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Förord 
 
Då det inte råder samma förutsättningar inom statsförvaltningen som för företag, har vi funnit 
denna sektor intressant att forska kring. Under vår utbildning har vi studerat ekonomistyrning 
inom staten och som teoristuderande studenter upplevt att det både finns behov och 
möjligheter till förändring. 
 
Eftersom statsförvaltningen är ett område som berör oss, med tanke på att vi både är 
finansiärer och brukare, anser vi att det är viktigt att bedriva forskning för att utveckla denna 
sektor. På så vis kan vi få en bättre tillhandahållning av våra skattemedel.  
 
Samverkan är ett intressant begrepp, som på senare tid blivit mer och mer aktuellt, då många 
anser att en högre samverkan inom förvaltningar kan leda till bättre effektivitet och minskade 
kostnader.  
 
Tack vare inspiration från vår handledare Anders Grönlund samt Elisabeth Sandström och 
Bertil Metzger, blev uppsatsens fokusering på samverkan mellan myndigheterna i rättskedjan. 
Vi vill även tacka alla dem som har ställt upp på intervjuer, då denna uppsats inte skulle ha 
varit möjlig utan er. Vi hoppas ni finner vår uppsats intressant och givande.  
 
Slutligen vill vi tacka våra opponenter, Fredrik Tegnér och Rickard Forsman. 
 
 
Stockholm, december 2005. 
 
 
 
 
 
Marika Lastell   Johan Lundberg 
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Sammanfattning 

 
Titel:  ”Även byråkrater kan vara icke stelbenta” - empirisk studie över samverkan 

mellan myndigheterna i Rättskedjan 
Författare: Marika Lastell och Johan Lundberg  
Handledare: Anders Grönlund  
Universitet: Stockholms universitet - Företagsekonomiska institutionen  
Kurs: Magisteruppsats i företagsekonomi   
Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera hinder i en horisontell samverkan inom 

rättskedjan mellan Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsväsendet och 
Kriminalvården och särskilt utifrån följande fyra problem: Mål- och 
resultatstyrning, organisationens struktur och kultur, tekniska möjligheter och 
begränsningar och slutligen krav på förändringar. Vidare syftar studien till att 
utifrån dessa identifierade hinder föreslå en tänkbar framtida modell för 
samverkan i rättskedjan.  

 
Metod: Uppsatsen grundar sig på en fallstudie där ovan nämnda myndigheters 

samverkan står i fokus. En kvalitativ metod har valts genom bland annat 
intervjuer, vilket grundar sig i det hermeneutiska synsättet. Vidare har en 
abduktiv ansats använts. 

 
Empiri: I uppsatsen har hindren för samverkan granskats genom att empirin bygger på 

intervjuer med respondenter från de fyra myndigheterna i rättskedjan. 
 
Slutsatser: Slutsatsen är att det finns både horisontella och vertikala hinder för samverkan 

mellan myndigheterna i rättskedjan. De horisontella hindren, vilka i denna 
studie omfattas av tekniska hinder såsom logistik och datasystem samt en trög 
förändringsbenägenhet, uppstår på grund av de vertikala hindren, via en dålig 
helhetsbild i målstyrningen och en alltför hierarkisk organisationsstruktur och 
invand kultur. Myndigheterna verkar i en hierarkisk organisation (vertikal) och 
lyder under regeringen och måste följa de mål som sätts av regeringen. Målen 
stämmer dock inte alltid överens mellan myndigheterna i rättskedjan, genom att 
det saknas en helhetssyn av rättskedjan på regerings- och departementsnivå. 
Myndigheterna tenderar därför att fokusera på den egna organisationen och inte 
utifrån rättskedjan som helhet. Därmed utvecklas de horisontella hindren som 
t.ex. anskaffning av olika datasystem. Kulturen inom myndigheterna präglas av 
hierarkin, vilket innebär att förändringsbenägenheten hos de anställda är låg. 
Organisationen har format dem till att acceptera att allt tar lång tid att 
genomföra. Regleringsbreven saknar ibland återrapporteringskrav för 
samverkan, vilket ytterligare minskar motivationen hos de anställda.  
Vidare har vi utvecklat en statlig processbaserad modell, där processerna mellan 
de fyra myndigheterna är i fokus. Processerna tas fram utifrån ett 
medborgarperspektiv. Administrationen är stödaktivitet för processerna, liksom 
de delar inom myndigheterna som inte ingår i processerna. Syftet med modellen 
är att rättskedjan ska bli mer effektiv genom att processerna är i ständig rörelse 
och bättras på genom erfarenhet. På så sätt kommer medborgaren i fokus. 

 
Nyckelord: Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsväsendet, Kriminalvården, Samverkan, 

Process, Hinder. 
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Abstract 
 
Title: “Even bureaucrats can be non stiff-legged” – an empiric study over the 

collaboration between The Police, The Office of Public Prosecutor, The 
National Court Administration and the National Prisons and Probation 
Administration. 

 
Authors:  Marika Lastell and Johan Lundberg 
 
Advisor: Anders Grönlund  
 
University: Stockholm University, The School of Business 
 
Course: Master of Business Administration and Economics  
 
Purpose: To identify the obstacles in a horizontal collaboration between the four 

authorities, The Police, The Office of the Public Prosecutors, The national 
Courts Administration and The National Prisons and Probation Administration 
and specially from four problems; goals, organisational structure and culture, 
technical possibilities and limitations and finally demand for change. The 
purpose is also to suggest a conceivable future model for collaboration between 
the four authorities. 

 
Method: This thesis is based on a qualitative case study with focus on four authorities. A 

hermeneutics approach has been used for correct interpretation. 
 
Empiric: The empiric part is a summery over interviews made with people from the four 

authorities and their thoughts about the collaboration situation. 
 
Conclusion: The conclusion for this study is that there are both horizontal and vertical 

obstacles, which prevent collaboration between the authorities. The horizontal 
obstacles, in this study include technique and change willingness, set in as a 
result of the vertical obstacles through goals and organisational structure and 
culture. The authorities must follow the goals set up by the government, but the 
goals are not always comprehensive. Therefore the authorities seem to focus on 
their own organisation. The result is that the authorities seem to develop 
differently and the horizontal obstacles appear.  
 
A process model for the four authorities has been developed, where the 
processes between the authorities are in focus. The administration is a support 
activity for the processes as well as those parts (in the authorities) that not 
include the processes. Focus for the processes are the citizen. The purpose with 
the model is to make the chain (four authorities) more efficient. 
 

Keywords:   The Police, The Office of the Public Prosecutors, The National Courts 
Administration, The National Prisons and Probation Administration, 
Collaboration, Obstacle, Process.  
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1 Inledning 
Detta avsnitt behandlar bakgrunden till uppsatsen samt uppsatsens problem och 
forskningsfråga. Därefter beskrivs studiens syfte och avgränsning. 
 

1.1  Bakgrund  
Den offentliga sektorns syfte i Sverige var ursprungligen att driva in pengar till krigsföringen. 
Idag handlar det om att administrera och fördela statens tillgångar så att de ger välfärd och 
service till de svenska medborgarna. Under 1970-talet skedde en expansion av den offentliga 
sektorn, med följden att den idag är Sveriges största arbetsgivare.1 Under 1980-talet skedde en 
reformering av den offentliga sektorn, genom en global trend. Reformen kom att kallas för 
New Public Management (NPM), vilket står för förändringsbenägenhet. Några särdrag anses 
vara en övergång från styrning av resursinsatser via centraliserade budgeterings- och 
planeringsprocesser till en ökad fokusering på effektivitetsmätning, utvärdering och 
uppföljning. Den innebär också ett ökat inslag av avreglering och decentraliserat 
beslutsfattande samt införandet av olika former av marknadsmekanismer och konkurrens med 
privata alternativ. 2  
 
Det har inte bara skett förändringar inom den offentliga sektorn, utan synen på den har också 
förändrats. Under slutet av 90-talet började ett missnöje med den offentliga sektorn att 
uppmärksammas. Trycket på en mer effektiv verksamhet ökade, vilket medförde högre krav3. 
Myndighetsstrukturen i Sverige är sektoriserad och de höga krav som ställs på myndigheterna 
innebär att de måste samverka.4 Kombinationen av sektorisering och den hierarkiska 
(vertikala) styrningen har inneburit effektivitetsproblem. Effektivitet handlar dels om att göra 
rätt saker (effektiva lösningar), men också om att göra saker rätt (produktivitet). Det finns ett 
allt större behov av att samverka över sektorsgränserna för att arbeta på ett så effektivt sätt 
som möjligt. Enligt Danemark & Kullberg beskrivs samverkan som välfärdsstatens nya 
arbetsform5. Ett centralt problem i statsförvaltningen, enligt den förvaltningspolitiska 
kommissionen, är fragmenteringen, som till största delen beror på mål- och resultatstyrningen 
(styrmodell). Resultatet av styrmodellen innebär att för mycket fokus läggs på den enskilda 
myndighetens prestationer. För att motverka detta ökar behovet av samverkan.6 Enligt Fridolf 
kan samverkan inte styras uppifrån, hierarkiskt, genom traditionella styrinstrument, utan kan 
endast skapas om det ger ett värde för dem som är involverade i processerna.7 
 
Det finns två centrala drivkrafter för samverkan mellan den statliga förvaltningens 
organisationer (myndigheterna); medborgarorientering samt kostnadseffektivitet. 
Medborgarorientering innebär att förvaltningen måste betrakta sin verksamhet både utifrån  
privatpersoners och företagares perspektiv.8 Medborgaren är både brukaren av processen, som 
därmed önskar högsta möjliga egennytta, och finansiären, dvs. skattebetalaren som önskar 
lägsta möjliga kostnad.9 Det kommer i framtiden att vara svårt att finansiera den offentliga 

                                                 
1 Karlberg & Tiderman (2005) 
2 Almqvist,( 2004); Brunsson, (1994); Hood, (1995); Hood & Peters, (2004) 
3 Lundquist, (1998) 
4 Jacobsson, (2001) 
5 Danemark & Kullberg, (1999) 
6 SOU 1997:57 
7 Fridolf, M. (2000a) 
8 KKR 220/2004/094  
9 Karlberg & Tiderman, (2005) 



”Även byråkrater kan vara icke stelbenta” 

 8 

verksamheten av det slag och omfattning vi har idag. Detta beror bland annat på att vi har en 
stor grupp åldrande medborgare, vilket i sin tur resulterar i att ”färre ska försörja fler”. 
Kostnadseffektiviteten kommer därför att påverkas negativt.10 Utgångspunkten i studien är att 
medborgaren antar rollen både som brukare och finansiär. Utifrån ett medborgarperspektiv 
krävs då att verksamheten bedrivs på ett mer effektivt sätt, samtidigt som den levererar högsta 
möjliga kvalité och nytta för den genomsnittliga medborgaren. Det ligger här nära till hands 
att anta att samverkan mellan myndigheterna är vägen för att nå detta. 
 
Mintzberg delar upp organisationer i två olika samordningsformer; vertikal och horisontell. 
Den vertikala samordningen (styrning), sker oftast genom ordergivning, tillsyn, strategier, 
regler, planläggning och kontrollsystem. Den horisontella samordningen å andra sidan 
genomförs i huvudsak genom möten, arbetsgrupper, urval och speciella samordningsroller. 
Vertikal styrning passar bäst i organisationer som arbetar med relativt stabila, rutinmässiga 
uppgifter, medan horisontell styrning lämpar sig bättre i en omgivning som karaktäriseras av 
stor osäkerhet och frekventa förändringar.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Processer inom myndigheter. (Grönlund & Söderqvist,, (2005)). 
 
Bilden ovan kan illustrera hur samverkan ser ut.  De olika myndigheterna har egna mål för sin 
verksamhet och bidrar med input i sin process för att nå dessa. Det Myndighet A gör i sin 
process påverkar i sin tur processen i Myndighet B och Myndighet C. För att de olika 
processerna inte ska motverka varandra fordras det att myndigheterna samverkar i sina 
processer för att slutligen nå bästa möjliga resultat och effekt.12 Samverkan i den offentliga 
sektorn är dock inte så enkel i verkligheten, vilket denna modell kan ge intrycket av. Idag 
råder en intern fokusering bland myndigheterna, vilket är ett problem för samverkan13. Den 
interna fokuseringen beror på att varje myndighet har ett specifikt ansvarsområde som de 
förfogar över och att de via regleringsbrevet14 får angivna mål för verksamheten. Fördelen är 
att de blir specialister inom sitt specifika område. Nackdelen är att myndigheterna kan 

                                                 
10VISAM 
11 Mintzberg (1983) 
12 Karlberg & Tiderman, (2005) 
13 SOU 1997:57 
14Innebär direktiv från regeringen till en myndighet om bl.a. hur mycket pengar myndigheten har till sitt 
förfogande och hur de ska fördelas på olika ansvarsområden. 
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glömma bort att de är en del av en helhet, staten, och på så sätt kan samverkan hindras.15 
Ökad samverkan skulle leda till ett större resursutnyttjande av den kompetens som finns inom 
den statliga sektorn.16 
 
Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsväsendet och Kriminalvården ingår alla i den s.k. 
rättskedjan (rättsväsendet). Tillsammans ska dessa myndigheter inom rättsväsendet minska 
brottsligheten och öka tryggheten i samhället. För att uppfylla denna vision måste 
myndigheterna samverka med varandra. Varje myndighet har dock, utöver detta 
kriminalpolitiska mål, enskilda mål som de ska uppfylla för sin egen verksamhet, vilket kan 
hindra samverkan. Återrapporteringskraven som de fyra myndigheterna ska följa, uppmanar 
inte heller till samverkan, vilket borde vara ett grundkrav med tanke på att målet för 
rättsväsendet är gemensamt.17 Studien kommer att utgå ifrån dessa fyra myndigheter.  
  

1.2 Problemdiskussion  
Idag ställer medborgare och företag allt högre krav på den statliga förvaltningen. 
Samhällsutvecklingen innebär att behoven av myndigheternas tjänster förändras i allt 
snabbare takt, med följden att den statliga förvaltningen ständigt måste omprövas och 
förbättras.18 Styrningen i staten har traditionellt haft kostnadsfokus. Genom NPM (New public 
management) och den moderna verksamhetsstyrningen, har kostnadsfixeringen ändrats till att 
också innefatta ett högre medborgarfokus. Detta innebär att verksamheten ska bedrivas bland 
annat genom samverkan mellan myndigheterna (aktiviteter). En processyn på verksamheten 
innebär att betrakta den utifrån och in, dvs. från brukarens (medborgarens) utgångspunkt.19 
Det är inte längre enbart en fråga om vad resurserna har använts till och var de har förbrukats, 
utan även hur de har använts. Huruvida arbetet skapar värde för medborgaren, är en viktig 
fråga. Det som kan sägas vara processorienteringens ledstjärna är därmed medborgarfokus. 
Detta innebär att organisationens uppmärksamhet riktas mot förmågan att skapa värde för 
medborgaren.20 Styrarbetet får härmed ett ökat inslag av kvalitativ karaktär till skillnad från 
tidigare kvantitativ finansiell inriktning. Organisationerna måste hantera mjukare sidor av 
verksamheten, vilket bland annat innebär bättre relationer till medborgarna. För att få lojala 
medborgare krävs långsiktiga relationer och strävan efter samarbete. En nära relation hjälper 
organisationen med ett positivt lärande och bidrar till organisationsutvecklingen. 
 
Samverkan kräver en vilja att samarbeta över organisationsgränserna, något som ofta 
förekommer automatiskt hos de privata bolagen som har ett egenintresse i att effektivisera sin 
verksamhet. De offentliga organen har dock inte samma kultur eller tradition att se sin 
organisation i ett större sammanhang; d.v.s. den allmänna samhällsnyttan – som således skulle 
kunna bli större genom en högre samverkansgrad.21 Osborne och Gaeblers menar att när 
privatanställda försöker göra saker rätt koncentrerar sig offentliganställda på att inte göra, 
regelmässigt, fel. Då det råder brist på samverkan mellan myndigheter leder det till ett sämre 
utfall. Medborgarnas förväntningar på vad den statligt skattefinansierade verksamheten skall 
leverera och vad den egentligen producerar, stämmer därmed inte överens.22 På så vis minskar 

                                                 
15 Premfors, m.fl. (2003) 
16 Linden (2002); Sullivan & Skelcher, (2002) 
17 Årsredovisningar från samtliga fyra myndigheter. 
18 Regeringskansliet, (2000)  
19 KKR 220/2004/094 
20 Lindvall, (2001) 
21 Grönlund & Söderqvist, (2005) 
22 Osborne & Gaeblers (1993) 
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medborgarnas förtroende för myndigheternas arbete, vilket gör det nödvändigt att lyssna till 
dess behov, önskemål och krav.23 Enligt det politiska handlingsprogrammet år 2000, tas 
behovet av ökad samverkan myndigheter emellan (horisontell samverkan) upp. Detta åtföljs 
dock inte av konkreta förslag på hur detta skall gå till. De konkreta förslagen handlar istället 
om hur dialogen mellan regeringskansliet (vertikala styrningen) och de enskilda 
myndigheterna ska förbättras.24 Statens Kvalitets- och Kompetensråd (KKR) har i samarbete 
med Ekonomistyrningsverket gett ut rapporten Processbaserad verksamhetsstyrning i staten, 
som också visar på behovet av en ökad samverkan mellan olika aktörer inom den offentliga 
sektorn.25 En genomgång av statliga utredningar, artiklar och andra dokument visar att mer 
samverkan önskas, men att det inte kommer längre än till just en önskan trots att erfarenheten 
visar att det genererar positiva effekter både för medborgaren och för den levererande 
myndigheten.26 Problemet tycks vara att den vertikala styrningen har fått ett starkt fäste, men 
också att det idag saknas en naturlig form för samverkan. Den styrmodell som används i 
staten, mål- och resultatstyrning, anses utgöra ett av hindren för samverkan. Modellen skapar 
konflikt mellan den vertikala och horisontella styrningen, då sättet som den används på 
hindrar samverkan. Det råder därmed inte en balans mellan de två styrformerna. En ökad 
vertikal styrning leder till en minskad horisontell styrning. Enligt utvecklingsprojektet 
VISAM (VI SAMverkar) som bedriver samarbetsprojekt, finns det flera hinder för 
samverkan. Exempel på hinder är; rättslig reglering, regeringskansliet och resultatstyrning, 
samtidiga utvecklingsprocesser och kultur och identitet.27 Enligt KKR:s studie är 
organisationsgränser det största hindret, eftersom det i sin tur ger upphov till många andra 
hinder, vilket även VISAM tog upp, t.ex. skillnader i regelverk, arbetssätt, mätsystem och 
kultur. 
 
Den internationella forskningen kring samverkan expanderar och det kommer ständigt nya 
artiklar som behandlar ämnet. Trots det efterlyses dock vidare forskning. Inom den svenska 
forskningen har fokus koncentrerats till statliga utredningar, främst inom området social 
omsorg. Därmed finns det fortfarande ett stort gap att fylla för vidare forskning, framför allt 
inom rättsväsendet. Denna studie fokuserar på de hinder som finns för ökad samverkan utifrån 
fyra problem. Ett av dessa problem är mål- och resultatstyrning. Genom att ta reda på hinder 
för samverkan kan konflikten mellan den vertikala styrningen och den horisontella samverkan 
minska och på så sätt skapa en bra balans. Detta resonemang leder oss fram till studiens 
forskningsfråga som lyder enligt följande: 
 
På vilket sätt kan vertikal mål- och resultatstyrning hindra horisontell samverkan mellan 
myndigheter? 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 VISAM 
24 Regeringskansliet, (2000) 
25 KKR 220/2004/094 
26 Grönlund & Söderqvist, (2005) 
27 KKR 220/2004/094 
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1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att identifiera hinder i en horisontell samverkan inom rättskedjan 
mellan Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsväsendet och Kriminalvården och särskilt 
utifrån följande fyra problem: mål- och resultatstyrning, organisationens struktur och kultur, 
tekniska möjligheter och begränsningar och slutligen krav på förändringar. Vidare syftar 
studien till att utifrån dessa identifierade hinder föreslå en tänkbar framtida modell för 
samverkan i rättskedjan.  
 

1.4 Avgränsningar 
Studien kommer inte att gå in på andra organisationer som kan kopplas samman med dessa 
myndigheter inom eller utanför rättsväsendet, då det skulle innebära ett allt för omfattande 
arbete. 
 

1.5 Forsknings- och analysbild 
 

 
Figur 2. Forsknings- och analysbild av den vertikala styrningen (pilarna pekar vertikalt) och 
den horisontella samverkan (pilarna pekar horisontellt). Uppsatsens fokus är de pilar som 
markeras i figuren med en mörkare färg. 
 
Riksdagen, inom vilken utskotten ingår, är utsedd av medborgarna.  På riksdagsnivå tas de 
övergripande politiska besluten om inriktning på mål, ramar för budget samt organisering av 
staten. Departementen lyder under riksdagen och omvandlar de politiska besluten till 
regleringsbrev och myndighetsspecifik budget. Därefter genomför myndigheterna sina 
uppgifter utifrån mål och budgetramar i en process gentemot medborgaren. I studien har vi 
valt att fokusera på samverkan mellan myndigheterna inom rättskedjan utifrån fyra problem: 
mål- och resultatstyrning, organisationens struktur och kultur, tekniska möjligheter och 
begränsningar samt krav på förändring. De två förstnämnda är problem via den vertikala 
styrningen och de resterande två problemen är inom den horisontella samverkan. Tillsammans 
skapar de problem för den horisontella samverkan. 

Samverkan mellan Utskotten 

Samverkan mellan Departe-
menten 

Samverkan mellan Myndig- 
heter 

M
ål- och R
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B
udgetprocessen 
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1.6 Disposition 
 
Uppsatsen har följande disposition 
 
Kapitel 1 Inledning 

Inledningen behandlar bakgrunden till uppsatsen samt uppsatsens problem och 
forskningsfråga. Därefter beskrivs studiens syfte och avgränsning.  
 

Kapitel 2 Metod 
I metodavsnittet redovisas vald undersökningsmetodik. Vidare resonerar vi 
kring den metod som använts, samt de problem som är förknippade med denna. 
Kapitlet är tänkt att ge läsaren en möjlighet att på egen hand bedöma rimligheten 
i resultaten av studien. 
 

