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Förord 
 
Arbetet med denna uppsats har varit mycket intressant och lärorikt. Hårt arbete och 
omfattande litteraturstudier har lett fram till det resultatet som du ser framför dig idag. 
Uppsatsen är helt färdigställt och det finns ett flertal personer som på avgörande sätt bidragit 
till uppsatsens färdigställande.  
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats handlar om mål- och resultatstyrning som styrinstrument för staten. Mål- och 
resultatstyrning av statliga myndigheter sker genom regleringsbrev där politikerna ställer de 
övergripande målen för myndighetens verksamhet.  Det är viktigt för myndigheten och det 
berörda departementet att hitta ett styrsystem som fungerar på bästa sätt. Det gäller här frågan 
om en effektiv ekonomistyrning. I vid mening är det en fråga om medborgarnas förtroende för 
den offentliga sektorns styrning, som skall garantera att skattemedel används på effektivaste 
sätt. Studien beskriver mål- och resultatstyrning av myndigheter genom regleringsbrev som 
styrinstrument för staten. 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur styrning av myndigheter genom regleringsbrev 
fungerar. För att uppfylla detta syfte baseras min undersökning på omfattande litteraturstudier 
om mål- och resultatstyrning i staten och intervjuer med tre respondenter på tre myndigheter. 
Intervjuerna baserades på flera teman för samtalen. 
 
Jag har också tagit upp agentteorin om förhållandet mellan staten som uppdragsgivare och 
myndigheter som uppdragstagare samt olika aspekter av mål- och resultatstyrning som 
styrinstrument. 
 
Undersökningen visar att mål- och resultatstyrning genom regleringsbrev fungerar bra, 
däremot är det inte okomplicerat. Problemet som framträder i denna process kan förklaras 
med problemet med informationsasymmetri och problemet att precisera uppdraget för 
myndigheterna i ett principal-agent förhållande. Studiens slutsatser kan sammanfattas i 
punktform enligt följande: 
 

 Myndigheterna upplever att regleringsbrev med åren har blivit alltmer detaljerade som 
står i motsats till själva iden med mål- och resultatstyrning. 

 Det behövs en systematisk analys av myndighetens alla mål och uppdrag samt de 
resurser som myndigheten har till sin förfogande för att uppnå alla dessa mål och 
genomföra sin verksamhet.  

 Samarbetsprocessen och samordning i samband med målformulering av 
regleringsbrev måste förbättras både på handläggar- och tjänstemansnivå samt 
ledningsnivå på myndigheter och deras respektive departement.  
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Kapitel 1 Inledning 
I det här kapitlet kommer bakgrunden, problemet, syftet och tidigare studier i 
ämnet att presenteras. 
 
1.1 Bakgrund  

Mål- och resultatstyrning av statliga myndigheter genomförs genom regleringsbrev där 
politikerna ställer de övergripande målen för verksamheten.  De av politikerna uppsatta 
övergripande målen är en viktig utgångspunkt för den interna styrningen av myndigheten. 
Styrning av myndigheter genom regleringsbrev leder till att regleringsbrev är ett av de allra 
viktigaste dokumenten för relationen mellan departementet och myndigheten.1 Det innebär att 
regeringen fastställer de mål som myndigheten ska uppfylla medan myndigheten själv 
bestämmer hur målet ska nås och med hur stor andel av resurserna.2   

Regleringsbrev är benämningen på de regeringsbeslut som utfärdas årligen för varje 
myndighet i syfte att styra myndighetens verksamhet och den har sin utgångspunkt i de mål 
som riksdagen beslutat om. 3 Vägen till ett färdigt regleringsbrev för en myndighet är en 
utdragen process som karakteriseras av dialog mellan myndigheten och det berörda 
departementet, finansdepartementet samt mellan partierna i riksdagen.4   

Innehållet i regleringsbreven utgår från riksdagens beslut om statsbudgeten samt regeringens 
prioriteringar. 

Regleringsbrevet består av två huvuddelar: 

• en verksamhetsdel som bland annat anger mål för verksamheten och krav på 
återrapportering  

• en finansieringsdel som anger de finansiella förutsättningarna för myndigheten.5 

Regleringsbrevet är ett av regeringens viktigaste styrdokument i förhållande till 
myndigheterna och det är framförallt där som mål- och resultatstyrning får sitt konkreta 
beslut. 6 Regeringens politik genom regleringsbrev är uppdelade i olika nivåer: målen för 
politikområde, målen för verksamhetsområde och målen för verksamhetsgrenen.7 Målet för 
ett politikområde avser resultatet av den förda politiken och handlar om effekter, dvs. önskade 
förändringar av tillstånd i samhället, och det är regeringens ansvar att målen uppnås. Den 
verksamhet som en myndighet utför skall hänföras till en eller flera verksamhetsgrenar. 
Målen för en verksamhetsgren är en nedbrytning eller operationalisering av målen för den 
politik och de verksamhetsområden som den enskilda myndigheten skall bidra till. Målen på 
verksamhetsgrennivå bör formuleras i dialog med myndigheten.8 

