
REGELFÖLJARE, 
REGELMOTSTÅNDARE ELLER 

REGELSÄTTARE? 

ATT FÖRHÅLLA SIG SMART TILL OMVÄRLDEN KRAV

Susanna Alexius – docent i företagsekonomi, 
forskare och organisationsrådgivare 
Kontakt: Susanna.alexius@score.su.se

Stockholms läns bildningsförbund, 19 februari 2019





Vad har vi framför oss?
• Regler engagerar och väcker känslor!

• Olika typer av interna och externa regler

• Tre organisationscase om marknadsreglerna som styr våra 
organisationer i allt högre grad

• Olika möjligheter att förhålla sig till regler, annat än att följa 
dem



Regler 
– Vad tänker du på? Vilken känsla väcks?



Vad är en regel?

• En oftast nedskriven handlingsföreskrift med 
en, oftast tydlig avsändare.

Susanna Alexius, Fenix 13 okt 2016



Regler 
- Vad är det bästa med regler?
- Vad är det sämsta med regler?



Regler är bara ett av många styrmedel och 
fungerar inte alltid lika bra…

Inputstyrning (finansiering, rekrytering…)
Regelstyrning (Lagar, standarder…)
Mål- och resultatstyrning
Kultur-”styrning” (värdegrund, storytelling…)

I bästa fall kombineras de enskilda styrformerna klokt, 
med nyanserad förståelse för deras respektive möjligheter 
och begränsningar. Styrformer kan förstärka varandra men 
också försvaga varandra.



Regler och roller
– Känner du annorlunda för regler beroende 
på om du är regelföljare eller regelsättare?



Regler organiserar men kräver också 
organisation
– Det räcker inte att skriva regler för att något 
ska hända…
- Hur kommer det sig att regler följs?



Handen på hjärtat:  vem reglerar egentligen vem? 
Inte bara formell extern öronmärkning. Ett samspel.

Källa: Alexius & Segnestam Larsson (2016)

Externt villkorade pengar           inofficiella omförhandling

Intern ommärkning                     institutionella förväntningar



Olika typer av regler
Inom organisationen 
(exempel)

Från omvärlden (exempel)

Tvingande

DIREKTIV

Stadgar Lagar och 
förordningar

Frivilliga (eller högre grad 
av frivillighet)

STANDARDER

Policys,
verksamhetsplan

Koder, 
Rankningar,
kvalitets- och 
miljöstandarder
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Organisationsinterna direktiv 
– t ex stadgar och verksamhetsplaner



Regelkurser för medlemmar

, hämtat 161012



Etisk kod: standard

, hämtat 161012



Miljöpolicyförslag: standard

KFUM. Ur ”Påverka eller påverkas? Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete?”



Material/metod: standard

KFUM. Hämtat 161012. https://framtidenjustnu.se/vad-vi-
gor/trygga-moten/



Standarder för kvalitetssäkring

Forum Syd. Hämtat 161012. http://www.forumsyd.org/Sa-
arbetar-vi/Vart-kvalitetsarbete/



1. EXEMPLET CANCERFONDEN
Hur säkras förtroende genom regler? 
Och vad kostar det?



Susanna Alexius, Fenix 24 okt ,2012Cancerfonden – interna  regler men också flera nivåer av 
externa  regelsättare och granskare: 
ISO, Det Norske Veritas och Swedac



En generell trend: 
Regelmarknader staplas på varandra

Lösning: En rådgivningsmarknad för att minska transaktionskostnaderna 
på märkningsmarknaden, göra det enklare att välja märken: T ex DN 
ekonomi, PLUS, Blondinbella eller Konsumentverket. Kan vi lita på dem?

Lösning: En märkningsmarknad, märken som ska minska 
transaktionskostnaderna och göra det enklare att köpa hållbart : t ex märken 
som KRAV, Fair Trade. Men kan vi lita på dem?

En bristande marknad, t ex för torsk eller choklad eller bomull. 
Det är svårt att handla hållbart. Svårt att veta vem man kan lita på.

Susanna Alexius, Fenix 13 okt 2016



2. EXEMPLET SVENSKA KYRKAN

Hur kvalitetssäkras humanitärt arbete? Vad erbjuder 
regelmarknaden?