Kapitel 3  Teori – De vertikala hindren och horisontell samverkan 
Denna del tar upp de teorier som anses vara relevanta för studien. Inledningsvis 
beskrivs hur styrning för den offentliga verksamheten har förändrats genom 
tiden. Därefter redogörs de vertikala problemen (målstyrning och 
organisationens struktur och kultur), samt den horisontella samverkan och 
problemet krav på förändring.  
 

Kapitel 4 Empiri - Samverkan mellan myndigheterna i rättskedjan 
Empiriavsnittet inleds med en kort beskrivning av de fyra myndigheterna i 
rättskedjan. Därefter sammanställs de genomförda intervjuerna genom en 
uppdelning mellan de vertikala problemen (målstyrning, organisationens 
struktur och kultur) och de horisontella problemen (tekniska möjligheter och 
begränsningar samt krav på förändringar). 

 
Kapitel 5  Analys 

I denna del kopplas studiens teori- och empiriavsnitt ihop och analyseras utifrån 
de fyra problemen. Därefter analyseras den processbaserade organisationen 
utifrån teorin och empirin. Analysen ligger sedan till grund för de slutsatser som 
avslutar studien i kapitel sex. 

 
Kapitel 6  Slutdiskussion och slutsatser 

Vi kommer i detta kapitel att redogöra för de slutsatser vi kommit fram till i 
undersökningen. Den statliga processbaserade organisationen presenteras utifrån 
en modell. Förslag på vidare forskning som vi anser kan vara av intresse 
avslutar därefter uppsatsen. 
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2 Metod 
I detta kapitel redovisas vald undersökningsmetodik. Vidare resonerar vi kring den metod 
som använts, samt de problem som är förknippade med denna. Kapitlet är tänkt att ge läsaren 
en möjlighet att på egen hand bedöma rimligheten i resultaten av studien. 
 

2.1 Inledning 
Denna uppsats syftar till att identifiera hinder för horisontell samverkan inom rättskedjan 
utifrån fyra problem. Med utgångspunk från teorier som beskriver problemen tillsammans 
med empiriska underlag har vi skapat ett fundament för uppsatsen. Den grund som utgör vårt 
paradigm är att sociala fenomen inte endast kan studeras utifrån individens egenskaper, utan 
måste studeras utifrån en helhetsbild. Resultaten från en intervju är med andra ord beroende 
av vem eller vilka respondenterna är och även vilken organisation de verkar i.28 Individer 
bidrar till att skapa sociala strukturer samtidigt som de formas av den.29  

2.1.1 Hermeneutiskt synsätt 
Som ovan nämns är resultaten av en intervju beroende av vem eller vilka som intervjuas. Då 
de empiriska underlagen i studien har utgjorts av intervjuer, kan därmed ingen absolut säker 
kunskap ges. Strävan har istället varit att försöka skapa en djupare förståelse för de hinder 
som finns för horisontell samverkan inom rättskedjan. Angreppssättet för studien kan därmed 
beskrivas som icke- positivistiskt, hermeneutisk. Hermeneutiken förknippas framförallt med 
kvalitativa metoder. Positivismen däremot, bygger oftast på ett kvantitativt upplägg.30 Då 
problemfrågan i studien ”På vilket sätt kan vertikal mål- och resultatstyrning hindra 
horisontell samverkan mellan statliga myndigheter” inte går att kvantifiera har en kvalitativ 
ansats tillämpats. Studien karaktäriseras av att forskaren utgår från ett fåtal 
undersökningsobjekt, genom att endast fyra myndigheter av totalt cirka 250 stycken, har 
studerats. Därmed kan den kvalitativa ansatsen sägas vara ett lämpligt val.31  
 
Genom att utgå från det hermeneutiska synsättet har tolkning och förståelse av empirin varit i 
fokus. Det finns alltid en viss förförståelse, anser Gilje och Grimen, därför möter vi aldrig 
världen förutsättningslöst.32 Det behövs en viss förförståelse för att kunna förstå det som ska 
tolkas. Dock kan förståelsen innebära att tolkningen förvanskas. För att minska denna 
eventuella förvanskning har vi använt oss av det holistiska kriteriet. Inom det holistiska 
kriteriet ska det ske en pendling mellan del och helhet för att se om delarna harmoniserar och 
om rätt tolkning gjorts. I denna studie har därför respondentens svar tolkats utifrån den 
organisation (myndighet) de verkar i. Därefter har egna tolkningar ständigt ifrågasatts för att 
undvika en för dominerande förförståelse. 

 
 
 

                                                 
28 Durkheim, (1991) 
29 Macintosh & Scapens (1990) 
30 Gustavsson, (2003) 
31 Eriksson & Wiedersheim-Paul, (1999) 
32 Gilje & Grimen, (1992) 



”Även byråkrater kan vara icke stelbenta” 

 14 

2.2 Studiens forskningsansats 
I denna studie där fokus är de hinder som finns för samverkan kunde inte en kvantitativ 
forskningsansats på ett naturligt sätt användas. Studiens forskningsansats blev därmed en 
kvalitativ inriktad fallstudie. Valet av fallstudie var ett medvetet val då det ger en stor frihet 
för datainsamlingstekniker. Vi använde oss av intervjuer, dokument, litteratur och Internet, 
vilket gav oss mycket material att arbeta med.  
 
Enligt Merriam har en fallstudie bland annat karaktären av att vara induktiv.33 Detta innebär 
att man når fram till allmänna principer utifrån enskilda iakttagelser. I denna studie har dock 
teorin om vertikal styrning, samt horisontell samverkan lagt grunden för förförståelsen. Den 
teoretiska litteraturen samt empiriska dokument, som t.ex. myndigheternas årsredovisningar, 
har lästs in innan påbörjandet av den empiriska undersökningen. Genom att utgå från en 
mängd teorier och tidigare forskning och sedan genom empiri skapa förståelse och samband 
som leder till slutsatser, är tillvägagångssättet istället abduktivt. Genom att välja detta 
tillvägagångssätt i uppsatsen har det varit möjligt att utveckla studien växelvis. En induktiv 
ansats däremot, hade inneburit en begränsning, då det fanns behov av att växla mellan 
teoristudier och empirisk forskning under studiens gång. En deduktiv ansats valdes inte heller, 
då den ansatsen inte syftar till att beskriva och förklara utan till att fastslå något34.  
 
Kvalitativa fallstudier har också ett deskriptivt syfte, enligt Merriam.35 Denna studie har dock 
inte begränsats till att vara endast deskriptiv. För att besvara uppsatsens forskningsfråga har 
empirin tolkats och kopplats till teorin. Det innebär att den empiriska verkligheten först har 
beskrivits och därefter tolkats och analyserats utifrån den information som framkommit.  
 

2.3 Studiens undersökningsansats 
Inom metodteorin används sekundärdata och primärdata. Skillnaden mellan dessa är att 
primärdata är förstahandsgranskningar och sekundärdata är data som redan existerar och som 
samlats in i ett annat syfte än för själva undersökningen.36 I denna studie har både primär- och 
sekundärdata använts, då kombinationen av dessa bäst möter det informationsbehov som 
behövs. De sekundära källorna är den information som bidragit till den teoretiska referens-
ramen och som ligger till grund för hela undersökningen. Då det inte fanns specifik litteratur 
att tillgå om identifierade hinder i en horisontell samverkan inom rättskedjan, var det viktigt 
att komplettera sekundärdata med primärdata. I studien utgörs denna kategori av de intervjuer 
som utförts. Nedan redogörs för hur teorin respektive empirin är uppbyggd, hur material har 
samlats in samt vilken typ av material som använts i respektive kapitel.  

2.3.1 Teori – De vertikala problemen och horisontell samverkan 
Studiens syfte är att identifiera hinder i en horisontell samverkan inom rättskedjan utifrån fyra 
problem. Studien syftar också till att utifrån de identifierade hindren föreslå en tänkbar modell 
för samverkan i rättskedjan. I början av studien samlades material in via litteratur och artiklar 
samt tidigare forskning inom ämnet samverkan. Materialet bearbetades sedan och det som 
ansågs passa studien sparades. Allt eftersom det empiriska underlaget växte fram kunde teorin 
förfinas ytterligare och på så sätt kom teorin att behandla de fyra problemen mål- och 
resultatstyrning, organisationen struktur och kultur, tekniska möjligheter och begränsningar 

                                                 
33 Merriam, (1994) 
34 Alvesson & Sköldberg, (1994) 
35 Merrian, (1994) 
36 Lekvall & Wahlbin (1993) 
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och krav på förändringar. Hade en annan forskare gjort studien hade kanske andra problem 
identifierats. Utöver de fyra problemen har vi valt att ta med hur styrningen utvecklats för att 
läsaren lättare ska få en förståelse för bakgrunden av problemet samverkan. Nedan ges en 
översikt av studiens teoretiska upplägg, samt huvudreferenser inom respektive område: 
 
Mål- och Resultatstyrning  

• Svensson, (1993)   
• Gardner, (1998) 

  Vertikala 
Organisationens struktur och kultur    hinder/ 

• Hatch, (2002)     problem 
• Hoopwood, (1996) 
• Alvesson, (1998)              Teoretiskt- 

            ramverk 
 
 
Horisontell samverkan 

• KKR, (2004)    
• Ljungberg & Larsson, (2001)   Horisontell 
• Bengtsson & Skärvad, (2001)   samverkan 

 
Krav på förändring 

• Senior, (2002) 
• Gravesen, (2002) 

 

2.3.2 Empiri – Den horisontella samverkan 
Den empiriska grunden utgörs av en fallstudie, utifrån vilka hinder som uppstår i en 
horisontell samverkan mellan myndigheterna inom rättskedjan. Därmed omfattar inte studien 
alla myndigheter i den offentliga sektorn, utan endast ett fåtal utvalda. Vid en kvalitativ 
undersökning bygger urvalsförfarandet inte på slumpmässiga urval, utan på olika former av 
icke-sannolikhetsurval. Vid urvalsprocessen har bekvämlighetsurval och selektivt urval 
använts, vilka är två typer av icke-sannolikhetsurval.37 Åklagarmyndigheten valdes på grund 
av samarbetsvilja samt tillgänglighet, dvs. i enlighet med grundregeln för bekvämlighetsurval. 
De resterande tre myndigheterna Polisen, Domstolsväsendet samt Kriminalvården 
handplockades, då de ingick i rättskedjan tillsammans med Åklagarmyndigheten. Detta gjorde 
frågan om samverkan dem emellan mycket intressant.  

2.3.2.1 Intervjuer 
Totalt intervjuades sex personer. Genom att intervjuerna genomfördes på plats var det lättare 
för oss att förklara för respondenten om det var några oklarheter i de frågor som ställdes. På 
så sätt anser vi att trovärdigheten för studien ökade. Respondenterna från varje myndighet 
blev enligt följande: 

                                                 
37 Körner & Wahlgren, (2002) 
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Polisen:  

• 1 respondent. Respondenten arbetar som förundersökningsledare och är den som 
avgör vilka ärenden som ska gå vidare till Åklagaren. 

Åklagarmyndigheten: 
• 1 respondent. Respondenten arbetar som administrativ direktör med lång erfarenhet 

inom Åklagarmyndigheten.  
Domstolsverket:  

• 2 respondenter. Respondent 1. arbetar idag på Lokal- och Teknikenheten men med en 
lång erfarenhet från organisationen. Respondent 2. arbetar på utvecklingsenheten inom 
teknik.  

Kriminalvården:  
• 2 respondenter. Respondent 1. arbetar på planeringsenheten där man sysslar med 

budget, lokalförsörjning, utvecklingsfrågor och analyser. Respondent 2. arbetar med 
säkerhetsfrågor och har nära kontakt med polisen.  

 
Strukturering och standardisering är två typer av intervjutekniker. Standardisering innebär att 
de olika intervjuerna innehåller samma frågor och/eller att situationen där frågorna ställs är 
densamma. Strukturering syftar istället till en intervju med fasta svarsalternativ och/eller en 
välplanerad intervju.38 De kvalitativa undersökningarna består ofta av intervjuer med en liten 
del standardisering och strukturering, eftersom det anses ge större utrymme för fördjupning 
under intervjun. Respondenten kan på ett naturligt sätt även påverka diskussionen, vilket inte 
hade gått om intervjun haft stark strukturering och standardisering.39 En kvalitativ intervju 
utmärks bland annat av enkla frågor som ger komplexa och innehållsrika svar.40 Under 
intervjuerna i studien användes en mall av frågor d.v.s. en konstruerad intervjuguide, som 
stöd. Intervjufrågorna utformades för att passa studiens syfte så bra som möjligt. Ofta 
frångicks dock mallen under intervjuernas gång antingen genom att spontana följdfrågor 
ställdes då något var oklart och behövde förtydligas eller kompletteras, eller på grund av att 
respondenterna ofta hade långa svar, som i sin tur ofta besvarade kommande frågor. Trots 
mallen av frågor fanns en öppenhet för nya infallsvinklar, vilket ledde till att intressanta 
sidospår kunde följas upp. På så sätt kan sägas att det fördes en så kallad samtalande 
intervjuform. Då inga fasta svarsalternativ användes, kunde respondenten svara fritt och 
struktureringsnivån kan därför anses vara låg. Frågorna användes som ett diskussions- och 
inspirationsmaterial, vilket gjorde att ordningen på frågorna kunde ändras efter diskussionens 
gång. Intervjuerna i studien har en hög grad av standardisering och en lägre grad av 
strukturering, vilket skulle kunna liknas vid semistrukturerade intervjuer enligt Lantz 
begreppsapparat. De semistrukturerade intervjuerna har karaktären av att vara ett mellanting 
mellan den ostrukturerade informella intervjun och den standardiserade intervjun. Det innebär 
att ett antal frågor ska ställas i ordning, men att respondenten har möjlighet att svara fritt 
utifrån dessa frågor.41 
 
Tolkning förekom hela tiden under intervjuerna. Frågorna tolkades av respondenten och 
svaret tolkades i sin tur av oss. För att säkerställa att korrekta tolkningar gjorts krävdes 
kunskap om vår egen förförståelse och våra preferenser, annars kan risken bli att tolkningen 
blir skev då vi tolkar utifrån vår förförståelse.42 För att hantera detta problem har det 

                                                 
38 Gustavsson, (2003) 
39 Hartman, (1998) 
40 Trost, (2005) 
41 Lanz, (1993) 
42 Ekholm & Fransson, (1992) 
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hermeneutiska synsättet och det holistiska kriteriet (helhetssyn) använts, vilka diskuterats 
tidigare.43 
 
Teorin och empirin ligger till grund för den analys som gjorts i studien, vilken i sin tur bidrar 
till slutsatserna. 
 

2.4 Metoddiskussion 
Under arbetets gång måste forskaren ta hänsyn till ett antal ramstyrningsfaktorer. Dessa kan 
ofta innebära begränsningar i arbetet och därmed påverka studiens slutsatser. Den vanligaste 
och mest begränsande faktorn är de resurser, exempelvis i form av tid, ekonomiska medel och 
undersökningsobjekt, som forskaren förfogar över. De påverkar under vilka ramar arbetet 
utförs.44 
 
Tiden har i denna studie varit den resurs som mest har påverkat valet av tillvägagångssätt. 
Tidigt utarbetades ett preliminärt arbetsschema med olika delmål för att tiden inte skulle bli 
en avgörande faktor för dåliga metodval. Det visade sig dock att schemat fick ändras 
allteftersom. Enligt Winter är det viktigt med planering, framförallt i arbetets tidiga skede 
men även under arbetets gång, för att säkerställa att det slutliga resultatet ska bli 
tillfredsställande.45 Antalet intervjuer i denna studie har på grund av tidsbrist inte blivit 
tillräckligt stort för att uppnå bästa tillfredställande resultat. En enkätundersökning hade även 
kunnat öka trovärdigheten och inneburit att fler personer kontaktats, med följden att 
slutsatserna skulle kunna generaliseras på ett annat sätt. Med tanke på uppsatsens tidsmässiga 
begränsning och risken för ett stort bortfall, gjordes dock inte detta. 
 
Valet av undersökningsobjekt kan ha påverkat oss på ett negativt sätt, då man undersöker 
betydligt färre individer i kvalitativa undersökningar, till skillnad från de kvantitativa 
undersökningarna. Här finns det därför en risk att det görs ett felaktigt urval. Detta kan i sin 
tur medföra att undersökningen blir skev och att resultatet inte blir representativt.46 Dock har 
två myndigheter undersökts som ligger utanför Stockholmsområdet, Kriminalvården i 
Norrköping samt Domstolsväsendet (verket) i Jönköping som kan ha gett uppsatsen bra 
infallsvinklar och information, eftersom myndighetssituationen kan vara olika runt om i 
landet. Hade bara myndigheter i Stockholm undersökts hade kanske information gått förlorad. 
Valet av teori har också stor betydelse för studiens resultat, vilket anses fylla dess syfte. 
 

2.5 Validitet och reliabilitet 
En undersökning måste vara både tillförlitlig och trovärdig för att resultatet ska ha något 
värde och detta oavsett om det handlar om kvalitativa eller kvantitativa undersökningar. Vid 
kvalitativa studier stöter forskaren ofta på problem som är förknippade med validitet och 
reliabilitet. Dessa mått visar på hur pålitlig informationen är i studien. Med begreppet validitet 
menas i vilken utsträckning ett empiriskt mått faktiskt mäter det teoretiska begrepp det är 
avsett att mäta.47 För att stärka validiteten var formuleringen av frågor viktiga för att mäta det 
som skulle mätas i studien. För att respondenten inte skulle missförstå syftet med frågan var 
det viktigt med en tydlig formulering. Som tidigare nämns genomfördes personliga intervjuer, 
                                                 
43 Gilje & Grimen, (1992) 
44 Andersen, (1998) 
45 Winter, (1982) 
46 Hartman (1998) 
47 Sverke, (2004); Gummesson (2004) 
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vilket anses ha bidragit till att reducera risken för misstolkningar av frågorna. Vid behov 
förklarades och utvecklades frågorna till respondenten. Intervjufrågorna har också formulerats 
på ett sätt som inte gör dem ledande. Respondenten får inte avsiktligt påverkas under 
intervjun, därför var neutralitet viktigt. I vetenskapliga sammanhang benämns en sådan 
påverkan av respondenten för bias (förutfattad mening).48 
 
Reliabilitet beskriver hur tillförlitliga mätningarna är 49 och om de kan upprepas med samma 
resultat50. De intervjuer som genomförts, grundar sig på vad respondenten tycker för tillfället 
och mycket kan då förändras mellan exempelvis två intervjutillfällen. En absolut reliabilitet är 
därför svårt att uppnå. Begreppet reliabilitet kan därför inte tillämpas på ett meningsfullt sätt i 
kvalitativ forskning51 Under intervjuerna användes ljudupptagning, vilket gav möjlighet att 
under skrivprocessens gång återgå till ursprungsmaterialet och kontrollera att respondenten 
tolkats korrekt. Genom att kontrollera och ställa de olika empiriska informationskällorna mot 
varandra, har försök till att stärka studiens reliabilitet ökat.   
 

2.6 Källkritik 
Enligt Alvesson och Sköldberg har källkritik att göra med frågan om förvrängning av 
information.  Vid kvalitativa studier är det vanligt att det uppstår motstridig eller osäker data 
på grund av att den är subjektivt tolkad.52 De respondenter som intervjuats, är alla en del av 
sin organisation (myndighet), vilket innebär att de saknar ett helt objektivt förhållningssätt. 
Detta har tagits i beaktning i studien. Dock är det deras bild av verkligheten som är intressant 
för studien, då vi vill lyfta fram verkligheten utifrån myndigheternas perspektiv.  
 
Vid valet av intervjuobjekt användes rekommendationer, vilket kan medföra att den som 
rekommenderar väljer en person med samma åsikter. Vi har dock låtit flera personer hjälpa 
oss med rekommendationer om intervjuobjekt. På så vis har vi fått respondenter med olika 
positioner i organisationen samt med olika bakgrund. Därför anses inte vårt val av 
studieobjekt försämra studien. 
 
Internet har använts som en utav källorna för sekundärdata, såsom för insamling av 
regleringsbrev och andra dokument, utskrift av utredningar samt myndighetsfakta. Det är 
mestadels regeringens och myndigheternas officiella webbplatser som använts. Dessa har 
bedömts vara trovärdiga källor. Webbplatserna kan uppdateras och dokument kan tas bort och 
detta bör tas i beaktning. För att säkerställa verifikation av använda referenser, har kopior 
tagits på allt material för egen arkivering.

                                                 
48 Holme & Solvang, (1996) 
49 Gustavsson, (2003) 
50 Gummesson, (2004) 
51 Merriam, (1994); Trost (2005) 
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3 Teori 
 
Denna del tar upp de teorier som anses vara relevanta för studien. Inledningsvis beskrivs hur 
styrning för den offentliga verksamheten har förändrats. Därefter redogörs för de vertikala 
problemen, mål- och resultatstyrning, organisationens struktur och kultur, samt den 
horisontella samverkan och krav på förändring. 
 

3.1 Styrning 
För att lättare förstå de hinder som ska identifieras i studien inleds teorin med en beskrivning 
om nya styrformer. 

3.1.1 New Public Management 
De senaste decennierna har kraven på myndigheterna från medborgare och företag ökat, 
samtidigt som det har det blivit svårare att leva upp till dessa krav, då antalet frågor liksom 
komplexiteten i frågorna har ökat. Bland annat har antalet personer med sammansatta behov 
som behöver stöd från samhället ökat. Samhällsapparaten är sektoriserad och uppdelad på 
många olika myndigheter, vilket leder till att många olika aktörer är inblandade i en viss 
fråga. Denna utveckling har gjort samverkan till en nödvändighet.53 För att möta nuvarande 
och kommande utmaningar arbetar regeringen med en aktiv förvaltningspolitik. I regeringens 
förvaltningspolitiska handlingsprogram från år 2000 lyftes bland annat tre ledstjärnor för 
statsförvaltningen fram: 
 
Medborgarfokus – tillhandahålla tjänster på ett sådant sätt att det ger största möjliga nytta för 
medborgare, företag med flera inom givna ekonomiska ramar 
Effektivitet – att åstadkomma resultat och nå fastställda mål och att detta sker 
kostnadseffektivt. 
Samverkan – att inte luckor i ansvaret mellan myndigheter uppstår inom ramen för det 
offentliga åtagandet. 
 
