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Sammanfattning 
Den här uppsatsen vill belysa Normmodellen som ett analysredskap för institutionell 

utveckling inom offentlig förvaltning. På vilket sätt behöver den offentliga förvaltningen 

organisera sig för att möta kraven från en globaliserad värld, som kommer att ställa krav på 

den offentliga förvaltningens demokratiska organisationsform. En hierarkisk styrd kommunal 

organisation kommer att få det svårt att möta inflytandet från omvärlden. Förändringarna sker 

snabbt och nya regler från EU eller andra system kommer att påverka utvecklingen. Kapitalet 

har genom alla tider rört sig fritt över gränserna och nu kommer regler och system, som ställer 

krav på den offentliga förvaltningen. Hur skapar man ett demokratiskt system som bygger på 

individernas valda företrädare och det som de står för, samtidigt som samma förvaltning skall 

möta krav som kommer från andra delar av världen. Hur blir vi som medborgare inkluderade i 

utvecklingen och hur blir våra offentliga organisationer delar av detta? 

Jag har i ett case där jag undersökt vuxenutbildningens utveckling och förutsättningar att 

utvecklas i en delregion. Där kommunal förvaltning möter andra kommunala förvaltningar 

och där man löst problemet genom att låta den större kommunen bestämma. Risken är att man 

fråntar de mindre kommunernas medborgare inflytande över sin vuxenutbildning. I caset har 

man löst det genom att inrätta en gemensam styrelse för vuxenutbildningen med företrädare 

från kommunerna, men den större kommunen har majoriteten i styrelsen. Styrelsen för i 

praktiken en undanskymd tillvaro i konkurrens med ett kommunförbund för Gymnasieskolan, 

som handhar en del av vuxenutbildningen. Styrelsen och dess verksamhet handhas av en 

operativ enhet. Denna operativa enhet är organisatoriskt underställd den större kommunen. 

Samverkan sker med en rad olika organisationer av offentlig och halv offentlig karaktär. Det 

är statliga bolag och ideella folkbildningsorganisationer, förutom de kommunala 

utbildningsaktörerna.  

Jag har i uppsatsen med stöd av olika teoretiska modeller och resonemang visat på de 

förutsättningar som krävs för att skapa en nätverksbaserad organisation där de medverkande 

aktörerna inkluderas och därmed kan påverka utvecklingen även i delregionen. 

De teoretiska modellerna har hämtat sin näring från Hydéns normmodell kombinerat med 

framför allt Habermas och Santos modeller för hur normer etableras och förändras. Mitt syfte 

har varit att visa hur normmodellen skulle kunna vara ett analysverktyg för att utveckla 

hållbara offentliga organisationer där metastyrning och ”governance” är centrala. En offentlig 

förvaltning som effektivt och rationellt kan leverera det som brukarna efterfrågar. En offentlig 

förvaltning som kan hantera komplexiteten i en allt mer globaliserad värld. Det gäller för den 
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offentliga förvaltningen att bygga samverkan som inkluderar aktörerna och stödjer förtroende 

och tillit mellan dessa.  

En organisation eller nätverk av aktörer skapar gemensamma normer som jag menar baserar 

sig på gemensamma referenspunkter. Jag har relaterat dessa referenspunkter till Scheins 

modell för grundläggande värderingar – styrande värdering - artefakt. Referenspunkten utgörs 

av en artefakt i form av ett grundläggande ord eller begrepp kring vilket aktörerna samlas. 

Med stöd av normmodellen som analysverktyg kommer man fram till individernas 

grundläggande värderingar. Normmodellen ger genom att man kombinerar frågor som rör 

förutsättningar för Systemet/ Strukturen, Kunskap och Vilja/Drivkraft en samlad bild av hur 

individerna i en organisation ser på vad som är gemensamt värdeskapande och också anger 

normen för deras handlande. I caset visade det sig att det som alla samlades kring, för att 

skapa en gemensam värdegrund var ordet neutral. Den samlande operativa enheten måste 

vara neutral för att skapa förtroende och tillit, menade de intervjuade. Den operativa enheten i 

caset ansågs vara neutral och fick därmed också förtroendet att samordna aktiviteterna.  

Styrningen av den operativa enheten och därmed den gemensamma nätverksorganisationen är 

inte renodlade i caset. Det finns en sammanblandning av ekonomi struktur och värderingar 

som innebär att den styrande värderingen Scheins modell inte stödjer innebörden i artefakten 

och begreppet neutral. Det innebär svårigheter att skapa ett nätverk av vuxenutbildnings-

aktörer som är hållbart. 

Resultatet av analys med stöd av  normmodellen är att den fungerar som ett instrument, för att 

synliggöra organisationers normer och värdering. Normmodellen behöver kombineras med 

andra modeller som Santos och Habermas, för att tydliggöra systemets struktur. Intervjuerna 

ger en bra bild av kunskap och vilja/drivkraft, som jag ser som de grundläggande 

värderingarna Scheins modell. De styrande värderingarna kan man få till viss del genom 

intervjuerna, men de behöver filtreras och analyseras utifrån olika aspekter som makt, 

medium enligt Habermas definition, berättelser om förhållanden, beslut i styrelser eller 

motsvarande. Denna information ser jag behöver processas inom ramen för systemet innan 

det blir en del av analysen i nommodellen. 

Nyckelord 
Normer, governance, metastyrning, artefakt, rättssociologi 

3(64) 



Arvid Gisby 2008-04-22 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ............................................................................................................... 2 

Nyckelord .................................................................................................................. 3 

Innehållsförteckning......................................................................................................... 4 

Förord ............................................................................................................................... 6 

Inledning........................................................................................................................... 7 

Tidigare forskning ............................................................................................................ 8 

Syftet .............................................................................................................................. 17 

Frågeställningar.............................................................................................................. 17 

Teoribeskrivning ............................................................................................................ 19 

Normmodellen ......................................................................................................... 19 

Organisationsstyrning.............................................................................................. 21 

Metod ............................................................................................................................. 23 

Intervjufrågor........................................................................................................... 25 

Redovisning av insamlat material .................................................................................. 28 

Nuläge kommuner ................................................................................................... 28 

Intervjuredovisning ........................................................................................................ 29 

System/struktur........................................................................................................ 29 

Utveckling ............................................................................................................... 31 

Förändringsvilja....................................................................................................... 32 

Dokumentation - omvärldsbeskrivning.......................................................................... 33 

Introduktion ............................................................................................................. 33 

Samhällsutveckling.................................................................................................. 34 

Nationell utveckling ................................................................................................ 36 

Kommunal utveckling ............................................................................................. 39 

Styrdokument........................................................................................................... 40 

Analys............................................................................................................................. 42 

System ..................................................................................................................... 42 

Kunskap ................................................................................................................... 46 

Drivkraft .................................................................................................................. 47 

Resultat........................................................................................................................... 52 

Slutkommentar......................................................................................................... 56 

Referenser....................................................................................................................... 60 

4(64) 



Arvid Gisby 2008-04-22 

Bilaga frågor................................................................................................................... 61 

 

5(64) 



Arvid Gisby 2008-04-22 

Förord 
Detta har varit ett projekt som kom till genom ett konsultuppdrag för tre kommuner och jag 

vill därför rikta ett tack till dem och det förtroende de gav mig. Jag vill också tacka alla dem 

som ställt upp på intervjuer och avsatt tid för att besvara mina frågor. 

Jag vill tacka Håkan Hydén som tagit sig tid till att stöttat mig och inspirerat mig hela vägen 

hit. Jag vill också rikta ett tack till min vapendragare Sören Augustinsson, som jag tampats 

med tillsammans med i olika kommunala utvecklings- och utbildningsprojekt. Till sist vill jag 

rikta ett stort tack till Cia för hennes sunt stödjande och kritiska röst.  
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Inledning 
Vi befinner oss i en samhällsstruktur som lämnar industrisamhällets värderingar och övergår 

till ett informations eller kunskapssamhälle där upplevelser och värdet av informationsutbyte i 

olika former får en allt större betydelse. Samhällsnyttan av informationsspridning ökar medan 

den industriella nyttan minskar. Denna förändringsprocess påverkar utbud och efterfrågan av 

kommunal service och tydligast skulle jag vilja påstå inom utbildning, eftersom det är där 

lärandet för framtiden börjar. 

De förändringar påverkar oss som individer och får verkningar hur det demokratiska 

samhället kan agera. Kommunerna svarar för den lokala utvecklingen och samordningen av 

hur den demokratiska funktionen med medborgarnas krav på den politiska organisationen och 

brukarnas krav på vad som levereras. Medborgare och brukare är för det mesta samma person, 

men i en global värld händer det oftare att brukaren ställer krav utan att vara medborgare. 

Denna komplexitet minskar inte med förändringarna i samhället, utan kommer att öka med 

globaliseringen. Detta påverkar förutsättningarna för de demokratiska spelreglerna.  

Kommunen är en av medborgarna demokratiskt vald och styrd organisation. Det krävs att det 

finns ett ansvarsförhållande mellan politiker, förvaltning och tilldelade resurser. Den 

kommunala organisationen och dess förvaltning finns också på en marknad för köp och 

försäljning av tjänster. En organisering av kommunal verksamhet baserad på lokala nätverk 

svarar för en förankrad utveckling och samordningen mellan aktörerna och deras handlingar. 

En tydlig och gemensam identitet och en förståelse av syftet och meningen med vad som skall 

göras är avgörande för att kommunens utbud av tjänster skall kunna svara upp mot individers 

och beställares behov. Det krävs en infrastruktur för kommunikation och tydliga kanaler för 

information och dialog, för att skapa förutsättningar för denna gemensamma identitet. Den 

gemensamma identiteten är en grundbult i att skapa förtroende och tillit, vilket är grunden för 

etablering av nätverk mellan medborgarnas intressen i linje med den demokratiska processen 

kombinerat med brukarens behov och kommunens utbud. 

Jag har i en konsultrapport tittat på en delregions framtida vuxenutbildning och med 

utgångspunkt från denna undersökning och normmodellen som analysverktyg velat visa på 

förutsättningarna för förändringsprocesser och organiseringen av berörda kommuner, för att 

den kommunala verksamheten skall motsvara medborgarnas förväntningar och brukarnas 

krav på leverans av utbildning. 
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Den delregion jag studerat har en gemensam styrelse för vuxenutbildning i de tre 

kommunerna A, B och C och med en operativ enhet knutet till styrelsen som ett neutralt 

centrum.  

I den studie av de tre kommunernas vuxenutbildning som utgör denna rapports case vill jag 

beskriva och redovisa ett underlag för vilka strategiska överväganden som dessa tre 

kommuner behöver vidta, för att utveckla den framtida vuxenutbildningen. Hur ser den 

framtida organiseringen av kommunerna ut, för att de skall kunna möta brukarens behov och i 

detta fallet är brukarens behov individers och organisationers efterfrågade behov av 

vuxenutbildning lokalt, regionalt och globalt.  

Det är i relationen mellan individer i form av kommunmedborgare/brukare och de 

organisationer i form av beställare av utbildning som tillsammans med kommunerna i en 

utbuds och efterfrågerelaterad aktivitet utvecklar den framtida vuxenutbildningen. 

Uppsatsen inleds med en genomgång av normbegreppet och de teorier som jag stödjer mig på 

i analysen. Därefter kommer en redovisning av det case som jag använder som exempel och 

underlag för att beskriva utvecklingen i offentlig förvaltning. Till sist har jag en analysdel där 

jag redovisar resultatet från den empiriska delen. Jag för där ett resonemang kring 

normmodellen och dess förutsättningar att stärka nätverksstyrning genom att tydliggöra 

gemensamma värdegrunder kring vilket normer för handlande utvecklas.  

Tidigare forskning 
Det finns många indikationer på att samhället är under förändring och där Anders Ewerman 

(Ewerman 1996) i en studie av marknadernas utveckling under 1000 år kunna visa på hur 

samhället utvecklas. Ewerman beskriver det som att utvecklingen går i vågrörelser där nyttan 

över ett samhällssystem över tid har olika styrka och inflytande på samhällsutvecklingen. Det 

finns under det moderna samhällets framväxt till vår tid två centrala årtal. Det som startade 

industrisamhället enligt Ewerman är uppfinningen av ångmaskinen 1712. Nyttan av 

industrisamhället för att stärka ekonomi och utveckling var under 1700-talet negativ. Det 

kostade mer pengar att utveckla ångmaskinen och produktionen än det gav mervärde i 

människors möjlighet till livskvalitet, men med tiden utvecklades och rationaliseras 

produktionsapparaten. Jordbruket som huvudnäring gav mest mervärde och skapade 

livskvalitet för den enskilde, men med tiden rationaliserade produktionen med hjälp av 

industrin och nyttan av jordbruket avtog till förmån för industriproduktionen. Under 

efterkrigstiden var välståndet och produktiviteten baserade på industrisamhället och den 

8(64) 



Arvid Gisby 2008-04-22 

produktion som genererade mest nytta i form av livskvalitet för den enskilde. Men sedan 

slutet av 1970-talet och början av 1980-talet har nyttan av industrisamhället enligt Ewerman 

och Hydén avtagit, kraften i vågrörelsen har minskat.  

Den nästa vågrörelse som man kan identifiera är cybersamhälle1 (informations- och 

kunskapssamhälle). Den startade på motsvarande sätt som industrisamhället med 

uppfinningen av datorn 1942, som är det andra centrala årtalet. Nyttan och kraften av denna 

innovation och då med koppling till att den ger mervärde som stärker samhällelig livskvalitet 

har hittills inte varit särskilt kraftfull. Man ser dock en expansion och en ökad koppling 

mellan digitala signaler och datorer till specialiserad, småskalig och kunskapsintensiv 

produktion. Efter hand som den digitala infrastrukturen växer fram stärker det utvecklingen 

och kraften i cybersamhällets vågrörelse. Det är inte bara tekniken som skall finnas, utan det 

krävs ett samspel mellan individ och teknik. Ett samspel som utgör den digitala 

infrastrukturen. 

Manuell Castell har i sin trilogi om nätverkssamhället visat på hur det organiseras i form av 

nätverk. Det är ett samhälle där nationalstatens2 betydelse avtar och där organiserandet av 

samhället och stödet från de kulturella mönstren baserar sig på individers begär och behov.  

Denna förändring till att organisera sig i täta informella grupperingar baserar sig på att 

individerna samlas kring gemensamma projekt där det går att finna gemensamma värderingar. 

Basen för aktiviteten byggs upp kring de gemensamma värderingar som finns i gruppen och 

som bygger på att man skapar en livskvalitet. Gruppen bildar ett nätverk som hålls samman av 

de värderingar och som utgör normen för gruppens agerande i olika sammanhang. Håkan 

Hyden (Hydén 2002) menar att individerna måste utgå från en projektidentitet istället för som 

under industrisamhället motsatsidentitet. Industrisamhället har baserat sig på spänningen 

mellan kapital och arbete och utvecklingen har baserat sig på motsatsidentitet mellan ägare 

och anställda. I cybersamhället sker utvecklingen och förändringen genom den gemensamma 

konstruktionen och värderingarna i processen. Processerna kopplas via nätverk både fysiskt 

och mentalt mellan individer och grupper, som utgår från projekt inom vilka man samlas och 

där det uppstår en gemensam kultur.  

                                          
1 Föredrar cybersamhälle eftersom alla samhällen baserar sig på information och kunskap. 

2 Marshall Berman skriver i Allt som är fast förflytigas (1982) på sidan 86 om Marx, modernismen och moderniseringen att nationalstaten 

växte fram under 1800-talet som ett resultat av centraliseringen i spåren av industrialismen och kapitalismens utveckling, för att smidigt 

organisera förändringen i samhället juridiskt, skattemässigt och administrativt. Nationalstaten uppstår och samlar makt även om den ständigt 

undergrävs av kapitalets internationella utbredning. Berman har hämtat detta från Marx Manifestet och påpekar Berman det är processer som 

pågår än idag. 
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Feurbach (Elwin m.fl.1978) menade att man uppnår kunskap genom att iaktta omgivningen. 

Marx som hämtade inspiration av Feurbach beskriver kunskapsprocessen som ett aktivt 

deltagande i handling. Handlingen är central för hur man utvecklar normer och 

handlingsmönster. Det är genom interaktionen och den dialektiska processen som kunskap 

uppstår och utvecklas. Den processen blir avgörande för förändringen av normen i en 

organisation eller på ett mer övergripande plan samhället. Det viktiga är att det utgår från 

handling och det är individen som svarar för de handlingar som utförs. Det innebär att det är 

hos individen som kunskap skapas och uppnås och det är hos individen i den dialektiska 

processen som förändringar sker genom individers sammantagna handlingar. Det är individers 

summa av handlingar som skapar organisationer och utgör grundvalen för samhällelig 

utveckling. Marx menar vidare att lagarna vilar på samhället och att det inte är samhället som 

vilar på lagarna. Marx pekar på att rätten förändrats efter hand som nya förhållanden dyker 

upp. 

