetsmiljöverket har traditionellt sett i hög 

grad litat till erfarenheten hos sina inspektörer och respondenten menar att kontexten 

eller det geografiska området betyder mycket för hur regelverket tolkas och appliceras. 

Detta beror naturligtvis i hög grad på stora skillnader i de verksamheter som bedrivs på 

de olika arbetsställena men det har också utvecklats olika kulturer i de skilda distrikten. 

På så sätt menar en del att t.ex. Stockholmsdistriktet som är ett av de fem 

yrkesinspektionsdistrikten tillämpar regelverket enligt en strängare praxis (något som 

också kan bero på att storstaden ger ett mer begränsat utrymme för informella 

styrmedel). I Stockholm skrivs mycket fler förelägganden men mönstret kan inte sägas 

vara enhetligt. Detta gäller t.ex. beträffande de personliga assistenterna och deras 

arbetsmiljö. I Malmö har det hänt att man låtit det gå upp till 18 månader efter en 

inspektion där man uppmärksammat brister utan att man skrivit något föreläggande.  

Vissa inspektörer har tidigare verkat som skyddsombud men denna bakgrund blir allt 

mer ovanlig. I dag är de flesta som nyanställs på myndigheten akademiker med en 

ganska blandad kompetens där vissa är beteendevetare, ekonomer, tekniker eller har en 

yrkesutbildning. Detta styrs dock i hög grad av de behov som anses föreligga. I 

Stockholmsdistriktet saknade man t.ex. ergonomisk kompetens som därför prioriterades 

vid nyanställningarna. Efter rekryteringen går alla en inspektörsutbildning under ca ett 
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år. Denna utbildning handlar bl.a. om gällande rättsregler, myndighetsrollen och 

inspektörsrollen.  

Verket har en ny organisation sedan hösten 2013 (sattes i verket våren 2014) där 

avsikten bl.a. har varit att bryta upp de tidigare homogena grupperna av inspektörer, 

något som dock vissa regioner/kontor redan gjort sedan en tid. Tidigare arbetade man 

med mer renodlade kompetenser, något som idag medvetet ersatts av en strävan mot 

blandade kompetenser i inspektionsarbetet. Avsikten är att alla idag skall bli 

allmäninspektörer och kunna inspektera allt oavsett bakgrund och detta styrs också i 

sammansättningen av inspektionsgrupperna där cheferna bestämmer gruppernas 

sammansättning, dock även här beroende på identifierade behov och inte minst den 

riskvärdering som görs ute på regionerna.  

När det gäller de enskilda yrkesinspektörerna skiljer de sig åt i hög grad. ”De duktigaste 

ser allt och kan allt och skriver sedan utmärkta rapporter på ca 12 sidor medan vissa 

bara går efter sin lista”, säger respondenten. 

Inom arbetsmiljöområdet finns mer än 1000 paragrafer att ta hänsyn till och allt kan 

enligt respondenten inte tillmätas samma vikt, det gäller att prioritera. Det finns t.ex. 

klara regler om tillgången på dagsljus på arbetsplatserna men om denna regel skulle 

följas strikt så skulle konsekvensen bli att alltför många arbetsplatser och företag direkt 

skulle behöva stängas ner.  

”Många inspektörer är mycket engagerade i sitt arbete. Vid inspektionerna 

är det inte ovanligt att de tänjer litet på gränserna. Här är det viktigt att se 

vad som är viktigt i en situation. Vissa är väldigt offensiva och går på det 

som de tycker borde vara förbjudet snarare än det som verkligen är 

förbjudet”, säger respondenten. 

Alla chefer följer med ut på inspektionsbesök i viss mån (vid ungefär 10-15 % av 

besöken) och alltid i de svårare ärendena som totalt sett utgör ca 2 %. Numera har 

sektionscheferna fått ett större ansvar, detta låg tidigare på regioncheferna. När det 

gäller svårigheten att vara chef för den här typen av verksamhet menar respondenten att 

vissa chefer har märkbart mycket lättare att bilda sig en uppfattning om hur det 

egentliga inspektionsarbetet fungerar, helt enkelt eftersom de oftare än sina kollegor 

följer med ut på inspektionerna. Inspektionsmeddelandena innehåller krav på någon 

eller några åtgärder i ca 80-90 % av fallen och när dessa har åtgärdats så ser inte 

cheferna något av verksamheten över huvud taget. 

En bra och duktig inspektör kan sälja in sitt budskap ute på arbetsställena- har en god 

pedagogisk förmåga att lära och kommunicera - medan vissa andra inspektörer bara är 

rena paragrafryttare. Det blir ofta mycket samtal vid inspektionsbesöken och när sedan 

kraven kommer känner företaget kanske inte igen sig.  Detta kan hanteras bättre när 

cheferna följer med ut på inspektionerna. 
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Förr skulle inspektörerna klara av ca 90 inspektioner per år men idag har detta ökat till 

ca 140 per år. Tidigare sågs också detta som individuella mål men i dag ser man det mer 

som mål för hela sektionen där vissa klarar av mer medan andra tillåts underprestera 

något, detta är nu mer upp till cheferna att prioritera. Det här är också en kulturfråga där 

vissa inspektörer tycker att man nått sin maximala prestationsförmåga trots att det ofta 

rör ganska enkla frågor av typen ”denna stege är trasig” medan andra ibland hinner med 

mycket mer trots att det kanske handlar om komplexa inspektioner, t.ex. arbetsmiljön 

inom vårdsektorn. 

Även när det gäller synen på dokumentation i samband med inspektionerna skiljer det 

sig mellan olika typer av inspektioner. Inom byggsektorn finns det t.ex. en kultur som 

går ut på att man inte skriver så mycket i sina inspektionsmeddelanden. Även om man i 

och för sig får till rättelser på arbetsplatsen så innebär detta förfarande att man går miste 

om en hel del organisatoriskt lärande eftersom kännedom om förhållandena stannar hos 

den enskilde inspektören. En del inspektörer försöker smyga igenom sina förelägganden 

utan att passera chefen (man tycker att frågorna är alltför känsliga). 

Cheferna håller 2 årliga samtal med sina anställda- ett utvecklingssamtal och ett 

lönesamtal. Inför dessa möten skall cheferna plocka ut ett stickprov på ca 10-16 ärenden 

som diskuteras. Även en bevakningslista skall tas ut från diariet där man kan se hur de 

anställda har hunnit med sina ärenden. Här kan man enligt respondenten se att cheferna 

är mycket olika.  Cheferna gör också tre årliga uppföljningar per år där man kan se hur 

var och en av de anställda ligger till och i vad mån som de hinner med sina ärenden. I de 

fall inspektörerna inte hinner med sina ärenden så skall cheferna hjälpa till att prioritera 

fram de viktigaste ärendena. Detta inträffar när cheferna ser att en inspektör t.ex. har 

alltför långa väntetider (upp emot 6 månader) innan man kommer med sina 

förelägganden till företagen. Det är viktigt eftersom det innebär att myndigheten förlorar 

trovärdighet.  Då frågar man sig – ”varför ser det ut så här och vid stora avvikelser har 

kanske inte cheferna hanterat frågan så bra”.  

Vid utvecklingssamtalen skall chefen och den anställde samtala kring arbetet och hur 

detta har gått. Här blir det svårt för de chefer som inte brukar följa med ut på fältet så 

ofta, att se vad inspektörerna gör bättre eller sämre, eftersom de endast har den skriftliga 

dokumentationen att förlita sig på. Det är viktigt att ha tillgång till egen förstahands-

information. 

Verket arbetar med kompetensutvecklingsplaner och att tillhandahålla ett antal 

påbyggnadskurser (kurser som dock inte alla inspektörer går).  Det finns också ett inslag 

av klanstyrning eller klanbildning bland personalen där vissa inspektörer inte vill gå ut 

med andra än de med liknande bakgrund, detta har t.ex. gällt inom byggområdet där 

man tidigare inte varit så benägna att arbeta med s.k. mjuka (t.ex. psykologiska) frågor.  

Vid sektionsmötena kan chefen lyfta olika frågor som uppfattas som besvärliga. Det 

sker då ofta i form av s.k. ärendehandledning då man väljer ut ett antal ärenden som 

sedan diskuteras i grupp med chefen och inspektörerna närvarande, ett förfarande som 

redan tillämpats mycket i t.ex. Göteborg. 
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Tidigare fanns ett uttryck inom yrkesinspektionen som gick ut på att ”du är en riktig 

inspektör först när du har fått minst tre JO-anmälningar på dig- om du inte drar på dig 

några anmälningar så ställer du för lätta krav”. När myndigheten får en JO-anmälan så 

skall myndigheten yttra sig över detta (anmälan går då till myndigheten- inte 

inspektören). 

Den juridiska avdelningen ger en återkoppling till inspektörerna och kan t.ex. säga ”här 

var ni litet fel ute och var kanske litet för stränga”. Detta är bra för lärandet i 

organisationen. Juridiska avdelningen läser också alla domar inom området och 

reflekterar över vad som skulle hålla i en domstol. 

En fråga som respondenten arbetar mycket med är strävandena efter att uppnå mer 

enhetliga bedömningar. Detta är svårt att uppnå i praktiken men en direkt effekt av detta 

arbete är att det nu är lättare att hitta i regelfloran. 

En arbetsgrupp sysslar med att ta fram en s.k. bruttolista över typiska brister som är 

branschspecifika. Dessa är dock inte tvingande utan tjänar som vägledning vid 

temainspektionerna. Myndigheten arbetar också mycket med vissa kampanjer i 

opinionsbildande syfte, riktade t.ex. till montörer. I en del fall väljer EU ut vissa frågor 

som då blir tvingande och i dessa fall skall man bara ställa vissa specificerade krav. 

Nu sammanställs en databas över godkända krav med vissa standardformuleringar (som 

dock kan redigeras och anpassas till lokala förhållanden) för att underlätta för 

inspektörerna. Många inspektörer vill spara sina egna krav i de centrala databaserna 

med detta har myndigheten hittills sagt nej till. 

Tidigare fanns ett chefsaspirantprogram men idag är det få inspektörer som går vidare 

och blir chefer. På senare år har därför alltfler chefer rekryterats utifrån. Här menar 

respondenten att detta inte fungerat så bra, genom att bättre ta tillvara den erfarenhet 

som inspektörerna har kan mycket tid sparas i chefsprogrammet och de chefer som nu 

kommer utifrån hamnar lätt i en tillitskris mot sina medarbetare. 
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4.1.2 Kemikalieinspektionen (KemI) 

Kemikalieinspektionen är en relativt ung statlig tillsynsmyndighet (inrättades 1986 och 

övertog då Produktkontrollnämndens uppgifter) och de idag ca 270 anställda ansvarar 

för att företagen och andra organisationer sköter sin kemikaliekontroll på ett 

tillfredsställande sätt så att inte människors hälsa eller miljön tar skada. Myndighetens 

verksamhet regleras närmare i Förordning (2009:947) med instruktion för 

Kemikalieinspektionen. Myndigheten skall inom Sverige, inom EU och globalt verka 

för att uppnå det av riksdagen uppsatta miljökvalitetsmålet ”En giftfri miljö” genom att 

bl.a. genomdriva nya lagar och regler.  

Vidare skall Kemikalieinspektionen arbeta med: 

- Att utöva tillsyn över importörer och tillverkare av kemiska produkter och biotekniska 

organismer och varor 

- Att ge stöd till kommuner och länsstyrelser i deras tillsyn 

- Att delta i EU:s gemensamma program för att bedöma och begränsa risker inom KemI:s 

bevakningsområde 

- Att verka för att uppnå målet med en giftfri miljö genom dialog- och överenskommelser 

med näringslivet 

- Att registrera kemiska produktet och ansvara för den officiella statistiken om försålda 

och använda kemikalier 

- Att pröva ansökningar om godkännande av bekämpningsmedel 

- Att tillsammans med EU bedöma verksamma ämnen i bekämpningsmedel   

- Att lämna information inom sitt bevakningsområde, t.ex. ge ut nyhetsbrev, faktablad 

och rapporter 

Myndigheten leds av en generaldirektör och vid sidan av det sekretariat som står till 

ledningens förfogande finns 3 avdelningar inom myndigheten, nämligen: 

 En avdelning för utveckling av lagstiftning och andra styrmedel 

 En avdelning för tillstånd och upplysning, och 

 En avdelning för tillsyn och registratur 

Vår respondent är chef för enheten för tillsyn av bekämpningsmedel och varor, en enhet 

som utöver chefen själv innefattar 12 inspektörer.  

Respondenten beskriver att man inom den aktuella tillsynsverksamheten har att ta 

hänsyn till ungefär 10 olika typer av lagar och författningar. Inom EU är ca 7-8 aktuella 

lagar berörda och vidare handlar det om att ta hänsyn till de EU-direktiv som får 

genomslag i svensk lag och vissa speciallagar (t.ex. leksakslagen, m.fl.). Vissa lagar är 

hårda och upplevs som kantiga och tvingande, vid kemisk analys så måste t.ex. 

gränsvärdet för ett visst ämne kanske ligga under 0,1 % i leksaker. I andra fall granskar 

man om företagen har ett bra och godtagbart arbetssätt vid en viss hantering vilket ger 

utrymme för en mer öppen bedömning. 
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Generellt sett beskriver respondenten regelverket som extremt komplext. Reglerna är 

detaljerade men har trots detta oftast en svårhanterlig gråzon. Bekämpningsmedlen t.ex. 

skall vara godkända och denna fråga medför stora ekonomiska konsekvenser för de 

berörda företagen. 

I Sverige blir vi alltmer beroende av EU-lagstiftningen och till skillnad mot 

förhållandena i Sverige så finns inte inom EU klarläggande och vägledande förarbeten 

att tillgå. Detta ger upphov till speciella svårigheter eftersom det är viktigt att 

tillämpningen av regelverket harmoniseras för att uppnå en samsyn inom EU.  

Det är vid den praktiska tillämpningen av regelverket som man upptäcker att man 

befinner sig i en gråzon men detta hanteras då ofta genom att man inom myndigheten 

frågar sig om det handlar om att det aktuella ämnet har en primär eller sekundär 

funktion. När det t.ex. gäller sådana täcken som används av ridskolorna, s.k. hästtäcken, 

så kan det finnas otillåtna bekämpningsmedel (insektsmedel) i produkten men detta är 

då inte ett exempel en sådan primär funktion för produkten som avses i regelverket. Vid 

primär funktion skall ämnet godkännas men om det rör sig om en sekundär funktion 

räcker det med att man informerar om ämnet. I sista hand avgörs denna typ av 

bedömningsfrågor av EU-domstolen.  EU-frågorna ökar i betydelse och respondenten 

säger spontant: 

-”EU vill styra allt mer”. 

Vissa ämnen är helt förbjudna och detta gör situationen svår att hantera i verksamheter 

med ett brett produktutbud., t.ex. i Claes Ohlsson´s sortiment, eftersom alla produkter 

skall vara godkända. 

Det finns en viss arbetsfördelning mellan de olika aktörerna i Sverige. KemI fokuserar 

på vad som tas in i Sverige medan kommunerna kan fokusera på den lokala tillsynen 

men då har frågorna många gånger redan fångats upp i tidigare led. 

Det finns 4 stora varugrupper av intresse för KemI, de är: 

- Kläder och skor 

- Leksaker 

- Elektriska artiklar 

- Byggsektorn 

Detta innebär att nästan allt som säljs i Sverige och alla som säljer någonting blir 

berörda av KemIs myndighetsutövning i någon mån. 

Det andra stora tillsynsområdet, kemikalierna som t.ex. bekämpningsmedlen, bygger på 

en annan lagstiftning och här utövas tillsynen smalare och efter ett rullande schema. 

Först skall de nya produkterna anmälas till Kemi och här kan myndigheten välja hur 

man vill fokusera sin tillsyn. Ibland, t.ex. när det har hänt någonting speciellt som 

väcker myndighetens intresse, väljer Kemi att följa upp en hel bransch. Vissa branscher 
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är mycket heterogena (t.ex. leksaker) medan andra är homogena och enklare att 

fokusera tillsynen på (t.ex. golvmaterial). 

Myndigheten agerar i viss mån också på tips från kommunerna. Dessa tips (ca 300 per 

år) upplevs av myndigheten som mycket blandade till sin karaktär och det kan ibland 

vara svårt att bestämma hur man skall gå vidare med dessa, t.ex. om man skall skapa 

resurskrävande projekt kring frågan. 

KemIs ansvar upphör vid försäljningen av en produkt (men myndigheten kan 

fortlöpande kräva att företagen informerar om hur produkten skall hanteras). I 

näringslivet så händer det också att konkurrerande företag anmäler varandra. 

Myndighetens kan t.ex. få tips av karaktären att ”man får ont i huvudet av en viss 

vara”. Det kan då röra sig om att någon aktör säljer bekämpningsmedel utan 

godkännande. 

Riskbedömningen är en viktig del i KemI:s verksamhet men numera skall företagen 

själva göra allt mer av detta. Resultatet har blivit att vägledningen har blivit mer 

formaliserad och detta har ökat betydligt under senare tid.  Frågorna kodifieras idag mer 

strikt vilket leder till att det blir allt mindre av öppna bedömningar- på gott och ont, 

säger respondenten. 

KemI gör upp en strategi för prioriterade varugrupper. När det t.ex. gäller leksaker så 

bygger detta på en riskanalys. Här får man ta hänsyn till att branschen är heterogen där 

vissa aktörer har bra ordning medan detta är svårare vid en mer diffus distribution (det 

säljs t.ex. mycket leksaker via bensinmackarna). Det är inte heller säkert att det finns 

bra branschorganisationer att samarbeta med, detta gäller t.ex. många 

konsumentprodukter. Man arbetar också med stickprov och där är myndighetens strategi 

att påföljden skall vara satt så att företagen skall kalkylera med risken att åka fast.  

I verksamhetsplaneringen finns en övergripande strategi och ibland återfinns också det 

prioriterade området i regleringsbrevet vilket ökar myndighetens fokusering på området 

men i praktiken är det respondentens egen enhet som själv i hög grad väljer sitt 

arbetssätt efter en omfattande diskussion bland personalen (och ibland inom hela 

myndigheten där t.ex. juridiska avdelningen kan ha en hel del synpunkter). 

Myndigheten frågar sig ofta internt. Hur skall vi göra med detta? Man vill uppnå en 

gemensam bedömning i allmänna frågor. Juridiska frågor och frågor mot framtiden får 

ofta i praktiken större utrymme vid dessa diskussioner. 

En praktisk fråga som ofta diskuteras är t.ex. produkternas informerande etiketter - som 

generellt sett skall vara på svenska – myndigheten frågar sig – ”får de vara flersidiga 

och dras ut” (t.ex. på färgburkarna och vissa andra kemikalier, något som man inom 

myndigheten inte tycker om). Lagstiftningen är klar men borde enligt respondenten 

kanske förtydligas ytterligare. En annan policyfråga är sedan hur produkten skall 

hanteras när myndigheten beslutat att hanteringen måste ändras. Måste varan dras 

tillbaka omedelbart eller får man t.ex. först sälja slut på sitt lager? Den här typen av 
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frågor diskuteras ofta på enhetsmötena men ibland också vid separata möten med 

juristerna.  

Det har skett en förändring i myndighetens sätt att uppträda mot företagen. Tidigare 

anmodade man företagen i högre grad att vidta vissa åtgärder och utnyttjade inte 

föreläggandet så ofta, idag är det tvärtom så att företagen oftare föreläggs, myndigheten 

menar att det blir tydligare på så sätt. Det diskuteras inom myndigheten hur reglerna vid 

föreläggande (företagens verkliga agerande) skall följas upp – skall t.ex. företagen 

informera återförsäljarna om vissa saker. I praktiken är det dock svårt att föra den här 

typen av ärenden vidare, det är t.ex. svårt för åklagarna att bevisa oaktsamhet. 

I den svenska lagstiftningen saknas krav på egenkontroll hos företagen. När det gäller 

lagföringen så uppstår stora skillnader mellan olika produkter eftersom frågorna faller 

under olika juridiska system, så kopplas en del frågor till miljödomstolen medan andra 

frågor (t.ex. leksaker) faller under leksakslagen och går till allmänt åtal där man kan 

stoppa försäljningen av en vara. 

När KemI söker ny personal vill man att inspektörerna skall ha en grundexamen från 

universitet med kemisk eller miljörättslig inriktning. Många inom myndigheten har 

dessutom olika slags påbyggnadsutbildningar från universiteten. En annan bakgrund är 

att personal har anställts som tidigare varit kommunala miljöinspektörer, en grupp 

anställda som upplevs som värdefulla eftersom de har kunskaper inom området offentlig 

förvaltningsrätt och inspektionsverksamhet. 

En bra inspektör skall kunna arbeta självständigt och skall också kunna kommunicera på 

ett bra sätt men en annan viktig personlig egenskap är det goda omdömet, säger 

respondenten. Nästan allt arbete sker numera i projekt och vid inspektionerna arbetar 

personalen i par.  

Vissa personer har svårt att få saker att hända. Det kan t.ex. handla om att man hela 

tiden söker mer information om ett speciellt företag eller i fråga om det aktuella ämnet i 

sig, etc. Många av de anställda är också personligen mycket engagerade i sitt arbete men 

detta får inte ta över myndighetsarbetet så att gällande myndighetspolicy åsidosätts och 

hur resultaten sedan kommuniseras till företagen är en viktig fråga eftersom allt måste 

ha ett tydligt stöd i lagen. Denna del av verksamheten styrs generellt sett upp av att 

chefen går in vid beslutstillfället och alla beslut granskas dessutom också av juristerna.  

Det är viktigt att kunna se när det är dags att fatta beslut eller att förstå vilka frågor som 

man skall ställa till olika aktörer. Detta bygger på omdöme och i viss mån också på att 

man måste våga fatta beslut, annars fungerar inte myndighetsarbetet. Äldre anställda vill 

kanske bli projektledare när de tröttnat på den operativa verksamheten. Med tiden 

utvecklas en förmåga att se vad som är viktigt och detta gör att mer erfarna ofta har 

lättare att fatta beslut. I detta sammanhang kan man t.ex. påpeka att myndighetens 

äredehanteringssystem inte används för uppföljning av de anställdas prestationer utan är 

mest till för diariet.   
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Arbetet på KemI upplevs som fritt och innebär enligt respondenten lagom mycket resor 

och de flesta anställda har ett genuint miljöengagemang, så de flesta inom myndigheten 

upplever att arbetsuppgifterna och sakfrågorna är lätta att ta till sig. Myndigheten menar 

också att man medvetet vill erbjuda en trevlig miljö och ett arbete som kan kombineras 

med familjeliv eller deltid. Det kan ibland uppstå arbetstoppar eller kapacitetsproblem i 

samband med t.ex. föräldraledigheter eller på grund av att olika personer hinner olika 

mycket men den typen av frågor hanteras inom projekten.  