Byråkrati är organisationsformen som kan likställas med den statliga verksamhetens 
organisationsform, anser Sundström54. Den byråkratiska organisationsformens egenskaper 
innebär fastställd arbetsfördelning, tydlig definierad hierarki, uppsättning generella regler som 
styr verksamheten mm.55 Med andra ord är styrformen hierarkisk (vertikal), vilket innebär att 
beslut fattas högst upp i organisationen och ska gälla för alla. Den byråkratiska 
organisationsformen som råder idag passar dock inte ihop med de nya kraven från 
medborgarna. Det har därmed uppmärksammats problem med den organisationsform som 
råder och kritik har riktats mot den byråkratiska organisationsformen och det har ställts krav 
på förändring.56  
 
Under 1980-talet kom många länder (framförallt OECD-länder) att införa New Public 
Management (NPM) i den offentliga verksamheten. NPM används för att beskriva styrning 
som fokuserar på att sätta medborgaren och ansvarstagandet i fokus. NPM fokuserar även på 
strukturella eller organisatoriska möjligheter som skapas genom decentraliserad kontroll, 
                                                 
53 KKR 220/2004/094   
54 Sundström, (2003) 
55 Hatch, (2002) 
56 Deleon, (1998). 
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vilket ger fler alternativa servicemöjligheter. NPM förespråkar inte att staten ska sluta att 
utföra vissa uppgifter, utan handlar istället om att få saker och ting bättre gjorda, med andra 
ord effektivisering.57 Organisationen måste bli mer flexibel för att kunna svara på 
förändringar som sker inom organisationen men även i dess omvärld. Men denna förändring 
menar många skapar problem, då det skapas ett utbytesförhållande mellan den traditionella 
styrningen och viljan att kunna vara flexibel, kreativ och effektiv. Ju mer som används av det 
ena förhållningssättet till styrning, ju mer måste tas från det andra.58 Detta innebär att det 
måste finnas en balans mellan den vertikala styrningen och den horisontella samverkan. 

3.1.2 Den moderna verksamhetsstyrningen 
Begreppet effektivitet delas ofta in i formerna inre respektive yttre effektivitet. Den inre 
effektiviteten fokuserar på kvoten mellan input och output, medan den yttre istället fokuserar 
på måluppfyllelse.59 För att utvärdera den offentliga sektorn finns behov av objektiva mått, då 
dessa ska mäta den måluppfyllelse som verksamheten uppnått. Gardner delar in resultaten i 
prestationer (outputs) och effekter (outcome). Prestationer är de tjänster eller produkter som 
myndigheterna åstadkommer för att uppfylla sina åtaganden. Effekterna däremot är de 
förändringar i samhället som inte skulle ha kommit till stånd utan myndigheternas insatser. 
Detta kan verka en aning okomplicerat, men i verkligheten är det desto svårare att mäta inre 
och yttre effektivitet. Sköldberg menar att det i regel är lättare att mäta kostnadssidan för de 
aktiviteter en organisation genomför, än intäktssidan.60 Traditionell ekonomistyrning bistår 
ofta med svag information kring organisationens yttre effektivitet, dvs. lite fokus på 
intäktssidan. Modern verksamhetsstyrning däremot, strävar efter förbättringar inom de 
kvalitativa delarna och lägger stor vikt på information och kunskap om yttre effektivitet. 
Effektivitetsbegreppet har alltmer kommit i fokus i den statliga sektorn på senare år. Detta 
beror främst på de ökade kraven från medborgarna. Den nya verksamhetsstyrningen innebär 
också att fokus har gått från enheter till helhetsbegrepp. Det ska finnas en 
målöverensstämmelse, där styrningen utformas på ett sådant sätt att det som är bra för delen 
även är bra för helheten.61 Effekten av samverkan innebär att måttet ska fokusera på 
gemensamma effekter vilket kräver helhetssyn. Det gör mätningen komplex och därför sker 
den inte, trots att det är viktigt för att samverkan ska vara både effektiv och motiverande. För 
att kunna mäta effekten av samverkan krävs ett mål- och resultatstyrningssystem som 
möjliggör en länk mellan dels målens mått, dels de specifika aktörerna samt de 
bakomliggande intentionerna med målen.62  
 
Förutom styrning genom resultat, handlar styrning även om att skapa ett klart samband mellan 
resursåtgång och resultat. Effektiv styrning förutsätter en genomtänkt styrprocess som syftar 
till att påverka organisationens beslut och beteende i önskvärd riktning. I en sådan styrprocess 
ingår såväl styrelement som engagerar medarbetarna och driver arbetet mot uppställda mål, 
som instrument för nödvändig kontroll och uppföljning. Det finns olika styrmedel för att 
påverka organisationen och de enskilda medarbetarnas agerande. Dessa kan bland annat 
vara63:  
 

                                                 
57 http://www1.worldbank.org/publicsector/civilservice/debate1.htm, 051021, 12.10. 
58 Deleon, (1998). 
59 Grönlund & Söderqvist, (2005) 
60 Sköldberg, (2002) 
61 KKR 220/2004/094  
62 Page, (2004) 
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• Organisatoriska styrmedel, t.ex. organisationsstruktur, arbetsordning, besluts- och 
ansvarsfördelning. 

• Ekonomiska styrmedel, t.ex. anslagstilldelning, medelsfördelning, budget, belönings- 
och incitamentsstruktur. 

• Administrativa styrmedel, lagstiftning, föreskrifter, regler och rutiner. 
• Styrmedel för verksamhetens inriktning, t.ex. mål, nyckeltal, resultatkrav och 

resultatdialog, uppföljning, strategier, vision och verksamhetsidé. 
• Indirekta styrmedel, t.ex. utvidgning organisationskultur och värderingar. 
 

Enligt Lindvall är den moderna verksamhetsstyrningens ambition att utveckla en vertikalt 
orienterad ekonomistyrning till en horisontellt orienterad verksamhetsstyrning. I detta ligger 
inte någon motsättning mellan processtyrning och mål- och resultatstyrning, menar Lindvall. 
Det vore att feldefiniera problemet. Problemet ligger inte där, utan i den funktionsbaserade 
(vertikala) styrningen och hur mål- och resultatstyrningen i praktiken ofta kommit att 
tillämpas. I myndighetsvärlden handlar det därmed om att gå från en funktionsbaserad 
(vertikal) styrning till en processbaserad (horisontell) styrning samt att utveckla mål och 
resultatstyrningen så att olika perspektiv balanseras bättre än vad som är fallet i dag. Kärnan i 
en modern verksamhetsstyrning är därmed den processorienterade organisationen. Process 
innebär att utgå från behov som ska tillfredställas. Syftet med processen och dess brukare blir 
därmed en viktig utgångspunkt när processerna skall identifieras.64 Det som kännetecknar en 
process är dess egenskaper.65 
 

• Har en kund. I den offentliga sektorn blir kunden en medborgare, brukare, klient, 
patient eller företag beroende på vilken typ av process det gäller. Fokus ändras från 
att ha utgått inifrån verksamheten till att betrakta verksamheten från medborgarens 
eller brukarens synvinkel. Det handlar om att förstå deras behov och hur dessa kan 
tillfredsställas. Processer som inte värderas utifrån medborgarens synvinkel har en 
tendens att åstadkomma egenskaper som passar de anställdas bekvämlighet. En 
medborgare har sällan andra alternativ till myndighet i jämförelse med vad en kund 
har mot ett företag. Det råder ofta en monopolställning för myndigheter. Detta gör att 
det är viktigt för myndigheten att fråga sig vad meningen med dess verksamhet är och 
vilka de är till för.  

• Skapar värde. Processen bearbetar input för att ge värdefullare output. När 
verksamhetens processer är identifierade så att de uppfyller verksamhetens syfte ska 
målen sättas upp utifrån vad processerna ska prestera. På så sätt kommer yttre 
effektivitet, medborgartillfredställelse och kvalitet i fokus. Detta driver medarbetarna 
och verksamheten på ett bättre sätt än kostnadseffektivitet, då det är en bättre 
motivationsfaktor. 

• Har en början och ett slut. En process utgår från ett behov som ska tillfredställas och 
avslutas när behovet är tillfredställt. Processen existerar med andra ord utifrån ett 
behov. 

• Återupprepas. Processen genomförs eller används flera gånger, vilket gör att den kan 
bli bättre och mer effektiv. Det nya processparadigmet bygger på ett systemsynsätt där 
fokus är mer cirkulärt än linjärt, vilket det traditionella funktionsorienterade 
paradigmet lade vikt på.66  

 

                                                 
64 Lindvall, (2001) 
65 KKR 220/2004/094 
66 Ljungberg & Larsson (2001). 



”Även byråkrater kan vara icke stelbenta” 

 22 

Den traditionella ekonomistyrningen, har utgått ifrån att individerna i organisationerna är lata 
och ansvarslösa och därför krävs mycket kontroll och motivation genom belöningar och 
bestraffningar.67 Den moderna verksamhetsstyrningen baseras på att individerna vill göra ett 
gott arbete och att en bra vägledning genom vision och tydligt syfte med verksamheten leder 
till att alla arbetar åt samma håll och energi ges i det dagliga arbetet. För att kunna 
implementera den moderna verksamhetsstyrningen krävs att ledningen på alla nivåer 
anammar den syn på medarbetare som den moderna verksamhetsstyrningen baseras på och 
som också har en förmåga att göra det i praktiken. Ledningens roll är avgörande för den 
moderna verksamhetsstyrningens möjlighet att integreras i organisationen.68 Trots att NPM 
(New Public Management) och den nya verksamhetsstyrningen har funnits en längre tid har 
det inte blivit en dominerande styrningsform generellt sätt. Det råder fortfarande starka 
hierarkiska byråkratier med vertikal styrning som det tycks vara svårt att frångå. 69  
 

3.2 Vertikala problem 
Nedan redogörs för hur den vertikala processen går till, därefter redogörs för de två vertikala 
problemen mål- och resultatstyrning samt organisationens struktur och kultur.  
 
De vertikala och horisontella dimensionerna involverar sina egna typiska processer. Den 
vertikala samordningsformen eller styrningen, sker vanligtvis genom ordergivning, tillsyn, 
strategier, regler, planläggning och kontrollsystem. Vertikal samordning passar bäst i 
organisationer som arbetar med relativt stabila, rutinmässiga uppgifter. Matheson framhåller 
att styrning i den vertikala axeln har stärkts på bekostnad av den horisontella axeln, vilket har 
lett till att den politiska debatten och stödet hos medborgarna för den aktuella politiken har 
begränsats.70 
. 
Enligt Matheson ingår två huvudprocesser i det vertikala planet. Ett flöde neråt av 
delegationer från överordnande till underordnande instanser som består av direktiv och 
arbetsuppgifter, samt ett flöde uppåt i organisationen med rapporteringar och 
avrapporteringar. Detta innebär att överordnande instanser vanligtvis bekräftar de 
underordnade instansers beslut, istället för att utveckla egna. Detta moment, att de 
överordnade instanserna kan överväga och värdera innehållet i flödet underifrån, innefattar 
deras auktoritet, inte möjligheten att ta beslut med substans. De överordnande har också ett 
bredare perspektiv på politiska och ekonomiska ställningstaganden än de underordnande. 
Underlydande enheter försöker förutse vad som kan vara intressant för överordnande enheter 
utifrån ställningstaganden om politisk känslighet, kostnad och frågornas vikt. Det politiska 
reformarbetet är därmed egentligen en process, i vilken underlydande enheter genomför 
analyser inom olika områden inom de riktlinjer som överordnande enheter bestämmer. 

3.2.1 Mål- och Resultatstyrning 
I slutet av 1980- talet började modellen mål- och resultatstyrning att användas för styrning av 
den statliga verksamheten. Modellen kom till på 1950-talet i USA av Peter Drucker.71 En av 
anledningarna till att staten införde mål- och resultatstyrning var för att öka riksdagens makt 
och samtidigt minska detaljstyrningen72. Offentliga förvaltningar i Sverige har idag en 
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hierarkisk (vertikal) styrning och myndigheterna styrs då främst genom mål- och 
resultatstyrningen. ”Resultatstyrningen innebär att mål anges, att resultat följs upp och att en 
bedömning görs som kan ligga till grund för åtgärder. Mål sätts av regering och riksdag men 
myndigheterna ges frihet att välja medel för att nå målen. Resultatet följs upp mot målen 
varefter regering/riksdag har till uppgift att vidta ”rätt” åtgärder.” 73 Istället för att 
detaljstyra ska politikerna styra genom tydliga mål för de olika verksamheterna. När målen 
kommer till myndigheterna ska de brytas ned till och förses med relevanta mått. I denna 
process är det nödvändigt att de som ska ställas ansvariga för måluppfyllelsen får vara med, 
då det utvecklar en känsla av förpliktelse.74 Hur målen formuleras blir därför viktigt. Enligt 
Ekonomistyrningsverket kan mål användas både för styrning och för uppföljning. Målen är ett 
sätt för regeringen att visa på vad de vill uppnå med verksamheten. Därför används målet som 
ett styrmedel som leder verksamheten dit regeringen vill. Målet är också ett kontrollverktyg, 
eftersom den som delegerat ut en uppgift kan se måluppfyllelsen. Svensson menar att mål kan 
ha olika karaktär och skiljer på tre stycken: Inriktningsmål (gemensam grundsyn, affärsidé 
eller verksamhetsidé), Effektmål (konkreta mål, mätbara) samt Produktionsmål, (detaljerade, 
relaterade till den direkta verksamheten).75  
 
Som nämns ovan är det bra att kunna mäta måluppfyllelsen, så att en utvärdering av den 
offentliga verksamheten kan göras. Resultatet delas därför in i prestationer (outputs) och 
effekter (outcome). De två vanligaste måtten för att mäta måluppfyllelse är produktivitet och 
effektivitet. För att erhålla måttet produktivitet divideras antalet prestationer med resurser 
(inputs). För att få fram effektiviteten ställs resultatet av effekterna i relation till de ingående 
resurserna.76 För samverkan ligger fokuseringen främst på gemensamma effekter, vilket har 
visat sig vara svårt att mäta. Även utan samverkan är det svårt att mäta hur dessa effektmål 
ska mätas. Det saknas också historiska underlag och standarder för hur samverkansmål skall 
utvärderas, vilket försvårar problemet ytterligare.77 
     
    Resultat (mål) 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 3. Från resurser till effekter. (Karlberg & Tiderman, 2005) 
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3.2.2 Fördelar och nackdelar med mål- och resultatstyrning  
Målstyrningen kan ge ökad handlingsfrihet åt de anställda och öka motiveringen att nå målen, 
genom att det ges möjlighet att utveckla nya och effektivare metoder.78 Den politiska 
styrningen blir också mer positiv genom att styrningen koncentreras till det som är väsentligt 
och inte på detaljer. En nackdel kan vara att människor kan tendera att bara fokusera på det 
som mäts.79 Myndigheterna blir så fokuserade på de egna målen och ignorerar vilken inverkan 
det har på de övriga myndigheterna.80 Det kan också vara negativt med allt för stort fokus på 
de egna målen då det är svårt att mäta prestationer och effekter i en offentlig verksamhet. 81  
 
Enligt Rombach finns det en rad problem med målstyrning och processen att bryta ned mål. 
Han menar att det inte tydligt framkommer hur målen ska brytas ned till delmål och 
individuella mål. Enligt Rombach är förvaltningsmålen ofta oklara och oförenliga samt svåra 
att mäta, framför allt mål gällande effektivisering och samverkan. De uppfyller inte något utav 
SMART - kriterierna vilka är: Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta.82 
Det finns även problem mellan tjänstemän och politiker, den så kallade principal/agent 
relationen, där informationen är asymmetrisk dvs. den ena parten har inte tillgång till den 
information som den andra har. Detta ger tjänstemannen ett informationsövertag.83  

3.2.3 Organisationens struktur och kultur  
Enligt Jacobsen & Thorsvik innefattar begreppet organisation en verksamhet bestående av ett 
socialt system som är medvetet konstruerat för att nå bestämda mål. Med socialt menas att 
organisationen består av en grupp människor som samarbetar. Ordet system innebär att 
gruppen är avgränsad från omvärlden genom att den utgör en helhet som samarbetar för att nå 
de gemensamma målen.84 Enligt Hatch finns det många teorier inom området 
organisationsteori85.  I denna studie har endast två teorier valts, vilka är struktur och kultur, då 
dessa anses relevanta. Strukturen ger en förklaring till den hierarkiska miljö som 
myndigheterna verkar i. Kulturen speglar hur individerna, som verkar inom myndigheterna, 
blir formade av sin organisation. Båda dessa aspekter leder till problem vid samverkan. 
 
Organisationens struktur 
Struktur handlar om relationer mellan delar av en organiserad helhet. Enligt denna definition 
kan strukturbegreppet tillämpas på väldigt mycket. En byggnad kan t.ex. utgöra en struktur av 
relationer mellan grund, bjälklag väggar och tak.86 Bohlman och Deal beskriver struktur som 
de stabila mönster som finns i en organisation. Organisationer fördelar ansvar till olika aktörer 
och skapar regler, policys, procedurer och hierarkier i syfte att samordna aktiviteterna. 
Problem kan dock uppstå när strukturen inte är anpassad efter situationen.87 Den berömde 
tyske sociologen Max Weber tänkte sig organisationer som sociala strukturer (byråkratier) 
som bestod av makthierarki, arbetsfördelning samt formella regler och tillvägagångssätt. 
Vissa menar att det är naturligt att dela in organisationer hierarkiskt, då det är en 
grundläggande del av livet. Detta grundar sig i hur djurvärlden byggs upp och uppfattas som 
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en utvidgning av dessa naturliga tendenser. Andra anser att detta är ett sätt att legitimera den 
maktfördelning som gör att vissa grupper eller individer kan dominera över andra.88 
 
Weber menade att hierarkibegreppet speglar en fördelning av makten på olika positioner i 
organisationen. Den makt som i denna situation kan liknas vid auktoritet eller befogenhet, ser 
till att den som innehar en viss position har vissa rättigheter, bland annat rätten att kunna ge 
order till andra och belöna eller bestraffa. Positionen tillfaller dock bara en person under en 
viss tid. Om personen lämnar sin position (avsked, befordran, pension) stannar makten kvar 
till den som tar över positionen. Makten en person har vid en viss position förmår honom eller 
henne att påverka de individer som är underordnade. Kommunikationen är då nedåtriktad. Det 
finns dock formella rapporteringsskyldigheter i en hierarki som går uppåt i organisationen via 
kommunikationskanaler. När varje position i en organisation är underställd en annan, gör 
maktfördelningen och den vertikala kommunikationen tillsammans, att individer med en hög 
position får information och kan styra, kontrollera och uppmuntra goda prestationer hos alla 
individer som befinner sig längre ner i organisationen. Arbetsfördelningen definierar hur 
ansvaret är uppdelat i organisationen, den kopplar samman individ och uppgift och styr hur 
arbetsuppgifterna grupperas tillsammans i organisatoriska enheter, som avdelningar och 
divisioner. Arbetsfördelning gäller även hur chefernas uppgifter är uppdelade.89 
 
Ansvarsfördelning ses ofta som hierarkiskt i människors medvetande, där ledningen indelas 
vertikalt och likaså ansvarsfördelningen. Budget, planering och prestationsutvärdering ses 
även detta i vertikala termer. Det finns med andra ord en begränsad syn på självstyre, 
beslutsrätt och lokala initiativ, viket ofta genomsyrar ledningen.90 När en organisation växer i 
storlek, blir mer komplex eller hanterar omfattande osäkerhet och ömsesidigt beroende räcker 
inte makthierarkin för att integrera alla aktiviteter som definieras av arbetsfördelningen. Här 
måste många tilläggsmekanismer till och utformas för att fylla luckorna mellan den 
samordning som hierarkin skapar och den som krävs utifrån arbetsfördelningen.91 Det har 
dock skett en utveckling av synen på ansvarsfördelning och ledning. En mer öppen syn till att 
ge lokala ledningar mer relevant information har skapats för integration och samarbete. Detta 
har lett till att det är allt vanligare att ledningsprocesser överskrider sina lokala 
organisationsgränser. Mer tid och övervägande har getts till integration mellan nätverk i 
organisationerna. Betydelsen av samverkan med andra organisationer har lett till en 
medvetenhet om vilken roll samarbete kan betyda för organisationers framgång. Tidigare 
forskning på detta område har ignorerat sådana förändringar och fortsatt att fixera sig vid den 
traditionella hierarkiska organisationsstyrningen. Därför innehåller mycket av den nya 
ansvarsfördelningen delar från den gamla skolan.92   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
88 Hatch, (2002) 
89 Hatch, (2002) 
90 Hopwood, (1996) 
91 Hatch, (2002) 
92 Hopwood, (1996) 
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Organisationens kultur 
Kultur handlar om betydelser, innebörder, meningar och symbolik, inte om yttre, objektiva 
ting. Kulturen avspeglar sig således på beteendeplanet och kan spåras i handlingar, händelser 
och materiella ting, men det refereras dock inte till dessa yttre, observerbara förhållanden i 
sig, utan uppfattningar och föreställningar om dessa. T.ex. kan en symbol ha olika mening 
beroende på kulturellt sammanhang. Kulturens kärna innebär med andra ord de gemensamma 
föreställningarna; tolkningar, betydelsegivningar, innebördesbestämningar, vilket förenar en 
grupp.93  
 
                    Kulturdimension 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Organisationskultur utifrån två synsätt. (Alvesson, (1992); Lind & Alvesson, (1998), 
sidan 97) 
 
Genom dessa två bilder visas hur organisationskultur kan ses på två olika sätt. Den vänstra 
bilden avgränsar organisationskultur till särskilda värderingar, ideal och tankesätt som 
existerar vid sidan av, men i samspel med de mera objektiva delarna av verksamheten. Kultur 
ses med andra ord som ett subsystem i en organisation. Bilden till höger, metaforsynen, 
innebär att även de objektiva delarna förstås i kulturella termer. Med detta menas att allt är 
kulturella fenomen och kulturen finns där vi minst av allt anar det. Ett exempel på detta kan 
vara budgetprocessen som är ett viktigt styrinstrument i staten. Budgetering och 
resultatuppföljning symboliserar förnuft, rationalitet, konsensus och framsteg. Däremot 
åstadkommer inte budgeten i sig dessa ideal. ”Budgetering med sin aura av rationellt, 
målstyrt handlande kan ses som en formell procedur eller en fasad som offentliga 
förvaltningar nyttjar i syfte att bevara eller öka sin legitimitet … Att producera budgetar 
varje år är ett sätt att signalera att organisationer agerar rationellt”94. Enligt Bastøe & Dahl, 
är organisationskulturer förhållandevis seglivade. De menar att trots att alla i en organisation 
byts ut mot andra personer, kommer samma gamla historier och normer dyka upp igen, då 
kriser uppstår eller då någon försöker förändra tänkandet eller handlingsmönstret.95 Det 
innebär att kulturen kan hindra en organisation från att ändra ett visst handlingsmönster, då 
den är seglivad och ständigt ”återkommer”.  
 