Emile Durkheim (Durkheim, 1984) använder sig av solidaritet som begrepp och i sina 

resonemang kring hur arbetsdelningen fördelas i samhället och socialt binder samman och 

stödjer den gemensamma utvecklingen. Den mekaniska solidaritet är kopplad till att en 

handling som utförs repressivt regleras, om den inte stämmer överens med det gemensamma 

medvetandet. När ett samhälle specialiseras är det omöjligt att utveckla detta med mekanisk 

solidaritet. Durkheim menar att det i arbetsdelningen växer fram en organisk solidaritet. 

Reglerna övergår från att reglera de sociala relationerna till att sätta upp gränser för den 

sociala gemenskapen. Durkheim använder klanen som en metafor för utveckling där det i det 

primitiva samhället är klanledaren som bestämmer (mekanisk solidaritet), men allteftersom 

samhället utvecklas förändras också klanens geografiska område. Det innebär att klanen inte 

längre hålls ihop av familjen, utan fastställs av det geografiska området. De segment som 

binder samman den sociala gemenskapen blir öppna gentemot varandra och inte bundet till 

klanen. Delningen av arbetet tar sin utgångspunkt i dessa segment. Ser vi utveckling i det 

industriella samhället är den normala formen av samverkan sker genom kontrakt där 

rättigheter och skyldigheter definieras. Här känner jag ett behov av att peka på tidigare 

resonemang utifrån Hydén om motsatsidentiteten. En motsatsidentitet som finns inbyggd i 

kontraktet mellan beställare och utförare, arbetsgivare och arbetstagare, säljare och köpare 

etc. När det geografiska området vidgas möter normer och regler kopplade till andra 

geografiska områden sker utvecklingen organiskt i relationen mellan individer. Regler kan 

inte styra handlingar och möta utvecklingen, utan det behöver utvecklas förhållningssätt som 
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anger ramarna för den sociala gemenskapen och arbetsdelningen. Industrisamhällets 

motsvarar klanens upplösning och cybersamhället utvecklar ett organiskt förhållningssätt till 

arbetsdelningen såsom jag här vill applicera den på Durkheims begreppsvärld. Det går inte 

som Durkheim beskriver det förena två krafter centripetalkraften som riktar sig mot 

klanledaren och centrifugalkraften som riktar sig mot en vidgad geografisk arena. 

Eugene Ehrlich definierar sociala samfund som en mångfald av människor och rättskänslan 

växer fram i relationen mellan människorna. Människor som relaterar sig till andra i det 

sociala samfundet och inte som isolerade individer. Enligt Ehrlich är det otänkbart att en 

människa agerar utanför samfundet. I samfundet finns det en inre ordning, vilket innebär att 

vissa dominerar över andra. Denna inre ordning är kopplad till respekt för andra människors 

innehav/ägande och villkor baserat på människans ansvar. Den sociala relationen enligt 

Ehrlich blir genom detta krav på respekt en legal relation. Min tolkning av detta är att det 

finns någon som bestämmer enligt en underförstådd inre ordning. Det kan kopplas till 

Durkheims tankar kring arbetsdelning och kontraktet som en sådan handling av respekt. 

Kontraktet tydliggör ansvar och förhållandet mellan människornas innehav eller ägande. 

Ehrlich har inte den geografiska koppling som Durkheim, utan jag tolkar den sociala 

relationen och samfundet baserat på att människor samlas kring en uppgift och skapar sin 

arbetsordning inom ramen för det uppkomna samfundet eller som jag ser det projektet. 

Karl Renner perkar på att normen är statisk och att dynamiken sker i tolkningen. Renner ser i 

denna brytning mellan statisk och dynamisk nyckeln till utvecklingen i juridiken. Jag tolkar in 

det i mina resonemang, som att det är individens relation och tolkning av den sociala normen. 

Det är i detta förhållande som utvecklingen sker. Det är i linje med Ehrlich resonemang kring 

relationen mellan människor som rättskänslan växer fram. Renner tydliggör detta genom att 

sätta normen som ett imperativ. Det är dock människan som är i centrum och i sina handlingar 

driver kunskapen framåt, genom sin tolkning av den imperativa normen. Renner menar också 

att förändringen av en norm aldrig är ett resultat av revolution, utan normförändringen är 

evolutionistisk i takt med kunskapsutvecklingen.  

Max Weber menar att normen uppkommer genom ett upprepat handlande. Upprepningen av 

en handling skapar en förväntan att i en viss specifik situation skall ett viss handlande ske. 

Denna förväntan är en del i den sociala konstruktionen, menar Weber. Den förväntan som 

finns hos individerna för ett visst handlande skapar förtroende och tillit till samfundet. Detta 

är enligt Weber grunden i nationalstatens byråkratiska konstruktion för en effektiv och 

rationella hantering av administration, juridik och skatter. Medborgarna i nationalstaten måste 

11(64) 



Arvid Gisby 2008-04-22 

ha tilltro till systemet. I den mening kan man inte hur som helst ändra normen, utan den måste 

stadfästas och regleras med tvångsmedel. Normen övergår då till att bli en rättsregel, enligt 

Weber. I enlighet med Renners resonemang innebär det fortfarande att en rättsregel kan 

tolkas, men den kan då i Webers värld prövas av en myndighet i nationalstaten. Normen 

utvecklas enligt Weber i gränslandet mellan konsensus och kontrakt eller avtal mellan 

individer och grupper av individer. 

Enligt De Souza-Santos Santos (Santos 1995) befinner vi oss i en tid av förändring och där vi 

förflyttar oss från ett system till ett annat. I denna transition som Santos talar om finns 

moderna problem som saknar moderna lösningar. Santos begrepp transition tolkar jag som 

motsvarande tidigare resonemang om begreppet process. Förflyttningen sker genom ett 

samspel mellan individer eller aktörer och dessa svarar för processen. Det är processen som är 

stödet i förändringen och utvecklingen. Santos visar på att det finns en relation mellan lag, 

makt och kunskap. Lag står enligt Santos för reglerade processer och normerande standards. 

Reglering är enligt Santos kopplad till hot om att utöva makt. Samtidigt visar Santos på att 

fakta eller kluster av kunskap påverkar lagen. Santos använder kartbilden som metafor för hur 

man ser på världen och möjligheten att påverka lagen. Santos menar att världsbilden måste 

behandlas från tre nivåer global, nationell och lokal nivå. Beroende på vilken nivå vi befinner 

oss påverkar världsbilden vår syn på lag makt och kunskap. Processen påverkar relationen 

mellan makt och kunskap som i min tolkning skapar syntesen Lag.   

Sätter jag in Santos beskrivning i 

modellen kan jag se sammanhanget 

mellan makten som agerar på de tre 

nivåerna och där kunskap tillsammans 

med processen utvecklar lagen och 

aktiverar förändringen. Cirkeln 

åskådliggör informationsströmmarna som 

kopplar samman de tre parametrarna.  

Makt Kunskap 

 
Lag 

 
Process 

De tre parametrarna kan vara aktiva på tre olika nivåer ex. kan makt vara global, kunskapen 

nationell medan processen är lokal. Den mixmatchning som kan göras i denna 

tredimensionella modell skapar en kartbild som är alldeles för detaljerade och innebär att det 

inte går att utläsa syntesen av de olika aktiviteterna. Möjligheten till kollaps är därför stor 

enligt Santos. 
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Slutsatsen av Santos är att lagen varken är emancipatorisk eller icke emancipatorisk, utan en 

del av rörelsen för fortsatt kamp. En kamp där Santos skiljer på dem som är socialt 

inkluderade och medverkar till förändring och de socialt exkluderade som står utanför 

möjligheten att påverka3. 

I ’Law as a medium and law as institution’ resonerar Habermas (Teubner 1985, ed) kring hur 

kolonisering sker av våra livsvärldar. Habermas gör en historisk exposé av den borgerliga 

staten i absolutismens Europa. Absolutismens rättsliga utveckling karaktäriseras av att staten 

och ekonomin var separerad och där syntesen av dessa är livsvärlden (jag återkommer nedan 

till begreppet livsvärld) för individen. 

Rechtsstat från monarkins Europa där den enskilde individen genom tyska konstitutionen har 

givits en möjlighet att hävda sin rätt och därmed tänja på normen 

Demokratische rechtstat som var en följd av den franska revolutionen och den sociala och 

demokratisk utvecklingen och där lagar uttrycks när det finns ett generellt intresse 

Konstitutionella staten som uppnåddes genom arbetarrörelsens kamp i Europa på 1900-talet 

där lagar fastställs enligt den konstitution som ett folkvalt parlament fastställt. 

Det finns en linje i Habermas 

resonemang som omfattar de fyra 

begrepp som framgår av figuren. 

Habermas talar om det som en kedja 

och en händelse i kedjan påverkar de 

andra. En kedja där det finns en 

konstitution eller ett system som stödjer 

den samhälleliga utvecklingen. En 

förändring kan ske i form av en ny 

lagstiftning som fastställs av systemet.  
 

 

medium institution 

 
livsvärld 

 
system 

Denna lagstiftning kommer att påverka institutionen som bedriver en verksamhet som 

regleras av lagstiftningen. Förändringen av institutionens verksamhet kommer att påverka och 

förändra livsvärlden för dem som är inkluderade i verksamheten och de exkluderade som 

berörs av institutionens arbete. Arbetsfördelningen förändras. 

                                          
3 Jfr Ehrlich 
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Det Habermas talar om som styr förutsättningarna för hur vi förhåller oss till staten genom en 

fastställd konstitution. Modellen som jag beskriver den i Habermas begrepp har likheter med 

Santos modell, men också stora skillnader. Där Santos ser förändringen som en förflyttning 

mellan system bygger Habermas på systemet som ett stöd för utveckling och legitimitet att 

förändra livsvärlden. Santos modell är mer teknisk för hur lag kan förändras medan Habermas 

väver in förändringen i värdering. Där den enskildes livsvärld förändras innebär det också en 

förändring hur man värderar den värld man befinner sig i och den livskvalitet som driver 

människor. Det är dessa essentiella värderingar som berör individen, som jag ser är avgörande 

för drivkraften i social eller samhällelig förändring.  

Luhman redogör sina artiklar (Luhman, 1988) för de teoretiska förutsättningarna för ett 

systems självreproduktion. Luhmann pekar på att förutsättningarna är en fråga om vilka 

element som bygger systemet. Dessa ’unity’ som bygger systemet kan inte självreproduceras. 

Ett autopoietiskt system konstitueras genom de element och delar som systemet byggs av.  

Det är skillnad mellan kommunikation och aktivitet å ena sidan och mellan reproduktion och 

egen observation/egen beskrivning. Kommunikation är förutsättningen för förståelse och där 

det kommunikativa systemet i enlighet med sin öppenhet reproducerar sig självt. 

Kommunikation är enligt Luhmann en syntes av information, samtal och förståelse. 

Samhället som system är enligt Luhmann oförmöget att kommunicera med något utanför sitt 

eget system. Samhället är därför ett autopoietiskt system i strikt mening, enligt teorin om 

själrefererande system. Det är ett stängt system som inte kan kommunicera med omgivningen 

utan om omgivningen. 

Skillnaden i det legala systemet, menar Luhman, finns i relationen mellan normativ och 

kognitiv. Lösningen finns i hur man använder denna skillnad. Domaren är endast kognitiv och 

inte normativ. Individen i en organisation som agerar enligt den norm som finns i 

organisationen för ett visst agerande, tolkar omgivningen och tillämpar normen. Aktören om 

det är domare i samhället eller aktören i organisationen är beroende av normen eller lagen och 

deras agerande beror på den kunskap som finns om systemets olika förutsättningar. 

Kommunikationen sker i detta spann inom ramen för det öppna systemet och där man kan 

tänja gränser. Det legala systemet är det slutna autopoietiska system, som är förutsättningen 

för det legala systemets oberoende och stadga i samhällsutvecklingen.  
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Det politiska fältet måste ligga nära det legala systemet för att ’unities’ skall få fäste i 

samhället. Det politiska systemet svarar för att beslut om ’unity’ skall få en förankring och 

bindas till samhället. 

Teubners (Teubner, 1988) skriver om revolutionära moment som är kopplat till utveckling. 

Teubner skiljer mellan blind interaktion som beskrivs av de evolutionära mekanismerna 

variation (utbud av sociala normer, samhälliga strukturer), selektiv (legala aktiviteter valda av 

det legala systemet) och bevarande (genom ideologi, filosofi, myter och historier bevara 

tradition som referens för tillämpning av sociala normer). Dessa är kopplade till samhälleliga 

funktioner som är externa och utanför det legala systemet. De är viktiga mekanismer för den 

evolutionära utvecklingen. Teubner talar om distinktionen mellan ’ontogenetic learning’ som 

hämtar sin utveckling från variation och selektion och ’phylogenetic evolution’ som utvecklas 

från ideologisk och filosofiska resonemang – bevarande mekanismer. ’Coevolution’ och 

reglering är en del i utvecklingen enligt Teubner. Det inträffar när olika subsystem kolliderar 

t.ex. där filosofiska idéer och tankar möter förväntingar och där dessa kolliderar. I detta 

interna system behövs förhandlingar för att lösa konflikten i systemet och som Teubner 

benämner reglerad ’coevolution’. 

Till sist vill jag lyfta fram Schein (Schein, 1992) och begreppet artefakt som jag lägger stor 

tonvikt kring i analysen och resultatet av uppsatsen. Artefakten är normalt en byggnad, 

struktur eller något annat som är svår att bryta ned i mindre enheter eller delar, enligt Schein. 

I organisationskulturen menar Schein att man kan komma in i och se gruppens uttryck i form 

av byggnaders arkitektoniska form, språkbruk, ritualer och ceremonier, myter och historier 

m.m.. Det viktiga enligt Schein är att det är lätt att observera, men svårt att tyda. Det behövs  

Scheins modell 

enligt Schein en förförståelse. Det är menar 

Schein farligt att dra slutsatser av artefakten 

ensam, eftersom tolkningen oundvikligen 

kommer att vara en projektion av ens egna 

känslor och reaktioner. Artefakten behöver 

tolkas enligt Scheins modell. 

Med stödjande värderingar menas de av 

organisationen definierade värderingar som 

strategier, policy, mål, verksamhetsplaner 

e.lik. Schein menar att dessa inte blir allmänt 

Artefakt 

Stödjande 
värdering 

Grundläggande 
värdering 
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accepterade och trovärdiga förrän gruppen har sett resultat av ledningen utfärdad gemensam 

värdering. Den stödjande nivån är helt kongruent med det som Schein betecknar 

Grundläggande värderingar. Varje individ gör sina egna värderingar och läser den karta som 

gruppen relaterar sig till individuellt baserat på egna värderingar och relationer. Det är i denna 

interaktion som Schein visar med modellen som jag ser normmodellen som ett redskap. Ett 

redskap att finna den gemensamma artefakt eller om man vill använda Stjernqvists (Nilsson-

Stjernqvist, 1950) beteckning relationspunkt. Stjernqvist definierar relationspunkten till något 

som finns i människors föreställningar4. Det är kring artefakt eller relationspunkt som 

individerna i gruppen relaterar och tolkar gruppens agerande historiskt, nu och som en 

spegling av framtida scenarier. Hydéns normmodell, menar jag, är redskapet för att komma in 

i en grupp och kartlägga gruppens värderingar och normer. Det är som Schein påpekar att 

man kan inte komma in i en grupp och tro sig förstå dess artefakter, utan att ha en förståelse 

av de grundläggande och stödjande värderingar och den interaktion som sker mellan dessa. 

Scheins modell modifierad 

Jag ser Scheins modell utifrån följande 

fördelning. Där individens värderingar 

snurrar runt (Värderingar) och befästs i 

organisationens samlade regelverk av 

strategier, mål m.m. (Norm). Detta regelverk 

förstärker artefakten i organisationens 

struktur, hur verksamheten organiseras i 

rummet, språkliga standards eller  

Artefakt 

Norm 

Värdering 

motsvarande (artefakt). Artefakten skulle kunna liknas vid en rättsregel, men har inte den 

innebörden av övergripande regel för organisationens handlande. Artefakten är ett imperativ5 

kring vilket gruppen samlas och agerar inom ramen för gruppens kultur. För mig står 

artefakten över rättsregeln i vissa sammanhang när det gäller samhälleliga symboler som ex. 

kyrka. Artefakten symboliserar vissa värden som kan påverka tolkningen av rättsregeln6. När 

det gäller organisationer och deras verksamhet befinner sig artefakten någonstans mellan 

norm och rättsregel, vilket jag åskådliggör i Hydéns modell i kapitlet Teori. Organisationen 

agerar under vissa förutsättningar fastställda i form av rättsregler, men de kan utveckla egna 

normer och värderingar inom ramen för rättsregeln, som stödjer sig på organisationens kultur. 

                                          
4 Stjernqvist (1950) s.56 med hänvisning till Rümelin. 
5 Jfr Renner 
6 Jfr Hydéns modell under kapitel Teori 
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Det är för att identifiera dessa kulturskapade värderingar med stöd av normmodellen, som jag 

vill analysera och visa på i fortsättningen av denna uppsats. 

Syftet 
I den här uppsatsen vill jag visa normmodell7 som analysverktyg för kulturella yttringar i en 

organisations historia, nutid och förutsättningar att bygga scenarier för framtida organisering.  