Susanna Alexius, Fenix 13 okt 2016





Medlem i nätverket Actalliance

Susanna Alexius, Fenix 13 okt 2016



Vilket betyder MÅNGA 
standarder att följa…



Bland annat The Sphere Handbook

Susanna Alexius, Fenix 13 okt 2016



Bara här talar vi om hundratals sidor 
standardtext…

Susanna Alexius, Fenix 13 okt 2016



Där ingenting lämnas åt slumpen…

Susanna Alexius, Fenix 13 okt 2016



3. EXEMPLET ASTMA OCH 
ALLERGIFÖRBUNDET
Etablerat på regelmarknaden med egna 
märkningarna Tryggare mat och Svalanmärkt

Susanna Alexius, Fenix 13 okt 2016



Astma och allergiförbundets  
Tryggare mat. Vad lovar märket?

Hämtat 131014



Astma och allergiförbundets Svalanmärkt. 
En annan, professionell logik.



Regelexperterna är på frammarsch

”Risken finns att andra grupper än experterna själva 
börjar få inflytande... Den kunskapsbaserade 
expertmakten riskerar då att urholkas och öppna 
upp för mer kommersiella och politiska intressen att 
erövra mark.” 

Furusten & Werr i boken  Expertsamhällets organisering

Ur Furusten och Werr , red. (2012). Expertsamhällets organisering – Okunskapens triumf? Studentlitteratur.  s. 6



Strategier för att undkomma regler
att följa och anpassa sig är inte det enda möjliga…



Påverka regelsättares beslut



Strategier för att undkomma regler

• Påverka regelsättarens beslut
• Följa regler delvis
• Ge sken av regelföljande
• Byta regulativ omgivning
• Själv bli regelsättare

Alexius  2007. Regelmotståndarna – om 
konsten att undkomma regler, EFI förlag.



Strategier för att undkomma regler

Påverka regelsättarens beslut
rösta
hota om utträde
strejka, organisera blockad 
etc.
kompromissa
väga krav mot varandra 
förhandla om förändringar 
och undantag
samarbetsvägra
kooptera
bygga koalitioner

Följa regler delvis/ ge sken av 
regelföljande

Särkoppla (skilja legitim fasad från 
kärnverksamhet)

Hyckla (prata, besluta och handla i olika 
riktningar)

Bedriva administrativ tröghet, 
maskning, paragrafrytteri, eller 
utstuderad ineffektivitet…

Susanna Alexius, Fenix 13 okt 2016



Fler strategier för att undkomma regler
Byta regulativ omgivning
antingen geografiskt (t ex 
spelservrar på Malta…)

Eller ändra inriktning på 
verksamheten tills den inte 
längre omfattas av reglerna i 
fråga 

(t ex från ungdomsverksamhet 
till vuxenverksamhet eller 
byta organisationsform)

Själv bli regelsättare
(särskilt standarder)
skapa egen regeltolkning
skapa en utvidgad 

regelvariant
följa flera konkurrerande 

regler samtidigt
sätta en konkurrerande 

regel
sätta en hierarkiskt 

överordnad regel

Susanna Alexius, Fenix 13 okt 2016



Lätt att formulera regler kring och därmed lätt 
att jämföra och värdera

• Det tydliga (som låter sig skrivas ner och helst kvantifieras)

• Det generella (vi gör som alla andra)

• Det stabila (låg förändringstakt)

(Alexius 2007. Regelmotståndarna – Om konsten att undkomma regler. Avhandling om 
managementkonsulter)



Svårt att jämföra och värdera

• Det vaga

• Det speciella

• Det föränderliga

(Alexius 2007. Regelmotståndarna – Om konsten att undkomma regler. Avhandling om managementkonsulter)



Överkurs: undkom regler genom att utmana själva 
regelsättarlogiken

BRA REGLER SKA VARA

Tydliga

Generella 

Stabila över tid och rum

REGELMOTSTÅNDARE
framställer sig och sina 
verksamheter som motsatsen:

Vaga
Unika
Föränderliga över tid 
och rum

Alexius 2007 Regelmotståndarna – om konsten att 
undkomma regler, EFI förlag.



”Det mätbara, det vägbara och det beräkningsbara tar 
överhanden över andra aspekter. Kvantitet tränger undan 
kvalitet, ytan döljer djupet, det fysiskt påtagliga skymmer det 
andliga och ogripbara.” 

Daniel Tarschys (2002) s. 62



Tack för uppmärksamheten 
och lycka till!

susanna.alexius@score.su.se
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