 

                                                 
93 Alvesson. (1998)   
94 Alvesson, (1998), sidan 98. 
95 Bastøe & Dahl (1996) 
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3.3 Horisontell samverkan 
Nedan beskrivs vad den horisontella samverkan innebär och hur det går att koppla till en 
processbaserad organisation. Avslutningsvis redogörs problemet krav på förändring. 

3.3.1 Samverkan och processtyrning 
Bredvid den vertikala axeln i staten finns den horisontella som baseras på samtal, 
förhandlingar och avtal. Painter menar att: ”it is now commonplace to think of modern 
government structures as ”multi-organisational” networks or ”loosely coupled” 
organisational systems rather than as hierarchies of command and control”96. I denna studie 
innebär samverkan att organisationerna bibehåller sina ursprungsmål, men agerar parallellt för 
att nå ett gemensamt slutmål, exempelvis effektmål.97 I en processbaserad organisation är 
samverkan ett måste. Samverkan och process hör därmed samman. För att kunna arbeta 
processorienterat, måste det ske en samverkan mellan de olika aktiviteterna som bidrar till 
processen. Därmed kan sägas att vi definierar begreppet process enligt KKR:s (Statens 
Kvalitet- och Kompetensråds) definition ”en kedja eller ett nätverk av länkande aktiviteter 
som i ett återkommande flöde skapa värde för en kund”98. I studien uppstår behovet att 
samverka till följd av att flera myndigheter ingår i en och samma medborgarprocess.  
 
Den statliga förvaltningspolitiken syftar till att skapa organisations-, styr- och ledningsformer 
som ger förutsättningar för att de tre grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och 
effektivitet skall få genomslag i hela förvaltningen. Förvaltningspolitiken belyser vikten av att 
ge en bättre service åt medborgare och företag, då förtroendet för den offentliga sektorn har 
minskat. En förbättringsåtgärd är bland annat ökad samverkan mellan myndigheterna. Dock 
nämns inte hur samverkan kan ske, utan det är upp till myndigheterna själva att lösa detta.99  
 
Enligt Quist finns olika sätt att samverka och han delar in dessa i tre olika varianter. 
Samverkan kan ske utifrån:100 

• En sammanhållen process. En tjänst levereras till medborgaren genom två eller flera 
aktörer. 

• En målgrupp. Värde för en målgrupp skapas genom ett flertal aktörers inblandning. 
Genom att identifiera aktörernas processer som berör målgruppen, kan samverkan ske 
i syfte att öka värdet för målgruppen. 

• En gemensam vision. Här saknas målgrupp. Värdet som de olika enheternas processer 
skapar kan vara riktad mot exempelvis en geografisk yta. 

 
Varje organisationsform har både fördelar och nackdelar och det gäller därför att finna en bra 
kombination. Det går inte att enbart arbeta med isolerade processer och då gå från ett primärt 
vertikalt till ett primärt horisontellt system. De ledande befattningarna blir dock färre i en 
processorganisation och mer ansvar ges ut i organisationen, empoverment101. ”Pyramiderna 
går inte helt att rivas, men de går heller inte att behålla nuvarande form. Vissa delar måste 
rivas och ersättas med annat, medan andra delar klarar sig med en om - och tillbyggnad… 
Viktigt att tänka på är dock att om man river något måste man veta vad och hur det ska 

                                                 
96 Matheson, (2000) sidan 48. 
97 Karlberg & Tiderman, (2005) 
98 KKR 220/2004/094 sidan 17. 
99 Regeringskansliet, (2000) 
100 Quist, (2005) 
101 Empoverment innebär att man med hjälp av kunskap och en tillåtande företagskultur ger medarbetaren 
befogenheter att fatta egna beslut,  
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ersättas”102. Nedan ges ett exempel på en processbaserad organisation. De olika 
avdelningarna är stödfunktioner till processerna och sköter verksamheten inom organisationen 
(vertikal styrning). Processerna är de som ger värde för kunden (horisontell styrning).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
Figur 5. Exempel på processbaserad organisation, (Ljungberg & Larsson, (2001) sidan 98). 
 
En processorganisation kräver att det operativa arbetet till stor del bedrivs i team. ”Ett team 
är en speciell sorts grupp som kännetecknas av att dess medlemmar arbetar tillsammans, 
integrerat och mot ett väl definierat gemensamt mål”103. Genom att sammanföra personer 
med olika kompetens i team kan de lära och inspirera varandra till att finna nya lösningar. 
Detta i sin tur medför att teamets totala resultat överstiger summan av de individuella 
prestationerna. Processorganisation innebär krav på helhetssyn. För att förstå hur hela 
processen fungerar krävs därför kunskap som är spridd mellan organisationerna. Teamarbete 
underlättar därmed denna process. 

3.3.2 Värdekedjan 
Processynsättet går att liknas vid Porters värdekedja. Ljungberg & Larsson, anser dock att 
värdekedjan hör till historien, då den inte speglar moderna organisationers komplexa värld.104 
De anser vidare att det är en form av linjär modell, vilket har ett begränsat värde i en icke-
linjär värld. Eftersom de undersökta myndigheterna i studien ingår i rättskedjan, kan den 
liknas vid en värdekedja. Modellen är en grund för processarbetet idag och anses därför vara 
relevant för denna studie. 
 
Enligt Porter skapas kundvärde105 eller medborgarvärde med hjälp av aktiviteter och genom 
att identifiera aktiviteterna skapas en värdekedja. Aktiviteter är det som organisationen 
faktiskt gör för att designa, producera, marknadsföra, leverera och ge service åt sina 
”produkter”. Det handlar om att identifiera goda, dvs. värdeskapande, kostnader och dåliga, 
dvs. icke värdeskapande, kostnader.106 Identifiering innebär därmed att organisationen kan 
eliminera det som är dåligt för verksamheten. Den får också fram både vad och var resurserna 
använts, men det går också att ställa frågan hur resurserna använts och om det skapar värde 

                                                 
102 Ljungberg & Larsson (2001), sidan 98. 
103 Ljungberg & Larsson (2001), sidan 91. 
104 Ljungberg & Larsson, (2001) 
105 I denna del likställs kund med medborgare. 
106 Bengtsson & Skärvad, (2001) 
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eller ej.107 Porter delar vidare in aktiviteterna i värdekedjan i primär- och stödaktiviteter. 
Primära aktiviteter har att göra med direkt värdeskapande av en vara eller tjänst, medan 
stödaktiviteter har som funktion att stödja huvudaktiviteterna och varandra. Aktiviteterna 
påverkar på så sätt varandra och beroende på hur de utförs kan de skapa positiv eller negativ 
verkan. Kopplingar förekommer även utanför värdekedjan både bakåt mellan myndigheter 
(leverantören) och framåt (kunder/medborgare). Det är även viktigt att förstå medborgarens 
värdekedja, eftersom organisationen ofta bidrar till dess input. Genom att förhålla sig så bra 
som möjligt till medborgarens värdekedja skapas därmed mer värde.108 

3.3.3 Processtyrning i staten 
I engelskan skiljs det mellan process control (processtyrning) och process management 
(processledning). I Sverige har begreppet haft olika innebörder genom åren, men ordet 
processtyrning innefattar idag styrning såväl som processledning. Inom staten har 
processtyrning gått från en form av regelstyrning. För ett tiotal år sedan betraktade 
Riksrevisionsverket (RRV) lagar, förordningar, föreskrifter, arbetsinstruktioner, anvisningar, 
rutiner etc. som styrmedel för processtyrning i en myndighet. Processtyrning passade därför 
enligt RRV:s uppfattning bäst på lokal nivå i myndigheten. På central nivå användes 
målstyrning. Idag handlar dock processtyrningen i staten om att lägga processynsättet till 
grund för hela verksamhetens styrning. 109 
 
Myndigheter arbetar på uppdrag av regeringen och styrs genom uppsatta mål samt regelverk. 
Utifrån dessa förutsättningar ska myndigheterna tillgodose brukarnas (medborgarnas) behov. 
En enskild medborgare kan dock ha behov som inte myndigheten klarar av att tillgodose. I 
dessa fall kan myndigheten, i dialog med brukaren, förklara vad de kan förvänta sig av 
myndigheten. Medborgaren har också flera roller, inte bara som brukare, utan också som 
finansiär. Som nämns tidigare vill medborgaren ha sina behov som brukare uppfyllda, 
samtidigt som medborgaren också i sin roll som finansiär vill ha en så kostnadseffektiv 
verksamhet som möjligt vid en given kvalité.110 Enligt Ansvarskommittén har medborgaren 
även en roll som uppdragsgivare gentemot myndigheten. Ur ett styrningsperspektiv är dock 
rollen som brukare främst av intresse. ”Genom att identifiera och beskriva processerna så att 
värdeskapandet i processerna blir tydligt ur ett brukarperspektiv, går det också att lägga 
dessa processer till grund för regeringens styrning av förvaltningen”.111 Genom att sätta 
medborgaren i centrum blir det tydligare för myndigheten att se till syftet med verksamheten. 
Utifrån syftet med politiken kan också ett syfte formuleras för processen. Målen för processen 
som helhet kan sättas och för de olika i processen agerande myndigheterna. 
Medborgarorientering har varit en aktuell fråga för förvaltningspolitiken sedan slutet på 1970-
talet. Regeringen visar också på att det är en prioriterad fråga i budgetpropositionen 
2003/2004. För att processynsättet skall kunna utnyttjas maximalt är det viktigt hur 
processerna identifieras. Att utgå från brukarens process är i många fall en framgångsfaktor. 
Om flera myndigheter ska kunna länkas ihop utifrån en medborgarprocess, förutsätter det att 
de olika myndigheterna identifierar sina respektive processer så att de får en grund för en 
myndighetsövergripande styrning baserad på syftet med hela processen. För att kunna styra 
och utveckla processen så måste logiken förstås som styr tjänsteproduktion och ger 
förutsättningar för styrningen. 

                                                 
107 Lindvall, (2001)  
108 Bengtsson & Skärvad, (2001)  
109 KKR 220/2004/094  
110 KKR 220/2004/094  
111 KKR 220/2004/094 sidan 42 
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3.3.4 Problem vid samverkan 
Som vi nämnt ovan kan samverkan ses som en organisatorisk process som strävar efter att nå 
ett gemensamt mål. I en samverkansmiljö är maktförhållandena mer komplexa än i de 
traditionella formella strukturerna t.ex. byråkratier.112 För att erhålla beslut i det horisontella 
planet kan behovet av att vara samstämmiga förhindra ett effektivt beslutsfattande. 
Samverkan involverar en större del förhandling om gemensamt mål, resursanskaffning och 
resursanvändning, operationella program och prioriteringar. Men samtidigt tillåter detta plan 
flera olika åsikter än i det vertikala planet. Det är dock ofta nödvändigt med ett 
förhandlingsarbete som i sig kan överskugga problemlösandet .113  
 
Den byråkratiska organisationsformen, som karaktäriserar den offentliga sektorn, bidrar till att 
samverkansformen får svårt att få fäste. I och med att myndigheterna är specialiserade på 
vissa specifika områden leder det till fokusering på den egna verksamheten. Trots att olika 
former av samverkan inom och mellan organisationer förespråkas, utvecklas fortfarande 
traditionella regler, hierarkier och styrtekniker, vilka motverkar de goda effekter som 
samverkan kan ge.114 Processynsättet anses enligt KKRs rapport Processbaserad 
verksamhetsstyrning i staten, ha stor potential i den offentliga sektorn när det gäller att öka 
effektiviteten och kvaliteten.115 Enligt Sullivan och Skelcher, anses det vara lättare att 
samverka mellan olika offentliga organisationer. Dock anser de vidare, att olika politiska mål, 
professionella perspektiv och hierarkiska relationer försvårar samverkan.116 

3.3.5  Krav på förändring 
För att myndigheterna ska kunna samverka ställs det krav på förändring i både de vertikala 
och horisontella funktionerna. I en förändringsprocess krävs en stor förståelse för varför en 
förändring sker, vad det innebär samt hur förändringen ska gå till, för att den ska kunna 
genomföras och bli accepterad av alla. Förändringen måste vara förankrad hos ledningen om 
den ska spridas till resten av organisationen. Det krävs också att det finns så kallade 
eldsjälar117 eller boundary-spanners för att få samverkan eller en förändringsprocess att 
fungera. Dessa personer brukar finnas i alla organisationer, både vertikalt och horisontellt.118 
För att dessa individuella initiativ till samverkan ska ske krävs det att organisationens struktur 
och kultur uppmuntrar till detta. Ofta glöms de individuella aspekterna bort i teorier kring 
samverkan.119 
 
Det finns olika orsaker till varför en organisation förändras. För den statliga verksamhetens 
del är det bland annat kraven från framförallt medborgarna som blivit högre och som gjort att 
samverkan mellan olika aktörer är en nödvändighet, men också att de måste förändra sig i takt 
med sin omgivning120. Enligt Senior är förändring inom en organisation något naturligt. Det 
går inte att arbeta på samma sätt hur länge som helst, eftersom organisationer idag verkar i en 
föränderlig miljö. Skillnaden mellan förändringarna handlar i stället om hur och i vilken 
omfattning de genomförs. Den naturliga förändringen i organisationer är dock mer komplex 
än man kan tro. Det råder delade meningar om vilka typer av förändringar som sker i 

                                                 
112 Williams, (2002) 
113 KKR 220/2004/094 
114 Brown m.fl. (2004) 
115 KKR 220/2004/094 
116 Sullivan & Skelcher, (2002) 
117 Gravesen, (2002) 
118 Williams, (2002), Sullivan & Skelcher, (2002) 
119 Williams (2002) 
120 KKR 220/2004/094 
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organisationer, men det går ändå att urskilja två grundtyper av förändringar; sammanfallande 
(convergent changes) och genomgripande förändringar (transformal changes).121  
 
Enligt en modell, gjord av Dunphy och Stace, kan organisationer arbeta med att förändra 
genom Finjustering (fine tuning), Ökad anpassning (incemental adjustment), Delomvandling 
(modular transformation) eller Helomvandling (corporate transformation). Finjustering 
innebär att organisationen ständigt arbetar med att finjustera matchningen mellan strategier, 
strukturer, människor och processer. Ökad anpassning innebär att organisationen gör 
modifieringar (ej radikala) för att anpassa sig till gemensamma organisationers strategier, 
strukturer och ledarskapsprocesser, t.ex. utöka försäljningsområde, förbättra 
produktionsprocessen mm. De två sista förändringarna är Dunphy och Staces rambrytande 
förändringar; delomvandling, vilken innebär stora omstruktureringar i en eller flera delar av 
organisationen och helomvandling som karaktäriseras av förändringar i strategier och mål, 
vilket leder till stora förändringar i hela organisationen.122 Se illustration nedan för bättre 
förståelse. Förändringarna blir allt större och innefattar mer av organisationen ju längre till 
höger man kommer. 
 
 
Fine tuning       Incremental adjustment        Modular transformation       Corporate transf. 
 
 
Figur 6. Dunphy & Staces olika typer av förändring, (Senior, (2002), sidan 44). 
 
Del- och helomvandling skulle egentligen inte behöva vara nödvändiga om det vore så att 
organisationer ständigt förändrade sig i takt med sin omgivning. Dock hamnar människorna i 
vissa organisationer ofta i ett rutinerat mönster, genom att de anser att arbetssättet fungerar, 
därmed finns inte någon anledning till förändring. Detta leder till att organisationens 
strategier, strukturer och processer blir gamla och de signaler som visar på behov av 
förändring inte uppmärksammas. Till slut hamnar organisationen i en akutsituation, då endast 
rambrytande förändringar kan lösa problemen. Myndigheterna ska ständigt ompröva sitt 
arbetsinnehåll och arbetssätt, eftersom de verkar i ett föränderligt samhälle, menar 
regeringskansliet.123 Trots det finns det krav på större förändringar inom den statliga 
förvaltningen.  
 
Gravesen skriver att organisationer ofta kör på i ”gamla hjulspår”, när den ursprungliga 
affärsidén blivit framgångsrik. Ofta glöms de antaganden som låg till grund för affärsidén och 
framgångsmönstret internaliseras i organisationskulturen. Enligt denna teori ”kör många 
framgångsrika organisationer i diket” 124 när de för länge följt sin framgångsstrategi. Enligt 
Gravesen har strategiarbete länge byggts på ett deduktivt tankemönster, eftersom 
organisationen inte ser till hur verkligheten förändras. Det gör att ett induktivt tänkande i 
strategiprocesserna kunde vara att föredra, vilket Gravesen kallar policy deployment och 
employee involvment. Tanken är att låta samtliga medarbetare vara med i beslutandet av mål, 
vilket på så sätt gör att målen troligtvis i högre grad förverkligas. Detta menar Gravesen är en 
bra idé, men enligt hennes fältstudie desto svårare att åstadkomma i verkligheten. Quinn 
menar att det handlar om ” logical incrementalism”, vilket innebär att organisationens ledare 
inte i detalj ska planera den strategiska vägen fram till målen. Det är viktigt att ta hänsyn till 
                                                 
121 Senior, (2002) 
122 Senior, (2002) 
123 Regeringskansliet, (2000) 
124 Gravesen, (2002) sidan 262. 
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att förändringar kan ske och därför inte måla upp vägen fram till målet för tydligt. ”The result 
is an organisation that is feeling its way to a known goal, opportunistically learning as it 
goes”.125  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att ”Förbättringsprocesser är en process som är till för att 
initiera och eller underhålla ett evigt pågående arbete för att bli bättre och för att förflytta 
organisationen från det gamla till det nya. Där det nya är i rörelse. Förbättringsprocess 
omfattar allt och alla i organisationen”.126 

3.4 Sammanfattning  
Det teoretiska kapitlet ska ge läsaren en bättre förståelse för vilka problem som är förknippade 
med horisontell samverkan. Kapitlet har tagit upp och diskuterat vad de två vertikala 
problemen, mål- och resultatstyrning samt organisationens struktur och kultur, innebär och 
hur dessa kan utgöra problem för horisontell samverkan.  Det har även redogjorts för den 
horisontella samverkan utifrån ett processynsätt. Här har vi visat på hur en organisation via 
processer lättare kan samverka. Kapitlet innefattar slutligen en redogörelse för ett av de 
horisontella problemen ”krav på förändring” för att läsaren ska få en bättre förståelse för hur 
svårt det kan vara att förändra sin organisation. Detta utgör därmed den teorietiska 
referensramen och är grunden för resten av studien. Nedan visas en översikt vad teorin har 
behandlat samt övergången till empirin. 
 

Teori                 Empiri  
           Vertikala problem             Vertikala problem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Horisontell samverkan         Horisontella problem  
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Översikt av teorin och empirin 

                                                 
125 Senior, (2002), sidan 46. 
126 Gravesen, (2002) sidan 223. 
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4 Empiri 
 
Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av de fyra myndigheterna i rättskedjan. Därefter 
sammanställs de genomförda intervjuerna genom en uppdelning mellan de vertikala 
problemen (mål- och resultatstyrning, organisationens struktur och kultur) och de 
horisontella problemen (tekniska möjligheter och begränsningar samt krav på förändringar). 
 

4.1 Presentation av de undersökta myndigheterna 
Till Rättsväsendet hör de myndigheter som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet. 
Domstolarna utgör stommen inom rättsväsendet. Till rättsväsendet räknas också de 
brottsförebyggande och utredande myndigheterna, dvs. Polisen, Åklagarmyndigheten och 
Ekobrottsmyndigheten samt Kriminalvården. Även andra myndigheter kan ha uppgifter som 
knyter an till rättsväsendet som t.ex. Kronofogdemyndigheten.  Dessa myndigheter kommer 
dock inte att studeras i denna studie p.g.a. utrymmesskäl. Justitiedepartementet ansvarar i 
Regeringskansliet för Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsväsendet samt Kriminalvården. 
(Se bilaga 1 för mer information) Regeringen fastställde i regleringsbrevet för år 2004 att det 
gemensamma målet för rättsväsendet är den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet. Målet 
för kriminalpolitiken är att brottsligheten ska minska och människors trygghet öka. 
Verksamheten ska utgå från medborgaren.  
 
Nedan kommer en beskrivning av de fyra myndigheterna Polisen, Åklagarmyndigheten, 
Domstolsväsendet samt Kriminalvården som vi avsett att studera och vilka alla ingår i den s.k. 
rättskedjan. Det bör nämnas att när rättskedjan nämns i resterande text är det de fyra ovan 
nämnda myndigheterna som vi syftar till. 