Jag beskriver genom ett case hur samhället förändras och hur det påverkar förutsättningarna 

inom vuxenutbildningen i tre samverkande kommuner. Med utgångspunkt i detta case vill jag 

lyfta upp resonemanget till en generell analysmetod för att synliggöra individers värderingar i 

befintliga mogna organisationer. Dessa värderingar menar jag kan på olika sätt sammanfattas 

till en artefakt, som speglar gemensamma normer i organisationen. Jag vill pröva 

normmodellen som analysverktyg, för att synliggöra vilka normer som reglerar den 

gemensamma förändringsprocessen i de undersökta kommunerna. 

Med utgångspunkt i caset vill jag med stöd av analysen och teorier kring 

organisationsstyrning peka på förutsättningarna, för att skapa nätverk till stöd för 

utvecklingen. Där artefakten som symbol utgör den gemensamma bilden för vilken 

värdegrund som enar individerna till stöd för att etablera nätverk. 

Frågeställningar 
Kommunerna som lokala offentliga organisationer ställs som en konsekvens av 

globaliseringen inför stora utmaningar. På 1970-talet svarade man på kraven med 

ekonomisering och samordningsvinster genom att skapa större enheter. Den debatt som förs 

idag talar om regionaliseringar och förändring av läns och regionindelningar. Det finns en hel 

del försök där man samlar kommuner kring vuxenutbildning. Nationellt Centrum för Flexibelt 

Lärande (CFL) har under 2007 bedrivit projekt inom ramen för Europeiska Socialfonden 

(ESF) för att samordna kommunernas verksamhet i regionala nätverk8. Denna samverkan 

baserar sig på att kommunerna samverkar i nätverk. Dessa närverk samlas kring gemensamma 

värderingar och förväntningar. Det är därför en viktig frågeställning hur man får fram dessa 

gemensamma värderingar. Lika viktigt är hur de gemensamma aktiviteter som bedrivs i 

nätverket kanaliseras, för att förväntat resultat skall uppnås med hänsyn till den politiska 

nivån och förvaltningsnivån.  

                                          
7 Se Hydén 

8 Slutrapporten beräknas publiceras i februari 2008 
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I nätverk finns en hierarki mellan kommuner där den största kommunen ofta intar en 

särställning. Ledande företrädares utbildningsbakgrund skiljer sig mellan kommuner och det 

är en erfarenheten från mitt case, att det i den större kommunen har politiker och tjänstemän 

en längre utbildningsbakgrund än i den mindre, enligt uppgift från de intervjuade. Bilden 

kompliceras ytterligare av att formella och informella nätverk där individer ansvariga för 

politiken respektive förvaltning träffas. Hur förhåller man sig till makten och de hinder som 

det utgör för samverkan mellan nätverkets aktörer i form av kommunala organisationer. Det 

är ingen fråga som jag direkt svarar på, utan jag ser det i förhållande till de värderingar och 

normer som finns i organisationerna och som finns inbakat i de frågeställningar som följer. 

Den struktur och organisation som är en artefakt enligt Schein och som ligger till grund för de 

medverkandes aktiviteter i respektive kommun; kan den påverkas av att man tydliggör 

värderingarna i nätverket av kommuner?  

Kan normmodellen peka på möjligheter som innebär förändringar i styrning av en 

demokratisk organisation? Styrningen ser jag som normen i Scheins modell modifierade 

modell ovan. Jag har i uppsatsen tagit med en diskussion kring metastyrning av offentliga 

organisationer, för att komplettera normmodellen och visa på genomförandet av de resultat 

som en analys med stöd av normmodellen. Kan man kombinera dessa metoder och som 

förklaringsmodell behålla normen samtidigt som värderingarna bland individerna i gruppen 

och artefakten i form av organisationens struktur förändras? 

Frågan som jag ställer mig är om normmodellen är ett redskap för att kartlägga och beskriva 

de grundläggande värderingarna och normerna i den kommunala organisationen och om 

kunskapen om sina egna värderingar i relation till andra bygger möjligheter för gemensamma 

aktiviteter och en utveckling. Växer det fram en artefakt ur grundläggande värdering och 

normer som jag redogjort för ur Scheins modell ovan? En artefakt som är ett gemensamt 

uttryck som inte kan brytas ner i mindre delar. Ett uttryck som innehåller en gemensam 

värdering som är starkare än den fysiska strukturen? 

Kan man med normmodellen och en strategi för styrning minska komplexiteten mellan olika 

kommuner och deras respektive beslutande nivåer för att kommunerna effektivt skall kunna 

leverera offentlig verksamhet? 
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Teoribeskrivning 

Normmodellen 
I en-kort version går denna analys ut på att se hur värdegrunden och normen utvecklas i ett 

socialt sammanhang. Den kan beskrivas enligt nedanstående modell. Det är tre parametrar 

som är en förutsättning enligt Hyden för hur en norm uppstår och som visas i modellen. 

Viljan är motiv, drivkraft värde som speglar religion, politik, ekonomi och intressenternas 

makt, intressen eller motsvarande. Här bottnar samvete, moral och etik 

Kunskapen är en den kognitiva delen av modellen. Den består av erfarenhet, kompetens och 

tradition. Här påverkas kunskap av genus, etnicitet och utbildning. Andra faktorer är 

personliga egenskaper, generation, ålder, klass etc. 

System utgör möjligheterna för att samordna aktiviteter. Ytterst påverkas systemet av den 

miljö vi befinner oss fysiskt som geografi, natur och snävar in ramen kring vår individ genom 

det samhälle och den ekonomiska och sociokulturella omgivning som omger individen till det 

nätverk av relationer som skapar vår vardag. 

 

Kopplingen mellan dessa tre noder kan 

ske i ett otal varianter. Påverkan på hur 

man konstituerar normen kan utgå från 

V som påverkar K och som utvecklar S. 

Men det kan lika bra vara ordningen S-

K-V eller K-S-V osv. 

Ibland talar man i statskunskap om vem 

som sätter agendan och med det  

Vilja (V) Kunskap (K) 

 
Norm 

System/Möjlighet 
(S) 

begreppet kan man säga, att oberoende av varandra kan alla tre sätta agendan som 

tillsammans skapar bilden av vilka värderingar som styr individen, gruppen eller samhällets 

värdering och normbildning. 

Hydén använder sig av en modell som beskriver hur normer och regler förhåller sig till 

varandra enligt modellen i figuren nedan. 
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Ser vi på Hydéns modell för relationen 

mellan rättsregler (r), norm (n) och tillämpad 

nivå (t). Marx folkvilja skulle jag vilja sätta 

som lika med norm (n) i diagrammet. Den 

vågiga linjen (e) är vinningsfiltret (”vinn-

vinn”) som motsvarar ekonomi, 

samhällsformationen eller motsvarande.  

 

r 

e 

n 
i 

t 

tid 

Normen filtreras till en rättsregel via (e) och vi får en förflyttning av rättstillämpningen över 

tid. Punkten (i) är den ideologiska och politiska punkten till vilken individen relaterar sig. 

Denna punkt (i) ser jag som vad Stjernqvist (Nilsson-Stjernqvist, 1950) talar om som 

relationspunkt. Den tar sig i uttryck form av en artefakt kring vilket ett visst beteende regleras 

i relationen mellan människor och ett visst sammanhang, som jag redogjort för ovan.  

Det finns ett evolutionistiskt drag i Hydéns beskrivning av hur regler och samhälle förhåller 

sig till varandra. Normen (n) som ett autopoietiskt system filtrerar men kommunicerar inte. 

Det omfattas inte av de kognitiva kunskapsprocesserna i normmodellen, utan hänförs till 

system/möjlighetsnivån. Ibland ser jag viljan i normmodellen som syntesen av kunskap och 

system/möjlighet. Viljan ligger i att driva linjen (e) som är den samhällsinformation eller 

vinning eller individuell optimering. När denna linje (e) samlar tillräckligt många individer i 

ett samhälle etablerar sig denna linje som norm eller linje (n). Ett exempel är Sverige, som är 

ett av de länder där flest bilförare bryter mot hastighetsnormen. Det förekommer en debatt i 

perioder om att bilföraren bäst avgör vilken hastighet som passar. Det ingår i begreppet frihet 

och är en kärna i den västerländska människans syn på bilen. Begreppet frihet är en artefakt. 

Det är när många individer samlas kring denna uppfattning som linjen (e) kan identifieras. 

Konsekvensen som inte är vetenskapligt belagt (vad jag vet) innebär att vissa motorvägar har 

120 km/tim istället för 110 km/tim och att vissa vägavsnitt som inte är motorväg men bedöms 

säkra har 110 km/tim istället för normalt 90 km/tim. Hade det varit miljöaspekten som varit 

drivkraften hade hastighetsbegränsningen varit lägre med bl.a. mindre utsläpp som följd. Vi 

kan dock se en förändring i samhället kring denna utveckling och det är att alla samlas kring 

begreppet koldioxid. I alla berättelser om utsläpp och föroreningar centrerar diskussionen 

kring mängden koldioxid. Har du tillräckligt lågt utsläpp av koldioxid kallas bilen för 

miljöbil. Jag tycker mig se att drivkraften för utvecklingen kopplas till begreppet koldioxid 

och begreppet får då en artefaktisk karaktär. Begreppet är en del av människornas 

föreställningsvärld. Det står för bra miljö om värdet är lågt (under 135 mg/l), att sedan 
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förbrukning av regnskogar, utsläpp av tungmetaller och kväveoxid etc är lika stora miljöbovar 

ingår inte och relateras inte till koldioxiden. Budskapet är att sänker vi hastigheten på vägarna 

minskar vi mängden koldioxid och då står det för att vi får en bra miljö. Artefakten har 

ändrats från frihet och vinsten att du styr dig själv, till koldioxid och vinsten en bra miljö som 

gör att du kan leva ett friskt liv eller motsvarande. Det är en relationspunkt som styr 

människors handlade vid val av bil, hastighet, kommunikationsmedel etc. Det gäller inte som 

rättsregel och det är ingen norm i samhället. Det är kopplat till vissa grupper i samhället, men 

de flesta medborgarna i samhället har en kunskap om förutsättningarna. Förändringen av (i) 

påverkar och filtrerar individers handlande när man stöter på (e). Man kan säkert diskutera om 

jag har rätt i detta, men jag vill med detta enkla exempel påvisa relationen mellan (e) och (i) i 

Hydéns modell.  

Det som är mer intressant i denna uppsats är hur man förhåller sig till relationspunkten (i) när 

man skall utveckla eller förändra formerna för offentlig förvaltning. Där de inkluderade 

människorna har en uppfattning, men den politiska sfären en annan och där den lokala 

normen kommer i konflikt med den regionala och globala. I mitt case är ordet neutral en 

artefakt som samlar alla människor/aktörer9 och där man ser ett gemensamt vinn-vinn 

förhållande. I detta fall symboliserar (e) också en värdering vars agenda sätts globalt, som är 

på en annan arena än den lokala eller kommunala. De människor som intervjuats har en 

gemensam bild av en global utveckling, som inte motsvaras av den hierarkiska, kommunala 

organisationen. Vinningen för den kommunala organisationen har ekonomiska förtecken och 

speglar maktrelationer snarare än utvecklingsrelationer. 

Organisationsstyrning 
Eva Sörensen och Jakob Torfing (Sörensen och Torfing, 2007) definierar ’governence 

network’ eller kopplat till den offentliga verksamhet som denna uppsats handlar om – 

kommunala nätverk. 

Detta avsnitt har jag tagit med för att tydliggöra hur modellerna för styrning av verksamheter 

utvecklas. Jag har bl.a. utgått från ett material som rör utvecklingen av Uppsala kommun, för 

att kopplingen mellan den teoretiska modellen och kommunal verksamhet skall vara relevant. 

Definitionen av ett kommunalt nätverk enligt Sörensen och Torfings (Sörensen & Trofing, 

2007) beskrivning karaktäriseras enligt följande: 

                                          
9 Den enskilde människan agerar ibland som ombud för den organisation man verkar för och då är begreppet aktör bättre. 
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• Nätverket skall vara ett relativt stabil horisontell relation mellan av ömsesidigt 

beroende operativt självständiga aktörer. 

• Aktörerna interagerar genom förhandling 

• Interaktionen sker inom en reglerad, normativ, kognitiv och tänkt struktur 

• Strukturen är självreglerad, men gränsen för dess aktivitet är satt av externa agenter. 

• Agenter som bidrar till produktionen av offentliga tjänster. 

Sörensen och Torfing påpekar att detta inte är en klassificering, utan snarare ett sätt att 

beskriva ett nytt perspektiv på hur offentlig förvaltning och specifikt kommuner kan styras. 

I en uppsats som rör Uppsalaprojektet10 av Stig Montin (Montin, 2006) behandlas hierarkisk-, 

marknads- och nätverksstyrning. Det är viktigt för utvecklingen av den framtida 

vuxenutbildningen att strategiskt förstå och använda sig av de olika styrningsmekanismerna, 

menar jag. Genomförs åtgärder eller handlingar medvetet kan ansvariga systematiskt följa upp 

aktiviteter och kvalitetssäkra verksamheten.  

Den hierarkiska styrningen är självklar i kommunerna. De är förvaltningsorganisationer 

med en klar hierarkisk uppbyggnad, för att företrädare skall kunna ställas till svars för beslut 

och handlingar. Det krävs en tydlig ansvarsfördelning och beslut fattas enligt en reglerad 

beslutsprocess.  

Kommunerna har i större utsträckning infört marknadsstyrning i form av köp och 

säljsystem, som skall efterlikna den privata och kommersiella marknaden. Det gäller att bygga 

upp köp och säljrelationer mellan parterna, som kan vara antingen externa eller interna. 

Upphandling av kurser är en sådan relation och kan ske externt med andra kommuner eller 

juridiska enheter som exempelvis Lernia. Det kan också ske internt inom kommunen och 

mellan dess förvaltningar. Processen som leder till beslut sker genom förhandling, som 

resulterar i avtal. 

Närverksstyrning är den tredje formen av styrning som Montin redovisar och som han 

baserar på samma definition som jag redovisat från Sörensen och Torfing ovan. Den första 

formen av nätverk är en självorganiserad sammanslutning av aktörer som verkar tillsammans 

baserad på tillit och förtroende. Nätverk förknippas mestadels med horisontella relationer, 

men i den kommunala organisationen har den ibland en vertikal koppling e.x. politiker och 

chefstjänstemän som ingår i samma grupperingar och för informella samtal.  
                                          
10 Montin, Stig. Styrnings- och organisationsspåret, 2006, Samhällsvetenskapliga institutionen Örebro universitet. 
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Den andra typen av nätverksstyrning är den som sker i form av projektgrupper där man 

arbetar med en viss fråga mellan olika professioner och organisationer. Samarbetet inom 

dessa former har ofta en informell karaktär, eftersom det inte finns något formellt hierarkiskt 

förhållande. Besluten i projekten har oftast karaktären av konsensusbeslut, som baserar sig på 

dialogen mellan medverkande. 

Metastyrning är samlingsnamnet på hur man mixar dessa olika styrmodeller, för att 

minimera målkonflikter och ”smörja” systemet. Nätverksstyrning i den kommunala 

organisationen kan ske i kontakten mellan politiker och chefstjänstemän där man informellt 

t.ex. för diskussioner mellan uppdragsgivare och produktion/utförare inom kommunen. Det är 

en informell styrning som sker i denna diskussion, men grunden för diskussionen är att det 

finns ett politiskt beslut och detta baserar sig på den hierarkiska styrningen. 

Komplexiteten i samspelet mellan medborgare, politiker, förvaltning, organisationer (privata 

och offentliga) och brukare skapar olika mål och förväntningar. I kommunen är komplexiteten 

desto större än i en vanlig organisation. Medborgarna väljer sina företrädare, men å andra 

sidan är de också brukare av resultatet från den kommunala verksamheten. Det finn hos 

brukaren ett mer affärsmässigt förhållande till kommunens renhållning, tekniska kontoret eller 

motsvarande, men även i viss mån när det gäller skolan genom att insatsen är studielån eller 

annan egenfinansiering. 

Montin redovisar fyra former av metastyrning och jag kommer i min analys att koncentrera 

mig på de tre första typerna, eftersom dessa är inom ramen för den hierarkiska strukturen och 

den offentliga förvaltningens styrning: 

1. Identifiera de institutioner vars strukturer och ramar lämpar sig för interaktiv styrning 

2. I vad ser medarbetare och avnämare för gemensam mening och identitet med 

verksamheten 

3. Bygger på en gemensam infrastruktur i form av nätverk och att utveckla stöd för att 

upprätthålla dessa nätverk. 