Det är viktigt att det blir rätt bedömningar och att bedömningarna stäms av inom KemI 

och harmoniseras inom EU. I enskilda ärenden sker en viss vägledning i samband med 

överklagande av ärenden (vilket dock sker ganska sällan) och när detta sker så 

diskuteras detta som en ändring av intern praxis. Även domar i andra länder följs upp på 

ett likande sätt. 

Genom omfattande interna diskussioner kring ärendehanteringen menar myndigheten att 

man förvissar sig om att man arbetar på rätt sätt. KemI utövar tillsyn men mäter inte 

effekterna av tillsynen – resultatet av denna på sikt. Om man finner många brister inom 

ett område så ger detta upphov till ett lärande och vägledning inför framtiden men 

myndigheten själv följer inte upp och kopplar frågorna till hälsoaspekterna, de 

långsiktiga effekterna, som t.ex. när det gäller cancer. Myndigheten gör emellertid 

uppföljningar hos företagen, t.ex. om företaget i fråga efter en inspektion är bättre insatt 

i regelverket, men eftersom det hela tiden kommer nya regler är det ibland svårt att mäta 

motpartens inlärning. Om myndigheten gör många inspektioner men inte finner 

någonting att anmärka på så lär man sig av detta också. 

Respondenten håller utvecklingssamtal och löpande avstämningar med sin personal 

ungefär varje månad (eller vid behov). Vid dessa möten tas ”allt upp” beroende på 

person men det mesta klaras av spontant vid behov. Den vanligaste frågan är 

arbetsbördan och om arbetet löper på som förväntat. Lönesamtal hålls en gång per år. 

Svårigheten med att vara chef på KemI ligger, enligt respondenten, till stor del i 

lagstiftningens komplexitet (när man som respondenten inte själv är jurist), att hinna 

med och att prioritera rätt. Vissa saker kommer fram löpande från medarbetarna, t.ex. 

vid utvecklingssamtalen eller på annat sätt. Respondenten säger, ”verksamheten måste 

gå framåt – detta har prio ett- och här gäller det att hitta flaskhalsarna och få bort 

dessa. I praktiken lär man sig att skilja ut det som är viktigt men inte bråttom och det 

som är bråttom men inte viktigt och hur dessa olika fall skall hanteras”.  

Respondenten framhåller vidare att man hela tiden försöker att fokusera på det 

innehållsliga och avstår från att styras av den rena verksamhetsstatistiken: 

-”Vi har hittills lyckats hålla pinnmålen borta från vår verksamhet”. 

Respondenten menar att man i framtiden borde kunna dra mer nytta av den samlade 

erfarenheten, med mer av samordning inom EU och inom verket (KemI). Frågorna är ju 
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ofta de samma, det handlar oftast om samma farliga varor och ämnen inom EU-

länderna. 

”I stället för att granska 10 leksaksföretag kanske man kan kommunicera 

med 100 som kanske kommer att bli granskade, detta kan göra att 

informationens genomslag ökar och efter de faktiskt gjorda inspektionerna 

kan man också lägga större vikt vid att kommunicera resultatet av dessa 

inspektioner så att det når ut till samtliga berörda”, säger respondenten.  

Det skulle också vara önskvärt att regelverket bättre anpassas till företagens verksamheter. 

Detta, menar respondenten, borde man tänka på när nya lagar tillskapas.  
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4.1.3 Miljöförvaltningen i Stockholms stad – livsmedelskontrollen 

Många aktörer är idag på olika sätt inblandade i den övergripande frågan om kvalitén på 

våra livsmedel och hanteringen av vår mat. På central nivå har vi Livsmedelsverket 

(instruktion SFS 2009:1426) som är en central expert- och kontrollmyndighet på 

livsmedelsområdet. Myndigheten uttrycker på sin hemsida sin vision och säger sig 

arbeta i konsumenternas intresse för: 

 Säker mat och bra dricksvatten 

 Att informationen om maten är pålitlig så att ingen blir lurad 

 Att främja bra matvanor  

Detta förverkligas genom att myndigheten enligt sin instruktion (§2) bl.a. skall: 

- Verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela landet 

- Leda, samordna och följa upp livsmedelskontrollen 

Den operativa kontrollen sker däremot i hög grad på lokal nivå och enligt 

Livsmedelslagen (SFS 2006:804, §11) skall: 

”Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och beslut 

som meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av 

lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna 

utövas av Livsmedelsverket, länsstyrelserna, andra statliga myndigheter och 

kommunerna i enlighet med vad regeringen bestämmer.” 

Vår respondent är mellanchef vid miljöförvaltningen i Stockholms stad. Under 

miljöförvaltningens ledning sorterar tre enheter: 

 Plan och miljö som bl.a. ansvarar för frågor om energi, klimat och stadsmiljön 

 Hälsoskydd med frågor som bostad och miljö (närmiljö och offentlig miljö) 

 Livsmedelskontrollen (som är av speciellt intresse här)  

samt en enhet för verksamhetsstöd som är en stabsfunktion med ansvar för ekonomi, IT-

frågor, personal och juridik, mm. 

Livsmedelskontrollen i Stockholm skall kontrollera de ca 7000 livsmedelsverksamheter 

som finns inom deras bevakningsområde, däribland restauranger, gatukök, 

livsmedelsbutiker, livsmedelsproducenter, torghandeln och skolkök. Man skall också 

inom avdelningen föra register över de livsmedelsanläggningar som finns inom 

området, göra återkommande kontroller av att reglerna följs, ta prover på dricksvatten 

och livsmedel när det gäller bakteriehalt och sammansättning. Det ligger också på denna 

avdelning att ta emot de klagomål som kommer in från allmänheten och svara på 

uppkomna frågor som berör verksamhetsområdet. 

Inom livsmedelskontrollen i Stockholms stad arbetar ca 50 inspektörer, varav ungefär 

50 % är jurister och 50 % är naturvetare, två kompetensområden som enligt 
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respondenten överlappar varandra i verksamheten. Avdelningen förfogar också över tre 

veterinärer. Verksamheten i Stockholm har en ganska stor personalomsättning. Just nu, 

säger respondenten, skall drygt 10 inspektörer anställas, det är nästan 25 % av 

arbetsstyrkan. Många går till den privata sektorn, till livsmedelsverket, några skall bli 

småbarnsföräldrar, etc. De nyanställda måste sedan introduceras i det nya systemet. 

Verksamheten är i hög grad regelstyrd av ca 260 rättsakter (lagar och andra regler) 

varav många kommer från EU. Eftersom EU-reglerna är rörliga och stadda i ständig 

förändring så kräver dessa en ständig anpassning hos de inblandade myndigheterna.  

Den stora volymen av kontroller handlar om frågor kring livsmedelshygien. Här arbetar 

man enligt respondenten med kravnivåer som kontrolleras rutinmässigt, t.ex. hos 

gatuköken och restaurangerna och som sedan mer eller mindre bockas av vid 

inspektionsbesöken.  

Stockholms livsmedelskontroll är en stor och resursstark organisation vilket innebär att 

förvaltningar runt om i landet vänder sig hit för att få reda på hur vissa frågor hanteras 

här. I Stockholm har man enligt respondenten experter inom alla viktiga områden 

eftersom man anser sig ha råd med detta. Storleken innebär också att man inom 

förvaltningen kan starta olika utvecklingsprojekt för att genomföra vissa undersökningar 

och för att utveckla väl anpassade metoder. Ett exempel på detta var t.ex. ett 

projektarbete 2012 om hur kosttillskott skulle granskas. Här var en av de svåra frågorna 

hur man skulle hantera de syntetiska ämnen som tillförs dessa produkter, något som 

också förorsakade vissa gränsdragningsproblem mot andra regelverk och myndigheter. 

Man frågade sig, skulle tillsynen ske inom ramen för livsmedelskontrollen eller 

läkemedelskontrollen? För att identifiera de mest riskabla ämnena använde man sig av 

kvalitetssystemet 6 Sigma
8
 och utvecklade en identifikationsmetod som sedan kom att 

förankras och tillämpas inom hela EU. Hela detta område är emellertid i hög grad 

regelstyrt och när man skulle formalisera sina rön och skriva rapport så tog juristerna 

över. Detta är ett exempel som respondenten vill lyfta fram och idag kommer man enligt 

honom till Stockholm från kommuner i hela landet för att lära sig att identifiera 

kosttillskott. 

Administrativt, inom förvaltningen, är arbetet i hög grad målstyrt. Den stora mängden 

detaljer i det interna regelverket som man arbetade med tidigare har nu försvunnit 

eftersom dessa inte på något sätt kunde kopplas till det övergripande målet om bättre 

livsmedel eller livsmedelshantering. De nuvarande reglerna är från 2004. Även från 

näringslivets sida drev man på denna förändring, man ville ha målstyrning för att själva 

kunna söka egna lösningar på olika problem och detta accepterades av statsmakterna. I 

praktiken innebär detta att regelverket numera informerar om vad som skall uppnås men 

inte hur detta skall uppnås. Nu bygger systemet i hög grad på att de olika branscherna 

själva utvecklar riktlinjer som sedan skall följas (t.ex. när det gäller regler för att inte 

                                                           
8
 Sex sigma (Six Sigma), en generell metodik för förbättringsarbete i projekt som syftar till identifiera och minska orsakerna 

till oönskad variation och defekter inom tillverknings- och affärsprocesser, mm för att uppnå effektiviseringar och 

besparingar. 
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vilseleda konsumenten). Ett resultat av denna förändring har enligt respondenten 

inneburit att, som han uttrycker det, ”det hela har dock i hög grad blivit en 

bedömningssport - det som tidigare var ett binärt system - vilket direkt slår på 

organisationen så att det ställer krav på en allt högre kompetens”. Systemet idag ställer 

också krav på en rörlig kompetens vilket kräver ett ständigt kollegialt erfarenhetsutbyte, 

något som innebär stora svårigheter för små myndigheter. Praxis blir på detta vis svår 

att överblicka och myndigheten arbetar mycket med kompetensutveckling. 

Inom livsmedelskontrollen i Stockholm finns 4 enheter, varav 3 är kontrollerande, samt 

en juridisk enhet och alla medarbetare har enligt respondenten lika lätt att nå sina 

respektive chefer. Cheferna skall vara insatta inom sakområdet och hjälper till när det 

handlar om svåra bedömningar. De följer också med ut på fältet i vissa fall – numera allt 

oftare efter målstyrningsreformen. 

För att inspektörerna skall kunna känna till de aktuella frågorna hålls interna tematiska 

studiecirklar ungefär var 3:e vecka samt kurser om till exempel märkning av vissa varor. 

Kontrollraporterna peer review:as (granskas av sakkunniga kollegor) efter inspektions-

besöken och alla beslut som är överklagningsbara går via chefen (respondenten själv). 

Vid chefsmötena går man igenom och följer upp besluten- vid likartade situationer skall 

också besluten vara lika. Myndigheten skall kunna verifiera det man gör. Verksamheten 

följs upp med indikatorer och statistik i ett eget IT-system. En övernitisk (eller tvärtom 

alltför slapp) inspektör syns direkt i statistiken efterson alla anställda och deras statistik 

representeras grafiskt i systemet. Utfallet av rapporterna triggar en chefsnärvaro men 

detta kräver att cheferna inte är konflikträdda. Nu har systemet stabiliserat sig men 

tidigare kände sig inspektörerna övervakade (nu är det möjligen tvärtom – att 

inspektörerna efterfrågar chefernas synpunkter), säger respondenten. Nyligen 

avskedades en inspektör på grund av att arbetsgivaren menade att denne fattade allt för 

många felaktiga beslut. Alla hans inspektioner (600 kontroller som följdes upp) var utan 

avvikelser och så ser inte verkligheten ut.  

Många nya inspektörer är enligt respondenten litet trubbiga – binära – i sina 

bedömningar. De mer erfarna inspektörerna och med tiden blir personalen mer 

nyanserad. De bästa inspektörerna är enligt respondenten ofta de som varit i yrket i ca 3-

4 år. Äldre inspektörer har erfarenhetsmässigt en tendens att bli litet förlåtande (eller 

hemmablinda). Man kanske, enligt respondenten, bör cirkulera inspektörerna mer. I 

Nederländerna lät man hästkött passera som nötkött. Det borde man ha fångat upp i sina 

kontroller men där var det just äldre inspektörer som ansvarade för inspektionen. De 

som inte hittar några fel alls har ofta mer än 10 år i yrket. Men detta syns som sagt 

direkt i systemet och ytterligheterna (i båda ändarna) föranleder någon form av åtgärder 

med stöd av statistik (anmärkningar av olika slag, från 0 till 100 %). Här försöker 

myndigheten i Stockholm att styra mot en mer likvärdig bedömning men i situationer 

där detta inte fungerar får man, enligt respondenten, fundera över sin anställning. 

Öppenheten är viktig för att detta system skall fungera. Ser man problem så får man sin 

chefs uppmärksamhet. Hittills har detta system inte lett till några problem med de lokala 
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facken ”men detta gäller endast livsmedelskontrollen – inom andra avdelningar har inte 

cheferna ett så intervenerande arbetssätt, där fördelas endast ärenden”, enligt 

respondenten.  

Många inspektörer har sina hjärtefrågor och då tillåts de så långt som möjligt arbeta 

med dessa i speciella projekt om de inte passar in i inspektionsarbetet.  

När det gäller detaljerad uppföljning av ärenden i innehållsliga aspekter så har man 

försökt att föra sådana diskussioner högre upp i organisationen (på avdelningsnivå, med 

60 anställda) men detta fungerade inte, ingen kände sig träffad, liksom något lägre (på 

enhetsnivå med 15 anställda) och det fungerade inte heller så bra av samma skäl. Man 

har provat att följa upp på individnivå men inte heller det fungerade bra, det blir alltför 

känsligt och man har inte heller någon bas för erfarenhetsutbyte.  Slutligen valde man 

att följa upp bedömningarna av ärendena på gruppnivå, inför de 3-4 personer som 

ansvarar för ett område. Här utvecklas systemet organiskt, t.ex. vem som företräder 

gruppen och man får en bas för kompetensutveckling i gruppen. 

Som avdelningschef följer också respondenten upp enhetschefernas arbetsprestationer. 

Man har frågat cheferna hur de vill att ledarskapet skall fungera och de har tydligt visat 

att de inte vill ha managers (som styr i detalj) utan ledare men med detta följer också att 

de själva löpande får reda upp de problem som dyker upp, t.ex. problem med 

arbetsbelastning, svåra inspektionsobjekt, svåra bedömningar, mm.  

När det gäller handläggningstider, service, mm, så har myndigheten i Stockholm tydliga 

mål som skall uppnås och som också följs upp varje månad med en fördjupad 

uppföljning varje tertial och årligen. 

När det gäller kommunikationen uppåt i systemet så menar respondenten att eftersom 

hans chef är jurist så blir det en viss fokusering på juridiska ärenden, t.ex. viten, helt nya 

typer av bedömningar eller nya principer liksom på frågor av massmedialt intresse som 

regelmässigt kommuniceras uppåt i systemet. 
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4.1.4 Skolinspektionen 

Det svenska skolsystemet är omfattande och komplext med många skolformer, nivåer 

och olika huvudmän och regleras i Skollagen (SFS 2010:800), ett omfattande dokument 

som spänner över 29 kapitel. Det är huvudmannens (kommuner, utbildningsföretag eller 

annan organisation) som ansvarar för att verksamheten följs upp, utvärderas och 

utvecklas i enlighet med skollagen.  

I skollagens 26 kapitel om ”Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell 

uppföljning och utvärdering” finns bestämmelser om Skolinspektionens ansvar för 

tillsyn och kvalitetsgranskning, tillsynens omfattning, ingripande, åtgärder för rättelse, 

mm.  

Skolinspektionen skall enligt sin instruktion (SFS 2011:556) granska skolans huvudmän 

och dess skolverksamheter och på så sätt verka för att alla barn, elever och 

vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god 

kvalitet i en trygg miljö (§1). I praktiken innebär detta att Skolinspektionen granskar 

och utövar tillsyn över skolor, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan 

pedagogisk verksamhet. Skolinspektionen bedömer också ansökningar om att starta och 

driva fristående skolor. Granskningen skall genomföras efter en behovsanalys (§2) 

vilket innebär att myndigheten prioriterar att besöka de skolor där en hög andel elever 

riskerar att inte få den utbildning som de har rätt till men målsättningen är att all 

skolverksamhet skall granskas vart tredje år.  

Skolinspektionens organisation består av en verksledning med en ledningsgrupp 

bestående av cheferna för de fem regionala inspektionsavdelningarna och vissa stabs 

och stödfunktioner. Till myndigheten knyts också ett kontaktnät med vetenskapliga 

resurspersoner (främst forskare). 

Vår respondent har arbetat 9 år på skolinspektionen och är chef för en enhet med ca 20 

medarbetare som närmast ansvarar för tillsyn och kvalitetsgranskning.  

Skolinspektionen gör två typer av tillsyn. Dels en typ av tillsyn där man mäter mot en 

befintlig lagtext och t.ex. undersöker om en skola verkligen har en plan för kränkande 

behandling eller om det finns en tillfredsställande betygskatalog, etc. Detta är enligt 

respondenten den lätta delen. Dels utför man en mer kvalitativt inriktad typ av 

inspektion som är betydligt svårare. Lärarna skall samverka för att se en helhet - gör de 

detta och i så fall, vad innebär den samverkan som man ägnar sig åt? Detta gör att den 

lagstyrda delen där man kan hämta vägledning från ett ofta omfattande förarbete är 

enklare medan den läroplansstyrda delen i praktiken blir betydligt svårare, menar 

respondenten. När dessa frågor når enhetschefen så innebär detta också ofta att de 

samtidigt måste lyftas till andra enheter, t.ex. rättsenheten på Skolinspektionen så att de 

kan göra jämförelser mellan t.ex. läroplanen och lagtexten och det hela blir på så sätt 

också samtidigt en resursfråga för de inblandade enheterna. Ofta finns en hög grad av 

enhetlighet inom den aktuella kommunen som är föremål för inspektionen (t.ex. när det 
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gäller elevinflytande) men de centrala delarna skiljer sig som regel en hel del åt mellan 

kommunerna och nya frågor dyker upp hela tiden under inspektionerna. 

Det vanligaste förfarandet inom den här enheten på Skolinspektionen är att aktuella 

frågor diskuteras på de veckovisa s.k. bedömningsmötena. Här handlar det om 7-8 

frågor per kommun och 2-3 frågor som behandlas parallellt mellan de olika 

inspektionsgrupperna varje måndag. 

Ibland finns det någon inom inspektionsenheten som har någon form av 

specialistkompetens, t.ex. genom sitt kontaktnät
9
, i andra fall går frågorna till 

rättsbedömning hos en jurist (något som ofta kräver en hel del förarbete). Som chef 

menar respondenten att hon genom sin bakgrund inom verket har en hel del 

inspektionskunskap (och är utbildad jurist) och på så sätt ofta kan avgöra vissa frågor 

direkt vid bedömningsmötena i kraft av sin egen sakkunskap. I den här typen av frågor 

behövs dock en administrativ styrning inom enheten, t.ex. för att avgöra vad som man 

själv har rätt att besluta inom enheten och vad som bör lyftas till rättsenheten.  

Tidigare var många anställda inom myndigheten pedagoger men numera anställs allt 

fler jurister och s.k. utredare (enligt respondenten en grupp som främst består av 

statsvetare och beteendevetare). Målet inom myndigheten är att åstadkomma en bra 

blandning av kompetenser med 1/3 var av dessa kategorier, inte minst eftersom det finns 

en viss tendens till likformighet när inspektörerna går ut på inspektion, t.ex. att två 

jurister går ut tillsammans. 

Personalomsättningen inom verket är ”generellt sett ganska lagom” men har varit hög 

under vissa perioder. Nu är verket under tillväxt och respondentens enhet har t.ex. vuxit 

från 15 till 20 anställda under ca 1.5 år. 

När det gäller frågan om myndigheten gör rätt bedömningar, säger respondenten, är det 

klart att vissa frågor är enkla och där är det ju inte några problem. Andra frågor kräver 

mer av öppen dialog med de som vi granskar och myndigheten försöker då att arbeta 

med flera komplementära källor som stöd för sina bedömningar.  

Historiskt sett, menar respondenten, har det funnits en viss tendens till beslutsångest hos 

myndighetens inspektörer men nu har myndigheten satt upp en s.k. 30-dagars tidsgräns 

som inte går att rucka på. Om man ser att det kan bli problem att hålla tidsgränsen så 

måste man söka hjälp inom myndigheten. Detta har också samtidigt inneburit att en stor 

del av de interna kvalitetsskillnaderna har försvunnit men det kan också i viss mån 

innebära att vissa frågor måste släppas eftersom tidsgränsen annars skulle spricka. Men 

”man är aldrig ensam”, påpekar respondenten. 

Myndigheten arbetar med en kategori beslutsfattare som inte är chefer. Det kan handla 

om medarbetare som visat sig vara duktiga skribenter/stilister eller duktiga inspektörer, 

                                                           
9
 Med kompetens avses vanligtvis ett kollektivs eller en individs förmåga att praktiskt lösa sina uppgifter eller aktiviteter på 

ett framgångsrikt sätt. Här spelar förmågan att uppfatta en situation rätt en central roll tillsammans med attityder, 
kunskaper, erfarenheter, nätverk, mm. (se t.ex. Sandberg (2000) och Sandberg och Targama (1998)).  
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etc. Dessa förordnas i regel på 6 månader upp till ett år och arbetar endast med 

tillsynsbeslut som avlastning till enhetscheferna, ett förfarande som också har skapat en 

intern karriärväg.  