4.1.1 Polisen 
Polisen har idag drygt 23 600 anställda och är därmed en av de största statliga 
verksamheterna. Polisens verksamhet regleras utöver de vanliga förvaltningslagarna för 
offentlig verksamhet av Polislagen (1984:387). Polislagen är den viktigaste lagen, vilken 
direkt berör polisen. Polisförordningen och regleringsbreven för polisorganisationen är 
komplement till polislagen. Polisen består av Rikspolisstyrelsen, Statens Kriminaltekniska 
Laboratorium och 21 polismyndigheter.127 (Se bilaga 2 för Polisens organisationsstruktur) 
 
Rikspolisstyrelsens, RPS, är den centrala förvaltnings- och tillsynsmyndigheten för Polisen, 
där även Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ingår. RPS beslutar hur de medel som 
statsmakterna tilldelat Polisen ska användas mellan polismyndigheterna. RPS leds av 
rikspolischefen som utses av regeringen. Regeringen kan också ge RPS uppdrag att leda 
polisverksamhet för att förebygga brott och avslöja brott mot rikets säkerhet. Varje län utgörs 
av ett polisdistrikt som en polismyndighet ansvarar för. Polismyndigheten leds av en 
polisstyrelse och den dagliga verksamheten leds av länspolismästaren. Utöver en 
länspolismästare och biträdande polismästare finns en stab, länskriminalavdelning och 
ordningsavdelning.128 
 
Antalet ärenden som hanteras hos Polisen har ökat på nästan alla områden, i jämförelse med 
verksamhetsåret 2004. Under år 2004 har 202 852 ärenden redovisats till åklagare. 
                                                 
127 http://www.polisen.se/inter/nodeid=5652&pageversion=1.html 051014, 15.00. 
128 http://www.polisen.se/inter/nodeid=5652&pageversion=1.html 051014, 15.00. 
128 Polisens Årsredovisning (2004)  



”Även byråkrater kan vara icke stelbenta” 

 34 

Utredningsarbetet utgör en allt större del av polisverksamheten och har utvecklats i positiv 
riktning enligt rikspolischefen Stefan Strömberg.129 

4.1.2 Åklagarmyndigheten  
Den första januari 2005 inrättades den nya Åklagarmyndigheten ( s.k. enmyndighet) som från 
att ha innefattat sju tidigare myndigheter bestående av Riksåklagaren, samt sex regionala 
åklagarmyndigheter, nu är en samlad myndighet. Åklagarmyndigheten är den första 
enmyndigheten i rättskedjan. Genom omorganiseringen kommer resurser som tidigare krävts 
för administrativa uppgifter att omfördelas till utveckling och drift av den operativa 
åklagarverksamheten. Fyra utvecklingscentrum kommer att leda metodutveckling och tillsyn 
av verksamheten. Enligt riksåklagaren Fredrik Wersäll innebär den nya samlade myndigheten 
att ”förutsättningarna för en effektivare lagföring därmed ökat väsentligt”.130 (Se bilaga 2 för 
Åklagarmyndighetens organisationsschema) 
 
Åklagarmyndigheten har en central position i rättskedjan, genom att åklagarens uppgift är att 
leda förundersökning och ta beslut om åtal ska väckas. Den som är chef för Åklagarväsendet 
och utövar tillsyn över åklagarverksamheten är riksåklagaren. Han är den ende åklagare som 
får föra talan i högsta domstolen. Riksåklagarens talan förs i högsta domstolen av antingen 
överåklagarna, chefsåklagarna eller byråcheferna vid Åklagarmyndighetens rättsavdelning.131  
 
Åklagarmyndigheten har enligt Årsredovisningen för år 2004, uppfyllt samtliga krav som 
regeringen formulerat i regleringsbrevet. Trots goda resultat har det skett en kraftig ökning av 
ärenden från Polisen under senare tid, vilket innebär stora påfrestningar för 
Åklagarmyndigheten. Runt 11 procent (19 000 ärenden) har antalet ärenden ökat med från 
2001 till 2004. Trots minskad årsarbetande personal hade dock myndigheten budgeten i 
balans. Stora och ökande satsningar sker dock fortfarande inom Polisen, vilket leder till 
fortsatt ökat antal utredningar. Enligt Wersäll, är arbetsmängden redan stor och detta kan leda 
till problem för myndigheten i framtiden.132 I resterande del av studien kommer 
Åklagarmyndigheten att benämnas Åklagaren. 

4.1.3 Domstolsväsendet 
Domstolsväsendet innefattar de allmänna domstolarna där högsta domstolen, hovrätter och 
tingsrätter ingår, och förvaltningsdomstolarna, där regeringsrätten, kammarrätter och 
länsrätterna ingår. Domstolsväsendet innefattar också hyres - och arrendenämnderna, 
arbetsdomstolen, marknadsdomstolen och patentbesvärsrätten, samt rättshjälpmyndigheten 
som handlägger ärenden om rättshjälp. De allmänna domstolarnas huvuduppgift är att avgöra 
tvistemål och brottmål. Tingsrätternas beslut är i regel möjliga att överklaga till hovrätten. För 
att ett mål ska tas upp i högsta domstolen måste det få prövningstillstånd. Domstolsverkets 
arbetsuppgifter omfattar personalutveckling, service, utbildning och information, att meddela 
föreskrifter, råd och anvisningar samt att se till att verksamheten bedrivs effektivt.133 
Domstolsväsendet består av 116 olika myndigheter och nämnder.134 (Se bilaga 2 för 
Domstolverkets organisationsschema). 
 

                                                 
129 Polisens Årsredovisning, (2000)  
130 Åklagarmyndighetens Årsredovisning (2004)  
131 http://www.aklagare.se/nyweb3/Aklagarverksamheten.htm, 051013, 19.30. 
132 Åklagarmyndighetens Årsredovisning (2004) 
133 http://www.dom.se/ 051015, 11.00. 
134 Domstolsverkets Årsredovisning (2004) 
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Antalet mål som kommer in till landets domstolar har ökat för tredje året i rad. År 2004 kom 
det in 302 000 mål, en ökning med över 16 000 mål jämfört med föregående år. I resterande 
text kommer Domstolsväsendet att benämnas Domstolen. 

4.1.4 Kriminalvården 
Kriminalvårdens verksamhet ansvarar för Häktet (personer i väntan på rättegång), Fängelser  
(personer som dömts för brott) samt Frivård (personer som misstänks för brott, dömts till 
andra straff än fängelse eller blivit frigivna). Idag arbetar cirka 9000 människor inom 
Kriminalvården och de flesta är kriminalvårdare. 135  
 
Kriminalvårdsstyrelsen är den centrala förvaltningsmyndigheten för Kriminalvården. 
Styrelsen har ett huvudkontor och fem regionkontor. Regionkontorens uppgift är att vaka över 
kriminalvårdsmyndigheternas tillämpning av lagstiftning och utöva granskning över 
verksamhetens effektivitet. Styrelsen är chefsmyndighet för de lokala 
kriminalvårdsmyndigheterna. Generaldirektören är chef för kriminalvårdsstyrelsen och 
överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.136 (Se bilaga 2. Kriminalvårdens 
organisationsschema) Visionen för Kriminalvården är ”Bättre ut”, vilket innebär att 
Kriminalvården ska vara human och inriktningen är att hjälpa de dömda till ett bättre liv utan 
kriminalitet och droger. 137  
 
Under senare tid har det skett ett antal uppmärksammade rymningar från Kriminalvårdens 
anstalter. Detta tillsammans med en hög beläggning på anstalterna och en trolig ytterligare 
ökning av klienter i kriminalvården i framtiden, kräver mer personal och mer resurser för att 
klara av den hårda belastningen. Enligt Kriminalvårdens generaldirektör har 
kriminalvårdsstyrelsen tagit fram en effektiviseringsplan, där det bland annat ingår att 
Kriminalvården ska organiseras som en ”enmyndighet”, vilken ska börja verka från och med 
den första januari 2006. Förhoppningen är att detta kan minska kostnader och därmed öka 
effektiviteten.138 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
135 http://www.kvv.se/templates/KVV_Portal_targets.asp?id=1982, 051013, 21.00. 
136 Kriminalvårdens Årsredovisning, (2004) 
137 http://www.kvv.se/templates/KVV_Portal_targets.asp?id=1982, 051013, 20.30. 
138 Kriminalvårdens Årsredovisning (2004) 
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4.2 Rättskedjan  
Denna del är utarbetad utifrån de intervjuer som genomförts med sex personer från 
myndigheterna i rättskedjan. De muntliga intervjuer som genomfördes var med en respondent 
från Polisen, en respondent från Åklagaren, två respondenter från Domstolen samt två från 
Kriminalvården. De intervjuade personerna representerar den myndighet de arbetar för. När 
det i texten står att en viss myndighet anser något eller flera myndigheter anser något, är det 
svaren från de personliga intervjuerna som är underlaget. Nedan kommer en beskrivning över 
hur rättskedjan ser ut och hur det går till från brott till påföljd.  
 
Pol.  Åkl.  Dom  Krim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7. Rättskedjan (utarbetad utifrån intervjuer med de fyra myndigheterna)  
 
Det finns många olika ingångar till rättsväsendet. En anmälan om ett brott kan komma in till 
olika myndigheter, men det vanligaste är att någon från allmänheten anmäler ett brott till 
Polisen eller att Polisen upptäcker ett brott. När allmänheten anmäler ett brott kan det ha skett 
t.ex. en misshandel eller en stöld. Konkursförvaltare eller Skatteverket kan också göra 
anmälningar om brott till t.ex. Ekobrottsmyndigheten. Tullkriminalen kan upptäcka 
smuggling och anmäla detta till Åklagaren, vilket är ett annat exempel. Brott kan också 
misstänkas och då ”spanas fram” av Polisen, ett vanligt exempel på det är narkotikabrott.  
 
När en anmälan kommer in så registreras den hos Polisen i deras datasystem. Enligt 
Kriminalstatistik för år 2004139 uppgick antalet anmälda brott till 1 249 000 anmälningar. 
Utav dessa gick cirka 200 000 stycken ärenden vidare till Åklagaren. Resten försvinner på 
vägen, på grund av att det inte anses ha inträffat eller för att det inte går att påvisa att ett brott 
har skett. En mängd brott är av den typen där Polisen kan utfärda böter, genom så kallad 
ordningsbot. Vissa brott som går från Polisen till Åklagaren kan redan ha genomgått en 
förundersökning. I dessa fall skickas ett så kallat förundersökningsprotokoll från Polisen till 
Åklagaren. 
 
I vissa fall finns det inte någon direkt misstänkt, då blir Polisens uppgift att försöka lösa detta. 
De flesta av fallen leder dock inte fram till någon misstänkt, vilket kallas för ”ej 
spaningsresultat”. De brott som faktiskt leder fram till en misstänkt lämnas över till 
Åklagaren. Det bör dock nämnas att vissa fall lämnas över till Åklagaren trots att ingen 
missänkt finns, då handlar det oftast om miljöbrott och liknande. Det finns regler för vilka 

                                                 
139 Kriminalvårdsstyrelsen, Planeringsenheten, (2005) 
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brottstyper Polisen utreder helt själv och vilka som ska överlämnas direkt till Åklagaren. 
Brotten som tillhör Åklagaren är t.ex. mord, familjebrott, sexuella brott mm. I dessa fall 
agerar Åklagaren som förundersökningsledare och inte Polisen. Åklagarens respondent säger 
att de strävar efter att skjuta över både enkla och medelsvåra brott till Polisen, så att 
åklagarresurserna kan ägnas åt de grövre brotten. Åklagaren kan ta beslut om åtal (formellt 
yrkande om ansvar för visst brott), strafföreläggande (förfarande varigenom åklagare 
förelägger misstänkt person ett viss straff i form av böter som alternativ vid ringare brott) eller 
åtalsunderlåtelse (inget åtal). För år 2004 låg antalet väckta åtal på 152 000 stycken, 
strafföreläggande var antalet 38 900 och åtalsunderlåtelse var 17 400 stycken.  
 
Om åtal beslutas av Åklagaren går ärendet vidare till Domstolen. Processen i en domstol är i 
princip den samma oberoende av storleken på målet. Åklagaren lägger fram sitt ärende, 
sakframställan, och det ställs frågor och plädering genomförs. Allt genomförs i enlighet med 
muntlighetsprincipen, vilken innebär att allt i domstolsförhandlingen ska framföras muntligt. 
Domstolen beslutar om påföljd som sedan ska verkställas av Kriminalvården. Kriminalvården 
kan, om påföljden blir frivård, göra en personutredning och då hjälpa Domstolen genom att ge 
förslag på påföljd. Det är dock Domstolen som tar det slutgiltiga beslutet om typen av påföljd. 
Kriminalvården får sedan Domstolens beslut, vilka de ska fullfölja utan invändningar. 
Kriminalvården har också till uppgift att ta hand om häktade och det är Kriminalvården som 
inställer den häktade till domstol. 
 
 
Polis (tull eller åklagare)            Åklagare       Domstol                   Kriminalvård 
 
     
                    (fällande)   
                       
                    
                           
         
Skyddstillsyn 6300                          
     
      
      
   

      Figur  
 
 
Figur 8. Översikt över rättsprocessen år 2004, (Kriminalvårdsstyrelsen, Planeringsenheten, 
(2005))       

4.2.1 Samverkan i rättskedjan  
Enligt respondenten från Kriminalvården träffas de fyra myndigheterna på verksnivå samt 
eventuellt någon utomstående myndighet, var eller varannan månad för att diskutera 
gemensamma frågor eller problem. Under dessa möten förs inga protokoll. Mötena anses 
effektiva och problem reds ut. Det sker också möten utan att alla myndigheter träffas 
samtidigt, då myndigheterna kan samverka på olika sätt. Samverkan sker inte alltid som en 
kedja, utan Polisen och Kriminalvården kan t.ex. samverka utan att de övriga två 
myndigheterna medverkar. Det bör också nämnas att de fyra myndigheterna i rättskedjan även 
samverkar med myndigheter utanför rättkedjan. Kriminalvården samverkar t.ex. med de 
sociala myndigheterna, eftersom brottslingar ofta måste tas om hand efter att de avtjänat sitt 
straff.   
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Genom att de personliga kontakterna mellan myndigheterna fungerar bra kan samverkan 
underlättas. För Polisen och Åklagaren är relationen relativt bra, då de har en direkt kontakt 
genom att ärenden skickas från Polisen till Åklagaren. Varje polisavdelning har också en 
åklagare knuten till sig, och varje kategori av brott är länkad till en specifik åklagare. 
Respondenten från Polisen menar att det ibland är svårt att få tag på åklagarna, eftersom de 
ofta sitter i rätten. Det finns dock alltid en jouråklagare att tillgå om det skulle bli nödvändigt. 
 
Enligt respondenten från Polisen är samverkan mellan dem och Domstolen inte så god. Detta 
beror på att det krävs så mycket kunskap för att förstå Domstolens arbete och beslut. Det är 
sällan som poliser har den typen av utbildning. Respondenten från Polisen hade, tillsamman 
med 19 andra poliser från hela landet, genomgått en utbildning där det ingick att vara med i 
en domstolsförhandling och överläggning. Genom utbildningen fick respondenten god insyn i 
verksamheten. ”Detta var bland det nyttigaste jag gjort, det skulle verkligen behöva utvecklas. 
Allt arbete som en förundersökare gör, går ut på att det ska hålla i domstolen och där gäller 
ju muntlighetsprincipen… Polisen måste arbeta så att det som sägs hos polisen också sägs i 
rätten, annars är polisens arbete helt bortkastat”. Enligt respondenten är Polisen 
bottenplattan av rättskedjan, vilket gör att de måste ha kunskap om de andra myndigheterna, 
så att deras arbete förstås och behandlas på rätt sätt i hela kedjan.  
 
Åklagaren beskriver kommunikationen mellan dem och Polisen som god. De har tillsammans 
utvecklat ett datasystem, Cobra, som gör att Åklagaren kan ta del av utredningsarbeten som 
ligger hos Polisen elektroniskt. Detta system kommer att sättas i bruk nästa sommar (2006). 
Även grundinformation som personuppgifter kan fås av Polisen elektroniskt och detta gör att 
uppgifterna inte behöver registreras om. Det finns också säker kommunikation via e-post 
mellan dessa två myndigheter. Däremot fungerar inte detta system med Domstolen, utan när 
en stämningsansökan ska till Domstolen måste den skrivas ut och skickas per post. Enligt 
Domstolen jobbade de mycket ihop med Åklagaren när de byggde ihop deras system Vera. 
Anledningen till samarbetet var att få bägge myndigheternas system att integreras med 
varandra. Idag måste handläggare skriva om alla uppgifter, när ärenden kommer till 
Domstolsverket, för att lägga in dem i domstolens system. Detta medför att väldigt mycket 
arbete och tid går förlorad. ”Gissa varför skatterna eskalerar lite grann”, sa en respondent. 
 
Enligt en respondent från Kriminalvården har deras myndighet beröringspunkter med alla 
myndigheter i rättskedjan. De utför uppdraget åt domstolarna och Polisen är deras direkta 
uppdragsgivare, eftersom de levererar ”produkten” (brottslingen/brottet/misstänkt) till 
Kriminalvården. Enligt respondenten är det Åklagaren som de samverkar minst med, de 
träffas via konferenser, men inte mycket mer än så. Det har kommit ett tillfälligt uppdrag från 
regeringen att öka samverkan mellan Polisen och Kriminalvården. Kriminalvården får inte 
utföra polisiära handlingar på anstalterna, därför måste de samverka med Polisen. Samverkan 
ska leda till försök att minska brottsligheten, både inne på anstalterna och den brottslighet 
utanför anstalterna som har med de intagna att göra.  
 
Ovanstående information visar på att det finns en samverkansvilja hos myndigheterna. De har 
dock insett att det inte enbart krävs vilja, utan att de också måste agera för att bättre 
samverkan dem emellan ska kunna bli verklighet. De är införstådda med att mycket kan göras 
för att öka samverkan ännu mer. De flesta som intervjuats anser att bättre samverkan är det 
som bäst kan öka effektiviteten och minska kostnaderna. 
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4.3 Vertikala problem 
Nedan redogörs för de vertikala problemen; mål- och resultatstyrning samt organisationens 
struktur och kultur, samt hur de uppfattas av respondenterna från respektive myndighet. 

4.3.1 Mål- och Resultatstyrning 
Myndigheterna anser att regeringen har svårt att se sammanhangen i de mål de beslutar om för 
de olika myndigheterna. Om de lägger resurser på ett område måste de ha kunskap om vad 
som sker i resten av kedjan. ”Problemet är att det inte finns någon helhetssyn i rättskedjan 
hos departementen.” En del av respondenterna anser att det inte finns en bra kommunikation 
på regerings- och departementsnivå, då regleringsbreven inte alltid är samstämda och genom 
att det ofta satsas på en del av rättskedjan. Hur detta påverkar myndigheterna i rättskedjan 
verkar de på regeringsnivå inte förstå. ”Man ser ju ofta en del i taget och så gör man en 
riktad satsning någonstans och glömmer då konsekvenserna… det visar sig då att det blir 
problem i kedjan genom en propp. Nu är det domstolarna som är proppen och som bygger 
balanser för tillfället, ibland är någon annan proppen i systemet.” En respondent från Polisen 
säger att det troligtvis aldrig kommer att vara ett bra flyt i rättskedjan. Detta innebär dock 
problem för medborgaren som förs genom rättskedjan, menar han. Det är framförallt 
förstagångsförbrytarna som lider av att systemet inte flyter. Är väntetiden för lång innan 
personen får komma in i rätten, kan den åtalade må riktigt dåligt. Väntetiden påverkar även 
kvalitén i domstolarna, eftersom muntlighetsprincipen råder och det är lätt för vittnen att 
glömma bort viktiga händelser. 
 
Det senaste året har regeringen satsats resurser på Polisen och deras ökande av antalet 
ärenden. Detta leder i sin tur till konsekvenser för de övriga myndigheterna, som också får 
mer att göra, men utan samma resurstillgång som Polisen. Även om Polisen känner att de gör 
ett bra jobb, genom att de får igenom fler ärenden, känns det inte bra att veta att allt arbete 
bara ”flyttas till ett annat skrivbord”. Polisen anser att det är viktigt att se rättskedjan som en 
enhet. Resurser ska ges gemensamt för hela kedjan. Idag går inte myndigheterna hand i hand, 
utan har skilda ekonomiska resurser. De flesta är eniga om att politiken spelar stor roll här. 
Respondenten från Kriminalvården säger: ”Det viktiga är att vi ska vara medvetna själva. Vi 
får försöka jobba själva på myndighetsnivå med en helhetssyn i rättskedjan om man nu har 
intresse för det. Risken är att det bara gynnar en myndighet och då är det svårt att bli 
motiverad.” 
 
Myndigheterna uppfattar det som att regeringen lämnar över arbetet med att få bättre 
samverkan på myndigheterna själva. Enligt regeringens handlingsprogram (samt via 
gemensamma mål) måste myndigheterna samverka, men det ges inga ekonomiska medel för 
samverkan, utan det ska tas från egna kassor. ”Det uppstår problem ibland mellan 
myndigheterna när det diskuteras om vilken myndighet som ska stå för kostnaden i olika 
sammanhang”. Problemet är att varje myndighet har sina egna mål och uppdrag, utöver de 
gemensamma målen, och det är ofta dessa som myndigheterna väljer att fokusera på. 
Myndigheterna arbetar med andra ord med de uppgifter som de känner ger någon nytta för 
dem, inte för rättskedjan som helhet. Det finns en medvetenhet hos myndigheterna att det är 
fel att tänka så, eftersom det är effekten av allas gemensamma arbete som ger störst värde för 
medborgaren. Men då de sällan vet hur deras arbete påverkar resultatet och när dessa mål inte 
följs upp på samma sätt som de myndighetsspecifika målen, fokuserar myndigheterna på det 
som ger ett tydligt resultat.  Då de aldrig får en ”klapp på axeln” för goda prestationer, är det 
svårt att finna motivation för vissa uppgifter.  
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Ett av målen för rättsväsendet, vilket är bestämt av regeringen, är att fokus ska vara på 
medborgaren. Det innebär att rättskedjan ska ge ett värde för medborgaren och myndigheterna 
ska arbeta utifrån ett medborgarperspektiv. För myndigheterna i rättskedjan är det svårt att se 
hur deras arbete, eller effekten av deras arbete påverkar medborgaren. En respondent från 
Domstolen svarade att nyttan av samverkan var först och främst för dem själva, eftersom det 
handlar om att jobba smartare. Respondenten menade dock att även medborgaren drar nytta 
av ett smartare arbete. Kriminalvårdens ena respondent talade om vikten av tilltro till 
rättskedjan. Om inte rättskedjan fungerar finns det en risk att tilltron sjunker. De måste se till 
att t.ex. påföljderna verkställs på rätt sätt. ”… visar det sig att den som döms för rattfylla ändå 
sitter hemma och super, har ju inte vi gjort ett bra jobb…” Respondenten ansåg också att 
tilltron handlade om att fördela resurserna rätt och jämlikt mellan myndigheterna så att 
systemet hängs ihop. ”… men det är ju mer en politisk fråga”.  En annan respondent från 
Kriminalvården sa att rättskedjan ger värde ”ytterst för min mor, hon är symbol för det 
Svenska samhället…”.  Myndigheterna använder sig även utav sina hemsidor för att 
tillfredställa medborgarperspektivet. På hemsidorna finns information tillgänglig som ökar 
insynen i myndigheternas arbete. 
 