4. Centrala personer i ledningen för kommunen medverkar i lokala nätverk. 

Metod 
I denna uppsats har jag velat få fram den värdegrund och de normer som berörda personer har 

av den framtida vuxenutbildningen i de tre berörda kommunerna A, B och C.  
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Dokumentation i form av måldokument, budget och verksamhetsplaner från de tre 

kommunerna har utgjort grunden för att skapa en förståelse av verksamheten. En utredning 

om vuxenutbildningen i kommunen som togs fram i samband med slutrapporten av 

Kunskapslyftet har varit en viktig del i förståelsen av hur man i de tre kommunerna tänkt när 

man samordnade sig 

Tekniken för hur jag har genomfört intervjuerna har varit baserat på fokusintervjuer. Jag har 

tidigare arbetat med fokusgrupper enligt de tankar som Wibeck (Wibeck, 2000) utvecklat och 

där hon refererar till Morgans11 uppdelning i strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Jag 

har vid ett av tillfällen haft en grupp, men i övrigt tillämpat Wibecks metod vid endast en 

person. Jag har tillämpat en form av ostrukturerad fokusintervju, för att få en fri diskussion 

mellan mig och den intervjuade. Diskussionen har varit passiv från min sida i den meningen 

att jag fyllt i med uppgifter som den intervjuade inte haft kunskap om som exempelvis statliga 

utredningar, exempel från andra regioner e.lik. Den intervjuade har berättat om sin upplevelse 

av vuxenutbildning och på vilket sätt de samverkar eller arbetar tillsammans med andra 

aktörer. Jag har haft olika fokusområden som jag velat ha belyst och efterhand bett den som 

intervjuats att komplettera när något ”missats” i berättelsen. Till stöd för har jag haft ett 

frågeformulär (se bilaga) som jag checkat av att olika områden att de behandlats. Fokus har 

lagts på de områden som den intervjuade företräder. Varje intervju har tagit 1 – 1,5 timmar. 

Det är den sammanlagda bilden av alla berättelser och att få fram en helhetsbild enligt den 

systematisering som jag beskriver nedan, som varit av intresse för förståelsen av de olika 

individerna och deras organisationers syn på organiserandet av vuxenutbildningen som varit 

målet med intervjuerna.  

Det frågeformulär som var mitt stöd har jag strukturerat om under rubriken Intervjufrågor 

nedan, för att tydliggöra resonemanget i Redovisning av intervjuerna och Analyskapitlet.  

De som intervjuats har representerat olika organisationer som svarar för och medverkar i 

dagens vuxenutbildning. Totalt har 15 personer intervjuats. 12 av dessa har varit 

djupintervjuer som tagit ca 1,5 timme och tre har varit telefonintervjuer som tagit 10-20 

minuter. 

Urvalet av personer som skall intervjuas har lämnats av kommun A, för att säkerställa att alla 

centrala personer kommer att intervjuas. Jag har sedan kompletterat den listan med företrädare 

för organisationer som jag såg som viktiga informatörer. 

                                          
11 Morgan, L.D. (1997). Focus groups as qualitative research 
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Uppläggningen och systematiseringen bygger på Normmodellen12, (Hydén, 2002). 

Systematiken i frågorna har fokuserat på hur man ser på strukturen och systemet, 

utvecklingsbenägenheten, förändringsviljan dvs. drivkrafter och viljan till att stödja 

förändringen av vuxenutbildning. 

Strukturen vill ge svar på frågor som rör vilka relationer de intervjuade har och hur 

samverkan sker, styrs eller på annat sätt påverkas av relationen inom organisationen och/eller 

omgivningen. 

Utvecklingen avser kunskap och den kognitiva utvecklingen av organisationen. Hur kunskap 

och erfarenhet ger bilder av den framtida vuxenutbildningen. Hur de intervjuade ser på 

utvecklingen och den verksamhet som bedrivs idag och hur ser de framtida möjligheter ut 

ingår i denna del av frågekategorier. I kunskapsbeskrivningen ingår också de delar som 

behandlas under rubriken omvärld. De intervjuades berättelser har kompletterats med skriftlig 

dokumentation i form av PM, direktiv och utredningar, litteratur och artiklar, för att 

komplettera bilden av vuxenutbildningens framtida utveckling. 

Den tredje delen kartlägger vilka drivkrafter och den vilja som finns till förändring och 

utveckling. Denna del ger motiven för utvecklingen av den framtida vuxenutbildningen. Det 

som engagerar individen i organisationen. 

Jag har fyllt på med min erfarenhet av att praktiskt har arbetat i svensk vuxenutbildning i 20 

år och det gör att vissa slutledningar inte i alla lägen har relaterats till litteraturen.  

I Analysen tittar jag på hur systemet påverkar kunskap och de kognitiva moment som ger 

drivkraft och vilja till utveckling. Det sker en aktivitet mellan de tre - system, kunskap och 

drivkraft. Det är denna aktivitet som jag arbetar med för att skapa den gemensamma normen 

och den mening för de intervjuade, som förenar företrädarna kring den framtida 

vuxenutbildningen. Sammanställer man de tre delarna får jag en bild av vad som förenar och 

ger den gemensamma meningen och identiteten. Resultatet blir en bas för hur jag ser 

organiseringen av den framtida vuxenutbildningen.  

Den metod jag valt har till syfte att ta fram en beskrivning och förutsättningarna för processen 

mellan dessa aktörer, för att systematiserar utvecklingen av framtidens vuxenutbildning. 

Intervjufrågor 

                                          
12 jfr teori ovan. 
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De frågor som jag hade med mig som ett stöd vid intervjuerna bifogas som bilaga 1 till 

uppsatsen. När frågorna gjordes skedde det i ett teoretiskt förhållningssätt till intervjutillfället 

och den verklighet som jag mötte. Det sätt som jag har använt frågorna vid intervjutillfället 

jag redogjort för i texten ovan om fokusintervju. Frågorna i formuläret har varit ett stöd. Det 

har inneburit att jag för att få struktur i analysen stuvat om frågebatteriet enligt följande. 

Frågorna om system och struktur i intervjuerna har rört relationen mellan aktörerna inom 

vuxenutbildningen, om man har någon form av samarbete idag och inom vilka områden.  

• Hur ser utbudet av utbildningar ut och vilket inflytande har brukaren? 

• Utvecklingen av vuxenutbildningen är beroende av den kommunala processen och 

vilka resurser som finns att tillgå. Hur har det påverkat samverkan? 

• Hur organiseras samverkan för att samordna resurser. På vilket sätt samarbetar 

gymnasie- och vuxenutbildningen idag.  

• Biblioteken är en del av resursen i en kommun. På vilket sätt sker det samverkan idag 

om mötesplatser, informationshantering och vägledning med biblioteket. 

Den kognitiva och utvecklingsorienterade delen av frågorna har berört följande punkter, för 

att se hur man möter behoven mellan utbud och efterfrågan. 

• hur utbildningarna matchar behoven  

• kompetens för arbetsmarknad och företag.  

• Vilka gemensamma mål finns och hur beskriver man hur det fungerat mellan olika 

organisationer.  

• Finns det en gemensam identitet, som är avgörande för att kunna styra och utveckla 

vuxenutbildning för att möta framtiden? 

• Några frågor handlade om att se omvärldens krav på den framtida vuxenutbildningen. 

• Hur ser aktörerna inom vuxenutbildningen på morgondagens vuxna och deras syn på 

lärande?  

• Går det att identifiera morgondagens behov?  

• Kopplat till detta behöver man se hur fördelningen är mellan teoretiska och praktiska 

utbildningar. Här är det också intressant att se på vilket sätt framtidens utbildning 

behöver förändras, för att möta morgondagens krav på lärande. 
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När det gäller viljan och motivationen ställdes frågor kring just motivation, förändring och 

identifikation av de drivkrafter som åstadkommer förändring. 
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Redovisning av insamlat material  

Nuläge kommuner 
Det tre kommuner som utgör mitt case i denna analys har olika förutsättningar. Jag visar på de 

olika kommunernas organisatoriska struktur och därefter vad de arbetar med gemensamt. 

Kommun A är  den största kommunen med 65.000 invånare. Kommunen har en organisation 

som framgår av bifogade organisationsskiss. Kommunerna B och C är mindre kommuner med  

ungdomsutbildningen inom Barn och utbildningsnämnden.  

cirka 15.000 invånare. Deras organisationer 

är betydligt mindre och har inte samma 

antal nämnder. En nämnd kan hantera fler 

frågor och mycket mer av arbetet ligger på 

kommunstyrelsen och kommunlednings-

kontoret. När det gäller skolfrågor hanteras 

det när det gäller ungdomsutbildning av 

Skolnämnd eller Barn och 

utbildningsnämnden i respektive kommun. 

Vuxenutbildningen hanteras i Kommun B 

av Skolnämnden, medan det i kommun C 

beslutas av socialnämnden när det gäller 

vuxenutbildning. Kommun C organiserar  

 

 

Den organisatoriska strukturen är likartad inom kommunerna och har ingen praktisk betydelse 

för analysen att detaljredovisa respektive kommun. Det som är intressant är hur den 

hierarkiska modellen ser ut. Jag redovisar därför inte organisationsskissen för kommunerna B 

och C. 

Gemensamt har dessa tre kommuner bildat ett gymnasieförbund i form av ett 

kommunförbund. Det är självständigt med egen styrelse där kommunerna finns proportionellt 

representerade. Ytterligare en kommun D är med i Gymnasieförbundet. 

Bilden kompliceras av att viss typ av vuxenutbildning är lagstadgad. Det gäller utbildningar 

inom grundläggande vuxenutbildning, särskild vuxenutbildning och SFI utbildning. Dessa 

utbildningsfrågor i kommunen hanteras dels under kommunledningskontoret, dels under 

gymnasieförbundet. Kommun C organiserar den lagstadgade utbildningen inom sin egen 
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förvaltning. Kommun B däremot har ingen vuxenutbildning, utan betalar en fast summa till 

kommun A för att den skall sköta utbildningen. 

Kommunerna A, B och C har bildat Styrelsen för vuxenutbildning som samordnar de tre 

kommunernas icke lagstadgade vuxenutbildning. Det är den behörighetsgivande 

vuxenutbildning som omfattar gymnasiekurser. Styrelsen representeras enligt beslut i de tre 

kommunernas kommunstyrelser med fem ledamöter från kommun A´s arbetsutskott och 2 

ledamöter, ordförande och vice ordförande, från kommunstyrelserna i kommunerna B och C. 

Kommun D sköter sin vuxenutbildning på egen hand med en mycket liten grad av samverkan. 

Till Styrelsen är knutet en operativ enhet som formellt lyder under arbetsmarknadsenheten i 

Kommun A. Arbetsmarknadsenheten är en del av Kommun As kommunledning i 

organisationsskissen ovan. 

Vuxenutbildningens personal som dels bedriver utbildning inom den lagstadagde delen, dels 

inom vuxengymnasiet i kommun A är anställda av Gymnasieförbundet. 

Intervjuredovisning 

System/struktur 
Den genomgående kommentaren från alla intervjuade är vikten av operativa enhetens roll som 

neutral mäklare och motor för information och vägledning. Det gäller samverkande 

kommuner, utbildningsanordnare, studieförbund, arbetsförmedling och 

handikapporganisationer. Den ena berättelsen efter den andra radas upp över hur bra man 

tycker att det fungerar. Företagarna redovisar däremot att de inte har någon relation till 

operativa enheten, men hänvisar däremot till olika projekt eller aktörer som de har kontakt 

med och där operativa enheten är drivande och/eller medverkar. LO distriktet i länet svarade 

också att de inte hade någon relation till vuxenutbildningen, men hänvisade till 

lokalavdelningen i den större kommunen A. 

Vägledningsrollen för den enskilde framhålls som den mest betydelsefulla och stödjande 

servicen till individen i alla kommunerna. Flertalet av de intervjuade och särskilt 

kommunföreträdarna poängterar vikten av operativa enheten som omvärldsbevakare. 

operativa enheten ger information och stöd till organisationerna om förutsättningarna för 

vuxenutbildningen och därmed ett stöd för deras agerande och beslut. 

Det som i berättelserna från de intervjuade framhävs som sammanbindande och där de hämtar 

goda exempel är olika projekt som genomförts. Speciellt ett projekt för att binda samman 

olika aktörer och kommunens olika ansvarsområden framhävs av alla som ett gott exempel 
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och det lever kvar i form av uppbyggda relationer. Flera projekt har nämnts men det har varit i 

enstaka intervjuer och inte med den bredd som det nämnda projektet. De flesta relaterar till 

individer som medverkat och ger uttryck för det förtroende som etablerats med projekten. I en 

av intervjuerna gavs exemplet att en organisation hade förslag på en utbildning. Ansvarig för 

organisationen satt i rummet bredvid ansvarig för den operativa enheten och föreslog 

utbildningen som sedan genomfördes. Den relationen har sedan fortsatt även sedan 

personerna bytt lokal och inte längre sitter intill varandra, enligt de berörda. Det finns ett 

närmre samarbete mellan denna handikapporganisation än exempelvis med regionens 

näringslivs och arbetstagarorganisationer. De upplevde inte att de hade någon samverkan med 

den operativa enheten. 

De intervjuade har, när vi diskuterat resursfördelningen, påpekat vikten av att man kopplar 

resurserna till individen och de mål som han/hon vill uppnå. De flesta ser denna styrning som 

en grundbult och kopplat till vägledningen en förutsättning för att nå individens mål.  

En annan förutsättning är som tidigare nämnts att vägledningen är neutral och att vägledaren 

inte sneglar på hur kommunens egen vuxenutbildning skall finansieras. Systemet för 

resursfördelning genom operativa enheten är en del i att stärka brukarinflytandet, menar några 

av de intervjuade. 

Vuxenutbildningen styrs av kommunala beslut, vilket de intervjuade hänvisade till. Den 

ordning som finns i dag med Styrelsen för vuxenutbildning i A,B och C kommenteras inte av 

de intervjuade. Vad man möjligen kunde höra var att samordningsmöten i Beredningsgruppen 

till Styrelsen för Vuxenutbildning i A,B och C borde genomföras mer regelbundet. De ser 

operativa enheten som verktyget att bygga infrastruktur, neutral vägledare och upphandlare av 

utbildning. Den genomgående kommentaren var att det fanns förtroende och tillit till den 

rådande ordningen 

Validering av kompetens har de intervjuade inte redovisat någon erfarenhet av. Några har 

dock framhävt det som en viktig del i framtidens palett av åtgärder för att anpassa 

utbildningen till individen.  

Gymnasieförbundet styr en del av den lagstadgade vuxenutbildningen och i nära kontakt med 

Operativa enheten, men det sker också en direkt styrning av verksamheten genom 

verksamhetsplaner med kommun A´s vuxenskola och kommun C´s gymnsieskola som har en 

del av vuxenutbildningen. Det framstår inte tydligt av berättelserna vem som bestämmer vad. 
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När det är operativa enheten som beställer eller när det är Gymnasieförbundet som reglerar 

verksamheten. 

Bibliotekens roll ses från många håll som en neutral mötesplats och som i kombination med 

operativa enheten är en framgångsfaktor för den framtida vuxenutbildningen. Biblioteket har 

deltagit i flera projekt och de har en nära koppling till Regionbiblioteket som aktivt arbetar 

med att samordna information, för att stödja möjligheterna för olika aktörer att se möjligheter 

och göra utbildningsval. I samarbete med operativa enheten har man etablerat lärcentra på 

bibliotek. Vägledare är schemalagda på biblioteket i kommun A och de har schemalagda 

aktivitet i kommunerna B och C.  

Gymnasieförbundet via kommun A´s vuxenskola har lärare på biblioteket, men något 

ytterligare samordning av lokaler och infrastruktur ser man inte något behov av.  

Den trailer som operativa enheten använder för utbildning och markandsföring är något som 

man framhåller från kommunerna B och C som mycket positiv. 

IKT teknik och digitala mötesplatser kommer att driva utvecklingen inom pedagogik, menar 

några av de intervjuade. IKTs möjligheter i kombination med att en större andel av framtidens 

elever har datavana skapar andra förutsättningar att använda lärplattformar och 

kommunikationsverktyg.  

När det gäller den fasta infrastrukturen i form av lokaler och byggnader framhålls i flera 

berättelser, att det inte på sikt är hållbart att låsa resurser i lokaler som har en låg 

nyttjandegrad. Framtidens vuxenelever finns hemma, i allmänna möteslokaler eller offentliga 

lokaler som Folkets hus, på bibliotek och arbetsplatser. Det menar ett par av de intervjuade.  

Utveckling 
De projekt som genomförts och som genomgående hänvisas till har gett en förståelse och en 

gemensam identitet hos de medverkande i projektet, genom att man fått en förståelse för 

varandras identiteter och den styrning som sker av respektive huvudman i form av mål och 

verksamhetsplaner 

Varje utbildningsanordnare har egna mål för sin verksamhet. Det finns olika syn på att 

betygsätta för den kommunala skolan och att sätta omdömen i folkhögskolan. Det finns en 

förståelse för detta bland de intervjuade, denna skillnad kan ses som en styrka. Den 

kommunala skolan har ämneskunskapen i centrum, medan folkhögskolan har en helhetssyn på 

individens samlade kunskap och de värderar i högre grad det sociala kapitalet.. 
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Flera företrädare för de olika institutionerna har lyft fram vikten av att ha en palett av 

utbildningsalternativ. Vissa elever kommer att ha behov av ämneskunskap, men det kommer 

att finnas ett behov i framtiden av att utbilda vuxna i social kompetens. Utbildningssystemet 

premierar idag den individuella utvecklingen, utan att koppla till ett socialt sammanhang. Det 

kommer att krävas att utbildningar som kombinerar teori med praktisk kunskap och att social 

kompetens och utvecklande av det sociala kapitalet kommer att vara en viktig parameter för 

att bli anställningsbar. 