I tillsynsarbetet arbetar man alltid två och två men även om det är en som skriver själva 

beslutet så måste båda vara överens. Om så inte är fallet går frågorna vidare till de 

veckovisa bedömningsmötena. Sedan läser alltid en jurist ärendet och beslutet, detta 

borgar enligt respondenten för enhetlighet i bedömningarna mellan kommunerna. Först 

därefter läser enhetschefen ärendet och beslutet. 

Som en rutin för att verifiera verksamheten anger respondenten att man i Stockholm har 

stormöten/tillsynsmöten en gång per månad inom myndigheten där man bl.a. diskuterar 

hur ny lagstiftning påverkar myndigheten. Avdelningsmöten hålls ca 5 gånger per år 

och då avhandlas både s.k. enhetsärenden och anmälningsärenden. Vid den s.k. 

avdelningsdagen som hålls en gång per år verkar man för samarbete och samsyn inom 

myndigheten och då kan också rättsenheten eller någon från departementet bjudas in. En 

s.k. myndighetsdag hålls i regel en gång vartannat år. 

När det gäller ledningsfrågor och styrfrågor i allmänhet, menar respondenten att arbetet 

aldrig hinner ”gå överstyr” eftersom hon kontinuerligt medverkar i den löpande 

operativa ärendehanteringen. Det är inte ovanligt att hon uttrycker ”nej, så kan vi inte 

tänka eller kolla med rätts” (-avdelningen). Hon menar också att denna form av löpande 

styrning inte skulle vara möjlig om hon inte själv kände till verksamheten och t.ex. 

följer med ut på inspektioner minst 3-5 gånger per termin för att själv skapa sig en bild 

av vad som är problematiskt (för att ”stämma i bäcken”, som hon själv uttrycker sig). 

Hon menar också att det skulle vara svårt att vara chef med personalansvar om hon inte 

såg personalen ”in action”. 

Ibland klagas det på besluten eller på personalen, t.ex. att någon anser sig blivit felaktigt 

eller tråkigt bemött och då diskuteras ärendet först internt inom enheten och därefter 

ringer man upp den som klagat och diskuterar saken. Myndigheten har en egen 

bemötandekod och hur motparten mer eller mindre subjektivt uppfattar situationen är 

centralt för myndigheten, enligt respondenten. Bedömningarna - rätt eller fel – är 

myndighetens egna men det är viktigt att också beakta hur de uppfattas. 

Skolinspektionen skall enligt ett beslut av generaldirektören inspektera ett visst antal 

kommuner varje år och resurserna planeras utifrån detta. Den s.k. 30-dagarsgränsen, 

från initiering till att avsluta eller avgöra ett ärende, kan ibland uppfattas som riktigt 

problematisk och här måste ibland enhetschefen gå in och styra upp situationen och låta 

ett ärende ta längre tid. Kvalitén blir då viktigare än 30-dagars-gränsen. Den här typen 

av prestationsmått och ”pinnjakten” uppfattas annars inte som något problem inom 

myndigheten.  

Respondenten menar att hennes nivå i myndigheten normalt sett innebär att man utgår 

från ett gällande regelverk och inte agerar för att ändra detta men att hon alltid blir 

inbjuden till att läsa remisser och i dessa sammanhang brukar hon passa på och tycka till 
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en hel del. Under det senaste året har en hel del regler kommit att ändras, t.ex. frågan 

om att frigöra lärarna från viss administration. Just detta är dock en fråga som 

skolinspektionen inte har några synpunkter på.  
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4.1.5 Strålsäkerhetsmyndigheten 

Människan utsätts för hela tiden för strålning från miljön och olika typer av 

anläggningar och apparater, t.ex. solarier. Under normala förhållanden behöver inte 

denna strålning innebära några allvarliga hälsoeffekter men felaktiga vanor och felaktigt 

bruk liksom allvarliga olyckor kan i vissa fall medföra katastrofala konsekvenser för 

individen, samhället och miljön.  När det t.ex. gäller kärntekniska anläggningar finns en 

långtgående lagstiftning som reglerar denna verksamhet och samhällets tillsyn inom 

området (Lagen om kärnteknisk verksamhet, SFS 1984:3) och strålskyddsfrågor i 

allmänhet regleras av Strålskyddslagen (SFS 1988:220).  

Strålsäkerhetsmyndigheten är den myndighet som närmast ansvarar för att bevaka 

frågor inom området strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten skall enligt sin 

instruktion (SFS 2008:452) arbeta pådrivande och förebyggande för att skydda 

människor och miljö från oönskade effekter av strålning, inom den närmaste framtiden 

och på lång sikt (något som måste beaktas när man t.ex. planerar hur utbränt kärnbränsle 

skall förvaras på ett säkert sätt).   

Inom Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar totalt drygt 300 personer med kompetens inom 

så vitt skilda områden som teknik, naturvetenskap, beteendevetenskap, juridik ekonomi 

och kommunikation. Den totala budgeten för myndigheten omsätter årligen ca 400 

miljoner kr och finansieras till största delen av avgifter (och resterade del med 

skattemedel). 

Strålsäkerhetsmyndigheten leds av en generaldirektör och under verksledningen sorterar 

fem avdelningar: 

 Avdelningen för kärnsäkerhet 

 Avdelningen för radioaktiva ämnen 

 Avdelningen för strålskydd 

 Utvecklingsavdelningen 

 Avdelningen för verksamhetsstöd 

Vår respondent ansvarar för drifttillsynen av landets kärntekniska anläggningar och det 

arbete som enhetens 16 inspektörer bedriver. En svårighet i enhetens arbete ligger i att 

den stora komplexiteten på tillsynsobjekten gör att det blir mycket dialog ute på fältet 

och i och med detta blir det också mycket som inte kan eller hinner kontrolleras. 

Eftersom myndigheten vill kunna stå för ett homogent budskap samtidigt som man, som 

respondenten uttrycker sig, ”måste kunna ge svar på alla frågor måste man ha styrka 

nog att kunna säga -jag vet inte men återkommer”. 

Inspektörerna står för myndigheten som varumärke och skall kunna agera konsekvent. 

Mycket av den viktiga påverkan ute på kärnkraftverken sker genom dialog, på så vis 

kan man påverka värderingar, något som många gånger är mer effektivt än formella 
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beslut. Den s.k. svenska modellen 
10

lever men försvagas successivt på grund av att de 

ekonomiska frågorna alltmer kommer i förgrunden ute på kärnkraftverken. Utmaningen 

ligger i att vara konsekvent- kärnkraftverken vill gärna spela ut olika 

myndighetspersoner och deras utsagor, etc. mot varandra, säger respondenten. 

Idag arbetar inspektörerna alltid i grupp om 4-5 personer per kärnkraftverk 

(anläggning). Detta ökar behovet av samsyn och gör kommunikationen inom gruppen 

allt viktigare. Generiska frågor (frågor av mer generell art) diskuteras på enhetsmötet 

och i aktuella fall tas också frågorna upp i en diskussion med berörda specialistenheter 

inom myndigheten. Myndigheten har interna samråd i samband med alla inspektioner, 

inklusive expedierade ärenden (vid rena driftfrågor sker dock normalt inte samråd). 

Detta innebär att 10 enheter arbetar mot kärnkraftverken och diskussionerna rör både 

ställningstagandena, d.v.s. vad man tycker i olika sakfrågor, och konsekvenserna, vilka 

åtgärder som myndigheten skall begära av det aktuella kärnkraftverket. 

”En sak som vi måste tänka på är att uttalanden från inspektörerna inte går att backa” 

(ta tillbaka), säger respondenten. Det är viktigt att inse att ibland måste man kunna 

avvakta med ett beslut för att reflektera och rådgöra med andra inom myndigheten (”att 

ta hem frågan”). Detta är någonting som diskuteras mycket internt och speciellt med 

nyanställda som inte får åka ut ensamma till kärnkraftverken de första åren. 

Myndigheten styr i hög grad genom uppmärksamhet och detta gör det viktigt att vara 

tydlig. Om man som inspektör vid något tillfälle vill titta på något eller diskutera något 

av rent personligt intresse så måste detta kommuniceras tydligt så att det inte ses som en 

myndighetsfråga. På högre nivå inom kärnkraftverket är man oftast medvetna om vad 

detta innebär men för anställda på lägre nivåer måste detta framgå tydligt. På 

kärnkraftverken står mycket stora ekonomiska värden på spel och varje åtgärd synas 

noga. Inspektörernas förhållningssätt diskuteras mycket inom enheten och man 

använder medvetet äldre inspektörer som mentorer för de yngre eller nyanställda. 

Den verksamhetsuppföljning som respondenten håller med sina inspektörer sker 

normalt två gånger per år och detta sker både enskilt och i grupp eftersom många frågor 

är situationsanpassade och handlar om hur en inspektionsgrupp på en anläggning har 

agerat i samband med olika typer av inspektioner.  

Respondenten säger: -”De som har arbetat länge i industrin (på kärnkraftverken och 

sedan anställts på myndigheten, DNs anm.) har oftast en mer realistisk syn på hur det 

ser ut där ute – skolbokskunskaperna ger en förenklad bild”. De stora kraftbolagen har 

också stora resurser att genomföra olika säkerhetsåtgärder men ibland kan det uppstå 

problem längre ner i hierarkin. Det är viktigt att ansvar och befogenhet måste hänga 

samman och detta måste också vara tydligt i kärnkraftverkens ledningssystem.  

                                                           
10

 En beteckning som kan betyda många olika saker men som i detta sammanhang närmast innebär att arbeta med ett 

generellt och öppet regelverk och överlåta åt tillsynsobjekten att tolka detta för att sedan försöka övertyga tillsynsorganet 
om att man följer regelverket och att säkerheten är godtagbar. På detta sätt vill man uppnå att säkerheten successivt kan öka i 

takt med att tekniken utvecklas. Motsatsen är att arbeta med detaljerade konkreta regler som riskerar att leda till långdragna 

juridiska processer och en konserverad teknologi, mm  
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Vissa branschkunniga inspektörer kan sitta inne med speciella kunskaper och hur dessa 

kunskaper sedan kommer till användning styrs genom dialog med respondenten. Frågan 

är också mycket viktig externt eftersom om man som myndighet agerar hårt och 

fokuserar på en speciell fråga så styr man också samtidigt över kärnkraftverkens 

resurser dit och det är den totala säkerheten som måste vara i fokus. Myndigheten 

försöker att medvetet vara långsiktig och lyfta fram en viss typ av frågor, t.ex. om 

kärnkraftverken har ordning på sina säkerhetsredovisningar och hur man agerar för att 

trygga kompetensförsörjningen på sikt, d.v.s. frågor av en annan art än att styra i detalj, 

t.ex. kontrollera en ventil. Fokus på någon viktig fråga får därför aldrig innebära att allt 

hamnar där. Tillsynen måste alltid ligga kvar på en viss generell miniminivå samtidigt 

som myndigheten hela tiden söker efter mönster. Om man på kärnkraftverken missar en 

typ av fråga på ett ställe så finns det stor risk att man också missar liknande frågor på 

andra ställen. Respondenten säger:-”Vi försöker hela tiden att trenda bättre genom att 

finna tätare punkter”. 

Säkerhetsvärderingarna (de periodiska säkerhetsvärderingar som genomförs) görs en 

gång per år per kärnkraftverk. Myndigheten försöker också att lägga ett större puzzel på 

övergripande myndighetsnivå och detta görs också en gång per år. Detta är bra och 

värdefullt, både för inspektionsverksamheten och inför verksamhetsplaneringen (VP) 

och ligger till grund för dialogen med de anläggningsansvariga. 

En inspektionsgrupp består alltid av ett antal olika individer och som chef gäller det att 

känna varje person. I den interna styrningen har olika personer också olika behov av 

tydlighet i kommunikationen med sin chef. Detta gör att det blir många samtal med 

respektive anläggningssamordnare för myndighetens inspektioner för en viss 

kärnkraftsanläggning. Arbetet innebär mycket intern kommunikation, något som inte 

fungerar om enheten blir för stor inom myndigheten (och det var också en anledning till 

att man bantade ner tillsynsenheten från 22 till dagens 16 anställda). 

Tidigare hade inspektörerna ansvar för ett bredare sakområde. Det är viktigt som chef 

att också kunna sakfrågorna. Trovärdigheten är viktig mot medarbetarna vilket gör att 

respondenten tror att det inte skulle fungera med s.k. proffschefer inom denna typ av 

verksamhet. Det är viktigt att stötta personalen i verksamheten – det skall inte löna sig 

för kärnkraftanläggningarna att ringa till chefen för inspektörerna för att få en ändring 

av besluten.  

Kärnkraftverken finansierar strålsäkerhetsmyndigheten genom avgifter på verksamheten 

vilket kan bädda för möjligheten att skaffa ny kompetens till myndigheten. Det är dock 

svårt för myndigheten att behålla personalen. På chefspositionerna är dock 

omsättningen på personalen låg vilket kan innebära problem eftersom man inte kan 

behålla gamla chefer parallellt med att man rekryterar nya med värdefull uppdaterad 

kunskap. 

Felrekryteringar, personliga problem, mm. blir alltid svåra att hantera. I vissa fall 

kommer man fram till att en anställd inte passar i sitt arbete och som chef försöker man 

då att hitta en ny position för honom eller henne inom myndigheten. Dessa frågor börjar 
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ofta med enskilda ärenden, man håller kanske inte tiden eller så håller rapporterna 

alltför låg kvalité. Ibland kan det lösas med att medarbetaren kan gå en skrivkurs men 

ofta finns det bakomliggande problem och som chef tvingas man ibland vara mer 

psykolog än chef, säger respondenten. Frågor av denna art tas sedan upp i t.ex. 

lönesamtalen: ”Detta måste förbättras för att du skall få en högre lön”. Men chefen 

måste också kunna bedöma om det över huvud taget finns kapacitet för en förbättring. 

Ibland kommer man till slutsatsen –”vill man ha något gjort så skall man leta rätt på 

någon som redan har mycket att göra”. Detta kan sedan bli svårt att kommunicera inom 

gruppen som kanske undrar.-”varför slipper den här personen undan?” 

Inspektörerna får stanna maximalt fyra år på en kärnkraftanläggning. Detta innebär 

tillsammans med vissa nyanställningar att inspektionsgrupperna sällan förblir helt 

homogena mer än ett år. Nya inom gruppen får i förväg vara med och bli delaktiga i 

planeringen av den verksamhet som kommer att bedrivas efter kommande årsskifte.  

Rotationen är viktig så att inte inspektörerna blir hemmablinda. Man måste inse att det 

sätt på vilket man löser en fråga på ett ställe inte alltid också innebär att detta sätt är det 

bästa. Om man är ny så blir det svårt att agera och ändra på något vid en anläggning 

men återkomsten av en tidigare inspektör kan vara ännu svårare på grund av att det kan 

ha skett förändringar på anläggningarna som man inte känner till (men ändå tror att man 

har aktuell information om). 

När det gäller regelverket så arbetar myndigheten med både fasta regler och regler som 

är mer öppna för tolkning eller som kräver situationsanpassning. I det förra fallet 

kontrollerar kanske myndigheten att verket håller stipulerade provintervall och utför ett 

visst antal tester per år. I det andra fallet blir det svårare. När det t.ex. gäller reglerna för 

personalskydd så är dessa mer pragmatiska – ”vad är good enough?” Här går man, 

enligt respondenten, ibland runt och tittar på anläggningen och kanske säger: 

– ”det här vill vi få din syn på när det gäller skogränsen” 

Inspektörerna lever i hög grad efter devisen ”Om man slarvar inom ett område så gör 

man detta även inom andra områden. Vi fokuserar på småfelen, vi vill inte vänta tills 

det händer någonting stort”. 

Vid ett tillfälle identifierade myndigheten ett mönster men det krävdes ett VD-byte på 

anläggningen innan det aktuella kärnkraftverket erkände att de hade problem. 

Kärnkraftverken har ofta 1100-1300 anställda vilket gör det svårt att ändra deras 

organisation om man vill få till stånd en kulturstyrning. Myndigheten menar att det är 

viktigt att få med ledningens beteenden och attityder ute på anläggningarna. Men dessa 

ser man ofta endast indirekt.  – ”om det är hurra för produktionsrekord eller för säker-

heten” som respondenten uttryckte sig. Här är myndighetens uthållighet viktig, det tar 

lång tid att vända och förändra, minst tre år, enligt respondenten. 

En annan viktig fråga är, enligt respondenten, när man från myndighetens sida skall 

backa undan och låta verken ta eget ansvar. En s.k. särskild tillsyn (där ett helt 

kärnkraftverk granskas extra noga och i flera aspekter under en viss tidsperiod) får inte 
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bli vardag för då förlorar den sin funktion. Här menar respondenten att massmedia 

ibland, på ett genant sätt, ger intryck av en förenklad situationsuppfattning (men här är 

det olika i olika delar av landet). Storstadstidningarna har ofta en stor bevakning på 

kärnkraften men pressen utifrån är betydligt mindre på t.ex. Oskarshamn än på 

Forsmark.  För att hantera den typen av frågor går emellertid alla kärnkraftinspektörer 

kurser i massmediaträning. 

Regelverket styrs numera mot ett minskat tolkningsutrymme. Myndigheten söker 

kontinuerliga säkerhetsförbättringar på kärnkraftverken (vilket försvåras av de nya 

regelverken) och arbetar t.ex. för ökad fysisk separation (redundans) men detta blir 

svårare framöver. Det är också viktigt att myndigheten inte sätter säkerhetsnivån, 

eftersom detta då också innebär att man i hög grad tar över säkerhetsansvaret. Här råder 

dock i viss mån olika kulturer inom myndigheten, t.ex. när det gäller ren teknik, 

verifiering av ledningssystem eller certifiering av fysiskt skydd. 

EU-regelverket skiljer sig från de svenska. Direktiven skall omvandlas till strålskydd 

respektive anläggningsskydd. Respondenten säger: -”EU är på frammarsch och detta 

ger inte färre regler”. 

Allt skall, enligt respondenten, numera gå genom den juridiska enheten på myndigheten. 

När han började på myndigheten fanns en halvtidsjurist men nu finns det 8-10 jurister. 

Idag överklagas vissa myndighetsbeslut: -”detta fanns inte på kartan tidigare”. 

Miljöprövningen ger också en oklar rättssäkerhet eftersom miljödomstolarna ser så olika 

på frågorna. Det finns helt olika praxis på de olika domstolarna i Sverige – vid en tvist 

så går frågan till regeringen (som dock brukar följa myndighetens beslut).  

I många myndighetsbeslut har högsta ledningen också ett informationsutbyte med 

högsta anläggningsansvariga chefer, detta ställer mycket stora krav på inspektörerna, att 

de lämnar ett bra och begripligt underlag. 
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4.1.6 Universitetsinstitutionen 

Enligt Universitetskanslerämbetet finns det idag drygt 50 högskolor, universitet och s.k. 

enskilda utbildningsanordnare i Sverige. Av dessa är 44 universitet och högskolor (31 

statliga) som får utfärda svenska examina och 29 får utfärda examina på samtliga nivåer 

(grund-, avancerad- och forskarnivå) medan de övriga endast få utfärda examina på 

grundnivå och avancerad nivå. 

Universiteten och högskolorna har tre huvuduppgifter, de skall: 

 Bedriva forskning och utbildning 

 Samverka med det omgivande samhället 

 Verka för att forskningsresultat kommer till nytta 

Den mest betydelsefulla skillnaden mellan ett universitet och en högskola är att 

universiteten generellt sett har rätten att utfärda examina på forskarnivå (licentiat- och 

doktorsexamen). Regeringen har emellertid under senare år också tilldelat vissa 

högskolor en sådan examensrätt inom områden där de har speciellt goda förutsättningar, 

områden som definieras av högskolorna själva och därefter tilldelas efter godkännande 

av Universitetskanslerämbetet. 

Regeringen styr årligen universiteten och högskolorna finansiellt och materiellt med de 

s.k. regleringsbreven där ramarna för verksamheten klargörs liksom förväntade resultat 

när det gäller antalet avlagda examina under en viss period, speciella uppdrag och 

åtaganden, etc. 

Inom universiteten leds det dagliga arbetet av rektor som utses av regeringen efter 

förslag från universitetens styrelse. Löpande beslut inom universiteten ska, enligt 

Universitetskanslerämbetet, fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig 

kompetens när det gäller utbildningen, forskningen eller det konstnärliga arbetet. I de 

situationer där besluten fattas i grupp skall personer med de angivna kompetenserna 

vara i majoritet. 

Vår respondent är studierektor för grundutbildningen och pedagogiskt ansvarig för 

undervisningen inom en universitetsinstitution, ett arbete som bedrivs i samarbete med 

en biträdande studierektor. Respondenten har ett övergripande ansvar (innehållsligt och 

pedagogiskt) för kurserna på grund-, fortsättnings- och avancerad nivå (samtliga på 30 

högskolepoäng -HP) samt ansvar för bemanning av kurserna. Ytterligare en person (en 

biträdande studierektor) på institutionen är speciellt ansvarig för de rent administrativa 

uppgifterna för dessa kursnivåer. I lärarkåren finns endast en adjunkt, 40-50 personer 

går forskarutbildningen och samtliga övriga är aktiva forskare som har egna 

forskningsanslag. 

Institutionen har numera ca 300 studenter på grundnivån. Kurserna drivs av 

kursansvariga som samordnar arbetet med sitt lärarlag och med delkursansvariga lärare. 

Man diskuterar t.ex. betygsrättningen så att kraven blir jämförbara. Sedan har man 
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större lärarmöten där bl.a. kursinnehållet diskuteras så att det inte blir några 

överlappningar etc. Kursvärderingarna utgör också en grund vid dessa innehållsliga 

diskussioner. Vid de s.k. ämnesråden sitter studentrepresentanter med. De lämnar ifrån 

sig sammanfattande information om synpunkter på kurserna som lärarna sedan får 

kommentera innan de går vidare till ämnes- och kursansvariga.  

Inför examensarbetet läser samtliga studenter en gemensam metodkurs samt en kurs 

från en valfri inriktning (en av ca 10 olika specialkurser). Efter detta specialiserar sig 

studenterna i en inriktning/kurs där sedan den kursansvarige läraren också blir 

handledare. 

I lärarkollegiet träffas man regelbundet och diskuterar uppkomna problem och 

pedagogiska frågor rörande handledning. I det s.k. Bolognaregelverket har det t.ex. visat 

sig att bl.a. frågor om praxis för att sätta betyget Fx
11

, lärandemål, betygskriterier etc. 

har medfört sådana problem som måste hanteras. 

