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Historieskrivning 
– Moden i organisation och styrning 
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Varför alla dessa nya 
organisations- och styrmodeller?

• Den positiva tolkningen
– Oförtröttlig strävan efter ökad effektivitet (och ibland 

förbättrad demokrati)? 
• Den cyniska tolkningen

– Strävan efter legitimitet?

• “Doing good” or “looking good”?





Överdos av styrning?



Varför det blir mer styrning

• Efterfrågan
• Utbud
• Stor tilltro till styrning
• Ökat antal kravställare
• Ökad komplexitet
• Skandaler
• IT-utvecklingen
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Varför behövs styrning?

• Att få någon att göra något denne annars inte 
hade gjort

• Konflikter mellan organisatoriska, personliga och 
professionella mål

• Informera, motivera och tillse kapacitet 
(resurser)

= ”Reducera osäkerhet”



Styrmekanismer

• Målstyrning
– Mål, uppföljning (prestationsmätning) och åtgärder

• Regelstyrning
– Extern och intern

• Mindre formaliserad styrning
– Rekrytering, utbildning, socialisering, värderingar, 

förhållningssätt
• … och så budgetstyrning!



Exempel:
Styrningen i kommun X

Förvaltning Y
• Målstyrning

– 6 uppdrag från KF
– 22 verksamhetsmål från nämnden
– 73 indikatorer

• Regelstyrning
– 9 lagar, förordningar, allmänna råd
– Tillsyn
– Reglemente
– Intern kontroll
– 5 styrande policys + övriga policys
– Standardiserade 

verksamhetsprocesser
– Rutiner för avvikelserapportering

• Mindre formaliserad styrning
– Vision, grundläggande värderingar
– Värdegrundsarbete

Förvaltning Z
• Målstyrning

– 9 uppdrag från KF
– 33 verksamhetsmål från nämnden
– 88 indikatorer

• Regelstyrning
– 29 lagar
– Tillsyn
– Reglemente
– Intern kontroll
– 5 styrande policys + övriga policys
– Standardiserade 

verksamhetsprocesser
– Öppna jämförelser
– Regler för konfliktlösning

• Mindre formaliserad styrning
– Vision, grundläggande värderingar



Vad omfattande styrning kan leda till
Fullständighet

Belastning

Inkonsistens

Omfattande 
styrning

Rollsäkerhet

Arbetstillfreds-
ställelse

Stress



Annat som kan påverka …

• Chefernas erfarenhet
• Överordnad chefs bedömningsstil (rigid eller 

flexibel) 
• Vilket stöd cheferna har
• Vilket handlingsutrymme cheferna har



Metod

• Intervjuer
• Enkät 2015, n=90, 46%

• Intervjuer
• Enkät 2016, n=190, 69%

• Intervjuer
• Enkät 2016, n=819, 53%

• Enkät 2016, n=243, 59%

• Totalt 1342, 56%



Enkätsvar

Fokus: Enhetschefer



Kvalitetssäkring av enkäten

• Etablerade frågekonstruktioner
• Flera delfrågor
• Granskade av akademiker och praktiker
• Anpassning av formuleringar till den studerade 

organisationen
• Validering av frågekonstruktionerna
• Garanterad sekretess

• Obs! skalan går från 1-7!*
* Utom för stressvariabeln



Övergripande resultat

• Regelstyrning dominerar
• Målstyrningen ofullständig
• Överordnad chef fokuserar lika mycket på 

resultat som på regler och värderingar
• 34% av överordnad chefs målfokus ligger på 

ekonomiska mål
• Mål och regler lika belastande och inkonsistenta
• Ca 25% mer störda än stödda …



Vad omfattande målstyrning
(prestationsmätning) leder till

Fullständighet

Belastning

Inkonsistens

Omfattande 
målstyrning

B=0,38

B=0,25

B=0,05, 
ns



Vad omfattande regelstyrning leder till
Fullständighet

Belastning

Inkonsistens

Omfattande 
regelstyrning

B=0,35

B=0,44

B=0,31



Vad omfattande styrning 
(totalt) leder till

Fullständighet

Belastning

Inkonsistens

Omfattande 
styrning

B=0,55

B=0,55

B=0,21



Vad som påverkar enhetschefers
rollsäkerhet

Faktor Std B
Målstyrningens fullständighet 0,17
Handlingsutrymme 0,17
Stöd 0,16
Målstyrningsinkonsistens -0,14
Regelstyrningens omfattning 0,13



Vad som påverkar enhetschefers 
arbetstillfredsställelse

Faktor Std B
Handlingsutrymme 0,13
Rollsäkerhet 0,12
Stöd 0,11
Målstyrningsinkonsistens -0,10



Vad som påverkar enhetschefers 
stress

Faktor Std B
Regelstyrningsbelastning 0,17
Målstyrningsinkonsistens 0,13
Handlingsutrymme -0,12
Stöd -0.11
Rollsäkerhet -0.11



Summering
• Handlingsutrymme och stöd förefaller vara särskilt 

viktiga förklaringar till hur enhetschefer upplever sin 
arbetssituation

• Fullständig målstyrning reducerar enhetschefers 
osäkerhet och det är viktigt att uppsättningen mål/mått 
inte är inkonsistent

• Omfattande regelsystem reducerar osäkerhet men 
belastande regler har negativa effekter på enhetschefers 
arbetsmiljö

• Mindre formaliserad styrning tycks vara av underordnad 
betydelse



Vad lär vi oss av detta?

• Överdos?
– Studien bekräftar att omfattande styrning är både bra 

och dåligt …
• Vid utformning av styrning bör fullständighet, 

belastning och inkonsistens beaktas
• Men, är det alltid påverkbart?

– Svårmätbar, målkomplex och lagreglerad verksamhet
• En intressant fråga är hur ”bristande 

styrningsdesign” kan hanteras



Att diskutera

• Är det för mycket styrning i din organisation?

• Hur ska situationen hanteras?
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