De praktiska hantverksutbildningarna kommer det att finnas ett ökat behov av, anser de 

intervjuade. Redan idag berättar flera personer om hur bristen på hantverk undergräver 

möjligheten för tillväxt i regionen. Bristen på arbetskraft med rätt kompetens leder till att 

produktion läggs i andra regioner. 

Förändringsvilja 
De processer som styr viljan till förändring är en kombination av de olika influenser som 

uppstår i relationen med andra. Det kan vara förändring av pedagogik, kunskap om behov, 

förändringar i organisation. Viljan att förändra och drivkrafter kan starta p.g.a. att förtroende 

och tillit förändras. De intervjuade såg kunskap om förändringar i utbildningssystem och i 

organisationsstruktur som en drivkraft till förändring 

Ledarskapet framhölls av de flesta som en viktig drivkraft för förändring. Den kommentar 

som kom därefter var glädje i arbetet och att arbeta med dem som man trivs med. Viktigt för 

förändring är relationen och tilliten mellan medarbetare. Det är egentligen grunden för all 

utveckling menar vissa intervjuade. 

Förändringar i verksamheten eller direktiv från myndigheter särskilt om det påverkar de 

ekonomiska förutsättningarna är en drivkraft till förändring enligt de intervjuade. 

Individuella lösningar genom att stimulerar utveckling genom att påvera lönen för den 

enskilde är en drivkraft och ökar viljan till förändring. Detta är dock knutet till ledarskapet 

och då finns det redan en organisatorisk vilja till förändring.  
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Dokumentation - omvärldsbeskrivning 

Introduktion 
Vuxenutbildningen befinner sig i Sverige i ett skifte mellan operativ enhet och en framtida 

vuxenutbildning som vi inte vet vilka förutsättningar som kommer att gälla. Det bedrivs idag 

en rad utredningar som berör utformningen av vuxenutbildning.  

Regeringen har beslutat om ett antal utredningar, som kommer att avrapporteras under 

senhösten 2007 och 2008 där Gymnasieutredningen, Frivux och frågan om en framtida 

yrkeshögskola för eftergymnasiala yrkesutbildningar vilket omfattar KY utbildningar. 

I budgetproppen för 2008 avsätts resurser för en försöksverksamhet, för att utveckla 

lärlingsutbildningar.  

Förutsättningarna för denna utredning om framtidens vuxenutbildning är inte tydliga, utan 

istället koncentrerar jag mig på hur man kan utveckla verksamheter med utgångspunkt i de 

lokala och regionala förutsättningarna. I de skrivningar som Regeringen gjort i sina direktiv 

och budgetproppen för försöksverksamhet med lärlingsutbildningar sägs att utbildningarna 

skall utvecklas med hänsyn till lokala och regionala förutsättningar 

I kommuneran A, B och C kommuners utredning om Vuxenutbildning från  

2004-04-05 pekas på förutsättningarna för en samverkan av vuxenutbildningen i nämnda 

kommuner. Utredningen resulterade i ett samarbetsavtal mellan kommunerna som beslutades 

i respektive kommuns fullmäktige.  

I utredningen hänvisas och citeras ur propositionen 2000/01:72 Vuxnas lärande och 

utvecklingen av vuxenutbildningen. 

Propositionen trycker på att vikten av att det arbete som sker inom kunskapslyftet skall tas 

tillvara och integreras i verksamheten. Detta sagt med tanke på att kunskapslyftet var en 

tillfällig resurstilldelning, för att ge möjlighet till kompetenshöjning och svara mot samhällets 

framtida krav. 

En annan viktig formulering i propositionen är att kommunerna förväntas samverka med 

andra kommuner, folkbildning och privata utbildningsanordnare, men lika stor vikt läggs på 

att kommunerna samordnar informationsinsatser som vägledning och vilka 

utbildningsmöjligheter som erbjuds. 

En sista punkt som utredningen hänvisar till i propositionen är vikten av att kommunerna 

etablerar en infrastruktur för lärande. Infrastruktur innebär att etablera kanaler mellan aktörer 

för att stärka samarbete och samverkan, genom att man kan utbyta information och föra en 
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dialog. Det som propositionen pekar på är vikten av att denna infrastrukturen etableras enligt 

propositionen mellan ”kommunala förvaltningar, statliga myndigheter och institutioner, 

folkbildningen, utbildnings- och konsultföretag, parterna på arbetsmarknaden, 

handikapporganisationer och andra berörda aktörer.”13 

I vuxenutbildningsutredningen för kommunerna A, B och C redovisas tre syften som gäller 

för vuxenutbildningen 

- underlätta för individen att få överblick över olika alternativa möjligheter 

- erbjuda förutsättningar för lärande som passar varje individ utifrån den livssituation han 

eller hon befinner sig i och vilken lärstil som passar individen bäst. 

- möjliggöra och underlätta övergångar och kombinationer mellan olika utbildningar och 

nivåer, mellan arbete och lärande, mellan studier och aktiviteter av andra slag. 

Utredningen resulterade i att samordningen av kommunernas vuxenutbildning sker via 

Styrelsen för vuxenutbildning i kommunerna A, B och C. Styrelsen består av fem ledamöter 

från kommunstyrelsen i den större kommunen As arbetsutskott och ordförande och vice 

ordförande från kommunstyrelserna i de bägge mindre kommuneran B och C. Uppdraget är 

att samordna infrastrukturen för vuxnas lärande inom kommunerna och med berörda parter 

inom folkbilding, arbetsmarknad och privata aktörer. Det operativa verktyget för Styrelsen är 

den operativa enheten. 

Samhällsutveckling 
Vi kan idag märka att det sker en förändring i samhället från ett industriellt 

produktionssystem vars nytta för tillväxten minskar i betydelse till ett kunksapsorienterat 

system vars nytta för att driva fram tillväxten ökar. Det finns en beskrivning av Anders 

Ewerman (1996) som i sin bok Marknaden 1000 år har analyserat samhällsutvecklingen. 

Håkan Hyden baserar sina resonemang i sin bok Normvetenskap (2002) på Ewermans analys. 

Industrisamhället baserar mycket av sin framväxt på motsatsidentiteter som arbetsgivare – 

fackförening, kapital – lönearbete osv. Informationssamhället baserar relationen mellan 

aktörerna på processidentitet där framväxten av Linux som operativsystem för att hantera 

datorer är ett lysande exempel. Linus Torvalds utvecklade ett öppet operativsystem där all 

information lades på nätet och där alla som kom på förbättringar kompletterade och byggde 

på systemet. De som var intresserade utvecklade operativsystemet och förbättrade det i en 

                                          
13Proposition 2000/01:72 
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ständigt pågående process. Digitaliseringen av information med stöd av IKT14 ger möjlighet 

att samla information och göra den tillgänglig för alla, vilket ger ett incitament att tänka 

kunskap på ett annat sätt.  

Om vi återgår till Ewerman menar han att kraften i vågrörelsen för industrisamhället tog fart 

med upptäckten av ångmaskinen 1712 och när vi kommer fram till oljekrisen i början 1980-

talet tappar industrialismen fart. Informationssamhällets vågrörelse får sin kraft när första 

datorn tar form 1942. Utvecklingen av datorn och födelsen av Internet 1991 ger nya 

möjligheter att samla och sprida information. Olika system lever parallellt och varje system 

har sin betydelse för utvecklingen, men nyttan av de olika systemen varierar. Denna nytta 

avspeglar också de möjligheter som finns i utvecklingen av lärandet. Möjligheterna i 

informationssamhällets processorienterade synsätt där man ibland talar om lärare som coach 

eller mentor har och kommer att få en stigande nytta för utbildningen. Kunskapen är inte 

längre vigd till en person när informationen och kunskapen finns att tillgå för alla och 

komplexiteten i kunskapsbildningen ökar med nya tekniker och metoder. Påverkan från 

informationssamhällets olika system behöver avspegla sig i hur kommunen organiserar 

framtidens vuxenutbildning, för att svara mot behov och erbjuda efterfrågade utbildningar. 

Behoven och efterfrågan kommer i framtiden ytterligare spegla ett globalt utbud av kurser och 

inte bara de kurser som det finns kompetens att bedriva lokalt i kommunens regi. 

Det kan konstatera att utveckling går snabbt och förändringsprocesserna skapar nya 

förutsättningar, för att genomföra uppgifter i arbetslivet. Lissabonstrategin som EU utformade 

och lanserade om behovet av ett livslångt lärande år 2000. Behovet av ett livslång lärande är 

ännu tydligare idag. Samtidigt kan man se och också höra i de gjorda intervjuerna att 

näringslivet inte ser behovet av utbildning, utan har ett mer kortsiktigt tidsperspektiv på 

kompetensförsörjning i sina organisationer.  

De tydliga mål som redovisades i propositionen ”Den öppna högskolan”, var att 50% av en 

ungdomskull mellan 18 och 24 år skulle gå till högre utbildning. Denna målsättning har tonats 

ner när det gäller rekryteringen till högre utbildning motsvarande universitet och högskola.   

Den demografiska kurvan visar att antalet personer som kommer att gå i pension under de 

närmaste åren kommer att öka. Behovet av yrkesutbildade personer är akut och i intervjuerna 

framgår det att bristen påverkar möjligheterna att öka produktion och behålla industriell 

verksamhet i kommunerna.  

                                          
14 Informations och kommunikationsteknologin 
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Globalisering ger möjligheter för företagen att hitta andra plaster för genomförande av 

verksamheten. Kraven på lokalt engagemang och lokal service från kommunens sida är av 

vikt. Här skiljer sig förutsättningarna mellan kommunerna A, B och C. Den större kommunen 

A har genom sina resurser större möjlighet att möta förändringar och skapa möjligheter för 

sina invånare, men i framtiden är kommun A beroende av regional samverkan för att kunna 

möta kraven från kommuninvånarna om bredd och djup i utbildningen. Det är de argument 

som förs från EU, att man måste skapa stödjande regioner för att möta den globala 

utvecklingen. Den lokala kommunnivån behöver möta den globala konkurrensen genom att 

samordna sina resurser.  

Nationell utveckling 
Vi kan se att man på nationell nivå på olika sätt ser över möjligheterna för att stärka 

förutsättningarna att möta de lokala behoven. Bristen på yrkesutbildade hantverkare och 

industriarbetar innebär behov av att ändra fokus från teoretiska utbildningar till 

yrkesutbildningar. Utbildningsdepartementet har startat olika utredningar som har till syfte att 

stödja utvecklingen av skolan och ge skolan möjlighet att möta de lokala behoven.  

Regeringen har beslutat om ett antal utredningar som startat under 2007 inom skolområdet, 

för att ge en bild av vad Regeringen ser som viktiga områden att utveckla och fördjupa. I den 

följande tabellen finns en sammanställning av de utredningar som har startats och skall 

avslutas under 2007 och 2008. 

Utredning Direktiv Avslutad 

2007:01 

Gymnasieutredningen 

Utredningen skall se över strukturen för 

gymnasieskolan. Det skall finnas tre 

olika huvudinriktningar.  

studieförberedanden  

yrkesutbildning  

lärlingsutbildning.  

Examenskrav och betygssystem och hur 

de bör utformas i gymnasieskolan och 

gymnasial vuxenutbildning. 

Gemensamma ämnen/kurser mellan 

31 mars 2008 
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inriktningarna.  

Behovet av lokala kurser i 

gymnasieskolan och gymnasiala 

vuxenutbildningen och hur dessa skall 

kvalitetssäkras. 

2007:02 En fristående 

vuxenutbildning 

Utredningen skall lämna förslag på hur 

ett system med fristående 

vuxenutbildning med motsvarande 

skolformer som finns inom offentliga 

skolväsendet för vuxna skall se ut. En 

utgångspunkt är att kommunerna 

behåller ansvaret för mottagande och 

intagning. 

3 mars 2008 

2007:03 

Skolmyndighetsutredning 

Utredaren skall se över organiserandet 

av förvaltningsmyndigheter inom 

skolväsendet för att skapa 

förutsättningar för en bättre styrning och 

synergieffekter, genom att föreslå en 

mer överskådlig och effektiv 

myndighetsstruktur.  

Myndigeter som berörs är CFL, 

Valideringsdelegationen, 

Socialstyrelsens stöd för särskilt 

utbildningsstöd och Tolk och 

översättarinstitut. 

1 november 2007 

2007:05 Lika villkor för 

fristående skolor 

Direktivtext saknas. 29 februari 2008 

2007:07 

Yrkeshögskoleutredningen 

Utredarens förslag skall syfta till att 

förenkla och förtydliga systemet för 

eftergymnasial yrkesutbildning. 

Förslagen skall säkerställa  

29 februari 2008 
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uppföljning  

utvärdering  

kvalitetssäkring. 

 Förslaget skall underlätta prioriteringar 

och resursfördelning på nationell nivå.  

Klargöra vilka statliga och offentliga 

åtaganden som gäller för eftergymnasial 

yrkesutbildning.  

Förslag skall lämnas på struktur för 

Yrkeshögskolan beträffande ansvar och 

administration.  

Utredaren skall klargöra hur olika 

intressenters behov, uppskatta 

dimensionering av utbildningarna, 

ansvaret för finansiering och i vilken 

utsträckning studiefinansiering kommer 

ifråga. 

2007:09 

Utbildningsinspektions-

utredningen 

Utredaren skall föreslå formerna för 

regeringens styrning av utbildnings-

inspektionen och speciellt den 

kvalitetsgranskande delen där 

utvecklingsbehoven bedöms som störst. 

15 december 2007 

2007:10 Ny lärarutbildning Utredaren skall se över lärar-

utbildningen i förhållande till målen i 

förskola, fritidshem och skola. Bredden 

och djupet i förhållande till målen skall 

bedömas och examina för olika 

inriktningar skall övervägas. 

15 september 2008 

 

Utredningarna syftar till att möta förutsättningarna i samhället. Gymnasieskolan, 

yrkesutbildning och fristående vuxenutbildning (Frivux) utredningarna visar på att man 
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försöker möta behoven för att få fler till yrkesutbildning. Förslagen ger ramarna för 

utbildningen. De skrivningar som regeringen gjort till grund för utredningarna i dirketiv, 

förarbeten kring lärlingsutbildningen och följande budgetproposition visar på och poängterar 

att utbildningen skall möta lokala och regionala behov. Det framhölls i hearingen den 9 

oktober 2007 angående Frivux-utredningen att det är kommunen som skapar förutsättningarna 

och utarbetar en lokal strategi för vilken inriktning vuxenutbildningen skall ha i kommunen.  

Regeringen fokuserar i direktiven på kvalitetsarbetet och förutsättningarna att få till stånd ett 

bra uppföljningssystem. Det ligger i linje med kraven att utbildningarna skall vara lokalt och 

regionalt utvecklade. Uppföljningen blir regeringens möjlighet att kontrollera utnyttjandet och 

kvaliteten av insatta resurser. Utbildningsinspektionsutredningens direktiven trycker speciellt 

på den kvalitetsgranskande delen.  

I budgetpropositionen för 2008 har man avsatt 415 Mkr under 3 år för en försöksverksamhet 

inom lärlingsutbildning. I propositionen och förarbetena till förslaget om lärlingsutbildning 

framhävs att utbildningen skall utvecklas lokalt, för att svara mot lokala och regionala behov. 

Målgruppen för försöket i budgetförslaget är ungdomar och långtidsarbetslösa. Det innebär att 

man inte sätter en gräns vid 20 år, utan att utbildningen omfattar även de som är arbetslös och 

därmed äldre.  

Kommunal utveckling 
En effekt av Kunskapslyftet var att man tog fram en utredning om samverkan mellan 

kommuneran A, B och C för att se förutsättningarna för en samordning av vuxenutbildningen. 

Utredningen Vuxenutbildningen i kommuneran A, B och C togs fram 2004-04-05 och 

beslutades av respektive kommunfullmäktige. Dokumentet är det underlag som politiskt styr 

samverkan mellan kommunerna. Jag har i min introduktion pekat på visionen och syftet med 

samarbetet och där organiserandet baserar sig på den utveckling som Kunskapslyftet och den 

utredning som gjordes.  

Den operativa enheten är den operativa delen enligt avtalet och skall svara för den praktiska 

utvecklingen av infrastruktur, vägledning till kommunerna när det gäller vuxenutbildning och 

upphandla utbildningar. Den operativa enhente upphandlar utbildningar via bl.a. 

Folkhögskolor, Vuxenskolan, Lernia eller andra organisationer som ingår i nätverket av 

aktörer i regionen. Därutöver upphandlar operativa enheten kurser från andra kommunala, 

statliga och privata utbildningsanordnare beroende på de behov som framförs av elever i 

berörda kommuner eller att organisationer anmäler intresse för vissa typer av kurser. Ett 
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exempel är handikapporganisationernas utbildningar i samverkan med Vuxenskolan och 

Folkhögskolan och där operativa enheten är beställare.  