För ca två år sedan satsade institutionen på att hantera olika problem som Bologna-

processen fört med sig. Man höll speciella interna seminarier där man diskuterade hur 

man skulle förhålla sig i vissa situationer, där en del lärare t.ex. menade att man inte alls 

borde använda sig av betygen A eller E. Ett praktiskt resultat av dessa möten blev att 

man numera mer noggrant informerar studenterna om innebörden av det nya 

betygssystemet. Man har också utvecklat en policy för ECTS-betyg, där det bl.a. 

framgår vilken information studenterna skall få, hur lärare ska förhålla sig till 

betygsskalan, att alla betygssteg ska användas samt regler för hur betyget Fx ska 

hanteras och vad som gäller när studenter är missnöjda med sina betyg (att betygen inte 

kan överklagas men att studenten kan begära omprövning hos examinator, att endast 

examinator kan begära en omläsning av kollega, s.k. second opinion, etc.) 

Institutionen har gjort satsningar på speciella tillfällen för att bl.a. diskutera handledning 

i samband med Högskoleverkets utvärdering och dessförinnan i samband med ett 

generellt kvalitetsarbete 2010 då det bland annat gjordes en s.k. heldags kick-off möte 

inför höstterminsstarten.  Exempel på frågor som tas upp vid dessa tillfällen är hur man 

bedömer studenternas självständighet i examensarbetet och hur mycket handledaren kan 

”hjälpa till” utan att arbetet blir osjälvständigt, hur många genomläsningar av en uppsats 

studenterna har rätt till och hur många sådana genomläsningar som lärarna verkligen gör 

i praktiken, hur många tydliga delmål (om några) uppsatta av handledaren som skall 

finnas, relationen mellan handledare och seminarieledare, etc. Resultaten från dessa 

möten följs sedan upp. Vid ett sådant möte var studentrepresentanterna med och 

berättade om sina erfarenheter.  

Studentrepresentanterna träffar studierektor kontinuerligt och om det är några problem i 

fråga om handledning så tas det upp vid dessa möten. Ganska ofta handlar möten mellan 

studierektor och enskilda studenter om att informera studenterna om hur man sätter 

                                                           
11

 Enligt det internationella betygssystem som följer European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) principer. 

Betygen skall sättas så att A till E innebär godkänt medan Fx och F motsvarar underkänt. Fx innebär ett underkänt resultat 

men med möjligheter för studenten att komplettera. 
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betyg på ett universitet, att inte någon annan person än examinator kan ta över 

betygsättningen när studenten är missnöjd med sitt betyg. En annan fråga som man 

informerar studenten om är att alla som skriver uppsats har vissa rättigheter, t.ex. 12 

timmas handledning. Alla har också rätt till minst 3 kompletta genomläsningar av 

uppsatsen. När uppsatsen sedan är färdig så examineras den och betygsätts av någon 

annan lärare än handledaren inom den aktuella inriktningen (dock inte centraliserat, av 

en enda examinator, gemensam för alla uppsatser). Normalt brukar det inför varje 

period vara ca 10-15 uppsatsstudenter inom varje inriktning. 

Inom institutionen träffas lärarkollegiet för kandidatuppsatser (ca 15 personer) 

regelbundet och diskuterar olika uppkomna frågor, t.ex. hur vissa gränsfall i 

betygssättningen har hanterats. I denna krets läser man också minst 2 uppsatser per 

termin och därefter diskuteras vilket betyg uppsatserna borde ha fått, brister och styrkor 

och hur man resonerar kring bedömningen. Detta menar respondenten är viktigt 

eftersom man på så sätt lär sig mycket om hur andra lärare tänker och resonerar. Vid 

enstaka tillfällen har man tyckt att det är viktigt att gå in och diskutera med den aktuella 

läraren och kanske säga ”du behöver kanske vara litet strängare” eller så diskuteras 

betygskriterierna. 

Respondenten tar också hand om vissa särskilda händelser, det kan t.ex. vara studenter 

som har åsikter om någon lärare eller om kurslitteraturen. Vid sådana situationer kan 

man få vissa indikationer på att någonting är fel men ibland kan det röra sig om rena 

missförstånd som man försöker lösa i samråd med lärarna. Det har förekommit att 

studenterna har klagat på att någon bok ansetts alltför svår eller på att 

gruppövningarna/seminarierna inte innehållit sådant som man ansett varit relaterat till 

det som sedan kommer på tentamen. 

Vid ett tillfälle tog studenterna kontakt med respondenten under en pågående kurs och 

påstod att de skulle ha haft undervisning i tre timmar men att detta tog slut efter bara 30 

minuter men det visade sig senare att den aktuella seminarieuppgiften bl.a. krävde att 

studenterna arbetade självständigt, något som de inte hade gjort i detta fall. Extralärare 

kallades emellertid in i samråd med den kursansvarige läraren. Överlag har det 

nuvarande systemet inneburit att dialogen med berörda parter har blivit bättre. 

Studenterna kan också ha synpunkter på föreläsningarnas innehåll eller på betygen. När 

det gäller betygen menar respondenten att de har en väl utvecklad policy. Betygen kan 

som sagt inte överklagas. Studenten kan dock begära att betygen omprövas vilket leder 

till att läraren antingen endast svarar studenten, att det sätts ett nytt betyg eller till 

medbedömning i det aktuella ärendet. 

Respondenten menar att arbetet numera i mycket högre grad styrs av regler. 

Examensordningens mål skall omsättas i kursplanernas lärandemål som beslutas av 

institutionsstyrelsen och detta fungerar i stort sett bra. Tidigare räckte det med att man 

angav syftet med kurserna. En skillnad mellan de tidigare syftesbeskrivningarna och 

dagens lärandemål är att lärandemålen beskriver vad studenterna ska lära sig snarare än 

vad universitetet ska ”lära ut”. Detta kan vara en pedagogisk poäng men samtidigt finns 
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en teoretisk risk att universitetet alltmer friskriver sig från ansvar då en större del av 

ansvaret nu förläggs till studenterna. På det här sättet kan man tappa vissa 

stödfunktioner och studenterna behöver ibland en hel del sådana stödfunktioner.  

Lärarna är emellertid mycket hängivna sin uppgift och sitt yrke vilket motverkar denna 

tendens.  

Delkursbeskrivningarna och kurslitteraturen beslutas av institutionsstyrelsen medan 

betygskriterier beslutas av de undervisande lärarna. Numera strävar man efter att uppnå 

mer av kollegial enighet om vad kurserna skall innehålla. 

Styrsystemet med nyckeltal i verksamhetsplaner och utvärderingar som ska mäta 

”resultat” liksom påbuden om anställningsbarhet påverkar verksamheten alltmer vilket 

enligt respondenten inte alltid är så bra. –”Det skall inte alltid vara mätbart det vi gör, 

kunskap för kunskapens skull är viktig, inte bara anställningsbarhet”. Här menar 

respondenten vidare att styrsystemet i viss mån motverkas av lärarnas integritet, de är 

verbala och kompetenta nog att stå emot.  Som allmänadministrativt sakkunniga är 

samtliga lärare medvetna om vad styrningen innebär, hur man kan anpassa sig till de 

nya förhållandena på ytan men ändå kringgå detta (där mycket har kommit med 

Bolognaprocessen). De som har ett kritiskt perspektiv i sin forskning är också de som 

oftast har mest invändningar mot diskursen om anställningsbarhet vilket naturligtvis 

också innebär motsatsen, att det blir svårare att undervisa från ett kritiskt perspektiv om 

man helt och hållet går in i anställningsbarhetsdiskursen. Samtidigt så inser de flesta 

lärare att det gäller att anpassa sig till ramarna och verka inom dem (eller trotsa dem, 

och här finns enligt respondenten en hel del kreativitet), annars blir det alltför jobbigt att 

gilla läget. 

Institutionens ledningsgrupp, den administrativa chefen och respondenten själv för 

noggrann statistik över genomströmningen och antalet antagna på institutionen (s.k. 

helårsprestationer och helårsstudenter) men man för också en mer finmaskig statistik 

per delkurs där man bl.a. följer avhopp och diskuterar olika alternativ med t.ex. 

studievägledarna. Kommunikationen med fakulteten leder till olika typer av speciella 

rapporter, t.ex. hur man skall följa vissa studenter så att man inte tappar dem och här 

kan det t.ex. handla om att skapa en god social miljö för studenterna. 

Fakulteten har ett kvalitetsråd dit självvärderingarna i Högskoleverkets (vid 

intervjutillfället) pågående utvärdering skickades och granskades. I den självvärdering 

som gjordes vid institutionen bad man lärarna att själva beskriva vad studenterna har 

speciellt svårt med.  Det kan t.ex. vara svårigheter för studenterna att formulera sig 

skriftligt på ett vetenskapligt sätt som inte bara innebär ett personligt tyckande. Man 

försöker på institutionen skapa en koppling mellan metodkursen och att sedan också 

tillämpa dessa metoder, t.ex. genom att lägga till seminarier om vetenskaplighet.  Detta 

har också inneburit att B-uppsatserna (påbyggnadsuppsatserna) och metodkursen har 

gjorts om så att de löper parallellt, att man har samma seminarielärare och att man 

arbetar med uppsatsen som en process och samtidigt diskuterar de metodologiska 
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frågorna som ställs när man skriver uppsats, t.ex. Hur formulerar man ett problem? Vad 

är ett empiriskt material? Hur gör man ett urval? Vad är en analys? etc. 

Vissa saker har sannolikt en ganska stor betydelse även om de enligt respondenten kan 

synas vara ganska banala, så har t.ex. institutionen nominerat lärare till ett pedagogiskt 

pris (utanför institutionen) som de senare också vann. 

Styrmässigt så innebär den nya ordningen i hög grad att praxis har blivit satt på pränt. 

Man har regler som lärarna kan gå till när det gäller hur ECTS-betygen ska användas, 

vad som gäller när en student är missnöjd med sitt betyg, vilket ansvar som vilar på 

delkursansvarig, etc. Detta har faktiskt gynnat dialogen eftersom lärarna reagerar på det 

skrivna på ett helt annat sätt nu. Frågorna kan tas upp kollegialt men samtidigt så inser 

man också att de skriva reglerna minskar flexibiliteten och möjligheterna att agera 

annorlunda och nytt är viktigt i den här miljön. Respondenten uttryckte sig på följande 

vis: 

-”Vi behöver särlingsgrejset (att det måste vara tillåtet att tycka och agera på 

ett avvikande sätt, DNs anm.), universitetet bygger på att vi är olika men jag 

tror att vi kan hitta någon slags balans. Jag är kritisk till att 

anställningsbarheten förs fram som sker idag. Universiteten borde reflektera 

mer. Minskar vi det kritiska perspektivet så förlorar universitetet sin 

viktigaste fråga. ” 

Pengar är idag inte något problem för institutionen, påstår respondenten. De har mer än 

vad man kan göra av med: ”Vi har gjort vinst på grundutbildningen hela tiden som jag 

varit här men sådant kan förändras när ungdomskullarna blir mindre och beroende på 

konjunktur. För några år sedan hade vi ekonomiska problem”.  
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4.1.7 Vårdcentralen 

Vid sidan av den sjukvård som vi själva kan utföra vid mindre olyckor, förkylningar, 

etc., eventuellt med bistånd från sjukvårdsrådgivningen, utförs den egentliga vården i 

Sverige inom ramen för respektive landsting. Landstingen bestämmer omfattningen på 

den vård som skall ges inom det egna landstingets område, antingen i egen regi eller 

genom att lita till olika slags privata alternativ. I båda fallen bekostas vården av 

landstinget vid sidan av den mindre del som patienten själv betalar vid besöken vid 

läkarmottagningarna eller sjukhusen. 

Den vård som kommer patienten till del kan ske i form av s.k. öppenvård, då patienten 

inte blir inlagd på ett sjukhus utan undersöks av en läkare och får behandling, råd och 

anvisningar och eventuell medicin utskriven, eller i form av sluten vård på sjukhus eller 

annan klinik. Behovet av sluten vård har minskat under senare år, delvis som ett resultat 

av den tekniska utvecklingen och delvis som en medveten strävan att minska den 

kostnadskrävande andelen patienter som inte är under direkt behandling utan som t.ex. 

ligger inlagda för observation. 

Som primärvård räknas den vård som ges utanför sjukhusen, vid vårdcentraler och 

mödravårdscentraler (MVC), barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler (BVC), 

etc. Det är dit som man i första hand skall vända sig i situationer där egenvård bedöms 

som otillräcklig. På vårdcentralerna finns allmänläkare (och sjuksköterskor och 

undersköterskor) som remitterar patienten vidare i de situationer där ytterligare diagnos 

måste ställas eller där specialistvård krävs. Genom vårdgarantin (i Hälso-och 

sjukvårdslagen, SFS 1982:763) ges patienten rätt att få vård inom en viss bestämd tid 

(f.n. 7 dagar innan man får träffa en läkare och 90 dagar för en operation eller 

specialistbehandling).   

Den nya patientlagen (SFS 2014:821) syftar bl.a. till att stärka och tydliggöra patientens 

ställning och främja dennes integritet, självbestämmande och delaktighet. Idag har 

patienten en möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen 

specialistvård i hela landet, d.v.s. även utanför det egna landstinget. 

Vår respondent har under 4 år varit chef för vården och bemanningen vid en vårdcentral 

i mellansverige. Vid vårdcentralen arbetade vid intervjutillfället totalt 29 personer, 

distriktsläkare, distriktssköterskor (inklusive hemsjukvård), undersköterskor, 

läkarsekreterare och kuratorer. I huset finns även BVC/MVC, laboratorium, 

sjukgymnaster och arbetsterapeuter.  

Vid intervjutillfället planerades för två pensionsavgångar och två doktorer bedömdes 

fortfarande vara ganska unga och oerfarna men vid sidan av detta menade respondenten 

att personalen var ganska jämnt fördelad åldersmässigt. Sammantaget betjänar 

personalen ungefär 20 000 listade patienter. 

På vårdcentralerna är varje doktor ”sin egen överläkare”, d.v.s. de ansvarar själva för 

den medicinska behandlingen av sina patienter, säger respondenten. I stället är det 
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chefens uppgift att se till att vårdcentralen följer gällande rutiner och att man uppfyller 

uppsatta prestationsmål.  

När det gäller klagomål eller andra synpunkter från patienterna som handlar om den 

medicinska behandlingen så riktades dessa tidigare till Hälso- och Sjukvårdens 

Ansvarsnämnd (HSAN) som emellertid numera är nedlagd vilket gör att motsvarande 

ärenden riktas direkt till Socialstyrelsen.  Som chef för en vårdcentral får man dock ta 

hand om många olika slags frågor som t.ex. när en patient anser att man fått vänta för 

länge, är missnöjd med bemötandet eller att man blivit nekad sjukskrivning, en viss 

medicin eller en remiss. Vid dessa tillfällen, menar respondenten, ringer han oftast upp 

patienten och diskuterar saken, samtal som inte sällan kan ta mycket lång tid (uppemot 

en timma per gång). Vårdcentralens policy är att inta en mjuk inställning och som avslut 

på samtalen regelmässigt lova att prata med den aktuella läkaren. ”De enklaste 

ärendena handlar om att patienten vill byta doktor och här har ingen av läkarna klarat 

sig”, som respondenten uttryckte sig, men av de nuvarande doktorerna ser han att tre 

personer tycks förekomma oftare när det gäller denna typ av klagomål. 

Som chef har man också ett åläggande att se till att personalen vidareutbildar sig, ”att 

peppa personalen att gå vissa kurser” men det är vårdbehovet som avgör vilka kurser 

som man prioriterar (t.ex. hjärtproblem).”Vi skall försöka att vara borta på kurs 10 hel-

dagar om året. Sedan kan det delas upp i halvdagar eller på annat sätt”. Vissa kurser 

hålls också inom huset i vårdcentralens konferensrum. I viss mån är det några bland 

personalen som är överrepresenterade i kursandet. Kursandet följs sedan upp vid 

medarbetarsamtalen där man ser hur många dagar personalen varit borta.  

När det gäller kvalitén inom vårdcentralen så vet t.ex. sjuksystrarna ganska väl vilka 

läkare som är speciellt bra inom de olika områdena. Det sker också ett omfattande 

samarbete inom läkargruppen där man vid behov informellt går in och konsulterar sina 

kollegor. Yngre läkare samarbetar med äldre o.s.v. 

Ofta söker läkarna stöd genom att konsultera VIPS
12

. Säkerheten vid symptom- 

omhändertagandet ökar med tilltagande erfarenhet och oerfarna läkare har alltid 

handledning. Respondenten menar dock att det kan registreras mycket få 

felbedömningar. Han säger, ”man går in och kollar med varandra eller kollar med 

specialisterna på sjukhusen. Man måste fråga varandra”. I stället handlar skillnader 

mellan doktorerna ofta om rationalitet eller olika beslutsstilar, en del anser att de 

behöver göra ganska omfattande utredningar i situationer där andra kollegor skulle nöja 

sig med ett betydligt enklare förfarande.  

Vårdcentralen har att följa upp hur man klarar av vissa prestationsmål, det vanligaste 

prestationsmålet är antal besök per vecka (ett mått som respondenten tycker är alltför 

grovt – vissa svårare fall borde t.ex. inte jämställas med enklare återbesök). För att 

budgeten skall gå ihop menar han att han jagar på personalen. När han redan på förhand 

                                                           
12

 VIPS (Välbefinnande, Integritet, Prevention och Säkerhet) är en modell där man använder strukturerad dokumentation som 

görs tillgänglig med sökord eller rubriker på tre nivåer när det gäller information om patientens omvårdnad i patientjournalen. 
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kan se att budget och prestationskarv går ihop menar han att han lägger mycket litet 

arbetet på den här saken. När så inte är fallet arbetar han för att personalen skall klara av 

fler snabba besök (vilket i klartext innebär att man accepterar färre telefonsamtal - som 

inte syns i statistiken) eftersom detta styr vårdcentralens ekonomi. Vårdcentralen har en 

budget på ca 60 miljoner kr varav ca 40 miljoner utgår som besöksersättning. 

Respondenten menar att man aldrig kan släppa prestationsmålen, de ingår också som en 

central del i lönesamtalen med personalen, men det här är en ordning som inte fungerar 

optimalt. Enligt respondenten skulle man helst vilja ha det som t.ex. i Örebro där man 

får en viss summa som motsvarar patientunderlaget (antal listade patienter) men 

naturligtvis under förutsättning att patienterna är nöjda. Den nuvarande ordningen leder 

till snabbehandling av enklare fall. De privata vårdgivarna har t.ex. ”en väldig snurr på 

patienterna”, som han uttryckte det. 

Under senare tid har man infört många nya regler i handläggningen, de är helt enkelt 

alltför många, det går inte att känna till alla, menade respondenten. De kopplar bort sunt 

förnuft och innebär alltför mycket arbete framför datorn när det gäller enkla saker inom 

t.ex. remisser och inom hemsjukvården. Om man t.ex. skall skriva ut läkemedlet Varan 

så är det en rutin som kräver 6 olika administrativa steg i det nya IT-systemet. ”Det är 

mycket mera klick för samma sak”, som han utryckte sig 

För vårdcentralen innebär hemsjukvården en basal och betydande del med ca 250 

patienter (vilket enligt respondenten motsvarar tre sjukhem) och 20-22 000 besök per år. 

Han menar att hemtjänsten och hemsjukvården borde kunna slås samman för att på så 

sätt kunna uppnå betydande rationaliseringsvinster. 

Vårdcentralen håller läkarmöten varannan vecka. Då avhandlas bl.a. ekonomiska frågor, 

t.ex. om man har för få besök eller om belastningen på sjuksystrarna är alltför hård. Vid 

mötena säger oftast respondenten att ”så här skulle jag vilja ha det – och så blir det då 

också oftast eftersom vi har att göra med en lättstyrd grupp”. Han menar att han 

tillämpar en mjuk styrning – men det är viktigt att förslagen motiveras väl. Mycket av 

verksamheten är annars självgående och bygger på en ömsesidig lyhördhet, enligt 

respondenten. 

Vårdcentralen avkrävs 6 olika rapporter i slutet av december. Många av dessa är väldigt 

lika och borde enligt respondenten kunna slås samman i en och samma rapport. 

Rapporterna handlar ofta om mycket basala saker som t.ex. hur många patienter av en 

viss (ofta mycket specificerad) kategori som fått den ena eller andra behandlingen (t.ex. 

en viss medicin). Rapporterna går till landtinget (HSN-F) för styrändamål. Sedan 

skriver vårdcentralen en kort verksamhetsberättelse (på ca 18 sidor) och en 

verksamhetsplan (som är ännu något kortare). I april så vet vårdcentralen vad de 

(landstinget) kommer att fråga efter i december (t.ex. ”alla över 70 år som får en viss 

medicin eller liknande”). 

När det gäller antal tjänster så menar respondenten att doktorerna alltid drar in sin lön 

och litet mer. Sköterskorna går ungefär +/- noll och undersköterskorna går något back 

(enligt den fördelningsmodell som tillämpas). Det finns ett tak för hur många besök som 
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vårdcentralen får full betalning för, därefter får man 2/3 av full ersättning. Rent 

praktiskt finns också en fysisk begränsning eftersom vårdcentralen endast har ett visst 

antal rum men annars menar respondenten att han själv i viss mån bestämmer hur 

många läkare som skall anställas. 
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Sju mellansvenska domstolar 

Ett väl fungerande rättsväsende är grundläggande för att ett samhälle över huvud taget 

skall fungera. När väl lagarna är instiftade styrs det svenska rättsväsendet från 

regeringens justitiedepartement som ansvarar för rättsväsendets myndigheter, däribland 

polisen, åklagarväsendet, domstolarna, kriminalvården och för migrations- och 

asylfrågor samt krisberedskapen. Domstolsverket är en sådan myndighet som lyder 

under regeringen och justitiedepartementet men verket har inte någon beslutanderätt 

över domstolarnas dömande verksamhet eller deras domar utan fungerar som en 

serviceorganisation till domstolarna i främst administrativa frågor och ger service till 

domstolarna, hyres- och arrendenämnderna och till Rättshjälpsmyndigheten. Inom hela 

verksamhetsområdet finns ca 6 700 anställda och den sammanlagda omsättningen inom 

sektorn är årligen ca 6 miljarder kronor. 