Myndigheterna kan påverka regleringsbreven när det gäller dem själva, det är dock svårt att 
påverka när det gäller frågor som rör samarbetet myndigheter emellan. Åklagaren säger att det 
krävs att regeringen ”pekar med hela handen” och säger vad som ska göras, annars tar det 
alldeles för lång tid. Respondenten från Polisen berättar om svårigheten för dem när det inte 
står hur samverkan ska gå till i regleringsbreven. Det är nämligen ett av Polisens stora 
dilemman, eftersom poliser är vana att handla efter föreskrifter. När det inte finns några 
föreskrifter har de svårt att agera. Det måste med andra ord finnas en fast plan för Polisen hur 
de ska samverka, annars har de svårt att konstruera det själva. Myndigheterna är också eniga 
om att samverkan inte följs upp på det sättet som det borde göras. Det finns en del 
återrapporteringskrav för myndigheterna men de är få och följs sällan upp. En respondent från 
Domstolen menade på att de som ska följa upp målen ibland inte har den kunskap som krävs 
på området för att kunna bedöma arbetet. 
 
Polisen är väldigt hårt styrda av lagar och även av sina egna arbetsorder. Respondenten från 
Polisen påtalar att de är väldigt strikt hållna angående hur de skall arbeta, medan de anser att 
Åklagaren har en mycket friare roll. En respondent från Kriminalvården ansåg att lagar och 
regler inte alltid är anpassade till den trend som råder för tillfället. Tolkningar av regelverket 
kan göras olika och vissa gör restriktiva och andra mer generösa tolkningar. Det handlar om 
att skapa utrymme att kunna göra det de vill göra. ”Hindren är att hitta former att kunna 
samverka på, eftersom det kan vara oklart med sekretessgränser, etiska gränser mm. Men det 
är bara ett hinder till dess att man har utrett det…” 
  
Domstolens respondent anser att de kan påverka de lagar som finns, men det tar mycket lång 
tid och är frågan inte av prioritet kan det ta flera år. Detta påverkar hur mycket som kan 
förändras i verksamheterna och hur lång tid det tar. Domstolen gav också ett exempel på hur 
lagarna kan vara motstridiga för myndigheterna. ”… den som är chef för häktet i Kronoberg, 
han hade motstridiga lagar. Dels får han inte ta in och dubbelbelägga och dels måsta han ta 
emot dem som kommer, vad gör man…?” Resultatet blir att personen måste gå emot en utav 
dessa lagar, för att kunna lösa situationen. I övrigt hade inte myndigheterna så mycket att säga 
om lagar och regler. De verkar inom en hierarkisk miljö, vilket gör att de ser det som en 
naturlighet att det tar lång tid. ”Det är en naturlig tröghet”.  
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4.3.2 Organisationens struktur och kultur 
De fyra myndigheterna har alla helt olika organisationer. Polisen har den största 
organisationen med många olika delar som ska hänga ihop. Åklagarmyndigheten är den första 
enmyndigheten i rättskedjan, vilket innebär att organisationen inte är så bred och 
komplicerad. Domstolsväsendet är uppdelat i många domstolar vilka är egenstyrda. Denna 
uppdelning kan ibland innebära svårigheter när beslut ska fattas. Kriminalvården är på väg att 
bli en enmyndighet och kommer då att minska antalet nivåer. Kriminalvården har ett hårt 
tryck på sig att klara av och ta hand om allt det som de andra tre myndigheterna åstadkommer.  
 
Alla fyra myndigheter anser att de verkar i en hierarkisk, byråkratisk organisation och präglas 
av detta. Det är en del av den kultur som de arbetar i. Konsekvenserna av det är att det tar tid 
att få igenom förändringar, anser myndigheterna. En respondent anser dock att förändringar 
inom organisationerna inte alltid är till det bättre, vilket man ofta vill få det att låta som. Det 
handlar mycket om pengar. Förändringar kan ske genom att folk avskedas och därigenom 
minskar kostnaderna, men det behöver inte gynna verksamheten i sig. ”Man klär det ofta i 
finare ord än vad det egentligen är. Fast att säga att vi plockar bort personal för att göra det 
bättre, när det är för att spara, är ljug.” Å andra sidan, svarade en annan respondent från 
Åklagaren, var minskningen av personal inom Åklagarmyndigheten faktiskt väl genomtänkt 
och ledde till en bättre organisering av arbetet. 1996 gjorde nämligen Åklagaren en 
processanalys och kom fram till att ”under våra kärnprocesser kunde ett strafföreläggande ta 
tre månader, när det på skrivbordet bara tog 15 minuter och vandrade sen vidare genom sju 
skrivbord”. Beslutet blev då att avskeda 200 personer. Sedan 2002 har Åklagaren höjt sin 
produktivitet med tio procent, genom att arbetsprocesserna är ändrade. 
 
Enligt respondenten från Polisen, är Polisens organisation ganska svår att förstå för Åklagaren 
och Domstolen. Åklagarna kan ha svårt att veta till vem eller till vilken del hos Polisen de ska 
vända sig. Vidare påtalar respondenten att Polisens och Åklagarens struktur inte passar ihop. 
Nu när Åklagaren har blivit en enmyndighet förespråkar vissa att Polisens organisation också 
borde bli det. Kriminalvårdens respondent säger att Polisens komplicerade organisation och 
dess självständighet mot centralmakten försvårar arbetet för Kriminalvården i vissa fall. Ett 
exempel är när de häktade inte får plats, vilket leder till att Kriminalvården måste hyra 
arrester av Polisen. Enklast vore om det fanns ett system för det, anser Kriminalvårdens 
respondent, men idag måste Kriminalvården förhandla med varje polismyndighet. ”Hyrorna 
är olika och ibland kostar det inget och ibland är det ”skitdyrt”, i och för sig kan vi spela på 
det här men det är inte bra. När det är som mest kris har jag suttit och ringt runt till alla 24 
länspolismästare för att höra om det finns någon ledig plats. Så det kan vara opraktiskt”. 
 
Domstolsverket är ett centralt ämbetsverk och kan inte styra sina domstolar helt och fullt. De 
har överenskommelser istället för styrning. Verkets idéer måste köpas och gillas och det är 
inte alltid som alla tycker likadant. Domstolsväsendet kan därför ses som en ganska 
komplicerad och svårstyrd organisation. 
 
Det råder till viss del en ”vi - mot- dem” – känsla mellan myndigheterna, menar några utav 
respondenterna. Detta beror bland annat på att myndigheterna är så fokuserade på sin egen 
organisation med dess egna mål och problem. ”De andra tycker säkert i vissa situationer att 
de inte förstår oss, men förståelsen tycker jag ökat, vi är beroende av varandra”. Samtidigt är 
organisationerna väldigt olika, vilket kan medföra kulturskillnader men också maktskillnader. 
Vi vet väl att vi är bäst helt enkelt, nä, men det är klart att det är väldigt stora 
organisationsskillnader. Vem gör det tyngsta jobbet, vem får stå för de gemensamma 
kostnaderna, vem måste effektivisera sin organisation mer än någon annan är frågor som 
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ligger och gror bland myndigheterna. ”Nja man försöker väl att hitta riktlinjer, men då och då 
är det någon som taggar upp sig lite grann och då kan det ju bli lite spänningar, men det är 
väldigt viktigt med samverkan så att vi blir överens, men det blir bättre och bättre, man måste 
försöka att lyfta sig så att man får ett helhetsperspektiv”.   
 

4.4 Horisontella problem 
 
Nedan redogörs för de horisontella problemen; tekniska möjligheter och begränsningar samt 
krav på förändring, samt hur de uppfattas av respondenterna från respektive myndighet  

4.4.1 Tekniska möjligheter och begränsningar 
Alla fyra myndigheter ansåg att det finns problem med tekniken. Det är en del i svårigheten 
att samverka. Idag får myndigheterna göra samma jobb flera gånger, då de inte använder 
samma datasystem. Myndigheterna ligger heller inte i takt med varandra, utan har under olika 
tidsperioder utvecklat system som inte passar ihop. Polisen använder flera system, vilka inte 
är integrerade med varandra. Detta försvårar också samverkan inom myndigheten.  
 
Regeringen ansåg 1996-97 att myndigheterna var tvungna att få upp en bättre elektronisk 
kommunikation, något som de ansåg låg i tiden. Därför skapades RIF, vilket står för 
Rättsväsendets Informationsförsörjning, och är ett samverkande forum. RIF jobbar med att 
effektivisera informationsförsörjningen. Där arbetar Polisen, Åklagaren, Domstolen, 
Kriminalvården, men också Brottsförebygganderådet, Tullverket och Skatteverket 
tillsammans. Det finns starka krav på att systemen ska hänga ihop, vilket de inte gör idag, 
men det arbetas enligt myndigheterna med att lösa det problemet. ”Idag är det ofantligt 
mycket arbete som sker. Alla gör samma jobb flera gånger. Där kan man ju tjäna en hel del.” 
 
Arbetet med att utforma ett gemensamt system kommer att ta tid. Det är mycket som ska gås 
igenom. Åklagaren säger att inte förrän 2015 kommer de mer integrerade systemen att vara 
färdiga. Åklagaren som ligger i mitten av rättskedjan är intresserad av att knyta samman 
länken mellan både Polisen och Domstolen, eftersom det skulle göra deras arbete mer 
effektivt. Samarbetet med Polisen har varit bra och som tidigare nämns kommer det att startas 
ett nytt system, Cobra, till sommaren 2006. Domstolen kommer dock inte vara med i detta 
system, då systemet fortfarande är under utveckling. Polisens respondent ansåg att tekniken 
var det största hindret för bättre samverkan, men genom utvecklingen med Åklagaren ser de 
mer ljust på framtiden. 
 
Problemet med att få systemen att hänga ihop är att brotten måste vara kodade på samma sätt. 
Ett brott måste vara lika oavsett om det hamnar hos Polisen eller Domstolen. Det finns ett 
gemensamt projekt för att lösa detta problem, STUK. STUK står för Strukturerad 
Brottskodning och målet är alltså att lösa problemet med kodningen i de olika systemen. När 
den gemensamma kodningen är genomförd, kommer det finnas möjlighet att följa en 
brottsmisstanke från Polisen ända till Kriminalvården. Åklagaren nämner att det idag inte går 
att se om deras stämningsansökningar leder till en fällande dom eller inte. ”Om det blir en 
fällande dom kan vi se att det blir fällande dom i ett ärende, men Åklagarmyndigheten vet inte 
om det var cykelstölden eller mordet som det handlade om… Den här typen av brister måste 
vi bort ur och det handlar om ett tidsperspektiv på fem till tio år innan vi har den 
gemensamma brottskodningen, som gör det möjligt att följa en brottsmisstanke”. Problemet 
är att alla myndigheter har system som måste byggas om, vilket kostar mycket. ”Bara 



”Även byråkrater kan vara icke stelbenta” 

 43 

Polisens system skulle kosta hundratals miljoner. Det är samma sak för Domstolsverket som 
inte heller är anpassat till Stuk”.  
 
Det som hindrar samverkansformer inom systemen är, förutom kodning, att det helt enkelt tar 
tid att utveckla systemen för att passa dagens krav. Domstolen säger: ”Vi håller inte heller 
samma fas. Polisen var Hi – Tech på 70- talet med deras system. Sen kom vi med Vera och 
senast Åklagarmyndigheten med Cobra”. När myndigheterna började använda sig av datorer 
handlade det mest om att skaffa sig bra arbetsrutiner, inte om att strukturera och förenkla 
processer med hjälp av datorer. Idag anser Domstolens respondenter att det är mer naturligt att 
tänka i de banorna. Ett annat problem som kan kopplas ihop med gemensamma system är 
integritetsfrågan. Hos Polisen och Åklagaren är det mesta sekretessbelagt, men hos 
Domstolen är det däremot öppenhet som råder. Detta kan skapa problem för systemen. 
Domstolen menar dock ”att integriteten står för en sida och öppenheten och effektiviteten för 
den andra. Det krävs då samarbete med lagstiftarna och ibland får integriteten ge vika för en 
bättre effektivitet”. De övriga myndigheterna såg inte integriteten som något större problem. 
 
Ett stort problem som de flesta respondenter tryckte på är logistikprocessen, dvs. processen 
från gripande och häktning till förhandlig. Det krävs att myndigheterna samverkar på ett 
fysiskt plan under denna process. Med andra ord behöver myndigheterna en närhet rent 
geografiskt till varandra för att processen ska vara effektiv. ”Om man ser till hur vi ligger till 
lokalmässigt. Häktena finns på vissa platser, inte så många. Tingsrätterna är 62 stycken, 
några på samma ort. Polisen finns mest spridda. Det gäller att finna en kedja som är så 
effektiv som möjligt”. Problemet är var de ska hålla förhandlingarna och hur transporten av 
den häktade ska ske. Åklagarrespondenten ansåg att det är miljontals kronor som bränns i 
onödig bensin varje år. Åklagare och häktade transorteras fler mil i vissa fall inför en 
häktningsförhandling som endast tar tio minuter. Åklagaren säger vidare att det fortfarande 
finns lagmän som vill ”hålla kvar sitt revir genom att kräva att alla ska komma till dem”. 
Domstolen själv anser att det tidigare handlade om revir, men menar att det blivit mycket 
bättre på senare tid. Respondenten från Åklagaren håller dock fast vid att det inte skett någon 
förändring. Enligt Åklagarrespondenten, ligger resor till tingsrätter för åklagare på runt 650 
000 km om året. Sedan tillkommer även resor till hovrätter. En del lösningar på problemen 
har dock arbetas fram. T.ex. kan förhandlingar hållas via videokonferenser, då den häktade 
eller åklagaren kan förekomma på video. Ett annat alternativ är att hålla förhandlingar i 
Polisens häkten då det kan vara billigare om Domstolen är den som förflyttar sig, eftersom 
färre personer behöver transporteras. Det krävs dock att Polisen har lokaler som klarar av 
denna typ av förhandling. Hänsyn måste även tas till domstolens ordförande som är den enda 
som har rätt att fatta beslut om ett sådant alternativ, då det är han eller hon som äger 
förhandlingen. 

4.4.2 Krav på förändring 
Kriminalvårdens respondent sa att det tidigare var tjockare barriärer mellan myndigheterna, 
vilket försvårade arbetet för samverkan. ”Samverkan har setts som ett projekt, inte en 
normalitet. Det ska ju vara en naturlig sak”.  Det har dock skett förändringar genom åren. 
Folk är mer öppna för samarbete idag. Det finns mindre benägenhet till att vara fast i ett visst 
tankemönster. ”Även byråkrater kan vara icke stelbenta… Förr träffade man på korkskalliga 
stuprörsmänniskor som inte såg någonting vid sidan om. Jobbade man på ett verk så har man 
de glasögonen på sig hela tiden, även när man går på muggen. Man behandlar folk som 
mindre vetande om man inte förstår hur deras verksamhet ser ut, de har en snäv syn, kan inte 
svara på frågor, inte kontorstid, sådant har vi inte råd med eller tid med.” Idag tror 
respondenten att det inte finns pengar till att resonera på det sätt som det gjordes förr. Det 
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fanns mer pengar ”för den sortens byråkrati” tidigare. Dagens samhälle har skapat en öppnare 
syn. Datorer har bidragit till en snabbare kommunikation.  
 
Åklagarmyndigheten genomgick en stor förändring, genom omorganiseringen till en 
enmyndighet, vid årsskiftet 2004/05. Kriminalvården ska genomföra en liknande förändring 
till årsskiftet 2006. Myndigheterna jobbar med att ständigt förbättra sig. De får krav från 
regeringen om vilka uppgifter de ska utföra och får då själva till uppgift att bestämma hur 
uppgifterna ska utföras eller lösas. Det tar tid och det krävs resurser för att åta sig uppgifterna. 
Samtidigt vill de själva genomföra egna förändringar, men det tar ofta mycket lång tid att få 
sina förslag hörda och genomförda. Domstolens respondenter sa: ”Vi kan påverka, men det 
tar mycket lång tid. Så är det ju. Från vår sida har vi väntat på en ny datalag, men den har 
hela tiden prioriterats ned. Det har hela tiden kommit andra saker som varit viktigare. Det är 
naturligt att det finns en tröghet… Sen undrar regeringen varför det inte händer något…” 
Polisen anser att det kan vara svårt att få fram sina åsikter. ”Det diskuteras nog mycket kring 
fikabordet, men att få fram det till dem som ska ha det är nog svårt.” Polisens organisation är, 
som nämnts tidigare, den största och mest komplicerade organisationen i rättskedjan. Den 
består utav 21 myndigheter, där varje länsmyndighet har ett eget styre. Förändringar kan 
därför vara tidskrävande. Detta gör även att samverkan försvåras, menar respondenten. 
Respondenten från Polisen säger dock ”Visst tar förändringar tid, men det gör det väl på alla 
ställen, vi är en professionell organisation”. 
 
Unikt för myndigheterna  
”Rättsfamiljen blir mer medveten och har lärt sig att förstå varandra. Alla anser dock att de 
är väldigt speciella och att deras problem är speciella”. Generellt hade myndigheterna svårt 
att säga vad som var speciellt, eller unikt med just deras myndighet. Varje myndighet gav 
dock en eller två unika egenskaper, som de ansåg vara unikt för myndigheten.  
 
Polisen ansåg sig ha strikta krav på hur de ska bete sig, i alla situationer. ”Det finns många 
skall, finns inga val och det är rättssäkerhetsbitar som ligger i botten där… Ju längre upp i 
hierarkin man kommer, desto större frihet finns det”. En annan unik egenskap som Polisen 
ansåg att de hade, var att de övriga myndigheterna kan göra en bedömning, men Polisen skall 
bara utföra det de blir tillsagda. 
 
Åklagaren ansåg sig vara unik i sin styrning. De är den mest okomplicerade och platta 
organisationen där beslutsfattande sker relativt enkelt. Domstolen pekade också på styrningen, 
men att de i motsatts till Åklagarenn har svårt att fatta beslut p.g.a. de egenstyrda 
domstolarna. Domstolen tycker att de har en unik organisation och att de inte kan bli en 
enmyndighet likt Åklagaren. Kriminalvården anser ” Vi har den mest komplicerade uppgiften, 
men det tycker jag för det är jag som jobbar med den, då ”problembärarna” (brottslingarna) 
stannar kvar hos oss en längre tid”. De anser sig också vara händelsestyrda, då unika fall som 
t.ex. rymningar kan leda till att politiska krafter kräver åtgärder.  
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5 Analys 
I denna del kopplas studiens alla delar ihop. Teori och empiri analyseras utifrån de vertikala 
och horisontella hindren. Analysen ligger sedan till grund för de slutsatser som avslutar 
studien i kapitel sex. 

5.1 Vertikala problem 
Nedan kopplas de vertikala problemen samman och analyseras utifrån teorin och empirin. 

5.1.1 Mål- och Resultatstyrningen 
För att den nya verksamhetsstyrningen ska integreras i en organisation är ledningens roll 
avgörande.140 Det innebär att regeringen måste ha mycket kunskap om myndigheterna, 
eftersom de är ”ledningen” och fattar beslut om myndigheternas verksamhet. Målen i 
regleringsbreven är styrmedel för regeringen, genom att de ställer krav på vad myndigheterna 
ska åstadkomma. Målen är även kontrollverktyg141 vilket utgörs av återrapporteringskrav. 
Enligt myndigheterna utnyttjar dock inte regeringen kontrollverktyget för uppföljning av 
samverkan. Detta betyder troligtvis att samverkansmålen inte blir prioriterade hos 
myndigheterna, eftersom de inte mäts. Målen i regleringsbreven har ofta karaktären av att 
vara övergripande inriktningsmål142 och de kan därför vara svåra för myndigheterna att förstå 
och realisera. Många respondenter tycker dessutom att det råder brist på helhetssyn på 
regerings – och departementsnivå, då målen för de olika myndigheterna inte stämmer överens. 
Exempel på det är att Polisen har tilldelats mer resurser vilket har lett till att antalet ärenden 
ökat. De resterande tre myndigheterna måste då försöka att hålla samma takt som Polisen för 
att inte skapa flaskhalsar i kedjan. Anledningen till att målen inte stämmer överens tror 
myndigheterna beror på att kommunikationen på regerings- och departementsnivå är dålig. 
Bristen på helhetssyn skapar flaskhalsar i rättskedjan. Som nämns i teoridelen har fokus inom 
den nya verksamhetsstyrningen gått från enheter till helhetsbegrepp. Det ska finnas en 
målöverensstämmelse, där styrningen utformas på ett sådant sätt att det som är bra för delen 
även är bra för helheten.143 Det innebär att myndigheterna måste fokusera på det som gynnar 
alla fyra myndigheterna i rättskedjan och den gemensamma effekten av deras arbete och inte 
bara se till sin egen verksamhet. Dock måste regeringen vara den som tar initiativet till en 
bättre helhetssyn, eftersom det är de som styr myndigheterna. En respondent från Polisen 
säger också att det troligtvis aldrig kommer att vara ett bra flyt i rättskedjan. Det visar på att 
motivationen bland myndigheterna för en bra samverkan är låg. Även om myndigheterna får 
arbeta på egen hand genom att själva utforma metoder för att nå målen144, innebär det dock 
svårigheter när målen är för övergripande och komplicerade.  
 