Gymnasieförbund som är ett kommunförbund som omfattar de tre nämnda kommunerna, men 

också Borgholms kommun. Gymnasieförbundet svarar för den vuxenutbildning som 

kommunen har lagstadgad skyldighet att bedriva i de tre kommunerna. Det gäller grundvux, 

särvux och SFI. Kommunal vuxenskolan och Gymnasieskolan i kommunen C bedriver denna 

verksamhet, som finansieras via Gymnasieförbundet. Kommunen B har ingen egen 

verksamhet, utan bedriver den via Gymnasieförbundet och gymnasieskolan i kommun A. 

Den operativa enheten har rollen som informatör och vägledare för vuxenutbildning till 

kommunerna och dess invånare. gymnasieskolan i kommun A har kvar en vägledare för den 

lagstadgade utbildningen inom Grundvux, Särvux och SFI mer riktat till stöd för dem som går 

utbildningen. 

Kommunernas utveckling från Kunskapslyftet till dess nuvarande form med en operativ enhet 

är, att kommunen går från att vara en producent av utbildningar till en behovsorienterad 

organisatör av utbildningar.  

Styrdokument 
En viktig del i den kommunala utvecklingen är hur verksamheterna formulerar sina 

styrdokument. Jag har nedan sammanställt styrdokumenten för Styrelsen för vuxenutbildning 

i kommunerna A, B och C samt för Gymnasieförbundet. Styrdokumenten visar på hur man 

förhåller sig till omvärlden och synen på sin egen roll. Jag kommer att beröra detta mer i 

Analysen. 

Styrelsen för vuxenutbildningen i kommunerna A,B och C har som 

organisationsbeskrivningen ovan visar ett huvudansvar för utvecklingen av vuxenutbildningen 

i de tre kommunerna. Den operativa enheten är det verktyg som man har till förfogande för att 

samordna verksamheten och ge stöd till individen. I målbeskrivningen har tre områden 

definierats  

att utveckla infrastrukturen för vuxnas lärande som omfattar uppsökande verksamhet, 

vägledning, validering, tillgänglighet och studiestöd. Stödet för dessa uppgifter är att etablera 

nätverk med former och kanaler för samverkan och samspel mellan aktörerna. Centralt för 

detta arbete är att skapa en flexibilitet som gör att vuxenutbildningen är en motor för tillväxt. 
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att utveckla en neutral vägledning som ser till individen och inte är till för att säkerställa 

finansiering av befintliga verksamhet. Individen skall få möjlighet att fatta beslut om den 

utbildning som bäst svarar mot önskat behov. 

att svara för upphandling av utbildningar, vilket ger handlingsfrihet att möta individens 

behov. 

De övergripande målen för den operativa enheten är att: 

• främja livslångt lärande hos alla vuxna med fokus på prioriterade målgrupper: vuxna 

med kort tidigare utbildning. 

• erbjuda individuell vägledning som grund för medvetna val. 

• inspirera olika aktörer till att samverka kring vuxnas lärande och med samlad 

kompetens vidareutveckla och förnya vuxenutbildningen. 

Viktiga strategier och mål för verksamheten kopplas till centrala begrepp som 

individualisering, mångfacetterad vuxenutbildning, rekrytering av potentiella studerande, 

vägledning för underbyggda val, validering genom att synliggöra kompetens och ett 

kontinuerligt kvalitetsarbete. 

Gymnasieförbundets Utvecklingsplan för 2004-2007 anger i sin vision att: 

• våra elever och medarbetare skall känna glädje och lust att lära samt arbeta i en miljö 

som kännetecknas av engagemang , trivsel och trygghet. 

• de elever som lämnar våra skolor har den kompetens och yrkeskunskap som 

efterfrågas av avnämarna. 

• våra elever skall utvecklas till ansvarskännande samhällsmedborgare med fortsatt lust 

att lära nytt. 

Den gemensamma värdegrund som Gymnasieförbundet ger uttryck för är att det skall finnas 

en kundorientering som innebär att skapa värden för i första hand elever och föräldrar, men 

även högskolan, näringslivet och samhället i sin helhet. 

Ledarskapet är avgörande enligt dokumentet för att skapa en kultur som sätter kunden främst. 

I detta ligger att ange riktningen, ta tillvara medarbetarnas och elevernas erfarenheter, skapa 

förutsättningar för medarbetarna att nå verksamhetens mål samt att i dialog tydliggöra och 

följa upp mål. 
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Dokumentet har tydligt fokus på medarbetarna att de skall känna sig trygga och med 

möjlighet till kompetens- och processutveckling, för att stärka konkurrenskraften. 

Verksamheten skall bygga på faktabaserade beslut och ett metodiskt förbättringsarbete, som 

skall stimulera till ständigt lärande, kreativitet och nya idéer. 

Analys 
I detta avsnitt vill jag med stöd av teorin och tidigare teoretisk forskning visa på normens 

betydelse för en föreslagen organisering av offentlig verksamhet som hanterar en mer 

strukturerad samverkan mellan tre kommuner. Jag har delat in analysen i System, Kunskap 

och Drivkraft i enlighet med Hydéns normmodell. I analysen har jag fokuserat på systemet 

och det beror på de genomgripande förändringar som sker inom vuxenutbildningen idag. 

Dessa förändringar är kopplade till påverkan från global och nationell nivå. Det är den lokala 

nivån som operativt skall hantera förändringarna och organisera verksamhet som svarar mot 

de krav som ställs från framförallt nationell nivå. 

System 
Vi står inför stora förändringar när det gäller utvecklingen av utbildningen totalt sätt. Vi 

kommer att få en gymnasieskola som inte längre är inriktad på att enbart stödja en teoretisk 

utbildning, enligt de utredningsförslag som redovisats tidigare och vuxenutbildningen 

kommer att finansieras via individen och inte som ett generellt anslag till kommunerna enligt 

förhandsredovisningen från Frivux. 

Kunskapslyftet prioriterade dem låg utbildningsnivå och som saknade teoretiska delar i sin 

utbildning med syfte att ge behörighet till högre utbildning. Kunskapslyftet har upphört och 

de målsättningar som fanns om 50% till högskolan gäller inte längre enligt företrädare för 

regeringsalliansen. Det finns däremot en efterfrågan i samhället på utbildade hantverkare och 

industriarbetare. Denna utveckling kommer att innebära förändringar i gymnasieskolan enligt 

de utredningar som pågår med tre inriktningar - studieförberedande, yrkesförberedande och 

lärlingsutbildning. Denna förändring kommer att påverka utformningen av den framtida 

vuxenutbildningen.  

Habermas talar om lagen som ett medium och där lagstiftningen eller annan nationell 

reglering påverkar institutionen. Den ekonomiska fördelningen har det stort genomslag i en 

nationell reglering där regeringen kommer att föreslå en individuell finansiering och frångå 

den tidigare kollektiva fördelningen. Utformningen av kunskapslyftet och målsättningen från 

staten att en viss andel skall nå högskolestudier till att enligt nuvarande regerings intentioner 
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ge kunskap enligt målsättning som individen upprättar. Denna förändring av reglerna är 

kopplat till medium i Habermas modell och bidrar till processen att skapa livsvärlden. I 

Hydéns modell är reglerna på kommunal nivå kopplat till systemet, men på en individuell 

nivå är det en kunskap och individens utveckling, som stimulerar drivkraften hos individen. 

Det är därför viktigt att i analysen definiera vilken nivå man vill göra den. Santos (Santos, 

1995) pekar på vikten av att ta hänsyn till de olika nivåerna. Ser vi staten som en 

organisation15 kopplat till förvaltning på nationell, regional och lokal nivå har lagen olika 

kopplingar till systemet och kunskap i Hydéns modell. Min utgångspunkt är att lagen på 

nationell nivå befästs av systemet enligt Habermas modell, medan i nivåerna under (regional 

och lokal) där är lagen en del av systemet. Med detta vill jag också visa på att Hydéns modell 

måste förhålla sig till den samhälleliga nivån och ett medium behöver analyseras med stöd av 

Habermas för hur den skall definieras i Hydéns modell. De lagar och målsättningar som 

genom regering och riksdag beslutas att kommunerna skall agera efter är en del av systemet, 

men kunskapen om förutsättningarna är en del av kognitionen och utvecklingen i 

normbildningsprocessen och stimulerar drivkraften i förändringen 

Det finns en arbetsfördelningen mellan stat och kommun i de olika roller man har som 

beviljande av medel respektive mottagare. Jag kan se att det finns en mekanisk styrning16 av 

reglerna i den mening att man från staten beviljar medel i relation till kontrollorgan som följer 

upp kvaliteten. Samtidigt stimulerar man utvecklingen genom att utlysa projektmedel som 

sätter upp ramar och där kommunerna själva svarar för målsättningen. Staten beviljar medel 

till de projekt som har mål som sammanfaller med utlysningen. Vi har här en organisk 

styrning av kommunerna, menar jag. Projektstyrning har tillkommit på senare år och ökat i 

omfattning. Det ligger i linje med Durkheims resonemang att reglerna inte kan styr 

handlingar, utan det är de organiska mekanismerna och förhållningssättet till ramarna för den 

sociala gemenskapen. Den framtida vuxenutbildningen utvecklas i relationen mellan olika 

aktörer. Frivux som ännu är en utredning men den information som givits pekar på att man 

låter kommunerna prioritera medan staten mekaniskt reglerar ersättning till de utbildningar 

kommunen prioriterar. Prioriteringarna skall vara klar ett år före genomförandet och nio 

månader för utbildningsstart skall kommunens vuxenutbildningsstrategi och inriktning 

beslutas, för att marknadens övriga aktörer skall ha en chans att etablera verksamhet och 

presentera ett utbud av kurser som svarar mot kommunens beslut. Vi har en stark dragning 

mot en enligt Durkheim definierad mekanisk styrning, för att tvinga kommunerna att 
                                          
15  Arhne Göran mfl. (1998) ”Stater som organisationer”, Nerenius & Santérus förlag, Stockholm 
16 Jfr Durkheim 
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konkurrensutsätta vuxenutbildningen och därmed skapa förutsättningar för en tydligare 

marknadsstyrning. Jag ser kopplingarna till Hydéns modell där staten vill skapa ett system där 

kunskapen om arbetsfördelningen mellan staten i form av Arbetsförmedlingen och 

kommunernas utifrån systemet skapar drivkrafter att förändra och påverka den kommunala 

verksamheten att utveckla nya former. Påverkan utifrån får ett större genomslag och den egna 

kommunala verksamheten kan inte drivas traditionellt och med ett monopol. Betygssättningen 

som hitintills inom vuxenutbildningen varit endast möjlig för kommunala rektorer att sätta17 

kommer troligen att förändras, liksom den gjort vid införandet av friskolor inom 

ungdomsutbildningen. Denna omfördelning av makt kopplat till systemet kommer att påverka 

drivkraften och viljan till förändring av vuxenutbildningen. I beskrivning som gjorts ovan av 

förändringen kommer det som Santos beskriver ske en transition och att den måste ske utifrån 

olika nivåer – global, nationell och loka. Förändringen av vuxenutbildningen sker utifrån 

beskrivningen dels påverkad av den globala nivån och EUs mål att Europa skall vara 

världsledande kunskapsregion år 201018. Den processen är kopplad till maktspelet i världen. 

På nationell nivå ser man att vuxenutbildningen har haft en linje att styra individer att läsa för 

att komma till högskolan, men med pensionsavgångar och brist på arbetskraft kommer det att 

saknas hantverkare och andra yrkesutbildade. Det har skett en omvärdering av målen och det 

gäller att skapa en process som innebär att man stärker även andra gruppers förutsättningar, 

vilket jag tolkar in inom Santos maktbegrepp. Kopplar jag denna till Hydéns modell ser vi 

kunskapen som en förändring i samhället och åtgärder som behöver vidtas för att stärka den 

förändringen på nationell nivå. Frivux och en organiserad marknadsstyrning är en modell som 

staten tillämpar för att åstadkomma förändring. På lokal nivå kommer då frågan hur man 

skapar ett system som stödjer lagstiftningen och skapar en drivkraft och vilja till förändring. I 

min undersökning av tre kommuner kan man se att det finns en maktkamp mellan den 

traditionella synen på vuxenutbildning ett nytt sätt att organisera vuxenutbildning. Den 

maktkampen handlar om kontrollen av vuxenutbildningen och har inget med de övergripande 

målen från global och nationell nivå. Denna maktkamp kan ses i ljuset av att det inte finns en 

lagstiftning som reglerar hur det skall fungera i framtiden. Utredningen om en fri 

vuxenutbildning - Frivux - blir inte klar förrän i början av mars 2008, men den påverka redan 

förutsättningarna för framtidens vuxenutbildning. Den information som successivt lämnas av 

utredningen får genomslag i kommunerna och deras strategiska diskussioner. Det medium 

som Habermas talar om finns i form av förväntningar. Kopplar vi in Hydéns normmodell 

                                          
17 Förutom Liber-Hermods som har rätt att sätta betyg. 
18 Lissabonstrategin år 2000 – EU dokument för tillväxt och sysselsättning i Europa  
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finns kunskap och drivkraft, men förutsättningarna i systemet saknas. Det innebär att det inte 

finns en lag enligt Santos och ingen gemensam livsvärld enligt Habermas synsätt i 

kommunen. Däremot finns det olika grupperingar i kommunerna där det inom varje 

gruppering finns en gemensam livsvärld. Det sker ingen transition enligt Santos modell, 

eftersom det saknas en lag eller allomfattande norm. Makten i Santos modell driver processen 

och på lokal nivå finns det olika maktfält, som var och en driver processen. Hydéns 

normmodell finns kunskap och drivkraft men ingen gemensam grund i systemet. Det skapas 

ingen norm som de olika grupperingarna hänvisar till och tolkar för den gemensamma 

utvecklingen på lokal nivå och i vårt exempel kommunal nivå. 

Den operativa enheten i caset har inte en tydlig organisatoriskt tillhörighet och en klar roll. 

Enheten är knutet till kommun A och dess arbetsmarknadsenhet. Det innebär att 

verksamheten ytterst är underordnad kommunfullmäktige i kommun A. Det är inget problem 

så länge övriga kommuner är överens om vilken inriktning vuxenutbildningen skall ha. 

Problem kan uppstå när kommunerna enligt de förslag som finns i utredningen av Frivux skall 

ta fram en strategi för kommunens vuxenutbildning. En sådan strategi kommer enligt Frivux 

utredare att innebära en prioritering av vilka vuxenutbildningar man skall satsa på. Konflikten 

uppstår inte i själva aktiviteten att inrikta vuxenutbildningen, utan i den roll som den 

operativa enheten har att informera och agera. Det finns en risk att hänsyn i större 

utsträckning tas till kommun A. Det kan påverka rollen som neutral aktör i relation till övriga 

kommuner. Samarbetet fungerar enligt alla intervjuade utmärkt idag, men det framgår av 

intervjuerna att det finns ett nätverk med personanknytning. Den politiska agendan i någon av 

kommunerna kan förändras eller andra personer kommer in i verksamheterna med andra 

drivkrafter. Det påverkar förutsättningarna för tolkningen av mediet i Habermas modell och 

det påverkar maktrelationen i Santos beskrivning av transition. Hydéns normmodell skapar 

olika normer beroende på kommunens process kring utveckling av handlingsnormer. Ett 

scenario är att de mindre kommunerna har likartad utveckling och skapar gemensamma 

normer kring denna utveckling, men den större kommunen A i det beskrivna caset har en 

annan syn på utvecklingen. Makten över utvecklingen och kopplingen till Santos synsätt gör 

att den lag som Santos diskuterar dikteras av den större kommunen. Hos Habermas och 

Hydéns innebär det att systemet styrs av en livsvärld eller norm/värderingsgrund som inte är 

förankrad i de mindre kommunernas livs och värderingsgrunder. Ett förhållande som kan 

påverka tilliten och förtroendet till framtida beslut och som inte blir hållbar för utvecklingen i 

de mindre kommunerna. Styrelsen för de tre kommunernas vuxenutbildning har inte idag den 
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rollen och de maktmedel som krävs enligt beskrivna modeller att skapa en gemensam 

värdegrund. I resultatet av intervjuerna finns en gemensam bild av att man vill ha en neutral 

aktör på det sätt som den operativa enheten agerar idag. I caset har jag inte intervjuat det 

hierarkiska systemet i respektive kommun och dess ledning, om de ser samman behov av en 

neutral aktör. Jag tror att så länge det finns en vinning av en neutral aktör då är det vad man 

eftersträvar och utgör drivkraften analyserat med stöd av Hydéns normmodell, men om 

maktförhållandena förskjuts kommer den gällande lagen enligt Santos synsätt att påverkas 

och transitionen kommer att omdefiniera begreppet neutral. Med utgångspunkt från Marx 

vilar lagen på samhället och de förändringar som sker av finansiering, inriktning, behov etc. 

påverkar hur aktören eller individen förhåller sig till normen. Renner trycker också på att de 

imperativ som begreppet neutral står för kan tolkas och tänjas av de inkluderade aktörerna. I 

en hierarkisk organisation kan man exkludera stora delar av min intervjugrupp19 och fastställa 

förutsättningarna för vad som är neutralt. Det innebär att om det inte finns kopplingar i form 

av nätverk eller personliga relationer20 mellan de ansvariga i den hierarkiska organisationen 

och den grupp jag intervjuat kommer inte deras värderingar och normer att få genomslag i 

synen på neutral. Sörensen och Torfing påpekar vikten av att personer i den hierarkiska 

ledningen har ett starkt nätverk och medverkar i ideella organisationer och föreningar. 