Tingsrätterna är den första instansen bland de s.k. allmänna domstolarna (Tingsrätt, 

Hovrätt och Högsta domstolen) som allmänheten kommer i kontakt med i brottmål.  Här 

avgörs också tvistemål mellan enskilda individer, i t.ex. familjemål. Landets 48 

tingsrätter hanterar också adoptioner och bodelningar och bland dessa tingsrätter finns 

fem som därutöver fungerar som mark- och miljödomstolar som t.ex. handlägger mål 

om tillstånd till vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet och frågor om hälsoskydd och 

miljövård. Dessa fem domstolar arbetar också med mål som handlar om plan- och 

bygglagen, t.ex. byggnation och rivning.  

Domstolarna skall arbeta helt oberoende och självständiga i förhållande till riksdag, 

regering och andra myndigheter och skall på ett objektivt och opartiskt sätt verka för att 

uppnå målet för det svenska rättsväsendet som är den enskildes rättstrygghet och 

rättssäkerhet. 

Tingsrätternas arbete leds av lagmannen som är chef över verksamheten och bland de 

andra ordinarie domarna finns chefsrådmän och rådmän. Dessa utses av regeringen och 

är anställda vid domstolarna.  Här kan också finnas tingsnotarier, fiskaler och 

assessorer. Fiskalerna och assessorerna har samma arbetsuppgifter som de ordinarie 

domarna men notarierna är yngre och icke- ordinarie domare som tjänstgör vid 

tingsrätterna som en del i sin utbildning (ungefär som läkarnas AT-tjänstgöring). Dessa 

kommer till tingsrätterna ca två år efter sin juristexamen men på grund av konkurrensen 

gäller detta endast för de ca 20% bästa juristerna med de högsta betygen. 

Inom den s.k. beredningsorganisationen förbereds ärendena av domstolshandläggare 

(eller domstolssekreterare) tillsammans med notarierna. Med beredning menas att man 

utfärdar stämningar, kallar parterna, samlar personalia, mm. Ärendena delas upp i 

tvistemål, brottmål och andra ärenden, t.ex. adoptioner och konkurser. Notarierna får 

också delta vid förhandlingarna där de för protokoll och själva får ombesörja vissa 

enklare mål (t.ex. trafikmål, vissa tvister som avser små värden, mm). Notarierna är ofta 

föredragande och lämnar förslag till dom i vissa mål, skriver utkast till domar, mm. 
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Utöver dessa personalkategorier finns administrativ personal som bl.a. arbetar med 

ekonomi- och personalfrågor. 

Vid sidan av de anställda domarna finns också s.k. nämndemän (lekmannadomare) i 

tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt, kammarrätt och fastighetsdomstol. Nämndemännen 

deltar som helt jämlika de s.k. lagfarna domarna vid avgörande av tvistemål och 

brottmål vid de allmänna domstolarna, där de också är i majoritet. Nämndemännen utses 

av kommunfullmäktige (för vissa domstolar av landstingsfullmäktige) för en period på 

fyra år och rekryteras vanligtvis från de politiska partierna men nämndemannauppdraget 

skall vara helt opolitiskt (politiska hänsyn strider mot lagen och domareden) och det 

finns inte några hinder mot att utse icke-politiska nämndemän, en sådan breddning av 

rekryteringen är tvärtom något som både riksdagen och regeringen uttalat som 

önskvärd. 

Styrning vid tingsrätterna 

I följande avsnitt ges en redogörelse för den verksamhet som bedrivs vid de undersökta 

domstolarna, så som respondenterna själva vill beskriva den, och den styrning som 

utövas över verksamheten.  Avsnittet är strukturerat så att de större domstolarna 

presenteras först, före de mellanstora och de mindre och avsnittet avslutas med 

synpunkter från chefen för en grupp domstolshandläggare (tidigare kallad 

handläggarchef).  
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4.2.1 Den stora tingsrätten 

Den första domstolen i vår undersökning har mer än hundra medarbetare och 

nämndemän. Tingsrättens fem dömande avdelningar handlägger årligen mer än 10 000 

tvistemål, brottmål och andra ärenden. Alla avdelningar handlägger allmänna brott- och 

tvistemål samt har en långt driven specialisering mot t.ex. ungdomsbrottmål, brott mot 

närstående och familj, mot konkurser och arbetsrättstvister, hyrestvister och 

diskrimineringsmål, internationella mål, tryckfrihetsmål, patentmål, etc.  

Varje avdelning som består av 30-40 personer leds av en chefrådman och delas in i 

enheter med 10-15 domare, notarier, beredningsjurister och domstolshandläggare i varje 

enhet.  

Respondenten har en tidigare karriär som expeditionschef på justitiedepartementet, har 

varit generaldirektör på Domstolsverket och lagman vid Göteborgs tingsrätt vilket gör 

att svaren på våra frågor också kommer att spegla en bredare erfarenhet än den som 

lagman vid den aktuella tingsrätten. 

Mellancheferna har enligt respondenten en viktig roll att genomdriva beslutade 

förändringar och moderniseringar vid tingsrätterna och på de större tingsrätterna 

minskar av naturliga skäl lagmannens direkta kontakt med personalen. 

Vår respondent ser egentligen två huvudfrågor på tingsrättens styrproblem. För det 

första, och den stora frågan, handlar om att verksamheten av tradition ses från 

utförarens (tingsrättens) perspektiv och inte från kundernas (allmänhetens och 

parternas). Man ser kanske att det växer upp ärendebalanser men känner inte något 

speciellt för att målsägarna får vänta på en dom. Den andra styrfrågan ligger på ett 

mänskligt (och administrativt) plan. När man i ledningsgruppen kommer överens om 

någonting frågar man sig enligt respondenten samtidigt, blir detta också verkligen 

genomfört? Man vill ju att det som beslutas i ledningsgruppen skall genomföras fullt ut 

– rätt budskap och med rätt engagemang- t.ex. vi måste arbeta mer med 

ärendebalanserna för parternas skull men detta är också en arbetsmiljöfråga för de 

anställda.  

Ett administrativt problem (eller en restriktion) är att cheferna väljs ut bland domarna, 

man väljer bland de som anmält intresse och därefter väljs den bästa – men detta 

innebär inte alltid den som är lämpad som chef. Med detta följer att det inte finns någon 

direkt chefskultur på domstolarna, inte bland chefsrådmännen men inte heller bland 

personalen i övrigt. De senaste åren har man infört mellanchefer på kanslierna (först i 

Göteborg) men det har visat sig svårt att styra sina f.d. kollegor.  

Det är stor skillnad på hur de olika domstolarna fungerar. Tidigare fanns ett system med 

rotlar vilket i praktiken innebar att dessa fungerade som ett slags minidomstolar. Utbytet 

mellan rotlarna blev därmed mycket begränsat. Nu försöker man att slå samman olika 

slags mål och bedriva arbetet i arbetslag vilket enligt respondenten innebär att man 

”förädlar domarna”.  
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På vissa ställen, t.ex. vid Göteborgs tingsrätt, har man utarbetat gemensamma rutiner i 

många frågor vilket gör det lättare att flytta personal mellan avdelningarna. Det är 

svårare vid den här tingsrätten och notarierna som flyttar runt mellan avdelningarna 

klagar ibland på att saker och ting hela tiden görs på olika sätt (mellan avdelningarna).  

Notarierna är också ofta de som vet mest om hur de olika domarna agerar som individer. 

Inom denna tingsrätt menar man att ambitionen är att tingsrätten naturligtvis måste 

kunna se till att alla typer av mål hanteras på ett bra och riktigt sätt men samma personer 

måste inte hela tiden göra samma saker.  

Domarna rör sig inte så mycket mellan avdelningarna men detta är något som man 

kommer att försöka stimulera i framtiden. Det finns dock en viss cirkulation på 

tingsrätten, om man skall kunna ta sig an t.ex. familjemål så måste man kunna vissa 

saker och detta ansvar att åta sig nya saker premieras också lönemässigt och blir 

samtidigt föremål för vissa utbildningssatsningar. Faran är att om någon har rykte om 

sig att vara jätteduktig inom ett visst område så kan det leda till att andra medarbetare 

helt släpper dessa frågor, något som skapar en sårbarhet i organisationen och här menar 

man att det hela tiden måste finnas minst två personer som kan utföra arbetsuppgifterna.  

Tidigare hade man brottmål och tvistemål på olika avdelningar men numera sker 

överflyttningar ungefär vart 5:e år. Det är enligt respondenten bra både för 

organisationen och för den enskilde domaren att få arbeta med litet olika saker – 

”domarna skall kunna behärska allt - det är i allt väsentligt samma jobb även om man 

slår i litet olika böcker”, som han uttryckte sig. Under den tid som man är på en 

domstol – ofta ca 20 år – så är det stimulerande och roligare att få arbeta med litet olika 

saker. ”Man kan bli trött på sitt arbete efter några år”, menar respondenten. Detta 

växelbruk kan också kännas befriande eftersom vissa mål är mycket besvärliga och 

påfrestande för de anställda, t.ex. vissa sexbrott, misshandel och brott mot barn. Dessa 

mål tycker man är jobbiga rent personligt och då kan det kännas skönt att veta att man 

inte blir fast med dessa för tid och evighet. 

Det uppfattas också som viktigt att olika individer kan och vill sprida sina kunskaper 

inom domstolen. Respondenten säger: ”Här får man jobba långsiktigt, vi har 

individuell lön, från ca 57000 till ca 63 000 för domarna,  och vi försöker att stimulera 

de som verkligen försöker att förmedla sina kunskaper”.  

Tidigare så gjorde lagmannen och chefsrådmännen precis som de ville i administrativa 

frågor. Nu arbetar man som chef mer aktivt ute på avdelningarna och respondenten 

säger:  

– ”Vi måste medvetet arbeta med dessa frågor tillsammans. När vi lönesätter 

domare så gör vi detta tillsammans i chefsgruppen där vi arbetar fram 

kriterier att enas om. Lönekriterierna bygger mycket på i vilken grad som 

domarna arbetar tillsammans för den gemensamma nyttan samt 

yrkesskickligheten där båda skall värderas lika högt men ofta går dessa 
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kriterier hand i hand hos den enskilde domaren – man måste vara en bra 

domare”.  

Därutöver premieras samarbetet med de andra personalkategorierna – t.ex. sättet att 

behandla notarierna, att ta ansvar och ställa upp för varandra, etc. Man håller koll på 

varandra på tingsrätterna, säger respondenten och fortsätter: -”Domare rådfrågar inte 

varandra i den utsträckning som de borde”. Respondenten har aldrig oanmäld lyssnat 

på andra domares mål, detta är kanske synd, menar han. Ibland när man har utländska 

besökare händer det dock att man kommer och lyssnar på en förhandling. Engelska, 

Norska och Danska domare har ofta en något annan bakgrund än de svenska, ofta har de 

varit advokater innan de kommer in på domarbanan, här har domarna inte den bredden. 

”Man kan i princip tiga sig igenom hela sin karriär”, säger han. I rättssalen är det 

viktigt att man är effektiv så att man håller sig till saken och kärnfrågorna och kan föra 

processen framåt. 

-”Man måste kunna fatta beslut och komma till ett avgörande för att passa 

på en tingsrätt. De ängsliga domarna försöker vi att inte få hit eftersom om 

man har den läggningen så klarar man inte det här jobbet och det är ett av 

de stora personalproblemen”. 

Två gånger per år har respondenten avdelningsvisa genomgångar då han sitter med 

domarna och pratar igenom viktiga frågor som oftast handlar om arbetssituationen, hur 

det fungerar på den aktuella avdelningen, etc. Detta är viktigt för att få en känsla för hur 

arbetet fortskrider. 

Det är enligt respondenten viktigt att cheferna inte ser sig själva (och inte heller ses av 

andra) som en äldre kamrat utan de skall verkligen styra verksamheten. Nu fungerar det 

bättre i detta avseende, mellancheferna kan idag påverka domarna (men naturligtvis inte 

domsluten). Man är beredd att ta vissa strider men cheferna bryr sig också mer om sin 

personal och om verksamheten nuförtiden. Striderna/konflikterna kan handla om att 

genomdriva att man skall göra på ett visst sätt, vissa sakfrågor, men också vissa 

personalfrågor. Det finns ofta en viss egensinnighet som måste betvingas. ”Domarnas 

unika självständighet är ju till för parterna och inte avsett mot arbetskamrater och 

chefer”, säger respondenten. 

När det gäller domarnas vidareutbildning och kursdeltagande menar respondenten att 

det vid denna tingsrätt är ungefär som på många andra arbetsplatser – att vissa personer 

ständigt går på ganska många kurser medan de som verkligen borde vidareutbilda sig 

sällan gör detta. Administrativt så hoppar vi över ett par led när det gäller kursandet, 

menar respondenten och säger: –”Vi borde egentligen fråga oss vad behöver vi kunna 

och vad kan vi idag och därefter definiera ett utbildningsbehov. Nu utgår vi helt från 

vad enskilda medarbetare själva vill gå för kurser. Vi borde ställa oss frågan -detta 

borde vi kunna- som grund för kursandet men vi har inte någon riktigt arbetsgivarstyrd 

utbildning”. Det finns en s.k. domstolsakademi i Jönköping, som anses genomgående 
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hålla en mycket hög klass på sina kurser och också är uppskattad av personalen, framför 

allt av de nyare/yngre juristerna.  

Vid den aktuella tingsrätten är personalomsättningen ”normal” bland domarna, så i den 

delen störs inte arbetet på något anmärkningsvärt sätt, men sekreterarna och de yngre 

juristerna och fiskalerna flyttar betydligt mer. I jämförelse med vissa andra tingsrätter så 

finns här också en viss personalomsättning bland de äldre, speciellt bland 

kanslipersonalen. Bland de yngre är omsättningen större vilket ofta kan vara bra 

eftersom de i regel är mer anpassningsbara. Här menar man att tingsrätten borde kunna 

utveckla kanslipersonalen mer eftersom man har lätt att rekrytera och många sökande 

till de olika tjänsterna. 

Bland domarna och mellancheferna sker just nu något av ett generationsskifte. Av de 

”aparta” domarna som man ibland hör talas om finns inte många kvar. Många nya är, 

enligt respondenten, mycket entusiastiska inför sitt arbete. Han säger: -Jag vill att 

domarna skall vara och själva känna att de är litet över det vanliga eftersom de har ett 

mycket stort ansvar. De skall vilja lyfta sig - vi löser saker och ting – men det är också 

viktigt att de har andra erfarenheter”. 

Vissa generella bevakningsområden som påpekas från statsmakterna, t.ex. 

handikappanpassningen, ligger idag på lagmannen och tingsrättens administration. Det 

är, menar respondenten, inte på något sätt oviktiga saker men tar väldigt mycket tid och 

ger oftast mycket liten effekt.  

När det gäller den s.k. mål- och resultatstyrningen har tingsrätten inte idag några bra 

mätverktyg som visar hur verksamheten fungerar. Idag fokuseras på ärendebalanserna 

men det intressanta är ju andra saker, t.ex. hur fort folk får sina domar. 

Kvalitetsdiskussionen dyker ofta upp som en distraktionsfaktor, menar respondenten. 

Kvaliteten skall ju avgöras och mätas hos avnämaren. Idag innebär detta ett stort 

styrproblem där tingsrätten måste bestämma sig för vad som menas med kvalitet. 

Mycket tid går idag till att ett mål bara ligger. Man måste kunna prata om vad man gör 

och den enskilde domaren måste kunna motivera vad han eller hon menar med kvalitet.  

Vid ändrade domar så pratar man en hel del om detta inom domstolen men det sker 

uteslutande ute på avdelningarna (om man pratar om det alls, här finns stora individuella 

skillnader). På avdelningarna kan det därför bli en ganska aktiv diskussion när en dom 

ändras men detta är inte något som styrs upp administrativt (av lagmannen). Om 

hovrätten däremot vid flera tillfällen ändrar en viss typ av dom hos en och samma 

domare så föranleder detta att lagmannen träder in och samtalar med den aktuella 

personen. Avslutningsvis menar respondenten att mycket av styrningen handlar om 

ganska hantverksmässiga frågor, t.ex. att domarna skall meddelas vid ett visst klockslag 

(t.ex. kl. 11.00) och att detta skall gälla för hela tingsrätten. Sådana saker kan faktiskt 

vara litet knepiga när det gäller dömandet.  
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-”En viss samsyn är viktig. Idag får man ibland intrycket att vissa domare 

tycks mena att ”jag är självständig och därför gör jag på det här eller det 

här sättet. De som vänder sig till en domstol måste kunna lita på att de 

behandlas lika –däri ligger en utmaning”, menar respondenten. 
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4.2.2 Två medelstora tingsrätter utanför Stockholmsområdet 

Dessa tingsrätter har i båda fallen ca 35 anställda varav 6 respektive 9 domare totalt och 

2 respektive 6 rådmän som också har en del av sin tid avsatt för administration. Båda 

tingsrätterna finns belägna ca 10-15 mil utanför Stockholm.  

Den första respondenten ville själv börja med att berätta om arbetet och den styrfilosofi 

som råder inom den egna tingsrätten. Inom denna domstol sker inte någon specialisering 

utan samtliga domare arbetar med alla slags mål.  

Domstolarna bedriver en traditionsbunden verksamhet där vissa saker kan förändras 

men inte andra. Verksamheten styrs i stora stycken genom att övertyga – något som 

respondenten menar att man som chef för en tingsrätt får arbeta mycket med. Det är 

därför inte meningen att lagmannen skall (får) ingripa i det direkta dömandet men det 

finns många andra frågor att arbeta med och som chef är det viktigt att klara ut vad som 

gäller inför de anställda, att samtliga anställda arbetar (bör arbeta) under likartade 

rutiner, t.ex. när det gäller handläggningen av olika frågor och denna typ av skriftliga 

interna handläggningsföreskrifter är f.n. under framställning.  

När det gäller arbetsbelastningen så har inte personalsituationen hängt med, menar 

respondenten. Duktiga notarier väljer ofta att inte satsa på domarbanan eftersom t.ex. 

regeringskansliet regelmässigt upplevs erbjuda högre lön samtidigt som domarbanan 

innebär ett tufft arbete. Detta ger upphov till rekryteringsproblem som respondenten 

emellertid hoppas kunna lösa inom den närmaste framtiden eftersom allt fler nuförtiden 

väljer domarbanan.  En annan tankegång är att ett visst arbete med målen borde kunna 

avlastas genom att domstolshandläggarna och notarierna tar över mer av arbetet men 

detta har ännu inte visat sig fungera i praktiken. Hovrätten har nyligen tilldelat denna 

tingsrätt ett par nya fiskaler (på två år i taget) och dessa personer upplevs av 

respondenten som mycket duktiga personer som också på annat sätt har inneburit en 

vitamininjektion inom tingsrätten. 

Som chef för en domstol menar respondenten att man i stora stycken styr verksamheten 

genom att se till att hålla en jämn arbetsbelastning över hela domstolen och se till att de 

interna rutinerna fungerar bra. Som chef är det också viktigt att ganska ofta ordna olika 

slags internutbildningar och bjuda in externa gäster för att diskutera olika saker, t.ex. 

hur man arbetar med att ställa upp och arbeta efter verksamhetmål, planering av 

förhandlingarna så att man inte tvingas ställa in dessa av olika skäl, problem med 

delgivning mm, vid häktning och hämtning - vilka lagliga medel finns det? (här finns 

det också vissa skillnader i praxis mellan domarna inom den här tingsrätten så att vissa 

är mer försiktiga än andra). 

Två gånger per år går lagmannen igenom samtliga utestående mål (balanser) som 

diskuteras utförligt med berörda domare, t.ex. varför det har dragit ut på tiden och vad 

som skall göras med anledning av detta. Varje vecka hålls också ett möte mellan 

lagmannen och domarna där man går igenom läget. Om någon presterar dåligt, t.ex. tar 

orimligt lång tid på sig, så diskuteras detta vid varje halvårsmöte med de anställda. Man 
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kanske måste, eller väljer att, prioritera vissa större svårare mål (men här menar 

respondenten att de flesta domare är mycket samvetsgranna).  

När det gäller olika rutiner för att verifiera verksamheten och som chef söka svar på 

frågan -hur vet ni att ni gör goda bedömningar i den operativa verksamheten? – menar 

respondenten att ett sätt att återföra resultat sker genom hovrättens agerande. Hovrätten 

kan i praktiken på olika sätt förmana domarna genom att använda sig av vissa 

ordalydelser, t.ex. använda uttrycket ”att utveckla resonemang”-något som kan 

uppfattas som en ganska stark kritik. Ett specifikt mål där domaren skulle beskriva en 

vittnesutsaga föranledde hovrätten (som emellertid inte ändrade domen) att skriva 

ganska utförligt om hur detta moment borde ha handlagts. 

Justitieombudsmannen (JO) granskar också domstolarnas arbete och kan ha synpunkter 

på hur domarna har agerat. Här är det viktigt att påminna om domarnas självständighet 

och en domare som nu slutat på tingsrätten lät sig inte påverkas i någon synbar 

utsträckning men hade (visade det sig senare) en hel pärm med etiketten ”JO och 

Jag”som innehöll skriftväxling med JO.  

Målet för respondenten är att all personal (inklusive domarna) skall vara med och ställa 

upp på de interna reglerna. Domarna är väl medvetna om sin självständighet så man kan 

inte som chef dirigera dessa utan man måste i stället övertyga om att den ena eller andra 

ordningen skall tillämpas, t.ex. att man skall delge på ett visst sätt efter beslut. Domarna 

sköter dock självständigt alla handläggningsrutiner i samband med själva dömandet. I 

samtliga tvistemål skall redan vid planeringen av målet upprättas en sammanställning av 

viktigare åtgärder, t.ex. bokning av dag för slutligt avgörande (domstolsförhandling). 