Genom att målen ofta är oförenliga, skapas det lätt konflikter och konkurrens mellan de fyra 
myndigheterna. Eftersom alla vill uppfylla just sina mål, skapas också problem med 
samverkan. Rombach anser att förvaltningsmålen generellt ofta är oklara och oförenliga samt 
svåra att mäta, framför allt mål gällande effektivisering och samverkan. Enligt Rombach är 
även processen att bryta ned mål inte helt oproblematisk. Det framkommer inte tydligt hur de 
ska brytas ned till delmål och individuella mål.145 Myndigheterna delade den åsikten, då 
många respondenter upplever att målen är för diffusa och övergripande och att de ibland 
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borde vara mer på detaljnivå. En respondent tyckte att det var svårt för regeringen att mäta 
effekten av myndigheternas arbete, på grund av att de helt enkelt inte har den kunskap om 
myndigheterna som behövs. Under förutsättning att rätt saker mäts i organisationen leder 
mätningen i sig till en högre grad av måluppfyllelse och en effektivare verksamhet.146  
 
Regeringskansliets handlingsprogram för år 2000 belyste vikten av en mer effektiv 
förvaltning genom bland annat mer samverkan mellan myndigheterna. Dock ger de inga 
konkreta förslag på hur samverkan ska gå till.147 Regeringen ger myndigheterna dubbla 
budskap.  Mål- och Resultatstyrningen kom till för att delvis ge regeringen mer makt.148 
Genom makten sätter regeringen upp mål för varje myndighet, vilka inte alltid är 
överensstämmande för hela rättskedjan. Detta innebär att samverkan hämmas. Samtidigt 
kommer krav från regeringen på att effektiviteten ska öka genom bland annat samverkan. 
Myndigheterna brottas därför med att överväga vilka mål som är viktigast. Resultatet blir att 
myndigheterna fokuserar mest på de mål som gynnar den egna verksamheten. De flesta 
myndigheter ansåg att styrningen därmed inte gynnar samverkan. Det kan även vara lätt att 
uppfatta målen som visioner, då regeringen inte klargör hur samverkan ska ske. Det gör att 
myndigheterna än mindre fokuserar på samverkan.  
 
Regleringsbrevens utformning är därför ett stort problem för myndigheterna och rättskedjan 
som helhet. Enligt Gardner och Svensson är målstyrningen positiv då myndigheterna själva 
får utforma metoder för att nå målen. Dock verkar myndigheterna ändå vilja ha en mer tydlig 
beskrivning av hur de ska genomföra vissa mål som är satta av regeringen. Uppgifter som inte 
ingår i deras kärnkompetens, som t.ex. samverkan eller utveckling av datasystem, kräver 
därför en ledande hand som inte bara visar målet utan även vägen dit. 
 
Den byråkratiska organisationen präglas av mycket regler och normer.149 Vissa utav 
myndigheterna är mer styrda av lagar och regler än andra, vilket påverkar myndigheten och 
även samverkan med andra myndigheter. Polisen är framför allt den organisation i rättskedjan 
som är väldigt hårt styrd av lagar och normer. Resultatet av detta är att Polisen har svårt att ta 
initiativ till de oklara mål som ges i regleringsbreven. De vet inte hur de ska förhålla sig till 
dem. Lagarna för myndigheterna kan även vara motstridiga. Kriminalvården menade att detta 
kan bero på nya trender, vilka inte passar ihop med gamla lagar och därför uppstår problem. 
Domstolsverket ansåg att de kan påverka de lagar som finns, men det tar mycket lång tid. Det 
var förvånansvärt att inte myndigheterna ansåg att det uppstod problem med lagar om 
integriteten när datasystemen ska integreras. Enligt Domstolen fick integriteten ibland ge vika 
för en mer effektiv verksamhet. Denna åsikt kan nog endast Domstolen ha, då de inte arbetar 
med sekretess på samma sätt som Polisen och Åklagaren vilket togs upp i empirin. De övriga 
respondenterna ansåg inte integriteten vara något större problem. Antagligen var dessa 
personer inte insatta i just detta ämne. Med andra respondenter hade kanske en annan 
uppfattning delgetts. 
 
Myndigheterna arbetar utifrån att de ska tillgodose brukarnas (medborgarnas) behov. 
Samtidigt som medborgaren vill ha sina behov som brukare uppfyllda, vill medborgaren i sin 
roll som finansiär också ha en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt vid en given 
kvalitet.150 En respondent från Domstolen svarade att nyttan för samverkan i rättskedjan var 
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först och främst för dem själva, eftersom det handlar om att jobba smartare. Den andra 
respondenten från Domstolen ansåg dock att ett smartare arbete kan ge ett ökat värde för 
medborgaren. Risken med ett det förhållningssätt som den först respondenten från Domstolen 
visade på, är att myndigheten ser till sin egen organisation och inte utifrån ett 
medborgarperspektiv. Kriminalvårdens ena respondent talade om vikten av tilltro till 
rättskedjan. Om inte rättskedjan fungerar finns det en risk att tilltron sjunker. En annan 
respondent från Kriminalvården sa att den rättskedjan ger ett värde för är ”ytterst för min mor, 
hon är symbol för det svenska samhället…”.  Genom att just sätta medborgaren i centrum, i 
det här fallet respondentens mor, blev det tydligare för respondenten att se till syftet med 
verksamheten. Uttalandet från Kriminalvårdens respondent var unikt. Uppfattningen under 
intervjuerna var att respondenterna nämnde medborgarfokus som en inlärd fras som ska sägas, 
men som kanske inte följs. Det kan bero på att de har svårt att se effekterna av deras arbete 
och hur det gynnar medborgarna. Medborgarorientering har dock varit en aktuell fråga för 
förvaltningspolitiken sedan slutet på 1970-talet. Regeringen visar också på att det är en 
prioriterad fråga i budgetpropositionen 2003/2004151, frågan är om det verkligen följs.  

5.1.2 Organisationens struktur och kultur 
Hierarkin inom den offentliga sektorn har en lång historia och det är svårt att ändra på något 
som har fått ett sådant starkt fäste. Myndigheterna i rättskedjan har alla organisationer som är 
uppbyggda på olika sätt. Varje myndighet kan sägas bestå av ett socialt system med egna 
konstruerade mål152. Det medför svårigheter när myndigheterna ska samverka med varandra, 
då de sociala systemen inte passar ihop. Myndigheterna har också olika mindre system inom 
organisationen, exempelvis består Domstolen av flera domstolar med självstyre. Detta medför 
att det även kan vara svårt samt ta lång tid för myndigheterna att fatta beslut, inom sin egen 
organisation. Det är svårt att omstrukturera en organisation som t.ex. Polisen, eftersom den är 
så stor och komplicerad. Myndigheterna anser dock att samverkan inom deras egna 
organisationer är bra och att problemet med samverkan egentligen finns mellan 
organisationerna.  
 
Tidigare organisationsteorier som traditionell ekonomistyrning, utgick ifrån att det behövdes 
en stark styrning, då arbetstagarna ansågs vara lata och ansvarslösa.153 NPM samt modern 
verksamhetsstyrning anser det motsatta.154 Regeringen verkar ha hamnat någonstans mitt 
emellan dessa teorier, då de både ger ut ansvar genom att myndigheterna själva får komma på 
lösningar till de uppsatta målen, och samtidigt vill styra genom att bestämma målen för 
myndigheterna.  Den politiska agendan spelar antagligen en stor roll i dessa sammanhang. 
Regeringen vågar inte delegera ut för mycket ansvar till myndigheterna, då myndigheterna 
vill satsa på områden som inte prioriteras politiskt just då. Som nämns i teorin är det 
ledningens roll att implementera modernare verksamhetsstyrning.155 Precis som staten, 
hamnar organisationer ofta ”med ena foten i det nya och den andra i det gamla”.156 
Regeringen har på senare tid kommit att bli mer granskad och mer ifrågasatt157, därför vågar 
de inte låta myndigheterna bestämma för mycket. Om myndigheterna får mer ansvar, kan 
resultatet kanske bli att regeringen tappar kontrollen. 
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Företagskultur är ofta seglivad och avspeglar sig i beteende och handlingar inom 
organisationen. Varje myndighet har en egen kultur som speglar hur myndigheterna är 
uppbyggda, hur människor beter sig, hur människor talar mm. Även inom olika 
delorganisationer kan det finnas olika kulturer. Domstolstolsmyndigheten påpekade att de 
självstyrda domstolarna kan ha en egen kultur och ibland kan det innebära svårigheter när det 
gäller att förstå varandra. Kärnkompetens är också en del av kulturen inom en organisation. 
Genom att myndigheterna har olika kunskaper innebär det att svårigheten i att förstå varandra 
ökar än mer. Respondenten från Polisen tog upp att utbildning är ett bra sätt att lära sig förstå 
de andra myndigheterna. Blir förståelsen bättre kan samverkan öka och därmed flödet i 
rättskedjan gå snabbare. Utbildning är dock än så länge inte så vanligt, men troligtvis något 
som skulle uppskattas av myndigheterna. Kriminalvårdens ena respondent menade att förr var 
det mer vanligt att myndigheterna inte förstod varandra ”Jobbade man på ett verk så har man 
de glasögonen på dig hela tiden, även när man går på muggen. Man behandlar folk som 
mindre vetande om man inte förstår hur deras verksamhet ser ut, de har en snäv syn…” Idag 
är myndigheterna mer öppna och vill försöka förstå varandra. Då kultur finns i alla delar av 
organisationen, handlar även organisationsstrukturen om kultur.158 Det myndigheterna har 
gemensamt vad gäller kultur, är att de alla verkar inom en hierarkisk miljö som präglas av en 
tröghet, menar myndigheterna. Intrycket är att myndigheterna har accepterat den rådande 
situationen och förväntar sig därmed inte att saker och ting ska gå att lösa på ett snabbt sätt. 
Det ligger med andra ord i deras kultur att allt tar tid att genomföra. Det innebär att 
sannolikheten att myndigheterna blir mer effektiva och snabba att förändra sig i takt med sin 
omgivning minskar. Den rådande kulturen kan därmed sägas vara ett hinder för effektiviteten 
och på så vis även samverkan. 
 

5.2 Horisontella problem 
Nedan kopplas de horisontella problemen samma och analyseras utifrån teorin och empirin. 
Slutligen tas den processbaserade organisationen upp för analys. 

5.2.1 Tekniska möjligheter och begränsningar 
Ett av de stora problemen vad gäller samverkan mellan myndigheterna är tekniken. 
Myndigheternas olika datasystem har skapats vid olika tidpunkter och därmed med olika 
tekniska lösningar, vilket gör att det är svårt att integrera systemen med varandra. 
Datasystemen kan sägas vara en variabel i myndigheternas strukturuppbyggnad och struktur 
handlar om relationer mellan delar av en organiserad helhet.159 Bohlman och Deal beskriver 
struktur som de stabila mönster som finns i en organisation. Problem kan uppstå när 
strukturen inte är anpassad efter situationen.160 Detta blir således en del i svårigheten att 
samverka. Idag får myndigheterna göra samma jobb flera gånger, då de inte använder samma 
datasystem. Det har kommit krav från regeringen att myndigheterna ska se till att de får en 
bättre elektronisk kommunikation. Myndigheterna jobbar på detta både via Rif och Stuk, men 
arbetet att få systemen att hänga ihop tar lång tid och är mycket kostsamt. Det är mycket 
information som myndigheterna också går miste om i och med att systemen inte passar ihop. 
Det positiva med detta är dock att utvecklingen har lett till att man vågar delegera ut mer 
ansvar och ledning.161 Det innebär att man vågar bryta gränserna och anpassa systemen med 
varandra. Tidigare har det varit svårare att tillgå information, men idag anser myndigheterna 
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att vissa sekretessregler får ge vika för en mer effektiv organisation. Enligt Hopwood finns det 
en mer öppen syn till att ge lokala ledningar mer relevant information, så integration och 
samarbete kan skapas.162 Dock har ansvarsfördelningen i många organisationer kvar mycket 
influenser från den gamla skolan, där den hierarkiska organisationsstyrningen dominerade.163 
Detta kan kopplas till att regeringen inte har varit så tydlig med hur det gemensamma 
datasystemet ska se ut och organiseras. Myndigheterna hade velat att regeringen tidigare 
”pekat med hela handen” och sagt vad som skulle göras. Se tidigare diskussion om 
regleringsbreven och dess utformning. 
 
När myndigheterna ska samarbeta på det fysiska planet uppstår problem med logistiken, från 
gripande, till häktning och slutligen förhandling. Det beror på att myndigheterna inte finns 
stationerade på samma platser i landet. Det uppstår kostnader när häktade och åklagare ska 
forslas för att genomföra korta förhandlingar hos domstolen. Det bästa skulle vara att ingen 
behövde åka alls. Det har dock på senare tid kommit former av tekniska lösningar på 
problemet, genom exempelvis videokonferenser. Åklagarmyndigheten klagade på att 
Domstolen inte vill släppa på sitt revir, genom att Domstolen anser att alla ska anpassa sig 
efter dem. Domstolens respondenter var medvetna om detta, men menade på att de har bättrat 
sig. Intrycket är att Domstolen tror att de är ”bättre” än alla andra, eftersom de får fatta de 
stora besluten. För att samverkan ska fungera måste denna bild av dem själva förändras.  

5.2.2 Krav på förändring 
Myndigheterna ska ständigt ompröva sitt arbetsinnehåll och arbetssätt, eftersom de verkar i ett 
föränderligt samhälle.164 Det finns därmed en medvetenhet om att förändring ständigt måste 
ske. Intrycket från myndigheterna är dock att allt går väldigt trögt, vilket delvis beror på den 
hierarkiska organisationen. Åklagaren anser t.ex. att beslut kan fattas enkelt och snabbt i deras 
organisation. Däremot tar det mycket lång tid hos Polisen och Domstolen, då deras 
organisationer är större och mer spridda. För Åklagarmyndigheten tog det cirka tio år att 
genomföra den helomvandling (corporate transformation)165 som krävdes för att bli en 
enmyndighet. Trenden att bli en enmyndighet kan bero på att myndigheterna uppmärksammat 
att de måste förändra sig i takt med omgivningen, vilket går lättast att göra om organisationen 
inte är stor och hierarkisk. Anpassningen till den dynamiska omvärlden är ett stort steg i 
sig,166dock tar det lång tid att gå från erkännande till handling. Åklagaren är ett bra exempel 
på hur lång tid det kan ta. Förändring är inte enbart fråga om handlingsförmåga, utan även en 
kostnadsfråga. Att t.ex. få samma datasystem för alla organisationer är en kostnadsfråga, 
enligt respondenten från Åklagaren. 
 
Förändringar i organisationer måste vara förankrade på ledningsnivå för att de ska kunna 
genomföras. Inom staten överlämnas ansvaret till myndigheterna. Problemet är då att 
myndigheterna har svårt att konkretisera regeringens målformuleringar och förändringarna 
genomförs därför inte. Exempelvis är Polisen van att vara detaljstyrd genom lagar och 
förordningar, enligt respondenten från Polisen. Genom att målen ofta är på en så pass 
övergripande nivå, har de svårt att omvandla målen till operativa handlingar när det inte finns 
föreskrifter. Därför kan målen ibland ignoreras, anser respondenten från Polisen. Gravesen 
menar att ett induktivt tänkande för målsättning och därmed strategiprocesser kan vara att 
föredra framför ett deduktivt angreppssätt. Tanken är att låta alla medarbetare vara med i 
                                                 
162 Hopwood, (1996) 
163 Hopwood, (1996) 
164 Regeringskansliet, (2000) 
165 Senior, (2002) 
166 Gravesen, (2002) 



”Även byråkrater kan vara icke stelbenta” 

 50 

beslutandet av målen. Detta kan leda till större chans att målen uppfylls. Gravesen menar 
dock att det kan vara svårt att genomföra detta i verkligheten.167 Quinn å andra sidan, menar 
att detaljplanering av hur målen ska nås inte är att föredra, på grund av att det ständigt sker 
förändringar i organisationens omvärld.168 Vissa mål som inte är förenliga med 
myndigheternas kärnkompetens som t.ex. hur samverkan ska ske, måste vara mer detaljerade 
för att de ska kunna genomföras. En annan aspekt på förändringar är att människor har en 
negativ inställning till förändringar om de inte motiveras och förankras hos de berörda. 
Förändringar är inte alltid till det bättre, anser en respondent från Kriminalvården. Ibland är 
det bara en fråga om att skära ner på kostnader. Förändringar har också en tendens att 
genomföras när de gynnar den egna myndigheten, vilket kan leda till suboptimering (försöker 
nå bästa möjliga resultat inom en viss del av en verksamhet). Det krävs ofta att s.k. eldsjälar169 
finns i organisationen som vågar, orkar och kan driva igenom så stora projekt. I en hierarkisk 
miljö kan det vara svårt att få sin vilja hörd och det är inte så lätt att börja nedifrån med 
förändringar. Förändringar kan också hämmas av att det saknas återrapporteringskrav på de 
förändringar som skall göras, vilket flera myndigheter i studien framhöll. De saknar ofta 
motivation till förändringar och om de inte heller behöver återrapportera arbetet, uteblir ofta 
förändringsarbetet. 
 
Myndigheterna träffas då och då i mindre grupper, för att diskutera gemensamma problem. 
Detta kan liknas vid de team som, enligt Ljungberg och Larsson, är ett vanligt arbetssätt i 
processorganisationer.170 Myndigheterna verkar inom olika kunskapsområden och besitter 
olika kompetens, på så sätt kan de ta lärdom av varandra samt få insikt i varandras 
organisationer. Detta är ett sätt att ständigt se om sin verksamhet, vilket kan leda till 
förbättringsåtgärder. Team underlättar genom att organisationerna får en bättre helhetssyn och 
förståelsen för processen blir mycket bättre.171 Något som uppmärksammades var att de 
gemensamma mötena mellan myndigheterna skedde informellt. Det förs med andra ord inga 
anteckningar. Detta kan innebära att det blir svårt att följa upp det som sägs eller beslutas på 
mötet och det blir också svårt att se om det görs några framsteg i samarbetet eller om 
samarbetet leder någonvart.  En annan svårighet som kan uppstå är att det blir svårt att veta 
vem som ska hållas ansvarig för beslut som inte fungerar i praktiken. 

5.2.3 Processbaserad organisation  
För att få en så effektiv myndighetsstruktur som möjligt borde hela organisationssystemet 
inom den statliga förvaltningen omorganiseras. Lösningen för en bättre styrning och kontroll 
handlar bland annat om att organisera myndigheterna på ett så effektivt sätt som möjligt. Idag 
är myndighetsstrukturen byråkratisk och komplicerad, vilket hämmar en snabb och effektiv 
verksamhet. Myndigheterna tillfrågades om vad som är unikt för just deras organisation. Alla 
ansåg denna fråga mycket svår och hade problem att besvara den. Det innebär att 
myndigheterna kanske inte är så unika som de vill framstå. Detta skulle kunna innebära att 
vissa delar av organisationerna kan ”outsoursas” eller omstruktureras. Domstolen svarade 
t.ex. att viss outsoursing skulle fungera, men enbart de delar som inte har med beslutsfattande 
att göra.  
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Kärnan i den moderna verksamhetsstyrningen är den processorienterade organisationen.172 I 
en process ska man utgå från behov som ska tillfredställas. I de gemensamma processerna 
måste myndigheterna samverka på olika sätt. Alla fyra myndigheter beskriver också att 
samverkan inte går till på samma sätt igenom hela rättskedjan.  Enligt Portes värdekedja ska 
värdeskapande, samt icke värdeskapande kostnader identifieras för att eliminera det som inte 
ger värde för organisationen. En liknande process genomförde Åklagaren nyligen, då de 
grundligt genomförde kontroller av sitt arbetssätt. På så sätt kunde de ta bort 200 personer 
som var onödig arbetskraft. Vissa delar inom myndigheterna ingår inte i någon 
sammanlänkande process, då de fyller funktionen att vara stödaktiviteter. En identifiering av 
primär- respektive stödaktiviteter skulle möjliggöra en klarare syn på vad och vilka som ingår 
i varje process mellan myndigheterna i rättskedjan. Detta är dock inget som myndigheterna 
tycks göra, eftersom de först och främst ser om sitt eget hus och utgår från processerna inom 
sin egen verksamhet. 
 
För att myndigheterna ska kunna jobba processorienterat krävs att de har de egenskaper som 
en process kräver. Processens egenskaper är kund, värde, början och slut samt 
återupprepning.173 Myndigheterna uppfyller dessa egenskaper och det skulle gå att arbeta mer 
processorienterat i staten, men den vertikala styrningen hindrar detta. Det krävs av regeringen 
att de tar beslut om detta, samt ändrar målen till att passa en processorienterad organisation. 
Ett förslag är att en representant från varje myndighet får vara med i beslutandet av målen. På 
sätt skapas målen gemensamt s.k. employee involvement. Myndigheterna kan då få en känsla 
av förpliktelse och chansen blir större att målen uppfylls.174 För att myndigheterna ska 
samverka mer krävs en strukturförändring av organisationen. Enligt Ljungberg & Larsson, 
betyder inte det att pyramiderna ska rivas. Det gäller att finna en bra kombination mellan den 
horisontella och vertikala organisationen.175 Rättskedjan skulle kunna organiseras till att 
influeras av en processorienterad organisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
172 Lindvall, (2001) 
173 KKR 220/2004/094 
174 Gravesen, (2002) 
175 Ljungberg & Larsson (2001) 
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6 Slutsats med diskussion 
Vi kommer i detta kapitel att redogöra för de slutsatser vi kommit fram till i undersökningen, 
samt förslag på processbaserad organisation för den statliga verksamheten (rättskedjan). 
Förslag på vidare forskning som vi anser kan vara av intresse avslutar därefter uppsatsen. 
 

6.1 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats är att identifiera hinder för horisontell samverkan mellan 
myndigheterna i den svenska rättskedjan utifrån fyra problem. Under studiens gång har inga 
negativa aspekter med samverkan uppmärksammats, snarare tvärt om. Problemet är att 
samverkan inte är en naturlighet inom den statliga förvaltningen.  Därmed finns det ett antal 
hinder som måste uppmärksammas för att samverkan ska fungera. Nedan redogörs för de 
hinder som identifierats för horisontell samverkan. 
 