Kunskap 
Vuxenutbildningen ser jag som ett redskap för kommunen att stötta sina invånare och vara en 

motor för kompetensutveckling. Arbetsförmedlingen kommer redan idag ha ett krav på sig att 

75% av dem som kommer till arbetsförmedlingen skall ha arbete efter en viss tid. 

Arbetsförmedlingen kommer inte att ha medel att göra insatser för svaga och utsatta grupper 

som det har varit och genomströmningskraven för den enskilde handläggaren kommer att 

innebära en selektion. Den som har möjlighet att erhålla arbete inom föreskriven tid skrivs in. 

Det är den uppfattning som ges uttryck för i de kommuner jag arbetar med. Ansvaret för dem 

som inte lätt kan anpassas kommer att läggas på kommunernas socialförvaltning och då är det 

bättre att bygga gemensamma åtgärdsprogram mellan socialen och vuxenutbildningen, menar 

jag. Det kommer att påverka utformningen av den framtida vuxenutbildningen. 

Vuxenutbildningen kommer att bli ett redskap att göra exkluderade anställningsbara. Jag vill 

här också peka på den inriktning som Europeiska Socialfonden har för sina framtida 

projektanslag. En inriktning som har till huvudsyfte att få dem som är exkluderade in på 

                                          
19 Folkbildningen ingår inte i den kommunal besluts- och matkstrukturen och faller utanför det hierarkiska 
systemet. 
20 Jfr Sörensen och Torfing samt Montins diskussion kring metastyrning under Teorikapitlet. 
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arbetsmarknaden. Kunskapen om hur Arbetsförmedlingen kommer att arbeta är en del i 

förståelsen av systemet. Inriktningen på Europeiska Socialfonden21 är en annan kunskap om 

hur finansiering av utbildning och anpassning av dem som är exkluderade från 

arbetsmarknaden är tänkt att gå till. Systemet ger vissa indikationer som blir en bild av vilka 

beslut kommunen behöver ta för att uppnå målsättningen att få exkluderade in på 

arbetsmarknaden, minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd eller motsvarande. Santos 

pekar på att man måste se lagens funktion beroende på nivå. Det som är en kunskap på 

kommunal nivå är en del i systemet på nationell nivå. För kommunen är Arbetsförmedlingens 

målsättning en kunskap som påverkar viljan och formar det kommunala systemet. Ponera att 

Arbetsförmedlingen har som målsättning att sätta alla i arbete med stöd av nationell 

finansiering. Den kunskapen hade format en annan norm och värdering av kommunens insats 

för dem som är exkluderade från arbetsmarknaden. 

Vuxenutbildningen kommer också att få en roll att stödja utvecklingen inom arbetslivet. Med 

en ökad kunskapsintensitet i produktionen och större krav på utveckling kommer behovet av 

utbildningar, som kan kopplas till kommunernas vuxenutbildningsuppdrag eller som 

uppdragsutbildningar att öka. I centrum står den enskildes behov och stöd att se möjligheter 

för sin utveckling. De kommuner som jag arbetar mycket med har beslutat att införa 

portfoliosystem som ett verktyg att hjälpa den enskilde att synliggöra sin kompetens och vara 

ett stöd för kompetensutveckling. Ett kommunalt verktyg som kopplas till vägledare och 

arbetsmarknadens utveckling. Verktyget skall underlätta inträdet på arbetsmarknaden och ett 

karriärverktyg för dem som vill förändra sin situation på arbetsmarknaden. Med detta verktyg 

har vi kommit ner på individnivå för att få kunskap om behoven. Portfoliosystem tar fram den 

enskilde individens behov och den kunskap som presenteras kommer att kunna bearbetas av 

vägledare och kopplas till systemet. 

Drivkraft 
Den operativa enheten framhålls i intervjuerna som en neutral aktör för information i form av 

marknadsföring, vägledning och omvärldsbevakning och det är en roll som alla ställer sig 

bakom. Ordet neutral har blivit en relationspunkt som man använder i alla livsvärldarna, som 

kommun, kommunförbund, folkbildning och medlemsorganisationer. Ordet har blivit en 

relationspunkt enligt Stjernkvist (Stjernkvist-Nilsson, 1950) definition. Jag ser det som man 

inom sociologin talar om artefakter kring vilket individer samlas och där kyrkan är ett 

exempel. När jag tagit del av intervjuerna och det brus av information som omgärdar 

                                          
21 www.esf.se 
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intervjun så är alla övertygade om vikten av en neutral aktör och där den operativa enheten 

kan vara en sådan. Det som är avgörande är vem som har makt över fördelningen av resurser. 

De intervjuade ser den operativa enheten som en naturlig motor i den infrastruktur av aktörer 

som anordnar och medverkar i vuxenutbildning. Den operativa enheten har etablerat 

förtroendefulla relationer med de organisationer som intervjuats. Förutsättningen för att 

lyckas är att vara den mäklare som stödjer samordningen mellan individ, näringsliv och 

samhälle. Det räcker inte för att lyfta fram den operativa enheten som en strategisk enhet. Det 

finns inget medium (Habermas) eller en lagstiftning som stödjer den operativa verksamheten. 

Utvecklingen av den operativa enheten vilar på den information som Frivuxutredningen 

lämnar och som indikerar utvecklingen av den framtida vuxenutbildningen. I Hydéns 

normmodell sätter kunskapen igång processen och utgör drivkraften för en förändring av 

rollerna på lokal nivå. Det fanns inget intresse från kommunchefen att föra den utredning jag 

gjort vidare och inte heller föra en diskussion, eftersom menar kommunchefen - ”vi har det 

redan”. Kommunledningen är en del i denna verksamhet och utsätts för olika former av 

påverkan via informella nätverk och det krävs att det finns kunskap om de signaler som 

indikerar samhällelig förändring. Det är förståeligt att en demokratisk och hierarkiskt styrd 

organisation ser till fattade beslut i form av lag eller förordning. Transitionen enligt Santos 

kan inte starta förrän makten har trängt igenom från nationell till lokal nivå. 

Det resultat som kommer av FriVux utredningen kommer att ge möjlighet för fristående 

utbildningsanordnare att bedriva vuxenutbildning med kommunen som uppdragsgivare. 

Dagens organisation innebär inte att man behöver vidta förändringar, för att hantera en 

eventuell fristående vuxenutbildning. Kommunerna kommer att behöva utarbeta lokala 

strategier för vilken vuxenutbildning som skall prioriteras enligt den redovisning jag fått. 

Kommunerna kan vila sig på att någon annan formulera kraven. Hur tar man tillvara 

utbildningsresurser för de som bor i exempelvis kommun B på bästa sätt? Hur formulerar 

kommunen sin beställarroll gentemot staten? Avräkning för genomförd vuxenutbildning 

kommer att ske mot en fast skolpeng som baserar sig på vilken typ av utbildning. Ersättningen 

för en yrkesutbildning sker enligt en fastställd taxa och ett kärnämne beräknas efter en annan 

taxa. Kommunen skall enligt förslaget också i god tid meddela vilken inriktning man har på 

verksamheten och vilken typ av kurser som prioriteras. Fria vuxenutbildare skall ha möjlighet 

att kunna planera och erbjuda ett utbud, som motsvarar kommunens redovisade behov. När 

svaren på dessa frågor beslutas på nationell nivå då kommer också som jag ser det 

transitionen enligt Santos att kunna genomföras. Systemet i Hydéns normmodell kommer att 
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stödja processen vilket gör att den gemensamma värderingen på lokal nivå kring begreppet 

neutral kommer att tydliggöras. Systemet kommer att med resultatet från Frivux utredningen i 

form av en lag eller förordning att ge kunskap som påverkar viljan till förändring. 

I intervjuerna möter jag två olika roller bland dem som arrangerar utbildningarna. En roll är 

den produktionsorienterade leverantören av utbildningar som är van att utgå från ett 

programinnehåll. Drivkraften och viljan till förändring styrs av systemet och den struktur 

utbildningsanordnaren befinner sig i. Systemet levererar och följer de av systemet uppsatta 

kursmål. I linje med industrimetaforen kallar jag det för produktionsmål. Dessa mål har 

fastställts av Skolverket. Individens önskemål eller kunskap om andra behov är inte en 

drivkraft att ändra normen. Verksamheten baserar sig på en hierarkisk styrning där 

marknadsstyrning och nätverksstyrning har ett litet utrymme. I den produktionsorienterade 

rollen talas inte om individens förutsättning utan det talas i termer av systemlösning. Det talas 

inte om att möta individen. De intervjuade svarade undvikande på frågan om samordning av 

ungdoms- och vuxenutbildningen, för att optimera resurserna personellt och ekonomiskt. Det 

fanns en tydlig gränsdragning mellan ungdom och vuxen, som jag tror inte håller för att möta 

de framtida behoven av ett livslångt lärande.  

Samtidigt ser jag att en framtida vuxenutbildning kommer att genomföras med andra 

hjälpmedel och med andra krav på kombination av arbete och utbildning. Dagens ungdomar 

som idag är mellan 16-19 år och kommer att vara de framtida vuxenutbildningseleverna och 

som föddes med Internet som startade för 16 år sedan. Deras vana vid att använda digitala 

mötesplatser och mobiltelefoner kommer att ställa krav på framtidens pedagogik och lärande. 

Det innebär inte bara att man skall mötas via digitala plattformar, det handlar i lika stor 

utsträckning att skapa möten och stärka det sociala kapitalet. En konsekvens av detta är, 

menar en del av de intervjuade, att behovet av lokaler kommer att behöva lösas på ett annat 

sätt. Det kan vara på arbetsplatsen, kyrkan, Folkets hus eller motsvarande allmänna eller 

gemensamma lokaler. Det viktiga är att de begränsade resurserna används till utbildningen. 

Här håller jag med att det kommer inte att behövas lokaler på samma sätt i vissa fall. Det är 

också som folkbildarna i intervjukretsen påpekar viktigt att man utbildar alla dessa 

enstöringar som växt upp bakom datorn i social kompetens och stärker deras sociala kapital. 

Vuxenutbildningen kommer att behöva anpassas innehållsmässigt baserat på målgrupp och 

där olika utbildningsaktörer fyller upp med sin kompetens. Vägledningen har en viktig 

funktion att råda individen till en utbildning som motsvarar individens behov. 
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Det är en viktig del både synen på vuxenutbildning som produktions eller processorienterad 

och hur individen kommer att vilja förhålla sig till utbildning i en framtid för hur man de 

grundläggande och styrande värderingarna i Scheins modell. En styrande värdering med 

produktionsinriktning i framsätet kommer att hindra utvecklingen av neutral som en artefakt. 

Blir det resultatet kan man inte möta de enskilda behoven och den flexibilitet som finns i en 

processinriktad utbildning. Det skulle som jag ser det hindra drivkrafterna för utvecklingen. 

De drivkrafter som utvecklar vuxenutbildningen hämmas av den produktionsinriktning som 

genomsyrar Gymnasieförbundet normer. Gymnasieförbundet har som jag visat en tydlig 

produktionsorientering och skall leverera program till ungdomarna enligt de av Skolverket 

fastställda mål. Valmöjligheterna är små och inte som det ser ut idag något som kommunen 

kan påverka. När det gäller vuxenutbildning är ingången för individen en annan och 

kommunen har möjlighet att forma innehållet i utbildningen. Denna skillnad i hur man 

normativt agerar och som anger den värdegrund som verksamheten bedrivs efter måste 

beaktas för att man skall kunna utveckla en vuxenutbildning. Värderingen som systemet pekar 

på bygger på individen och dennes målsättning. Skall man överföra normbildningen från lokal 

nivå till individen kan det endast ske genom att skapa förtroende och tillit relaterat till Hydéns 

normmodell. En utveckling av vuxenutbildningen innebär att man skapar förutsättning för 

behoven som uttrycks inom kommunen och de verksamheter som ingår i vuxenutbildningen. 

En styrning av vuxenutbildning enligt marknadsorienterade eller nätverksbaserade 

förutsättningar, menar jag, måste vara rådande för att kunna möta behoven och kunna anpassa 

formerna för den framtida vuxenutbildningen. Montin baserade på Sörensen och Torfing 

ställde vissa krav som tidigare nämnts under rubriken Teori, för en fungerande metastyrning. 

Dessa tre krav som jag använder för att identifiera en lämplig miljö för metastyrning är att det 

skall finnas: 

1. struktur och ramar som är lämplig för interaktiv styrning,  

2. medarbetare och avnämares gemensamma mening och identitet 

3. en gemensam infrastruktur 

Dessa tre punkter ser jag som viktiga för utvecklingen av den organisation som finns idag. 

De projekt som man hänvisar till i intervjuerna har inneburit att det skapats förståelse mellan 

olika organisationer. Folkbildningen och kommunala vuxenutbildningen har närmat sig 

varandra och man förstår skillnaden mellan utbildningsformerna och deras uppbyggnad. 

Projekten har understött och tydliggjort bilden för de inblandade aktörerna, som i sin tur 
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underlättat samverkan. Luhman (Luhman, 1988) menar att det är olika element som bygger 

systemet. Dessa element som bygger systemet kan självproduceras men bara inom systemet. 

Det är bara de som är inkluderade i systemet som kan kommunicera och bidra till 

utvecklingen av systemet. Det är de olika elementen som bygger och dessa element kan i sig 

inte förändras. Samhället är ett autopoietiskt system och det kan bara kommunicera om 

omgivningen enligt Luhman. Kopplar vi det till caset ser vi att element förs in i systemet och 

att vi måste behandla samhället beroende på nivå (jfr Santos). Jag vill se samhället i tre nivåer 

och tillämpa Luhmans syn där olika element tillförs Hydéns normmodell. I samhället sker en 

kommunikation och där man befäster de element som stöds av systemet och som aktörerna i 

exempelvis Gymnasieförbundet har kunskap om. Styrdokumentet som jag redovisat innan är 

en del av elementet i systemet och det tolkas av medlemmarna i Gymnasieförbundet utifrån 

den tradition och kultur som gäller. Dessa element kommuniceras inte med omgivningen trots 

att man ingår i och är en del av det lokala samhällssystemet. Men man är ett eget 

kommunförbund med en egen styrelse. Mötet med den operativa enheten innebär inte att man 

kommunicerar eller behandlar varandras element. Den jämförelse som jag gjort mellan 

styrdokumenten visar på att elementen som ligger bakom orden bygger på värderingar som 

inte är gemensamma. Det är ändå så att den produktionsorienterade säger sig möta individen 

liksom den processorienterade gör, men där produktionen möter individen i kursen möter 

processen individen i valet av kurs. Intervjuerna och hur de olika aktörerna agerar visar på 

Luhmans teori att man talar om och inte med varandra. Den autopoietiska och självreglerande 

utvecklingen kan inte ske mellan de Gymnasieförbundet och den operativa enheten. Teubner 

(Teubner, 1988) menar att när två subsystem som i detta fall kolliderar behöver konflikten 

lösas genom förhandling. Det kan om jag tolkar Teubner rätt inte självregleras. Då ser jag att 

man har ett maktförhållande och där man se Santos modell om makt som en del i regleringen 

för att få tillstånd transitionen. I ett lokalt samhälle och en kommun menar jag att den 

demokratiska makten inte kan dagtinga med förhandlingar mellan subsystem för att skapa 

förutsättningar för utveckling. Ser vi till Hydéns modell menar jag att systemet måste 

självregleras via en autopoietisk process. Den kommunala verksamheten behöver organiseras 

så att aktörerna är inkluderade i systemet. 
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Resultat 
Den beskrivning som gjorts tidigare innebär att jag kan se fyra olika alternativ för hur man 

skall organisera verksamheten för att nå syftet enligt Styrelsen för vuxenutbildning i A, B och 

C´s uppdrag. Organisationen skall svara mot de krav som gäller för metastyrning där hänsyn 

tas till de politiska besluten och regelverket för utbildning parat med en dialog som ger 

förutsättningar för att bygga vidare på strukturer som finns av olika aktörer som sammanhålls 

av den operativa enheten. 

Nätverket anger ett ramverk av intressenter och de modeller som beskrivs nedan består av de 

organisationer som omfattas av i nuvarande nätverk. Jag har lagt till näringsliv och 

fackföreningar, eftersom jag anser att de är nödvändiga samarbetspartner när 

vuxenutbildningen i ökad utsträckning kommer att innefatta yrkesutbildning.  

Förklaring till modellerna nedan är att de kopplingar som är gjorda med pilar (        ) avser 

hierarkisk styrning och syftar på hur beslut och resursfördelning sker medan linjerna (            ) 

är nätverksstyrning som bygger på dialog och resonemang. Den linje som kopplar till 

utbildningsföretag (ex Lernia) har både nätverksstyrning och marknadsstyrning. Rutorna 

avser de beslutande organen och de elipsformade avser de organisationer som ingår i den 

infrastruktur av nätverk som den operativa enheten samordnar. 