Numera har domarna inte längre tariffsatta löner men respondenten menar att det finns 

en del goda skäl till att detta system kanske borde ha legat kvar. Den tariffsatta lönen 

innebär att man följer en lönestege som i princip bestäms av antalet tjänsteår. Eftersom 

det idag inte finns så mycket pengar att spela med (lönerna upplevs som mycket 

sammanpressade) menar respondenten att i dagens situation, när man ändå skall skilja 

domarna åt men inte får väga in yrkesskickligheten eftersom självständigheten är 

grundlagsskyddad, blir frågan vad som egentligen skall lönesättas. I praktiken har detta 

inneburit att man fokuserar på följande när man värderar domarnas arbetsprestationer 

(men inte dömandet): 

 Yrkesskickligheten (vilket dock i praktiken inte blir till så stor del i bedömningen) 

 Genomströmningen av mål/ärenden 

 Förmågan att ta ansvar (t.ex. utanför den egna roteln, tjänstvilligheten i stort, att komma 

med förbättringsförslag när det gäller praxis, mm) 
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Inom den andra av dessa båda jämförbara tingsrätter betonar respondenten inledningsvis 

att man som lagman inom den här tingsrätten också deltar lika mycket i dömande som 

de andra domarna när det gäller tvistemål (men endast sporadiskt när det gäller 

brottmål). 

I domsagan bor över 100 000 personer. Administrativt organiseras verksamheten i 2 

dömande enheter (en per rådman) och en administrativ enhet. Man handlägger över 

2000 mål årligen, något fler brottmål än tvistemål. 

Ett problem som lagmannen pekar på är svårigheterna att utarbeta ett bra och tillräckligt 

styrande dokument för den operativa verksamheten. Nu finns en sammanfattande 

verksamhetsplan (VP) och respondenten arbetar mycket med denna del och säger också 

att detta samtidigt innebär att man inom just denna tingsrätt försöker att få bort många 

andra typer av styrande dokument men uttrycker samtidigt: -”så arbetar inte alla chefer i 

denna befattning”. 

Verksamhetsstyrningen och planeringen tar i allt väsentligt fasta på 

ärendegenomströmningen. Dessa frågor diskuteras rutinmässigt i tingsrättens 

ledningsgrupp som består av enhetscheferna (rådmännen) samt lagmannen själv.  

I Sverige är de svårt att rekrytera ordinarie domare, menar respondenten. -

”Domstolarna släpper iväg folk och sedan är det svårt att få tillbaka dessa. Vid denna 

tingsrätt är dock arbetssituationen ganska bra men samtidigt så var det ganska länge 

sedan vi behövde rekrytera någon”. 

Respondenten menar att läget idag, ur ett chefsperspektiv, inte innebär några problem 

med t.ex. säregna personer bland personalen. Egenheter motas också bäst genom en hög 

chefstäthet, enligt respondenten – maximalt 10 underställda per chef – då minskar också 

risken för suboptimering. Detta är, menar respondenten, ett stort problem inom många 

typer av kunskapsorganisationer, att de inte är tillräckligt chefstäta. Här är också 

handledarrollen ”jätteviktig”. Den här Tingsrätten arbetar med ca 10 rotlar (en per 

domare) som också förfogar över totalt 7 rotesekreterare. Samtliga domare, fiskaler och 

beredningsdomare handleder var sin notarie (och upprättar en s.k. notarieplan). 

”Notarierna vandrar runt på tingsrätten och ser på detta sätt olika typer av 

ledarstilar. De är boklärda men inte lärda att jobba även om de tror detta”, 

menar respondenten.  

Det är viktigt att successivt föra in notarierna i denna värld, säger respondenten. ”De 

första månaderna kan man inte använda dem, sedan får de föra protokoll och därefter 

övergår de till mer dömande arbetsuppgifter och här ser man direkt vilka som verkligen 

går in för sitt arbete och försöker att få hela bilden klar för sig och inte bara läser 

inledningarna på paragraferna eller noterna. Inom tingsrätten kan det också uppstå 

viss irritation när den befintliga personalen uppfattar de nya juristerna som små 

kravmaskiner”, som respondenten uttryckte sig. Vi tycker att nästan alla klarar att bli 

hyggliga domare och vi har bra koll på alla, säger respondenten. De får feedback på sina 
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produkter hela tiden och i vissa fall kan de få stort förtroende och får frambringa färdiga 

produkter endast för underskrift. Arbetet följs upp i och med de s.k. halvårssamtalen. De 

nya får öppna posten och föreslå handläggning, vilket sedan bedöms som bra eller 

dåligt, om det ligger i linje med vår policy, mm. De får också feedback på sina insatser 

vid förhandlingarna – ”om det flutit på bra eller om det är någonting som bör 

förbättras, de skall ställa iordning salen, kolla upp den tekniska utrustningen, etc”. 

Bemötandefrågorna som ibland uppfattas som ett problem på domstolarna fungerar 

dock generellt sett mycket bra, enligt respondenten. Numera är det också bättre ordning 

i rättssalen. Språket, som enligt respondenten försämrats generellt i hela samhället, blir 

mer och mer av ett problem men kanske ändå fungerar ganska bra för just den här 

personalkategorin. 

Löneförhöjningar styrs av de traditionella värdena förtjänst (antal år i yrket) och 

skicklighet. Detta innebär att det i praktiken blir ett mycket litet lönespann vilket också 

gäller för den administrativa personalen, där ligger t.ex. 50 % av all personal på denna 

tingsrätt inom 1.700 kr/månaden. Detta beror också på att personalomsättningen är 

mycket låg (något som gäller för båda personalkategorierna, domare och 

kanslipersonal). 

När det gäller kommunikationen med den centrala administrationen (domstolsverket 

och departementen) menar respondenten:  

-”Vi bryr oss inte så mycket om målen (i det här fallet de mål som 

Domstolsverket sätter upp, DNs anm.) dessa är inte operativa. I stället 

koncenteras styrningen mot den operativa verksamhetsplaneringen, på att 

organisationen skall vara tillräckligt chefstätt och mötestätt. Detta är viktigt 

för att uppnå en god samsyn i viktiga frågor och för att sprida samma 

budskap. När det är några problem så diskuteras dessa omgående”. 
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4.2.3 Två chefer inom dömande avdelningar på tingsrätter i Stockholms-

området 

Här redovisas erfarenheterna från två intervjuer, där en enhetschef för en dömande 

avdelning inom en tingsrätt i Stockholmsområdet och en chefrådman har fått berätta om 

sitt arbete och hur ledarskapet bedrivs. I båda fallen ansvarar respondenterna för ca 20-

25 anställda, varav 4-5 ordinarie domare, 8-10 notarier samt kanslipersonal. 

Det första fallet avser en dömande avdelning inom en tingsrätt vars domsaga omfattar 

ca 500 000 innevånare. Årligen får tingsrätten in omkring 11 000 mål (drygt 6 000 

brottmål och ca 4 500 tvistemål). Domstolen tar också emot ett stort antal ansökningar 

om äktenskapsskillnader och konkurser samt andra domstolsärenden.  

Inom respondentens enhet handläggs brott, tvister, familjemål och konkurser. Den egna 

verksamheten innebär enligt respondenten ett långt delegerat chefsansvar som avser den 

dagliga driften och anpassningen till vissa styrdokument. Vidare ingår respondenten 

tillsammans med andra chefer i tingsrättens ledningsgrupp som utgör ett rådgivande 

stöd för lagmannen.  

Respondenten framhåller att all personal ingår i ett arbetslag där man har dagliga 

diskussioner med varandra om aktuella mål.  Det är vanligt att man t.ex. hör efter om 

någon har haft ett liknande mål, om någon känner till något bra passande rättsfall, etc. 

Man diskuterar också öppet vad kollegorna tycker om vissa formuleringar – om de t.ex. 

är för skarpa eller alltför svagt skrivna. Var och en står dock för sina formuleringar när 

de väl är gjorda. Detta arbetssätt har funnits på tingsrätten under ca 10-12 år, tidigare 

arbetade man mer självständigt och var och en av domarna slog vakt om de egna målen 

vilket också hade den negativa effekten att arbetsbelastningen blev påfallande ojämn.  

Respondenten menar att det idag inte finns någon prestige inom gruppen, t.ex. att någon 

vill få ett visst mål för att få uppmärksamhet eller liknande. De äldre domarna får dock 

vanligtvis ta hand om de större målen och de yngre något enklare ärenden som dock kan 

vara avsevärt fler till antalet.  

Om någon medarbetare inom tingsrätten får sin dom ändrad i hovrätten så diskuteras 

detta ärende öppet bland personalen. Vid hovrättsmål går domen, förutom till den 

aktuelle domaren, också till lagmannen.  

Inom den här tingsrätten hålls s.k. praxismöten 2-4 gånger per år. Inför dessa möten 

samlar någon domare på sig intressanta rättsfall som sedan diskuteras inom gruppen. All 

berörd personal kan emellertid inte närvara vid dessa möten p.g.a. egna förhandlingar 

eller liknande. 

Det sker också ett omfattande samarbete mellan enheterna, t.ex: 

 En domare per enhet kan specialisera sig på familjerättsliga frågor 

 Någon eller några kan specialisera sig på s.k. ungdomsmål 
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 Det finns en metod & rutingrupp där en domare och en sekreterare träffas och diskuterar 

rutiner och metoder 

 En grupp arbetar för att utveckla riktlinjer för domskrivning, för att skapa en samordnad 

layout mm, i syfte att höja kvalitén  

 Det sker ett omfattande informationsutbyte mellan enheterna i olika sakfrågor via 

domstolens intranät. 

Inom tingsrätten görs regelbundna brukarundersökningar där interna och externa 

personer får berätta om sina erfarenheter från förhandlingarna, får ge sina synpunkter på 

huruvida domarna är skriva på ett begripligt sätt, mm. Det sker ett tätt samarbete med 

åklagarna, frivården och sociala myndigheter där det diskuteras vad som fungerar bra 

eller mindre bra.  

Respondenten håller enhetsmöten med sin personal en gång i veckan. Var tredje vecka 

hålls ledningsgruppsmöten och dessutom kallas hela personalen till s.k. månadsmöten i 

matsalen. 

Som chef har man också årliga lönesamtal med personalen (dock inte fiskalerna), 

skriver betyg som också inkluderar mallbaserade omdömen om t.ex. yrkesskicklighet, 

omdöme, noggrannhet, ordning, samarbetsförmåga åt notarierna, mm. Dessa betyg till 

notarierna sker två gånger per år eftersom notarierna byter avdelning under sin 

tjänstgöring. Cheferna lyssnar ibland på notariernas förhandlingar och håller chefsmöten 

innan omdömet lämnas. Lönesamtalen anses vara viktiga och man följer speciellt upp 

olika aspekter på att personalen arbetar mot gemensamt uppställda mål (att upprätta 

någon slags egen agenda anses besvärande i dessa lönesamtal). För domarna sätts inte 

lönerna efter hur de har dömt i olika mål. Man värderar också att personalen, var och en 

efter sin förmåga, bidrar till domstolens samlade resultat.  Underlaget till denna 

kommunikation sker huvudsakligen via verksamhetsplaneringen och används också till 

de årliga verksamhetsberättelserna. Här rapporteras ett antal statistiska uppgifter, t.ex. 

om genomströmningen av ärendena. Det statistiska målhanteringssystemet innehåller 

alla uppgifter för denna typ av rapportering. Kvalitén på det materiella innehållet i detta 

material bestäms, enligt respondenten, i hög grad av Hovrätten.  

Tingsrätten lägger mycket stor vikt vid bemötandefrågorna som hanteras inom flera 

olika fora. Mycket handlar om att undvika fördröjningar i ärendehanteringen. 

Delgivningen är f.n. det stora problemet och om antalet mål skulle öka ännu mer så kan 

detta innebära stora problem för tingsrätten. Tidigare hade man någon slags 

föreställning om att man årligen skulle klara av ca 1000 mål. Det växte snart till 9000 

och är nu uppe i ca 12 500 mål (fördelat på 4 rådmän inom enheten). 

Den andra tingsrätten har 4 dömande och en administrativ avdelning. Man har också en 

mark och miljödomstol med ca 30-35 personer och har dessutom inom sitt geografiska 

område hand om samtliga beslut om utsökningsärenden och kronofogdeärenden. 

Respondenten är chefrådman med 50% domartjänst och 50 % administration. Alla 

anställda arbetar inte med samma typer av mål, en informell uppdelning av 
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arbetsuppgifterna sker där man utgår från var och ens intresse. Respondenten tycker att 

en viss sådan specialisering bara är bra och det gör det också roligare att arbeta. 

Respondenten säger att det är ”speciellt att vara chef över domare”. Vid mer 

komplicerade mål krävs erfarenhet för att klara av en fungerande resursstyrning. Vid 

lönesättningen tittar man formellt sett inte på dömandet utan på saker som ligger utanför 

detta, t.ex. om man fungerar som handledare. Detta beror på att domarna har sina 

tjänster på fullmakt vilket gör att man som chef inte har rätt att ingripa i deras arbete. 

Informellt så vet man att vissa domare kan ha en påtaglig beslutsångest och ständigt 

söker mer information. En tidigare domare på tingsrätten hade mycket svårt att fatta 

beslut vilket gjorde arbetet ineffektivt. Detta togs upp i personalsamtalen med den 

aktuelle personen som dock menade att detta arbetssätt var nödvändigt för att kunna 

avgöra de tilldelade målen. Mer informellt, menar respondenten, ligger hur mycket man 

(av-)gör till grund för lönesättningen upp till kanske 20-30 % av löneutrymmet. 

Respondenten menar att prestationsspännvidden mellan vissa individer kan vara så stor 

som en dubblering av antalet ärenden med bibehållen kvalitet men lönespännvidden 

uppgår idag (endast) till ca 6000 kr /månad mellan högsta och lägsta lön. När den 

nyligen (ca år 2006-2007) införda individuella lönen introducerades var det mycket 

diskussioner om detta och en sådan ordning är också mycket ovanlig i en internationell 

jämförelse där samtliga domare inom en domstol oftast har samma lön.  

Det innebär, enligt respondenten, en stor arbetsbörda att vara chef för en avdelning på 

en tingsrätt. Speciellt personalfrågorna tar mycket tid. Respondenten håller löpande 

medarbetar- och lönesamtal med sina medarbetare. Dessa samtal handlar mest om 

arbetssituationen i det dagliga arbetet och om att stämma av hur man har presterat och 

då visar det sig också oftast att de flesta trivs ganska bra med/på sitt arbete. Speciella 

frågor som kan komma upp kan handla om att det kan vara vissa svårigheter med 

sekreterarstödet eller frågor som handlar om arbetet i den närmaste arbetsgruppen. 

”Många frågor handlar om rutiner och hur avdelningen organiserar sig– ofta ganska 

enkla frågor men ibland också större saker – mycket i det dagliga, hur man får arbetat 

att flyta på”, som respondenten uttryckte sig. 

På tingsrätten är det en ganska stor personalomsättning, speciellt bland 

beredningsjuristerna -”där är det är mest tjejer och de får barn eller slutar av andra 

skäl”. Fiskalerna i sin domarbana sitter först ett år på en hovrätt för att därefter gå ett år 

på en tingsrätt och vanligtvis därefter återkomma ett år på en hovrätt. 

Det regelstöd som man mest använder sig av består huvudsakligen av regler om 

procedurer och vissa checklistor som riktar sig mot notarier och handläggare – inte 

domare som är egensinniga och vana att fatta egna beslut och här menar respondenten 

att det är påtagligt svårt att enas och komma överens om att göra på ett visst sätt. 

För domarna finns det mycket bra fortbildning med många kurser att välja mellan och 

här händer det att man som chef får knuffa på litet, det kan t.ex. gälla en väldigt bra kurs 

i förlikningsfrågor och då kanske man som chef säger ”skall du inte gå på den?”. De 
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yngre är mer på hugget när det gäller kursandet men när det gäller t.ex. de äldre 

handläggarna så finns det inte lika många bra kurser att tillgå. 

En tendens är, menar respondenten, att det kursas mer numera än vad det gjorde tidigare 

vilket också kan bero på att det för närvarande sker en viss föryngring på tingsrätten när 

de ganska många 40-talisterna ersätts av yngre förmågor. Det är emellertid, säger 

respondenten, ganska lätt att rekrytera till denna tingsrätt som har ett gott rykte och fler 

ärenden av den typ som det visat sig att många är intresserad av (mer tvistemål och inte 

så många brottmål som en del andra tingsrätter inom regionen). För notarierna spelar 

detta dock mindre roll, de har svårt att komma in på någon tingsrätt över huvud taget. 

Arbetet följs hela tiden upp med en omfattande statistik och varje år hålls 

viktigare/större uppföljningsmöten med personalen.  Antalet mål fluktuerar med ca 25 

% mellan åren.  Polisens s.k. PUST-system (ursprungligen PUST-Java för distribuerad 

rapportering som sedan avlöstes av det kritiserade och svårhanterliga PUST-Siebel, 

DNs kommentar) gör f.n. att antalet brottmål går ner, tingsrätten får helt enkelt färre mål 

från polisen och åklagarna. 

De viktigaste styråtgärderna handlar enligt respondenten om bemanningsfrågorna. Man 

måste fråga sig om den ena eller den andra personen har en rimlig arbetsbörda och när 

t.ex. en medarbetare har ett stort mål måste man avsätta mer tid för att domaren i fråga 

skall få tid att skriva dom, etc. 

När det gäller att tillsätta mer personal så kan domstolarna inom sin budgetram själva 

bestämma om att tillsätta t.ex. fler domstolshandläggare men antalet domare bestäms av 

domstolsverket.  

På det stora hela fungerar emellertid dagens läge ganska bra, menar respondenten. När 

det gäller personalens informationsbehov så märkte respondenten att det fanns ett stort 

latent sådant behov vid tillträdet. Nu hålls personalmöten med 20-30 personer varannan 

vecka och ungefär en gång per månad hålls möten med olika personalkategorier kring 

olika uppkomna frågor. Respondenten säger: 

-”Vi pratar väldigt mycket om rutinfrågor, det kan handla om hur man skall 

sprida ut sina domar internt inom tingsrätten – det tar aldrig slut”. 

Det sker också ett stort och informellt informationsutbyte på tingsrätten (mycket mer än 

på den advokatbyrå där respondenten tidigare arbetade). När det t.ex. har kommit ett 

avgörande från Högsta Domstolen så samlas man och pratar om detta. Dessa 

avgöranden fångas vanligtvis upp av de domare som är speciellt intresserade av en viss 

typ av frågor och ibland hålls interna seminarier. Ändrade domar från Hovrätten 

diskuteras mycket – varje vecka - och föranleder diskussioner som oftast är helt 

prestigelösa – man kan t.ex. vid ändrade beslut säga: -”här gjorde jag en annan 

bedömning” utan att ta saken personligt. 
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4.2.4 En liten tingsrätt utanför Stockholmsområdet  

Här handlar det om en liten tingsrätt som är belägen något utanför Stockholm. 

Tingsrätten har ungefär 15 anställda, varav 8 jurister. Respondenten är lagman vid 

tingsrätten och arbetar som administrativ chef till 30 % och domare till 70 %. 

Tingsrättens domsaga omfattar ca 50 000 innevånare och rätten hanterar både brottmål 

och tvistemål. Målen lottas mellan domarna för att åstadkomma en jämn belastning. Det 

finns inte någon specialisering vid domstolen utan alla domare arbetar med alla typer av 

mål. Detta ger, enligt respondenten, en bred erfarenhet och just erfarenheten är viktig 

och kommer till användning i denna typ av arbete.  Generellt sett har man, enligt 

respondenten, en mycket erfaren personal (det är t.ex. knappast någon omsättning på 

sekreterare). Äldre domare rådfrågas ofta internt och då kan det t.ex. handla om rena 

omdömesfrågor. På så sätt sker det ett stort erfarenhetsutbyte mellan domarna. Även de 

yngre domarna kan bidra med kunskaper och de kanske är mer ”på bettet” och har 

naturligtvis en färskare utbildning och kan t.ex. vara bra på IT-frågor. 

Administrativt ger tingsrättsinstruktionen ger viss vägledning när det t.ex. gäller 

delegationsfrågor, här måste man uppfylla vissa kvalifikationer som är knutna till 

angivna titlar. En harmonisering har dock skett under senare år så att det inte finns lika 

många kategorier. Ett exempel på detta är att man nu sammanfört några titlar till en 

gemensam ”domstolshandläggare” som därmed får utföra vissa typer av uppgifter och 

hantera vissa ärenden. 

Internt sker en mycket öppen dialog inom domstolen i och med att man håller veckovisa 

möten. Varje måndag kl. 15.00 går man igenom allt som verkar vara av värde för hela 

organisationen, t.ex. aktuella lagändringar, nya praktikanter, kurser, mm. Detta möte 

leds av lagmannen och det krävs inte någon förhandsanmälan för att ta upp ärenden till 

diskussion.  

Två gånger per år åker domstolen iväg till någon kursgård där man bl.a. avhandlar 

aktuella handläggningsfrågor, språk- och stilfrågor, aktuella kontakter med 

socialförvaltningen, förordnande av gode män, fackliga frågor, etc. Vid dessa tillfällen 

är det notarierna som håller i de juridiska frågorna. 

”Det är litet svårt att rekrytera domare till en liten domstol utanför Stockholm – man 

tycker att det är för avsides”, säger respondenten. Vissa personalproblem kan vara svåra 

att hantera. För en tid sedan var t.ex. en person långtidssjuk och kunde sedan köpas ut, 

något som skedde i samarbete med facket. Detta skedde också i samarbete med 

Domstolsverket som annars inte brukar vilja gå med på lösningar av denna typ. 

Tingsrätten har också haft några andra sjukdomsfall som kan vara mycket svåra att 

hantera för en liten tingsrätt. Här kan man i det korta perspektivet klara situationen 

genom att ta in pensionerade domare men det är svårare på kanslisidan. 

Personalsamtal hålls en gång om året. Då behandlas vissa tillfälliga frågor och 

synpunkter på arbetsbelastningen. Noggrannhet är något som premieras högt inom 
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tingsrätten. Det har hänt att kanslipersonalen har kallat folk till förhandling som inte 

skall kallas, något som inte får ske. Domaryrket är mycket speciellt när det gäller 

självständighet, här är det som chef svårt att ingripa och ge synpunkter, menar 

respondenten. När det gäller notarierna är saken dock något annorlunda eftersom de är 

under utbildning.  

Effektivitetskraven gör att man inte kan ”grotta ner sig” för mycket. Ibland ser man 

sådana tendenser t.ex. på notariernas texter och då får man be dem att skriva mer rakt på 

sak.  