Slutsatsen i denna studie är att det finns både horisontella och vertikala hinder för samverkan 
mellan myndigheterna. De horisontella hindren, vilka i denna studie omfattas av tekniska 
hinder t.ex. logistik och datasystem och trög förändringsbenägenhet, uppstår på grund av de 
vertikala hindren, via dålig helhetssyn i målstyrningen och en för hierarkisk 
organisationsstruktur och invand kultur. Myndigheterna verkar i en hierarkisk 
organisationsstruktur (vertikal) och är styrda av regeringen. För att inte råka i konflikt med 
dem måste myndigheterna följa de uppsatta målen. När regeringen beslutar om 
myndighetsmålen finns ingen helhetssyn. Regeringen fokuserar inte på att få målen att 
stämma överens mellan myndigheterna och gör inte heller målen tillräckligt detaljerade, vilket 
leder till att myndigheterna inte vet hur de ska agera. De gemensamma målen måste även ha 
återrapporteringskrav, annars tenderar myndigheterna att inte fokusera på dem. I och med att 
de gemensamma målen är diffusa och saknar återrapporteringskrav, samt att målen generellt 
inte fokuserar på samverkan, fokuserar myndigheterna på den egna organisationen. Det 
medför att myndigheterna utvecklas på olika sätt och i olika takt, vilket gör att de horisontella 
hindren uppkommer. Problem med att sammanföra de olika datasystemen samt 
logistikprocessen (tekniken) är ett av de uppmärksammade horisontella hindren i studien. 
Datasystemen har utvecklats i olika takt och använder därmed inte samma tekniker eller 
brottskodning. Det tar tid att utveckla och integrera systemen och det är även mycket 
kostsamt. Logistikprocessen från gripande och häktning till förhandling, innebär också stora 
kostnader i och med de många transporter som måste genomföras, då myndigheterna ligger 
geografiskt långt ifrån varandra. Detta gör att den tekniska lösningen måste utvecklas. 
Kulturen inom myndigheterna präglas av en hierarki, vilket innebär att 
förändringsbenägenheten inom organisationerna är liten.  Förändringsbenägenheten ses därför 
som ett annat horisontellt hinder. Den hierarkiska organisationen har gjort att myndigheterna 
accepterar att allt tar lång tid att genomföra. Motivationen att samverka är också låg hos de 
anställda, då regleringsbreven sällan har återrapporteringskrav för samverkan. För att öka 
samverkan mellan myndigheterna måste det därför ske stora förändringar. Det kommer dock 
troligtvis att ta lång tid innan förändringen genomsyrat hela rättskedjan. Studien visar ju på att 
förändringsbenägenheten samt motivationen är låg.  
 
Studien visar att när regeringen sätter upp mål för myndigheterna, vilka inte har med 
myndigheternas kärnkompetens att göra, krävs det tydliga formuleringar. Det är också viktigt 
att det finns återrapporteringskrav så att motivationen ökar. Med andra ord räcker det inte att 
enbart kräva av myndigheterna att de ska samverka, utan de behöver också förslag på hur, när 
och i vilken omfattning de ska samverka. Detta är viktigt att ta upp så att chansen ökar för att 
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det i praktiken ska kunna genomföras. Tydligare målformuleringar leder också till att 
myndigheterna inte spenderar onödig tid på sådant som de inte har kunskap om. Ett annat sätt 
att öka motivationen är att visa myndigheterna uppskattning för deras prestationer. En ”klapp 
på axeln” för ett bra jobb, kunde öka känslan att vilja utföra ett så effektivt jobb som möjligt. 
När myndigheterna inte kan få ekonomisk feedback, måste de i alla fall få uppskattning. 
Myndigheterna skulle också behöva mer utbildning om de andra myndigheterna i rättskedjan, 
så att förståelsen för deras skilda kulturer blir bättre. En bättre förståelse kan innebära att 
flödet i rättskedjan kan blir bättre, då myndigheterna behandlar sina ärenden så att de 
uppfattas på samma sätt i hela rättskedjan. Politiken spelar också en stor roll för hur 
samverkan kommer att utvecklas, eftersom det är det politiska spelet som avgör hur 
politikerna agerar och vad de vill satsa på. Frågan är hur lång tid det ska ta för politikerna att 
inse att det inte går att tillfredställa medborgarnas behov tillfälligt, utan att det även måste ske 
en långsiktig planering av myndigheternas arbete. 
 
Studien visar dock på att myndigheterna i grunden ser ljust på framtiden. De tror att 
samverkan kan öka genom att hindren minskar, men det kommer att ta lång tid. Viljan finns, 
det gäller bara att underlätta för myndigheterna att öppna dörrarna, så att de lättare kan 
utveckla en mer effektiv verksamhet. Under studien har även så kallade ”eldsjälar" visat sig 
finnas bland medarbetarna i myndigheterna. Dessa är en förutsättning för att myndigheterna 
ska kunna driva igenom förändringar. Avslutningsvis tas ett citat upp från en respondent från 
Kriminalvården. Detta görs för att belysa den positiva framtidstron som ändå finns:   
 
”Hindren är att hitta former att kunna samverka på… Men det är bara ett hinder till dess att 
man har utrett det…”  
 
Samma respondent sa även att: 
 
 ”Även byråkrater kan vara icke stelbenta” och förhoppningsvis har han rätt. Vi har valt att 
kalla uppsatsen efter detta citat. Det sammanfattar bra, hinder för samverkan mellan 
myndigheter i rättskedjan.  
 
Nedan följer en sammanfattning av hindren för samverkan i punktform.  
 
Mål- och Resultatstyrning  
 

• De uppsatta målen från regeringen är inte överensstämmande. Det beror på att det inte 
finns en helhetssyn på regeringsnivå.  

• Politiska prioriteringar är en del av problemet.  
• Myndigheterna fokuserar på de mål som gynnar deras verksamhet, vilket även kan 

leda till suboptimering.  
• Målen är för övergripande för myndigheterna. Det gör att de har svårt att konkretisera 

målen. Regeringen måste ”peka med hela handen” för att mål ska genomföras på ett 
snabbt och effektivt sätt. 

• Återrapporteringskrav förekommer sällan när det gäller samverkan. Det gör att fokus 
förskjuts från samverkan. 

• Lagar och regler är inte anpassade till dagens arbetsmetoder. Det råder en tröghet i 
arbetet med att få igenom lagändringar. 
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Organisationens struktur och kultur 
 

• Alla myndigheters organisationer är mycket olika varandra, både storleksmässigt och 
strukturellt. Det innebär att myndigheterna har svårt att förstå varandra. 

• Olikheter skapar makt- och kulturskillnader, samt en konkurrenssituation mellan 
myndigheterna.  

• Myndigheterna verkar i byråkratiska organisationer med en hierarkisk styrning, vilket 
innebär att det är svårt att få fram sina åsikter samt att få igenom förändringar. 

• Den hierarkiska kulturen är djupt rotad i myndigheterna. Samverkan har därför svårt 
att ta plats. 

 
Tekniska hinder 
 

• Tekniken är inte anpassad för att gynna samverkan.  
• Myndigheterna har skapat datasystem vid olika tidpunkter, vilket innebär att de inte 

har samma kodning. Kostsamt och tidkrävande att få systemen integrerade med 
varandra. 

• På grund av att myndigheterna inte har ett gemensamt kommunikationssystem 
förekommer dubbelarbete. 

• Onödiga resor för de inblandade aktörerna inför häktningsförhandlingar innebär höga 
kostnader. Teknik och lokaler saknas för att hålla förhandlingar hos polisen, samt 
möjlighet till videokonferenser. 

 
Förändring 
 

• Förändringar sker väldigt långsamt 
• Om inte förändringsförslag är prioriterade kan det ta lång tid innan dessa blir hörda 

och genomförda.  
• Svårt att vara motiverad till förändring, när organisationen är så trög. 
• Svårt att få fram förslag och åsikter till de berörda. 
• Organisationens storlek påverkar hur lång tid det tar för förändringar att tas i bruk. Det 

krävs att eldsjälar finns i organisationen som orkar driva på för förändring. 
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6.2 Den statliga processbaserade organisationen (modell) 
Det andra syftet med studien var att utifrån de identifierade hindren föreslå en tänkbar modell 
för samverkan i rättskedjan. Nedan visas den modell som arbetats fram under studien. 
 

Den statliga processbaserade organisationen  
– tänkbar modell över rättskedjans nya processbaserade organisation 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Processorganisation i staten. (Utarbetad från Ljungberg & Larsson modell, exempel 
på processbaserad organisation). 
 
När myndigheterna tillfrågades om vad som är unikt med deras myndighet hade de svårt att 
svara på det. Detta anser vi visar på att myndigheterna inte är så unika som de ofta vill 
framstå. Därför borde myndigheterna kunna ändra strukturen inom sin egen organisation och 
då även ”outsoursa” eller separera vissa delar. Modellen är utarbetad efter Ljungberg och 
Larssons modell ”Exempel på processbaserad organisation”, vilken togs upp i kapitlet 3.3.1. 
Precis som Ljungberg och Larsson förespråkar ändras inte strukturen i modellen från att vara 
vertikalt strukturerad till att enbart bli horisontell. Istället försöker vi skapa en balans mellan 
de båda styrmodellerna. För att modellen ska fungera måste myndigheterna identifiera 
värdeskapande samt icke värdeskapande kostnader och eliminera det som inte ger något värde 
för organisationen. Därefter ska de primära respektive sekundära aktiviteterna identifieras. 
Detta innebär att myndigheterna ska ta fram de processer som går över myndighetsgränserna 
utifrån ett medborgarperspektiv. De delar av en myndighet som inte ingår i en 
sammanlänkande process fyller funktionen av att vara stödaktivitet. Processerna innefattar 
myndighetens kärna. Med andra ord är det poliskonstapeln, åklagaren, domaren, och 
kriminalvårdaren som möts i processerna. De resterande på ”verksnivå” arbetar som 
stödpersonal. På så vis kan sägas att man vänder på hierarkin. De på verksnivå är till för dem 
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på processnivå. Administrationen är också till för processerna, de stöttar upp bakifrån och ser 
till att den administrativa delen som t.ex. löner fungerar utan att det stör processerna. Precis 
som idag finns en polismyndighet i varje län. Därmed måste det finnas en eller flera personer i 
varje län som ansvara för att processen från Polis, Åklagare, Domstol till Kriminalvården 
fungerar. Vid behov finns de centrala verken från respektive myndighet samt övriga delar av 
myndigheterna och stöttar.   
 
Fokus för processerna är medborgaren, vilken har två funktioner. Dels representeras 
medborgaren av dem som inte har gjort något brott och därmed ska ”skyddas” av rättskedjan, 
dels representerar den av de medborgare som har begått ett brott eller är vittnen till brott och 
befinner sig i rättskedjan. Ett vittne kan lätt glömma vad den bevittnat om det tar lång tid 
innan personen får vittna i domstol. En brottsmisstänkt kan må psykiskt dåligt om 
rättsprocessen tar för lång tid. Medborgaren utanför rättskedjan kan förlora förtroendet för 
rättskedjan om den inte ”skyddar” medborgaren. Medborgarna vill därför ha en så effektiv 
rättskedja som möjligt. 
 
Den vertikala styrningen finns fortfarande kvar i modellen genom att övergripande mål sätts 
gemensamt för hela rättskedjan av regeringen. Skillnaden är dock att målen ska beslutas 
tillsammans med representanter från myndigheterna. Myndigheterna får också en gemensam 
kassa för processerna utöver den egna. Den gemensamma kassan är given utav regeringen och 
därför slipper myndigheterna själva ”ta från egna kassor” för att finansiera processerna.  
 
Vi har valt att kalla myndigheterna för Det polisiära stödverket, Åklagarens stödverk, 
Domstolarnas stödverk och Kriminalvårdens stödverk. Resterande delar av myndigheterna 
blir processerna. Alla stödverk arbetar med samma datasystem, där rapporter flyter runt 
obehindrat. Det gör också att processerna snabbt kan få information tillgänglig.  
 
Troligtvis blir det många olika typer av processer och det kan vara krångligt att ta fram dessa. 
Dock är detta den viktigaste delen i processarbetet. Men när de väl är identifierade kommer 
processerna att förbättras ständigt, eftersom de återupprepas. Genom att myndigheterna är i 
kontakt med varandra måste de ha kunskap om varandras yrkesområde, därför är utbildning 
inom rättsväsendet viktigt. Förutom utbildning arbetar myndigheterna ofta i team för att 
utbyta kunskap.  
 
Vi är medvetna om att denna modell är en aning futuristisk, men med den i åtanke kan 
myndigheterna få ett annat perspektiv på sin verksamhet. Vi tror att den kan ge inspiration till 
ett nytt arbetssätt och slutligen leda till en mer balanserad vertikal och horisontell styrning. 
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 6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Tidigare forskning visar på att den vertikala styrningen, där bland annat mål- och 
resultatstyrning ingår, inom den statliga förvaltningen inte gynnar samverkan. Slutsatsen i 
studien visar på att det finns två vertikala problem som utgör hinder för samverkan. Dessa är 
dels mål- och resultatstyrning och dels organisationens struktur och kultur. Mål- och 
resultatstyrningen hindrar samverkan genom att målen sätts utifrån ett enhetsperspektiv 
(myndighet) och inte ett helhetsperspektiv (utifrån rättskedjan). Därmed passar inte 
målöverensstämmelsen mellan myndigheterna. Målen för samverkan är även otydligt 
formulerade vilket gör att myndigheterna inte vet hur de ska uppfylla dem. Det saknas också 
återrapporteringskrav för vissa mål. Organisationens struktur är hierarkisk vilket därmed 
innebär en tröghet i beslutsfattande. Organisationsformen är en del av den kultur som 
myndigheterna verkar i, vilket gör att de accepterar att beslut samt förändring tar tid. Utifrån 
de vertikala hindren har horisontella problem uppkommit. I denna studie utgörs de av tekniska 
möjligheter och begränsningar samt krav på förändring.  Studien visar därmed på att tidigare 
teorier om vilka problem som förknippas med mål- och resultatstyrning stämmer, samt att 
styrmodellen inom den statliga förvaltningen hindrar horisontell samverkan. Studien visar 
även på att organisationsstrukturen inte är hållbar i längden, då den nuvarande organisationen 
hämmar en effektiv statlig förvaltning. Därmed har vi utformat en ny organisationsform som 
vi anser kan vara en grund för ”den nya statsförvaltningen”. Tanken bakom den nya 
organisationsformen är att den ska gynna horisontell samverkan. Den vertikala styrningen 
anser vi ändå till viss del ska finnas kvar.  
 
Då vi har kommit fram till vad det är i mål- och resultatstyrningen som hindrar horisontell 
samverkan skulle det vara intressant att bedriva vidare forskning om ”det går att styra 
myndigheterna på ett mer effektivt sätt än det görs idag?” Hur skulle då detta kunna 
genomföras? Hur ska regeringen utforma regleringsbreven för att myndigheterna lättare ska 
kunna nå målen? 
 
Det skulle också vara intressant att vidareutveckla den statliga processorganisationsmodell 
som utvecklats. Hur skulle denna modell kunna appliceras mer konkret i 
myndighetsstrukturen? Hur skulle modellen fungera för andra delar av den statliga 
förvaltningen än rättskedjan? Vilka är hindren för att arbeta processorienterat? Detta 
innefattar även om det går att outsoursa vissa delar av myndigheternas organisationer. Vad 
och vilka delar skulle myndigheterna kunna outsoursa?  
 
Som nämns tidigare har Kriminalvården kontakter med andra myndigeter, men också med 
kommuner. Hur ska samverkan ske mellan myndigheter, kommuner och landsting? Skulle 
Kriminalvården kunna samverka med ett privat företag (istället för Polisen) i vissa situationer 
t.ex. Falck eller Securitas? Vilka fördelar samt nackdelar skulle det ha på 
rättskedjan/kriminalvården/staten?  
 
Denna studie bygger på djupintervjuer av några få personer. Det skulle vara intressant att 
genomföra fler intervjuer, eller kanske fråga via enkäter och då få en bredare bild av ämnet.  

 
Tekniken inom myndighetsstrukturen är ett problem. Hur skulle den kunna lösas till det 
bättre? Det går även att forska vidare kring hur logistikproblemet skulle kunna lösas på ett 
bättre sätt. Vilka tekniker kan behövas för en bättre logistik? 

 
En annan viktig fråga är hur myndigheterna ska känna motivation i den miljö de verkar i. 
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Vad är det som gör myndigheterna motiverade i sitt arbete? Vad finns det för ”morot”, när det 
inte handlar om pengar 
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Bilaga.1 
 
Den vertikala ledningen, övergripande syn på hur styrningen sker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuren visar grovt hur de fyra myndigheterna i rättskedjan är styrda. Pilarna är en förklaring 
över hur kommunikationen skall ske mellan alla inblandade. Vi har valt att ta upp de olika 
delarna i den vertikala styrningen för att få en bättre förståelse för den miljö som de fyra 
myndigheterna i rättskedjan verkar i. Det har dock inte genomförts några intervjuer med 
representanter på regeringsnivå.  
 
Riksdagen 
Riksdagen har som viktig uppgift att fatta beslut som ska gälla för Sverige. För att dessa 
beslut ska vara väl analyserade finns det 16 utskott. I varje utskott sitter 17 ledamöter. Dessa 
personer utgör en ”miniriksdag”. De större partierna får därmed fler platser än de mindre. När 
regeringen lämnar propositioner till riksdagen (kallat beredningstvång) behandlas de först 
utav utskotten. Utskottens uppgift består då i att lägga fram förslag till riksdagsbeslut som 
hela riksdagen kan ta ställning till.176 Utskotten behandlar även de motioner som ledamöterna 
skriver innan det är dags för hela riksdagen att fatta sitt beslut om regeringens och 
ledamöternas förslag.177  
 
Justitieutskottet 
Justitieutskottet (JuU) bereder ärenden som behandlar rättsväsendets olika myndigheter, bland 
annat domstolarna, åklagarväsendet, polisväsendet och kriminalvården samt ärenden som rör 
brottsbalken, rättegångsbalken och lagar som ersätter eller har nära samband med föreskrifter 
i dessa balkar.178 
 
 
                                                 
176 http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____282.aspx  051017, 16.00. 
177 http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____3413.aspx 051017, 17.00 
178 http://www.riksdagen.se/templates/R_SubStartPage____6363.aspx 051017, 16.30. 
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Regeringskansliet 
Myndigheten regeringskansliet leds av regeringen och består av statsrådsberedningen, de nio 
fackdepartementen och förvaltningsavdelningen. Även ambassader, konsulat, representationer 
och delegationer vid FN, EU, OECD, med flera organisationer hör till regeringskansliet. 
Regeringskansliet styrs av regeringen, vilket innebär att det är en politiskt styrd organisation, 
där regeringen styr arbetets innehåll. Regeringskansliets uppgift är att stödja regeringen i dess 
uppgift att styra riket. I regeringskansliet, ulandsmyndigheter samt kommittéväsendet arbetar 
ungefär 4 600 personer. Dess anslag för år 2005 är drygt 5,4 miljarder kronor och ingår i 
statsbudgeten.179 
 
Regeringskansliet skiljer sig mycket mot övriga myndigheter på speciellt en punkt. I 
regeringskansliet är det statsministern som är chef för myndigheten medan andra myndigheter 
ofta leds av en generaldirektör som utses av regeringen. Statsministern har alltså dubbla roller 
men det är han inte ensam om. Många statsråd är också departementschefer utöver sin roll 
som utvalda ledamöter av regeringen. Varje statsråd har en politisk stab som ofta består av en 
statsekreterare, en pressekreterare och en eller flera politisk sakkunniga. 
 
Av all personal på regeringskansliet är 180 stycken politiskt rekryterade, vilket innebär att all 
annan personal har kvar sina arbeten oavsett vilken regering som styr. Regeringens tjänstemän 
arbetar med att ta fram underlag och utreda frågor inför regeringens beslut. Samarbeten sker 
ofta med andra departement. Andra viktiga uppgifter för de anställda är att styra 
myndigheterna genom att exempelvis skriva och följa upp de årliga regleringsbreven och att 
förberedda möten och företräda Sverige.180 
 
Justitiedepartementet 
På justitiedepartementet i Rosenbad i Stockholm arbetar cirka 350 personer. Av dessa 
personer är knappt fyra procent politiskt tillsatta. Resterande tjänstemännen arbetar kvar även 
om regeringen eller stadsråd byts ut. Justitiedepartementet ansvarar för polisväsendet, 
åklagarväsendet, domstolsväsendet och kriminalvården. Departementet ansvarar också för 
frågor om demokrati, integration, mångfald och idrott. Lagstiftningen inom statsrätten och 
den allmänna förvaltningsrätten, civilrätten, processrätten samt straffrätten ingår i 
justitiedepartementets ansvarsområde.181 
 
De övergripande målen för justitiedepartementet är att värna om den demokratiska rättsstaten, 
vilket ska göras genom en ändamålsenlig och rättssäker lagstiftning, öka tryggheten och 
bekämpa brottsligheten genom ett utökat gränsöverskridande rättsligt och polisiärt samarbete. 
Det krävs också ett modernt rättsväsende som bygger på en helhetssyn, ett ökat deltagande i 
de demokratiska processerna från medborgarnas sida, öka kunskapen och främja respekten för 
de mänskliga rättigheterna i Sverige, att främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund samt att stödja de nationella minoriteterna och 
att motverka segregation och främja tillväxt i storstadsregionerna för att nå målen.182 

                                                 
179 http://www.regeringen.se/sb/d/2511 051018, 08.30 
180 http://www.regeringen.se/sb/d/2511 051018, 10.30 
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Bilaga 2  
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Domstolsverkets organisationsstruktur 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor 
 

• Vad arbetar Myndigheten med?  
Vad arbetar respondenten med? Vad är respondentens arbetsuppgifter? 

 
• Hur kommer Myndigheten in i rättskedjan? Hur skulle respondenten beskriva 

rättskedjan? Samverkar ni med myndigheter i rättskedjan? Hur ser den samverkan ut?  
 
• Finns det några möjligheter respektive hinder för ökad samverkan? Vad beror hindren 

på? Finns det lösningar för hindren/flaskhalsarna? Finns det tidigare studier/forskning 
på detta område? 

 
• Hur tror respondenten Myndighetens struktur/organisation påverkar samverkan?  

 
• Förstår myndigheterna varandra/talas samma språk/missuppfattningar/ i rättskedjan?  

 
• Hur är Myndigheten styrd? Hur påverkar det samverkan i rättskedjan? Finns det ett 

gemensamt mål för rättskedjan? Har ni något återrapporteringskrav för samverkan?  
 

• För vem ger rättskedjan ett värde?   
 

• Hur uppfattar respondenten att de andra myndigheterna arbetar? Vilka 
likheter/skillnader råder dem emellan? 

 
• Vad har ni gemensamt/lika med de andra myndigheterna? 

 
• Vad är unikt för Er myndighet? 

 
• Hur tas förändringar emot av på myndigheten? 

 
• Hur ser Ni på att arbeta i Processer? 

 