Förslag 1: 

Modellen i detta förslag motsvarar så som verksamheten bedrivs idag. 

Jämför jag med Montins krav för nätverksstyrning innebär det ett bibehållande av flera nivåer 

av hierarkiska styrning och en struktur som är mindre lämplig för interaktiv styrning. Det 

undergräver förutsättningarna för medarbetarna att utveckla en gemensam identitet och 

mening. Relationer och aktiviteter är underordnad en hierarkiska styrning och saknar 

utrymme att bygga upp och anpassa egna relationer. Infrastrukturen är inte heller gemensam, 

eftersom vissa delar har andra kopplingar och relationer. 
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Styrelsen för vuxenutbildning i 
A, B och C 

Arbetsmarknadsenheten 
A 

  
 

De ekonomiska resurserna och besluten är inte tydliga. Linjen mellan Kunskapsnavet och 

vuxenskolan innehåller både en markandsstyrning i form av uppdragsutbildning, men också 

ett bidrag som inte har någon form av styrning. Pengar överförs för att bedriva 

omvårdnadsutbildning enligt ett fast belopp och där man enligt uppgift under innevarande 

läsår inte utbildar elever motsvarande bidraget. Det överskjutande beloppet är ett förtäckt stöd 

till verksamheten. 

Förslag 2 

I Förslag 2 kopplas den operativa enheten till att direkt lyda under Styrelsen för 

vuxenutbildning i A, B och C. Resurserna för vuxenutbildning samordnas av styrelsen som 

kommer att få mer karaktären av en nämnd för vuxenutbildning i regionen. Vilken form av 

förvaltning och möjligheter som finns enligt kommunallagen är en del av vilka strategiska 

Operativ 
enhet 

Folkbildning 

Gymnasie-
förbundet/kommun 

Organisationer Föreningar 

Vuxenutbildning 

Näringsliv 
& fack 

Arbetsförmedling 

Utbildnings
företag 

ELEVER  
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mål som fastställs i den framtida processen. 

 

Styrelsen för vuxenutbildning i 
A, B och C 

Jämför man detta förslag med Motins krav innebär det att vi skapat en gemensam struktur för 

interaktiv styrning. Det finns förutsättningar att bygga gemensam identitet och mening kring 

vuxenutbildningen. Det finns en hierarkisk styrning som gör att medarbetarna har endast har 

en organisatorisk relation i nätverket. Det ställs därmed inga krav på individen att förhålla sig 

till en annan identitet. Aktörerna arbetar inom ramen för en gemensam infrastruktur. Förslaget 

innebär att kommunerna blir mer likställda. Det är inte en organisation i kommun A utan det 

är ett gemensamt organ. Det uppfyller kraven på en gemensam struktur. 

Förslaget innebär en överföringen av vuxenutbildningen inklusive Grundvux, Särvux och SFI 

till Vuxenutbildningen, som blir en fristående enhet. Det ger möjlighet att möta framtida 

behov av livslångt lärande knutet till arbetsmarknadens behov.  

Förslag 3 

I förslag 3 har jag satt in Gymnasieförbundet som den som samordnar vuxenutbildningen. Det 

innebär att man tagit bort Styrelsen för vuxenutbildning. Gymnasieförbundet omfattar också 

en extern kommun D och det är ingen nackdel effektivitetsmässigt varken för kommun D eller 

övriga kommuner att vidga samordningen till att omfatta även kommun D. 

Operativ 
enhet 

Arbetsförmedling 

Bibliotek & 
Folkbildning 

Gymnasie-
förbundet/kommun 

Organisationer Föreningar 

Arbestmarknad-
senhet 
 

Näringsliv 
& fack Utbildnings

företag 

Organisationer 
Vuxenutbildning 
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Gymnasieförbundet 

 

Analyserar vi Motins krav enligt denna modell har vi till viss del en gemensam struktur, men 

skillnaden jämfört med förslag 2 är att Gymnasieförbundet har ett uppdrag som gäller 

ungdomsutbildningen och programutbildningen. Den utbildningskultur som finns i 

Gymnasieförbundet svarar inte mot den gemensamma identitet och mening kring 

vuxenutbildning som finns bland övriga aktörer. I övrigt innebär förslaget att man skapar en 

gemensam struktur och förutsättningar för en interaktiv styrning. 

Förslag 4  

I förslag 4 har jag behållit vuxenutbildningen inom Gymnasieförbundet, men jag menar att det 

inte är helt lyckat med tanke på att gymnasiet som i förslag 3 genomsyrar verksamheten med 

en tydlig produktionsorienterad verksamhet. Det blir svårt att få genomslag för en 

processorienterad vuxenutbildning, som kopplar till anpassning och utveckling av individen. 

Den gemensamma identiteten och meningen för att utveckla vuxenutbildningen blir liksom i 

förslag 3 påverkad och vi har en hierarkisk styrning av vuxenutbildningen som i förslag 1. 
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Styrelsen för vuxenutbildning i A, 
B och C 

 

Slutkommentar 
Resultatet av min undersökning visar på de förutsättningar som gäller för dessa tre kommuner 

att bilda ett nätverk där den större kommunen har ett starkare inflytande än de mindre på flera 

olika plan. Konstruktionen för Styrelsen för vuxenutbildning i kommunerna A, B och C är 

inte renodlad utan vävs in i kommunernas organ. Styrelsens underordnade roll framgår av de 

intervjuades reaktion att man saknade Beredningsutskottet som skulle förbereda ärendena i 

Styrelsen.  

Jag har i min beskrivning av caset och i den redovisningen i den empiriska delen visat på de 

faktiska resultaten av normmodellen och med stöd av de teoretiska styrmodeller som handlar 

om metastyrning. Systematiseringen av intervjuerna med stöd av normmodellen och dess tre 

moment Kunskap, Vilja och System utkristalliserade den artefakt (Schein, 1997) och 

relationspunkt (Nilsson-Stjernqvist, 1950) kring vilket aktörerna samlas.  

Med stöd av normmodellens systematik identifierar jag den artefakt eller relationspunkt som 

de intervjuade enades om som avgörande för ett sammanhållet nätverk av aktörer inom 

vuxenutbildning. Ordet neutral användes av alla oberoende av organisatorisk tillhörighet. 

Neutral framstör som en symbol till vilken de intervjuade hänvisar till och som samlar dem 

kring en gemensam värdering. De är alla eniga om att den operativa enheten agerar neutralt 

och som en företrädare för dem alla. Den operativa enheten har genom sin neutralitet erhållit 

förtroende och tillit som möjliggör att de kan samordna, informera och fördela resurser inom 

vuxenutbildningen.  

Operativ 
enhet 

Bibliotek & 
Folkbildning 

Organisationer Föreningar 

Arbestmarknad-
senhet 
 

Näringsliv 
& fack 

Gymnasie- 
förbundet/kommun 

Vuxenutbildning 

Arbetsförmedling 

Utbildnings
företag 

ELEVER  

56(64) 



Arvid Gisby 2008-04-22 

Den mixmatchning som organisationen befinner sig i idag skapar oklarheter över vem som 

styr och vem som har inflytande. Klart är att kommun A har det största inflytandet, men det 

överbryggas av den operativa enhetens agerande som en neutral länk. Styrningen av 

verksamheten blir oren genom att man överlämnar det politiska och ekonomiska ansvaret på 

en enhet där en kommun styr direkt och därmed minskar inflytandet från kommunerna B och 

C. De organisationer och styrelser som tillsatts har ingen praktisk funktion, utan styrningen 

sker där det passar och det skapar oklara beslutsvägar. Det fungerar när man kör i gamla 

fotspår men inte när man skall genomföra förändringar. Frivux kommer enligt deras 

redovisning kräva att varje kommun tar fram sin vuxenutbildningsstrategi baserad på 

kommunens behov. Den styrning som kommer att krävas av kommunerna B och C kommer 

att behöva förtydligas. Den hierarkiska sammanblandning för att styra ekonomi, utbud, lärare 

och behov kommer att bli för tungrodd och som jag ser det kan man inte möta den flexibilitet 

som arbetsmarknad och individ kommer att efterfråga. Bottom-up perspektivet och den 

gemensamma värdegrunden enligt Scheins modell kommer att komma i konflikt med den 

styrande normen och artefakten neutral kommer att ligga i konflikt med den styrande normen. 

Det avgörande för en stabil utveckling är att bygga samman livsvärldar för att få en 

nätverksorganisation att fungera. Hydéns normmodell har likheter med både Habermas och 

Santos. I analysdelen har jag försökt visa på hur dessa på olika sätt stödjer varandra i 

förståelsen av organisationens normativa struktur. Normmodellen ger ett underlag till 

förståelsen av systemets utveckling kopplat till både vilja och drivkraft till utveckling, men 

också till kunskapen om utveckling. I intervjuerna framkommer ett behov av en annan 

organisation som står i strid med det rådande systemet. Jag har visat på hur den hierarkiska 

modellen skapar vägar för att organisatoriskt styra, men det blir en sammelsurium av 

beslutsvägar. Det framgår av de intervjuade att ingen riktigt har klart för sig hur det fungerar 

och man försöker skapa lösningar som gör att den egna organisationen blir en vinnare. Det 

finns en organisatorisk nivå inom kommunen som skapar egna värdegrunder och utvecklar ett 

eget normativt mönster för sina handlingar. Det innebär ingen optimering av resurserna för 

vuxenutbildningen. Politiker och tjänstemän kan inte styra utvecklingen av den framtida 

vuxenutbildningen, eftersom man agerar efter egna värderingar vilket visas av den skarpa 

konflikt som finns mellan den operativa enheten och vuxenutbildningsenheten i kommun A. 

Systemet som konstruktion har kopplingar till de traditioner som finns hos respektive aktör. 

Det är här påverkan från lokala, nationella och globala system och strukturer finns och 

påverkar då den enskildes förutsättningar att följa normen. De förändringar som beskrivs i 
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caset kopplar till förändringar som kommer att ändra systemet. Förändringarna av Komvux 

och vuxenutbildning som beskrivs i caset kommer att skapar förutsättning för drivkrafter att 

förändra utbildningen. Det som visar sig i undersökningen är att det finns en maktkamp 

mellan det traditionella och produktionsorienterade utbildningssystemet och de som ser det 

behovsanpassade och processorienterade synen på utbildning. En utbildning som är kopplad 

till individens behov. Det finns bland aktörerna i caset vissa som förstärker ett 

processorienterat förhållningssätt till utbildning, genom att det finns flera aktörer som redan 

omfattas av denna värdering och har det som norm i sina verksamheter. Det är när två olika 

livsvärldar möts med skilda uppfattningar i grundläggande frågor som Santos modell passar 

bättre än normmodellen. I normmodellen sker maktkampen i systemet till skillnad från Santos 

som har makten som en egen faktor i utvecklingen.  

Med stöd av Santos modell synliggörs livsvärlden om jag använder Habermas benämning 

istället för Santos benämning lag. Det är de som inkluderas i organisationen/nätverket som 

kan påverka maktförhållandet och det innebär att de som är exkluderad och kan inte påverka 

den andra livsvärlden. Det finns berättelser från de intervjuade där vuxenutbildningsenheten 

uppvaktat politiker och kommunledningen, för att få ett beslut som avvecklar den operativa 

enheten. Deras argument är det är vi som kan vuxenutbildning, eftersom den operativa 

enheten är vägledare och inte lärare. Olika typer av argument för att visa vem som har makten 

och kunskapen. Vad makten som begrepp åstadkommer är att man blockerar kunskapen och 

vilja till förändring både inom den egna sfären såväl som de som är exkluderade. Systemet 

dödar på detta sätt utvecklingen. Normmodellen som analysmodell bygger på systemet på en 

nivå, men man ser inte i analysen motsättningarnas kraft i modellen. Santos betonar vikten av 

att analysera mellan olika nivåer och där jag kan se global-, nationell-, regional-, lokal-, 

organisatorisk- och individnivå. Jag ser Santos modell som ett komplement att analysera 

systemet i normmodellen och därmed synliggörs maktförhållandena. Santos och Habermas 

modell är viktiga kompelement till förståelsen och utvecklingen av normmodellen. 

Jag har i utredningen av caset förordat ett organiserande av vuxenutbildningen med stöd av 

nätverk och därmed kompletterat den hierarkiska styrningen med nätverksstyrning. Det 

förslag som renodlat tydliggör den hierarkiska styrningen i relation till nätverket är Förslag 2. 

Nätverket etablerar en relation mellan individerna och deras organisation som skapar 

förutsättningar för att de inkluderas i vuxenutbildning. Det innebär att de medverkande kan 

påverka utvecklingen Nätverket innebär en form av flexibel institutionalisering, som 

inkluderar alla berörda och skapar förutsättningar för den offentliga förvaltningens krav på 
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demokratisk styrning. Förslaget bygger på den gemensamt uttalade artefakten neutral och får 

därmed en starkare roll än den traditionellt fysiska struktur som idag skapar låsning av 

systemet, exkludering av aktörer som berörs och avsaknad av ekonomisk styrning. Artefakten 

neutral skapar band mellan aktörerna på regional nivå som bygger på tillit. Det är i den vågiga 

linjen (e) som vinningen för relationen mellan de medverkande aktörerna finns och det är här 

man kan identifiera artekfakten neutral i caset. 

Artefakten låser vinningsfältets position och 

skapar en informell rättsregel till vilket de 

inkluderade relaterar sig. I ett nätverk som i 

caset blir det en drivkraft till samverkan. 

Artefakten skapar ett förtroende mellan 

aktörerna som är grunden för relationen och  

r 

e 

n 
i 

t 

tid 

är kopplat till systemet i Hydéns normmodell. 

En nätverksorganisation kommer att skapa rutiner som befäster normer och värderingar i 

relationen mellan aktörerna i linje med Webers tankar om att upprepade handlingar stärker 

tryggheten och förutsättningarna för sammanhållningen i nätverket.  

Normmodellen är en metod att analyserar grupper och individers förväntningar, för att 

synliggöra värderingar och normer. Det är genom att identifiera System, Kunskap och 

Vilja/Drivkraft erhålls en bild av värderingen i form av en artefakt som tydligt visar sig eller 

att man kan se skillnaden i begreppsvärldar som hindrar relation och utveckling av kunskap. 

Normmodellen ser jag som ett viktigt analysredskap för att bedöma utvecklingens möjligheter 

i ljuset av vad som varit, var man befinner sig i utvecklingen med stöd från systemet, den 

struktur som en verksamhet befinner sig och till sist klargör den individens drivkraft och vilja 

till förändring. Systemet behöver analyseras genom Santos eller Habermas och resultatet av 

denna analys utgör systemparametern i Hydéns normmodell. 

Utvecklingen av Artefakten som nod går det att analysera olika hållbara scenarier för hur 

individer skall organisera sig. Jag ser i kopplingen till Scheins modell förutsättningar att 

analysera individen och organisationen i de grundläggande värderingarna i relation till de 

styrande värderingarna med stöd av normmodellen. Resultatet av denna analys ger artefakten 

som relateras i individens medvetande och styr individens handlingar. 

Jag har med detta försökt att ge ett litet bidrag till förståelsen och utvecklingen av 

normmodellen som redskap att förstå, styra och utveckla framtida samhällsinstitutioner. 
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möter man individens behov; 
hur svarar det mot 
kompetensen i 
utbildningssystemet i A;B&C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisering av samverkan för 
att samordna resurser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gymnasie – vuxenutbildning var 
för sig eller tillsammans? 
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Biblioteken som resurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vägledning   
 
 
 
 
 
 
 
 

Antagningsenhet  
 
 
 
 
 
 
 

Prövning och validering  
 
 
 
 
 
 

Matchning av kompetens för 
arbetsmarknad hur samverka 
skola arbetsmarknad & företag 
 
 
 
 

 

Gemensamma mål och identitet 
hur fungerar det mellan 
kommun och andra 
organisationer 

 
 
 
 
 
 
 
 

Betyg fhsk, kommun, Lernia,. 
Hur ser man på de olika 
systemen? 

 
 
 
 
 
 
 
 

62(64) 



Arvid Gisby 2008-04-22 

 
Kunskap  
Morgondagens behov – 
ungdomar idag och behov 
imorgon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teori contra yrke var ligger 
fokus i framtiden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Var ligger skillnaden i 
förhållande till idag 

 
 
 
 
 
 
 
 

På vilket sätt bedrivs utbildning i 
framtiden och vad skiljer det 
från dagens 
pedagogsikametoder 

 
 
 
 
 
 
 

80-talisterna sägs vara den 
krävande generationen. 
Upplevelsestinna och 
internetvana. Hur ser framtidens 
elev ut och vad skiljer från 
dagens 

 
 
 
 
 
 
 
 

Drivkraft  
I det som vi diskuterat ovan 
motiverar förändring 
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Hur skulle en sådan förändring 
se ut för stärka viljan hos 
medarbetare att gå vidare 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elevens väg till utbildning eller 
arbetsmarknad. Betydelsen för 
att är det en viktig drivkraft till 
förändring 
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