Om någon vill glida undan så märks detta direkt på en liten domstol och det uppfattas då 

som ett illojalt beteende och får flera konsekvenser, bl.a. leder det oftast till att den 

personen sedan inte kan räkna med att få hjälp av sina kamrater på samma sätt som de 

andra medarbetarna. Lagmannen upprättar ett veckoschema och om t.ex. någon skall 

skriva omfattande domar så tar man hänsyn till detta eftersom det tar en hel del arbetstid 

i anspråk. 

Domstolarna prenumererar (av ett privat företag) på gamla domar. Erfarenhetsutbytet är 

generellt sett lättare vertikalt (t.ex. mot Domstolsverket) än horisontellt mot andra 

liknande domstolar. Man följer hela tiden upp t.ex. överklagandefrekvensen och vilka 

domar som sedan ändras. Dessa erfarenheter verifieras sedan mot den egna kunskapen. 

Därefter stämmer man av sina erfarenheter och synpunkter mot kollegor och i 

förekommande fall mot den aktuella notarien när det gäller både språk och bedömning. 

Det är, enligt lagmannen, viktigt att inte förhasta sig och känna sig tvungen att ge 

domen direkt efter förhandlingen- ibland kan man behöva litet betänketid. Detta gäller 

också när det gäller förverkanden och beslag mm. 

Respondenten menar att den här aktuella tingsrätten egentligen är en alltför liten 

tingsrätt med en allt för liten personalstab för att det skall gå att följa upp och göra något 

slags (formellt administrativt) ingripande. Domarna är ju också självständiga i sitt 

dömande och just självständigheten är en känslig fråga. Detta gäller även när man 

märker att vissa kanske ständigt dömer för hårt men ändå inom ramen för vad som kan 

accepteras. På en större tingsrätt kan chefen i viss (men begränsad) mån flytta på vissa 

personer men på en liten tingsrätt så träffas alla ändå dagligen. 

Svea hovrätt följer upp domarna med chefsdomarna på tingsrätterna. Då ser man också 

om vissa typer av domar ser olika ut mellan tingsrätterna. Tidigare fanns t.ex. en 

tendens till att man ute i landet dömde narkotikamål hårdare än vad man gjorde i 

storstäderna. Man kanske trodde att man därigenom skulle kunna hålla rent från detta i 

sina hemtrakter men så är det inte numera, menar respondenten,. 

Alla mål är individuella och straffen blir därför också olika men val av påföljd blir lika 

inom sina kategorier, hävdar respondenten. Så kan t.ex. en person som första gången tas 

för rattfylla få fängelse medan en person som tagits upprepade gånger kan få vård. 
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Resultaten av domstolens arbete kommuniceras framför allt vid måndagsmötena och vid 

de två årliga konferenserna. Lagmannen får också en hel del information från 

Domstolsverket. Vid de mindre tingsrätterna informerar sedan lagmännen själva sin 

personal denna information fyra gånger per år (intranätet används också brett inom 

domstolarna). 

När det gäller löneförhöjningar så ges en ram för varje tingsrätt av Domstolsverket (som 

är central part mot de fackliga centralorganisationerna, ST, SACO/Jusek, m.fl).  

Lagmannen kan inte själv påverka lönenivån på sin arbetsplats men kan i viss mån styra 

fördelningen av dessa medel. Om någon anställd vid tingsrätten inte vill skriva på sitt 

avtal så lyfts frågan till central förhandling där Domstolsverket blir part i det 

individuella ärendet. 

Många aspekter på tingsrättens verksamhet genomlyses i samband med att av 

Domstolsverkets controller besöker rätten och diskuterar vad som döljer sig bakom de 

siffror och nyckeltal som redovisas. Dessa nyckeltal kan sedan ha en viss betydelse för 

t.ex. tjänstetillsättningarna, man kan t.ex. dra in en notarietjänst eftersom dessa inte är 

tillsvidareanställda utan har en visstidsanställning på 1,5 till 2 år. 

Överlag anser lagmannen vid denna tingsrätt att verksamheten idag fungerar bra och ser 

inte heller något behov av några större förändringar. Domstolsverket lägger sig inte i 

verksamheten så länge som den fungerar bra. Som chef menar respondenten att 

verksamheten präglas av följande faktorer eller omständigheter: 

- Stort ömsesidigt beroende 

- Vikten att se alla medarbetare 

- Vikten att dagligen prata med alla medarbetare 

- Det finns inte något behov av några nya styrmedel (så är t.ex. standarddokumenten – 

jämställdhetsplaner/redovisningen, integrationsplaner/redovisning, etc. något som inte 

påverkar själva sakverksamheten) 

”Vi styr efter sunt förnuft – vilket kanske är lättare på en liten tingsrätt” 
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4.2.5 En chef för domstolshandläggare vid en tingsrätt i Stockholms-

området 

Respondenten är chef (en av totalt 4 liknande chefer på tingsrätten i fråga) över en 

grupp av domstolshandläggare och innehar en tjänst som tidigare kallades för 

handläggarchef. Arbetet innebär att han ansvarar för det arbete som hans 

handläggargrupp på 8-10 personer utför. 

Inom den här aktuella tingsrätten handläggs de flesta typer av ärenden. Tvistemål, 

vårdnadsärenden och äktenskapsskillnad är ofta svåra fall eftersom de kan ”gå många 

olika vägar”, som respondenten uttryckte sig. 

Domstolshandläggarna vid denna tingsrätt är i regel inte jur.kand utan har oftast en 

samhällsvetenskaplig eller statsvetenskaplig bakgrund.  Han eller hon skall följa ärendet 

från att det kommer in till domstolen och tills det blivit expedierat och delgivit. Chefen 

över domstolshandläggaren har därför ett övergripande ansvar för att allt praktiskt 

fungerar omkring ärendehandläggningen. I detta arbete är det viktigt att t.ex. ha bra 

kontroll över allt som kommer in från åklagare, att se till att offentlig försvarare utses 

och att tolkar engageras där detta behövs. Detta arbete sker i samarbete med respektive 

rådman. Arbetet innebär därutöver att hantera samtal från allmänheten. Expeditionen av 

den slutliga domen innebär också att kontakterna med allmänheten stärks. Vissa 

domstolshandläggare får också handlägga, protokollföra och t.o.m. skriva domar, även 

om detta inte syns i det slutliga dokumentet, hävdar respondenten.  

Respondenten menar att han utövar sitt chefskap genom att t.ex. göra upp tidplaner, ett 

schema över vem som skall göra vad. Ibland är det svårt att veta vem som är mest 

lämpad för uppgiften och det gäller att få en någorlunda jämn belastning på enheten, 

”men det finns ju alltid några stjärnor” som emellertid har en tendens att bli 

överbelastade. 

I det här arbetet finns det handläggningsrutiner att tillgå från Domstolsverket men dessa 

uppfattas som alltför allmänna och därför inte så praktiskt användbara. Respondenten 

säger, -”Vi vill inte formalisera i rutindokument”. Olika rotlar (under en chefrådman) 

har också olika rutiner vilket gör att det blir svårt att få alla att arbeta på samma sätt. 

”Det finns ju många olika sätt som fungerar bra på domstolarna”. 

Domstolarna måste hela tiden ha ett tydligt kundperspektiv och detta kan hela tiden 

utvecklas, menar respondenten. Det märks på de olika medarbetarna vad de har för 

inställning till den frågan eftersom samma inställning också gör sig gällande i den 

interna verksamheten. Vissa frågor kan t.ex. bli liggande alltför länge. Så kan t.ex. 

inkommande post bli liggande hos domarna så länge att de uppstår en mycket 

brådskande situation senare i processen. 

När det gäller bemötandefrågorna samlar vi på oss synpunkter genom att rikta e-post 

till/från målsägandena, säger respondenten. Vissa medarbetare kan t.ex. säga rätt saker 
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men uttrycka detta på ett felaktigt sätt medan andra medarbetare tycks ha en naturlig 

fallenhet för ett positivt bemötande. 

Tingsrätten hade ett s.k. bemötandeprojekt (som dock avslutades alldeles innan 

respondenten började sin anställning här) då man bl.a. intervjuade folk i tingsrättens 

entré. Man har också haft det man kallade för en ”öppen domstol” då allmänheten bjöds 

in för att se hur man arbetade, mm. ”Det här är viktiga frågor”. 

Det uppstår en naturlig kontroll av det dagliga arbetet genom att många personer på 

olika sätt blir involverade i de olika ärendena. Detta gör att risken för rättegångsfel 

minskar, hävdar respondenten. Det kan t.ex. handla om att man glömt att lägga in 

bilagorna i domen eller liknande.  

Domstolarna har en verksamhet som är känslig för personalomsättning men ”vi har en 

stam av gamla rävar som står för successionen och formellt sett kan man alltid läsa sig 

till ett och annat i Domstolsverkets handböcker”, säger respondenten. Varje moment 

skall göras så enkelt och naturligt som möjligt och det är detta sätt som man försöker 

hitta. 

Respondenten har regelbundet medarbetarsamtal med sin personal. Vid dessa samtal 

fokuseras på vad personalen själv ser som viktigt i sin egen utveckling. Det tar ca 2 år 

att lära upp en domstolshandläggare så att arbetet fungerar hyggligt och han eller hon 

kan de viktigaste arbetsuppgifterna. När detta är gjort kan personen i fråga få ett särskilt 

ansvar för ytterligare arbetsuppgifter, t.ex. protokollföringen eller ansvar för ett stort 

mål eller planera förhör, etc. 

Under personalsamtalen menar respondenten att ”det är svårt att hitta den rätta 

fingertoppskänslan” men grundinställningen är att all feedback är positiv även om man 

blir tvungen att ta upp negativa saker som att medarbetaren t.ex. har haft ansvar för en 

huvudförhandling som inte har fungerat så bra eller att man missat att kalla en tolk 

eller liknande” (här förväntas personalen själv planera arbetet men förundersöknings-

protokollet ger en bra vägledning, om man t.ex. behöver tillkalla tolk). 

De äldre medarbetarna kan vara litet mer svårstyrda. De kan komma till 

medarbetarsamtalen med inställningen att de gör vad och som de vill göra. Här är ofta 

de yngre mycket mer på hugget och vill mycket mer. Men det ligger också en trygghet i 

den rådande ordningen så att de yngre blir korrigerade och hjälpta av kamraterna i 

gruppen innan läget blir akut, t.ex. innan en huvudförhandling, om man ser att 

någonting saknas eller liknande. 

Just nu (vid intervjutillfället) pågår en lönerevision. Vi vill använda lönen mer aktivt än 

tidigare för att få behålla den arbetskraft som vi vill ha kvar, säger respondenten. 

Tidigare låg den här aktuella tingsrätten mycket lågt i löneläge, nästan lägst i riket men 

detta gav upphov till en alltför stor personalomsättning. Nu har tingsrätten fått en ny 

myndighetschef som använder lönen mer aktivt där man t.ex. får 2 % centralt men detta 

gäller naturligtvis övergripande, inte på individnivå. Nu har man en lägre 
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personalomsättning där ca 30 % av handläggarna är kvar efter några år (2-3 år). Detta 

har också inneburit ganska höga ingångslöner och en ny strategi för tingsrätten. Det som 

vi tittar på inför lönerevisionerna är t.ex. förmågan att självständigt kunna hantera sina 

arbetsuppgifter, säger respondenten.  

I den här aktuella verksamheten har man valt att ha personalmöten varannan vecka med 

samtliga handläggare. Respondenten säger sig också arbeta för en mer öppen och 

naturlig kommunikation, ”man skall i princip kunna skrika över korridoren om det är 

något som man undrar över”, säger respondenten. Det gäller dock andra regler för 

domarna, här är det ganska hierarkiskt men man försöker att sudda ut de hierarkiska 

barriärerna. Mycket av denna problematik hänger också samman med 

bemötandefrågorna, det måste fungera bra internt för att det skall fungera bra och 

naturligt externt. ”Vi kan t.ex. ha delgivit på fel sätt och detta kan få återverkningar i 

den direkt dömande verksamheten, t.ex. efter ett överklagande. Här har vi stöd från 

chefsrådmannen och lagmannen, det är främst mellanrådmännen som utgör 

stoppklotsar”, säger respondenten. 

”Jag har en bra dialog med min chef, chefsrådmannen, och känner att jag kan ta upp 

känsliga frågor, t.ex. olika individfrågor”, hävdar respondenten. Vissa personalfrågor 

upplevs dock vara besvärliga, de som handlar om gruppdynamiken, här önskar 

respondenten att han kunde få mer hjälp från de äldre kollegorna.  

-”Produktiviteten är hög och har alltid varit hög och ärendebalanserna 

diskuteras alltid! Jag är dock inte nöjd med spridningen av arbetet inom 

gruppen, vissa gör inte vad de borde kunna göra.  Det är också svårt att få 

bort viss friktion i gruppen och det finns vissa tendenser till att det bildas 

fraktioner i arbetsgruppen”, säger respondenten avslutningsvis. 
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Sammanfattande iakttagelser från intervjuerna  

En tydlig och genomgående åsikt i vårt material är att de olika typerna av 

bedömningsverksamheter som studerats här kräver en närvarande chef. För att kunna 

förstå verksamheten och gripa in där detta behövs krävs djupa insikter i den materiella 

verksamheten (d.v.s. inte bara administrativa färdigheter).  

En viktig fråga hos domstolarna är graden av specialisering. På den minsta tingsrätten i 

vår undersökning menar man att det inte finns underlag för en specialisering. Här sker i 

stället ett intensivt erfarenhetsutbyte mellan kollegor där man hjälper varandra på olika 

sätt. De mellanstora tingsrätterna uppvisar i regel olika former av specialisering - men 

med samarbete över avdelningsgränserna och hos den stora tingsrätten i undersökningen 

försöker man att balansera specialiseringen för att på ett individuellt plan hos domarna 

göra arbetet mer intressant eller uthärdligt (t.ex. i psykologiskt påfrestande mål). Detta 

sker då genom en viss rotation efter en tid med en typ av mål.  

Även när det gäller domstolarna deltar cheferna i stor utsträckning som aktiva domare 

men det egentliga ingripandet sker inte i den dömande verksamheten (även om också 

den följs allt mer nuförtiden) utan här påverkar man verksamheten i andra aspekter, t.ex. 

ärendegenomströmning, bemötande, arbetsplanering, etc. Planeringen och styrningen 

sker då inte endast översiktligt (t.ex. på årsbasis) utan även löpande och tar hänsyn till 

arbetets innehåll. Om t.ex. någon domare tilldelats ett omfattande mål så tar man hänsyn 

till detta och befriar denne från andra arbetsuppgifter så att rimlig tid kan avsättas när 

det är dags att skriva dom. 

Vårdcentralen i vår undersökning uppvisar en ledningsstil som liknar domstolarna. Båda 

dessa organisationstyper uppvisar också flera av de särdrag som man brukar finna hos 

utpräglade professioner. Även här blir en viktig uppgift för chefen att planera 

arbetsbelastningen så att organisationen utnyttjas på bästa sätt. En skillnad mot 

domstolarna är att chefen inom vårdcentralen mer medvetet bevakar de ekonomiska 

aspekterna och medelsförbrukningen i förhållande till budget och i enlighet med detta 

kopplas också t.ex. personalens löner på ett tydligare sätt till ärendegenomströmningen 

(antal patientbesök). I likhet med domstolarna hjälper äldre och mer erfarna 

medarbetare de mer juniora med råd av olika slag. Synpunkter från patienterna hanteras 

mer ad hoc här än hos domstolarna
13

 och bemötandefrågorna tillmäts stort intresse.  

Arbetsmiljöverket är kanske den myndighet i vår undersökning som uppvisar de 

tydligaste tendenserna till klanstyning, d.v.s. att personalen styr sig själv/varandra. Detta 

tar sig flera olika uttryck, t.ex. att det utvecklas lokala subkulturer, något som emellertid 

till viss del kan förklaras av att arbetslivet inte har samma sammansättning över hela 

landet. Från ledningens sida försöker man dock att motverka detta genom att sätta 

samman inspektörsgrupperna med mer blandade kompetenser.  Cheferna följer med ut 

på inspektionerna i ca 10-15 % av besöken, vilket anses vara viktigt för att kunna bilda 
                                                           
13

 Där en dom kan överklagas till överrätt (t.ex. Hovrätten). Ett liknande förfarande finns i och för sig också inom sjukvården 
där man kan klaga på (men inte ändra) en behandling hos Socialstyrelsen (tidigare hos Hälso- och Sjukvårdens 
Ansvarsnämnd) 
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sig en uppfattning om hur inspektörerna arbetar i praktiken (och inte bara förlita sig till 

vad som framgår av den skriftliga dokumentationen).  

I jämförelse med Arbetsmiljöverket arbetar Strålsäkerhetsmyndigheten med en mycket 

tydligare chefsstyrning. Detta är en verksamhet där myndighetens beslut kan få mycket 

stora konsekvenser för motparten. Frågorna är också potentiellt mycket politiskt laddade 

vilket gör att myndigheten försöker agera så att valda bevakningsområden, attityder, 

formuleringar, etc. väljs med omsorg. Arbetsgrupperna och deras sammansättning styrs 

också så att integritet och förmåga till uppmärksamhet när det gäller förhållanden på 

kärnkraftverken optimeras. 

Till skillnad mot Strålsäkerhetsmyndigheten styr Universitetsinstitutionen i vår 

undersökning (som uppvisar vissa kompetensmässiga likheter med strålsäkerhets-

myndighetens expertavdelningar) sin personal främst genom samtal och diskussioner 

om lämpliga tillvägagångssätt, mm. I stora stycken får den chef som intervjuats agera 

som mäklare mellan de inskrivna studenterna (och deras representanter) och 

institutionens lärare för att reda ut förväntningar, missförstånd och liknande. Lärarna 

uppvisar en betydande integritet, även mot statsmakternas styrambitioner, och tillåts 

utveckla en långtgående självstyrning. Vi vet att den kanske viktigaste styrinsatsen inom 

ett universitet sker i samband med rekryteringen till olika tjänster men därefter påverkas 

lärarna i huvudsak av olika volymtilldelningar (handledning och deltagare på olika 

kurser, etc.) och den materiella styrningen är ganska blygsam men där den utövas så 

sker den huvudsakligen kollegialt (inte hierarkiskt av chefen). 

Även Kemikalieinspektionen har tillgång till de djupa fackkunskaper som bedöms 

ändamålsenliga för deras verksamhet. Frågorna kodifieras allt mer, som respondenten 

uttryckte sig, vilket gör att utrymmet för öppna bedömningar minskar. Myndigheten 

arbetar generellt sett mot en mer centraliserad motpart än t.ex. Arbetsmiljöverket och de 

akademiska kunskapskraven är också lättare att specificera och arbetsuppgifterna inte 

lika personberoende. Detta gör att den hierarkiska styrningen underlättas och 

Kemikalieinspektionen kan utarbeta och arbeta efter tydliga strategier. 

Livsmedelskontrollen vid Miljöförvaltningen och Skolinspektionen har vissa likheter i 

sitt arbete. I båda fallen uppsöker man rutinmässigt sina inspektionsobjekt men agerar 

också efter tips och klagomål utifrån. Man har också i båda fallen en grupp frågor som 

man mer eller mindre bara bockar av (t.ex. vissa frågor om livsmedelshygien respektive 

om det finns en plan mot kränkande behandling på den granskade skolan) i andra fall 

arbetar man med svårare bedömningsfrågor. De juridiska aspekterna och den juridiska 

styrningen är framträdande, vilket till viss del kan förklaras av chefernas bakgrund (i 

Skolinspektionens fall respondenten själv). En väsentlig skillnad är att livsmedels-

kontrollen förfogar över mer expertkunskap och driver egna utvecklingsprojekt medan 

skolinspektionen litar till ett kontaktnät med externa resurser (forskare). 
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Gemensamt för samtliga undersökta verksamheter är en långt driven medvetenhet om 

den egna organisationens roll i förhållande till sin omvärld. Bedömningarna har 

emellertid mycket olika tyngdpunkt beroende på vilken verksamhet som studeras. I 

samtliga fall krävs en väl sammansatt repertoar av kunskaper för att arbetet skall 

fungera bra men utifrån intervjuerna och det som respondenterna framhåller som viktigt 

kan kraven variera något.  

Om man utgår från Vickers (1995) och Kants (se Beiner, 1983) grundläggande begrepp 

om bedömningens byggstenar så kan vi i vårt intervjumaterial teckna ut ett mönster som 

avser att visa kritiska positioner, d.v.s. vad som organisatoriskt och administrativt måste 

följas med största noggrannhet av en verksamhetsansvarig chef för att arbetet skall 

fungera bra.  

I vissa fall krävs en långtgående förmåga att aktivt söka upp, läsa av och tolka en 

situation för att förstå vad som bör göras medan det i andra fall krävs en stor 

förtrogenhet med den stora mängd regler och lösningar, etc. och deras 

tillämpningsområde för att lyckas i arbetet. Detta representeras av den vertikala axeln på 

bilden nedan (fig. 8). 
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Den övre vänstra rutan i bilden nedan avser situationer som präglas av ett fast regelverk. 

Med detta menas att regelverket uppfattas som oproblematiskt när det gäller anpassning 

till rådande förhållanden men där i stället de anställdas kompetens noga måste följas 

med avseende på deras förmåga att läsa en situation, att se som lika med en förlaga eller 

regel, etc. Här finns tillämpningsområdet inte heller omedelbart tillhands utan måste 

aktivt sökas upp och tolkas vilket kräver en speciell planering och kompetens.  

Verksamheter i den övre högra rutan i bilden utgår naturligtvis också från ett regelverk 

men i väsentliga delar uppfattas detta inte som fast utan ständiga diskussioner uppstår 

om vad som gäller, hur lokala anpassningar skall tolkas eller vad som är tillräckligt bra. 

Utöver detta kräver denna typ av bedömningar att tillämpningsområdet aktivt måste 

sökas upp och definieras, vilket kan innebära både sökas upp rumsligt och/eller 

tematiskt (d.v.s. vad man skall fokusera på i en komplex situation). 

Den nedre vänstra rutan innebär att de aktuella verksamheterna är av en typ som ställer 

krav på mycket långtgående naturvetenskapliga, tekniska eller andra fackmannamässiga 

kunskaper. Regelverket eller andra anvisningar om hur arbetet bör utföras är väl 

inarbetat och följer en etablerad yrkesmässig praxis. Tillämpningarna (arbetsupp-
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gifterna) tillhandahålls utifrån eller på annat sätt som får betraktas som ganska 

oproblematiskt. 

Den nedre högra rutan innebär även här att tillämpningarna (arbetsuppgifterna) 

tillhandahålls utifrån och behöver därför inte uppsökas aktivt. Även här ställs mycket 

höga krav på långtgående tekniska eller andra fackmannamässiga kunskaper men i 

denna kategori är emellertid regelverket (eller andra anvisningar om hur arbetet bör 

utföras på bästa sätt) inte helt klarlagt utan definieras i hög grad löpande av de 

tjänstemän som utför arbetsuppgifterna. Situationen ger ganska stort utrymme för 

individuella avvikelser och tolkningar. 

Nedanstående figur skall endast ses som tentativa exempel på att positionera de 

verksamheter som studerats, verkligheten är naturligtvis mycket mer komplex. Det är 

fullt möjligt att någon av de undersökta organisationerna är överlägsen någon annan i ett 

visst avseende men där ändå den kritiska eller viktigaste uppmärksamhet som en chef 

bör rikta mot organisationen sannolikt bör fokuseras (ännu mer) mot någon annan 

aspekt eftersom den helt och hållet avgör organisationens trovärdighet, framgång, 

anseende, etc.  
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5. Slutsatser och avslutning 

5.1 Våra slutsatser blir följande 

De frågor som vi ställde oss inför denna studie var: 

- Hur vet de undersökta organisationerna att personalen gör bra bedömningar? 

- Hur kommunicerar cheferna med sin personal kring de gjorda bedömningarna? 

- Hur intervenerar cheferna och styr verksamheten de upptäcker en avvikelse från hur det 

borde vara? 

Vad har vi funnit i vår studie? 

Vi har sett att bedömningar i de kunskapstunga organisationer som ingått i denna studie 

sammantaget uppvisar en stor spännvidd när det gäller karaktären på den kunskap som 

finns till förfogande. Kunskapen skall svara mot stora variationer när det gäller hur fast 

eller öppet för en viss kontext som det aktuella regelverket är, i vid mening. Det är 

också stora skillnader i det egna sökbeteende som måste till för att läsa in och förstå en 

viss situation och klara av en uppgift.  

 

Att styra genom argument 

 

Bland de undersökta organisationerna intar domstolarna och vårdcentralen en 

särställning. De motsvarar också den traditionella bilden av professionella verksamheter 

med en långt driven autonomi för personalen. Självständigheten i arbetet begränsar 

samtidigt mellanchefernas möjligheter att ingripa i den operativa verksamheten, något 

som leder till att cheferna i stället försöker att styra verksamheten med väl genomtänkta 

argument i dialogen med personalen. Chefen för vårdcentralen i vår undersökning tar 

ibland emot synpunkter och klagomål från patienterna. Ett av de viktigaste kriterierna 

för belöningar inom denna vårdcentral är patientgenomströmningen som följs mycket 

noga. På ett informellt plan bedöms kompetensen löpande och t.ex. sjuksystrarna vet 

vilka av läkarna som är speciellt duktiga inom olika områden (något som är viktigt 

eftersom de oftast står för de första patientkontakterna). Även domstolarna söker 

information om hur de uppfattas av allmänheten och av parterna. Ärendehandläggning, 

service- och bemötandefrågor lyfts fram som allt viktigare områden. Den rent dömande 

verksamheten är inte styrbar på samma sätt som övriga frågor på tingsrätterna men även 

här kan man se att domarna själva söker information mer aktivt än tidigare. Efter ett ev. 

uttalande från JO eller när en dom ändrats i hovrätten diskuteras och uttolkas detta 

regelmässigt mer öppet och systematiskt bland personalen än vad man gjorde tidigare.  

 

Inslag av klanstyrning 

 

Även arbetsmiljöinspektörerna och universitetsinstitutionen i vår undersökning visar 

prov på stor individuell frihet för de anställda vilket direkt får återverkningar på hur 

man uppmärksammar och värderar kvalitén i personalens bedömningar. Friheten har 
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emellertid något olika orsaker. När det gäller arbetsmiljöinspektörerna kan den 

traditionella friheten i hög grad härledas till arbetslivets mångfald och variation, 

geografiskt, teknologiskt och på andra sätt medan universitetsinstitutionens frihet kan 

förklaras av en mycket stor dynamik och komplexitet i den dagliga verksamheten. Hos 

universitetsinstitutionen diskuteras värderingar och bedömningar i grupp bland 

lärarlagen där också synpunkter från studenterna vägs in. Även i övrigt används olika 

metoder av s.k. peer review och självvärdering för att identifiera eventuella brister i 

verksamheten. För att kunna bedöma verksamhetens kvalitet och relevans följer 

Arbetsmiljöinspektionens chefer med ut på inspektioner. Genom att undvika alltför 

ensidig kompetens vid inspektionerna menar också denna myndighet att man breddar 

sitt synfält och lättare kan avgöra vad som är viktigt och bör åtgärdas ute på 

arbetsplatserna. 

 

Kunskapsstyrning och statistik 

 

Den livsmedelskontroll som bedrivs inom Miljöförvaltningen i vår undersökning följs 

upp och verifieras genom att samtliga kontrollrapporter granskas. De enskilda 

inspektörernas verksamhet granskas också statistiskt i materiellt avseende (d.v.s. inte 

bara ärendegenomströmning) så att avvikelser från vad som uppfattas som normalt eller 

genomsnittligt identifieras och måste kommenteras och eventuellt åtgärdas.  

 

När det gäller Skolinspektionen och Kemikalieinspektionen tillämpas likartade 

förfaranden för att undersöka om man arbetar på rätt sätt och gör rätt bedömningar. 

Inom Skolinspektionen diskuteras aktuella frågor kollegialt, både på de veckovisa s.k. 

bedömningsmötena och på tillsynsmötena som hålls varje månad men myndigheten 

försöker också arbeta med flera komplementära källor för att verifiera sina 

bedömningar.  Kemikalieinspektionen arbetar på ett liknande sätt med, som man säger, 

omfattande diskussioner bland personalen men i slutändan är det chefen som 

bestämmer. I båda fallen sker samråd med juristerna inom respektive myndighet och 

överklaganden diskuteras livligt bland personalen. 

 

Samråd och chefsnärvaro 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten utmärker sig genom att vara den av de undersöka 

verksamheterna som visar upp den tydligaste styrande chefsnärvaron i kommunika-

tionen med de anställda, möjligen beroende på att mycket stora ekonomiska värden står 

på spel. För att löpande kunna diskutera olika slags uppkomna frågor har man bantat 

organisationen från 22 till dagens 16 anställda. Verksamheten verifieras i hög grad 

genom interna samråd men till skillnad från t.ex. den verksamhet som bedrivs inom den 

universitetsinstitution som ingår i vår undersökning så utgår verksamheten från en 

långsiktig syn på vad man skall fokusera mot, t.ex. genom att utgå från de årliga s.k. 

säkerhetsvärderingarna.    
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5.2 Till slut – bedömningar i ett vidgat perspektiv 

 

Det moderna samhället blir alltmer beroende av kunskap, olika slags kunskap och 

kunskap för att användas i olika sammanhang. I vårt yrkesliv liksom privat tvingas vi 

söka och bearbeta allt mer information och information med en ständigt tilltagande 

komplexitet. Ibland hanterar vi vetenskapliga eller praktiska problem som kräver djupa 

kunskaper inom något område men i andra situationer innebär komplexiteten att vi 

väger samman olika faktorer på ett intuitivt sätt eller i varje fall på ett sätt som inte kan 

formaliseras i matematiska beräkningar utan som måste bedömas efter ganska öppna 

kriterier. 

Komplexiteten i den egentliga operativa verksamheten får också sin motsvarighet när 

det handlar om ledning och styrning. I vår undersökning har vi sett att cheferna ofta 

betonar hur viktigt det är att själva delta i verksamheten för att kunna fungera bra i sin 

chefsroll. 

Kunskapstunga arbetsuppgifter är ofta tydligt ideografiska till sin natur. Detta innebär 

att, även om uppgifterna till den yttre formen liknar varandra så kan de innehållsligt 

skilja sig åt i många avseenden och måste därför bedömas utifrån sina egna 

förutsättningar. Det får också konsekvenser för chefernas ledande och vägledande 

uppgifter som Drucker (1974) menar är så viktiga. Eftersom de arbetsuppgifter som 

studerats här är av kunskapstung natur kommer de kunskapsmässiga och inte minst de 

pedagogiska aspekterna att ständigt vara aktuella när det gäller ledning och styrning av 

verksamheten. 

Kunskap och lärande har ett starkt släktskap och i en ständigt föränderlig omvärld 

innebär detta ett krav på livslångt lärande. Inom pedagogiken har sökandet efter mer 

beständiga angreppssätt och synsätt som kan hjälpa oss att förstå en allt mer föränderlig 

omvärld bl.a. lett till ett intresse för klassikerna, t.ex. Aristoteles begreppsvärld.  Även 

om vi idag allt mer erkänner icke-artikulerbar kunskap (j.f.r. tacit knowledge, Polanyi, 

1966) som verklig kunskap så finns det enligt Saugstad (2002) mycket att vinna om vi 

också kan förstå att olika slags kunskaper kräver olika slags lärande. I praktiken kan det 

vara så att en bedömningssituation ställer stora krav på skolbokskunskaper av det 

artikulerbara slaget men också en mycket god förmåga att uppfatta en situation eller att 

väga samman olika aspekter till en god bedömning och beslut. Dessa arbetsuppgifter 

ställer krav på lärande som i många situationer kräver erfarenhet och on-the-job-training 

där, som Drucker (1974) säger, inte kommunikationen chef-underställd bör reduceras 

till att kontrollera, testa och läsa av prestationer och resultat, utan i stället inriktas mot 

att hjälpa och utveckla personalen. 

Problemet som Saugstad (2002) pekar på är att vi, även om vi erkänner olika slags 

kunskap, inte fullt ut förstår att olika slags kunskaper också kräver olika slags lärande, 

ett område där Aristoteles arbetar med klargörande kategorier som enligt Saugstad 

(ibid) bör ges en förnyad aktualitet. Saugstad gör följande uttolkning av Aristoteles: 
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Det praktiska förnuftet (fronesis) fokuserar på värderationalitet (det som anses vara bra 

för människan och samhället), det som är kontextavhängigt och utvecklas genom våra 

erfarenheter. Unga människor kan t.ex. bli duktiga på att lära sig matematik eller andra 

teoretiska ämnen som kan läras ut genom traditionell undervisning men för att kunna 

göra väl sammanvägda bedömningar krävs erfarenhet och överblick samt god och 

samtidig kännedom om både det universella (regler i vid mening) och det partikulära 

(den aktuella situationen). Drivkraften för denna form av bedömningar bör vara en 

önskan att agera korrekt och detta kan inte läras ut genom lektioner utan sker genom att 

praktiskt använda och tolka regelverk, ta emot korrigeringar, tolka och förstå 

rollbeskrivningar, genom övning och träning och genom att delta i det verkliga 

arbetslivet. Genom detta utvecklas ett slags intuitiv expertis (jfr Dreyfus & Dreyfus, 

1986, ovan) och en intuitiv förmåga att läsa av en given situation och förstå vad den 

innebär. 

Saugstad (ibid) skriver: 

(…) Furthermore, virtuous or just actions take place on the basis of a desire 

to act correctly rather than from command or from external motive. Because 

phronetic knowledge bases itself on judgment, experience and personal 

competence, it cannot be learnt through teaching 

Enligt Aristoteles så agerar vi felaktigt i olika bedömningssituationer eftersom vi 

antingen missbedömer den kunskap som vi förfogar över (kunskap om det universella) 

och/eller genom att vi misstar oss om vad som gäller i den aktuella situationen (det 

partikulära). Att kunna motivera och ange skäl för handlandet är det som skiljer det 

praktiska förnuftet och dess yttre/publika dimension från andra praktiska göromål. 

Enligt en del bedömare kommer traditionella beräkningar och andra verksamheter som 

vilar på artikulerbar, s.k. teknisk kunskap, att alltmer ersättas av en efterfrågan på 

särskilda förmågor att, utöver den tekniska kunskapen, även göra väl avvägda 

bedömningar. Sådan s.k. generisk eller icke-teknisk kompetens gör det möjligt att klara 

av yrkesrollen optimalt i en viss kontext (för ett resonemang om detta se t.ex. 

Howieson, 2003; Howieson, et.al., 2014). För kvalificerade arbetsuppgifter inom 

området redovisning och revision märks en tydlig trend bort från grundläggande 

siffermässig hantering och alltmer mot en ökad efterfrågan på professionell kompetens 

med inslag av analys, rådgivning, en ökad förmåga att kunna hantera osäkerhet, 

reflektion och problem-lösande, etc., områden som i allt väsentligt måste läras on the 

job training. Denna utveckling ställer stora krav på kvalificerad och organiserad 

kompetensutveckling inom yrkeslivet och helt nya utmaningar när det gäller samarbete 

mellan lärosäten för högre utbildning och professionella företag och förvaltningar (ibid), 

en kompetensutveckling och ett karriärmönster som liknar domar- eller läkarbanan. 

Genom att allt mer använda sig av case studies inom universitet och högskolor kan dock 

en länk etableras mellan traditionell utbildning och praktik (Krause, 2005). 

…och 
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Flera författare har under senare år pekat på de problem som uppstår när man separerar 

de styrande från de styrda, rumsligt och kvalitativt. Johnson (1992) menar t.ex. att under 

hela efterkrigstiden har (ekonomi-)styrningen flyttat från den operativa verksamheten 

till ekonomikontoren på företagen där den egentligen inte hör hemma. Resultaten har 

blivit ett slags top-down styrning baserad på redovisningsmått som visat sig fungera illa 

och som borde ersättas av en filosofi där de operativa enheterna själva, genom en 

utökad beslutskapacitet, bör få bestämma allt mer om hur verksamheten skall utvecklas. 

Johnson skriver: 

(…)”by the 1960, the intrusion of accounting into management control 

systems was causing top management to abdicate their strategic 

responsibilities. Instead of being broad gauged integrators – conversant in 

production, marketing, and finance- American senior executives by 1970 

were focused excessively on the financial dimension of business.” 

 

Situationen har förvärrats av incitamentsstrukturen och Johnson (ibid) fortsätter: 

 

(…) “No longer did the typical career, threading sinuously up and through a 

corporation with stops in several functional areas, provide future top 

executives with intimate hands-on knowledge of the company´s technologies, 

customers, and suppliers. Increasingly top managers came from financial and 

legal backgrounds, less and less from the technical and marketing sides.” 

 

För förmågan att göra goda bedömningar har utvecklingen i vårt samhälle och vårt 

utbildningsväsende inneburit både förenklingar och försvårande omständigheter om 

man ser tillbaka några decennier. 

 

Till de förbättringar som inneburit förenklingar måste räknas att vi kommunicerar 

mycket enklare nuförtiden, arbetslivet är betydligt mindre hierarkiskt och inte minst den 

tekniska utvecklingen gör att vi kan söka och dela information mycket mer effektivt än 

den situation som rådde för 30-40 år sedan. Utbildningsväsendet har byggts ut och 

rekryteringen till högre utbildning har breddats vilket i sig har många positiva effekter 

på alla nivåer, samhälle, organisation och individ.  

 

Men, med utbyggnad och tillväxt och allt större organisationer får vi också de problem 

som t.ex. Willoch (1994) beskriver och som innebär kommunikationsproblem och en 

långt driven fragmentisering (eller s.k. silotänkande) som riskerar att skymma den 

övergripande avsikten med verksamheten och som därför på ett allvarligt sätt motverkar 

den överblick och syntes av kunskap och information som en god bedömning kräver 

och som är nödvändig för att alla relevanta konsekvensdimensioner skall kunna beaktas. 

Molander (1993) pekar på behovet av en bred orienteringskunskap och Lundquist 
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(1992) varnar för att beslutsfattare godtyckligt kan välja de regler som skall tillämpas 

eller aspekter som skall lyftas fram och tillmätas omotiverat stor betydelse. Denna 

utveckling mot tillväxt, specialisering och fragmentisering har också sin motsvarighet 

inom utbildning och forskning. Gårdagens högre utbildning, som nästan helt rekryterade 

studenter och lärare från de s.k. högre samhällsskikten, hade två uppenbara fördelar: 

 

 Den bakgrund som studenter och forskare hade gjorde det 

naturligt att integrera information till mer sammansatta eller 

strategiska beslut – den sammanvägda bedömningen av 

olika argument och aspekter föll sig naturlig (det var ett sätt 

att resonera som man var van hemifrån) 

 Den begränsade krets av människor som det handlade om 

gjorde att tillträdet (accessen) till de intressanta 

organisationerna och inriktningen mot de viktigaste 

problemen och forskningsfrågorna sällan innebar några 

större hinder (relevansfrågan löste sig själv många gånger) 

 

En övervägande majoritet i detta land vill säkert inte få tillbaka gårdagens klassamhälle 

men detta innebär samtidigt att vi måste bygga in och förstärka de integrerande 

mekanismerna i både utbildning och yrkesliv för att trygga goda och väl sammanvägda 

bedömningar. Här är kunskapens djup och sammansättning viktig men i vårt material 

förefaller dessutom en nära och tät dialog, både mellan arbetstagare och chef och 

medarbetare emellan vara den lösning som förespråkas. 
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Bilaga 1. 

Weber´s (1978) principer för hur en byråkrati skall (bör) fungera 

(tjänstemannen): 

 

1) skall vara personligen fri och endast lyda under den formella, sakliga 

ämbetsplikten 

2) utgör en del i en permanent ämbetshierarki 

3) har klart fastställda kompetensområden 

4) är kontraktsanställd 

5) har formella kvalifikationer 

6) har reglerad lön i pengar 

7) har ämbetet som enda eller huvudsakliga yrke 

8) har reglerad befordringsgång 

9) har den personliga ekonomin skild från förvaltningsmedlen (äger dem inte) 

10) upprätthåller en sträng och enhetlig arbetsdisciplin och kontroll 

 

Litteratur: 

Weber, M. (1978) Economy and society: an outline of interpretative sociology, Berkely, 

Calif.: University of California Press. 
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Bilaga 2. Företagsledning - Skillnader mellan västerländska och 

Japanska företag 

Vi kanske kan lära av japansk och österländsk företagsledning. Konsultföretaget 

McKinsey & Co (Waterman, Peters & Philips, 1980; Pascale & Athos, 1982) har 

studerat skillnader mellan västerländska (främst amerikanska) och japanska företag och 

kommit fram till resonemang som är intressanta för oss eftersom vi vet att Japansk och 

österländsk företagsledning ofta förutsätter en hög kunskapsnivå hos personalen, 

decentraliserad beslutskapacitet (empowerment) och framhåller betydelsen av reflektion 

(och bedömningar) i arbetet. Trots att stora delar av litteraturen är ganska gammal 

innehåller den flera tänkvärda slutsatser (och med tanke på antalet examensarbeten på 

våra lärosäten tycks intresset för österländsk företagsledning inte vara avtagande). Här 

återges några av deras teser: 

Det resultat av samarbetet mellan McKinsey och ovanstående forskare som är mest känt är 

kanske den s.k. 7S-modellen där ledarskapet delas in i 7 faktorer. Där konstateras att 

det som utmärker framgångsrika företag och företagsledare är att de arbetar med en 

bredare repertoar än andra och detta gäller inte minst österländska (Japanska) företag i 

jämförelse med Amerikanska. McKinseys 7 faktorer är följande, där de tre första – den s.k. 

hårda triangeln - anses vara faktorerer som både västerländska och Japanska företag lägger 

stor vikt vid. Det som verkligen förklarar framgång är emellertid att vissa (Japanska och en 

del framgångsrika västerländska) företag därutöver också lägger stor vikt vid de fyra 

senare, s.k. mjuka, faktorerna som lätt kan försummas: 

 
• Strategi – Verksamhetsplan eller riktlinjer som leder till allokering av företagets 

knappa resurser på sikt för att nå uppställda mål 

• Struktur – Karaktärisering av organisationsmönstret (funktionell, decentraliser-

ad, etc.) 

• System – Rapportbehandling och rutinmässiga åtgärder som sammanträden och 

konferenser, etc. 

 

• Stab – En demografisk beskrivning av viktiga personalkategorier i företaget 

(typer som fixare och entreprenörer etc.) Stab används inte här som i kom-

binationen linje/stab. 

• Stil – Karaktärisering av hur nyckelpersoner beter sig för att nå organisationens 

mål (liksom organisationens kulturella stil) 

• Skicklighet – Särpräglad förmåga hos organisationens nyckelpersoner eller 

företaget som helhet 

• Suveräna mål – De signifikanta syften eller styrande principer som organi-

sationen inplanterar hos sina medlemmar 

 

Bland övriga iakttagelser kan nämnas följande (negativa) särdrag hos företag i väst 

(USA): 
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– Alltför ofta ingår inte professionell kompetens i det som 

belönas eller lyfts fram för att göra karriär och nå framgång 

utan i stället är det yttre faktorer som uppträdande, personlighet, 

aggressivitet eller organisationsförmåga och initiativkraft som 

blir föremål för uppskattning (se även Kanter, 1977)  

 

– Lön och befordran som är mindre flexibla belöningsformer 

betonas och används i stället för t.ex. erkännande. Anställda får 

som regel endast slentrianmässig uppskattning för det som 

presteras  

 

– Av kulturella skäl framhåller vi gärna rationalitet, individuella 

beslut och handlingskraft även i situationer som skulle kräva 

eftertanke och reflektion. Vaghet betraktas som icke-önskvärt 

och i stället framhävs (individuella) beslut och beslutstillfällen 

(jfr gärna med exemplet Strålsäkerhetsmyndigheten ovan) 

 

– Beslut fattas ofta av individuella beslutsfattare på grundval av 

alltför snabba/tidiga/kortsiktiga kalkylerade risker och andra 

effekter 

 

– Beslut baseras på ”fakta” som ofta endast innehåller ett fåtal 

konsekvensdimensioner (och som i mindre grad baseras på 

erfarenhet) 

 

Litteratur: 

Kanter, R. (1977) Men and Women of the Corporation, New York: Basic Books. 

Pascale, R.T. & Athos, A.G. (1982) Japansk företagsledning: vad kan vi lära?. Malmö; 

Liber 

Waterman, R.H., Peters, T.J. & Phillips, J.R. (1980) Structure Is Not Organization, 

Business Horizons, 23(3), 14-26. 
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