                                                 
1 A. Ivarsson. På väg mot paradoxala resultat? (2005), s. 23-24 
2 S, Lindström, Att hålla de andra krafterna stången – En redogörelse för den svenska statliga 
resultatstyrningens framväxt ur SOU 1997:15  
3 T, Mattson, Den statliga budgetprocessen, (2000), s. 50-51 
4 T, Mattson, Den statliga budgetprocessen, (2000), s. 55-57 
5Ekonomistyrningsverkets hemsida, 
http://www.esv.se/amnesomraden/budgetprocessen/regleringsbrev.4.1faf3f4fcea3ced188000305.html 
6 Riksrevisionsverket, Den statliga budgetprocessen och resultatstyrningen, (1994) s. 22 
7 A. Ivarsson. På väg mot paradoxala resultat? (2005), s. 24-25 
8 Regeringskansliet, Finansdepartementet, Regleringsbrev och andra styrdokument för år 2006, (2006), ss. 17-18 
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Intresse att genomföra denna undersökning väcktes när jag surfade på 
Ekonomistyrningsverkets hemsida där jag kom på flera uppsatsförslag på D-nivå. 
(Ekonomistyrningsverket är en organisation som utvecklar den ekonomiska styrningen för 
statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser för statens ekonomi). Eftersom jag själv 
arbetar inom statlig verksamhet var det intressant för mig att undersöka ett problem som rör 
den offentliga verksamheten. Att genomföra en undersökning om mål- och resultatstyrning 
som styrinstrument för staten tilltalade mig. I studien ville jag undersöka hur pass effektiv 
mål- och resultatstyrning av myndigheter genom regleringsbrev är. Problemet är en fråga om 
att skapa en effektiv offentlig förvaltning som leder till att skattebetalarnas pengar används 
rationellt.  
 
Målstyrning som idé innebär att medlemmarna i en organisation ska ha och känna till sina 
respektive delmål och därigenom få motivation att försöka uppnå dem. 9  I en offentlig 
verksamhet är det viktigt att de mål som politikerna (regeringen) fastställer är väl förankrade i 
den verklighet som verksamheten befinner sig i. Det gäller att se till att de mål som 
formuleras på olika nivåer hänger ihop som en kedja. Regeringen i form av departementet 
anger i regleringsbrev de inriktningsmålen för myndigheten och vilka resurser man vill ställa 
till förfogande. I en dialog mellan departementet och myndigheten preciseras sedan detta 
effektmål. Officiellt framhålls att riksdagens och regeringens övergripande mål ska ligga till 
grund för myndigheternas genomförande av verksamheten på myndigheterna.  

Målstyrningsprocessen kan beskrivas som en cirkel. Mål formuleras och stäms av mot de 
ekonomiska förutsättningarna i en budgetprocess. Detta utmynnar i åtaganden för varje 
myndighet. Åtagandet genomförs och följs upp. Målformulering, resultatuppföljning och 
dialog är basen i målstyrningsfilosofin. 10  Med verksamhetsstyrning avses avsiktliga och 
medvetna åtgärder att påverka framtida beteenden för att uppnå olika mål.11 I detta avseende 
kan styrning definieras som att avsiktligt påverka andra aktörer uppfattningar och handlingar. 
Styrningen är således intentionellt, oavsiktligt påverkan betraktas därmed inte som styrning. 

 

1.2 Problemdiskussion 
  
Styrning syftar till att uppnå olika önskvärda effekter och därför handlar styrning om att i 
största möjliga mån uppnå målen för verksamheten och använda de existerande resurserna på 
ett så bra sätt som möjligt. Problemet är att styrningen kan få avsedd verkan, någon annan 
verkan eller ingen verkan alls.12  
 
Mål- och resultatstyrningen av statlig verksamhet innebär att mål anges, att resultaten följs 
upp och att en bedömning görs som kan ligga till grund för åtgärder. Myndigheter måste se 
till att regeringens önskemål i regleringsbrev i form av de övergripande målen ska uppnås och 
dessutom måste detta ske inom ramen för de resurser regeringen ställt till myndighetens 
förfogande. 13  Tanken med mål- och resultatstyrning genom regleringsbrev är således att 
politikernas roll är att formulera mål för myndigheternas verksamhet som skall vara 
uppföljningsbara och mätbara. Myndigheterna bör se till att målen uppnås och ska ha stor 
                                                 
9 A. Johansson, Att styra med och mot mål och resultat, (1995), s. 19 
10 A. Svensson, Målstyrning i praktiken, (2001), s. 18-19 
11 RRV 1996:13, Resultatstyrning i myndigheten, s. 30-54 
12 H, Silverbo ”Jakten på den goda styrningen” , (2002), s. 46-47 
13 RRV 1996:34, Myndigheternas interna styrning, s. 13-14 
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frihet att välja hur det skall gå till. När det gäller resultaten av myndighetens verksamhet i 
form av måluppfyllelse bör den följas upp för att bedöma om insatser givit avsedda effekter. 
Det är en fråga om en effektiv ekonomistyrning.  

Målstyrning beskrivs ofta som framgångsrik, men framgången uppnås först när hela 
processen i mål- och resultatstyrning genom regleringsbrev i den nämnda cirkeln med 
målformulering, uppföljning, resultatredovisning och dialog fungerar. Men för en offentlig 
verksamhet är det ofta svårt att definiera klara och mätbara mål. Detta beror delvis på att det 
inte finns ett enkelt mål till vilket delmål kan kopplas och delvis på att målen i den offentliga 
verksamheten är tvetydiga, allmänna, oprecisa och ibland oförenliga. 14  Eftersom målen 
exempelvis i regleringsbrev är otydliga och allmänna är det svårt för myndigheten att använda 
målen i planeringsprocessen. Dessutom kan den starka betoningen av mål under 
operationaliseringsprocessen medföra svårigheter i sig själv. När det är svårt att formulera 
mätbara mål blir risken stor att de mål som är mätbara överbetonas.15  

Det är viktigt för myndigheten och det berörda departementet att hitta ett styrsystem som 
gynnar både parterna på bästa sätt. Det här är frågan om en effektiv ekonomistyrning. I vid 
mening är det en fråga om medborgarnas förtroende för den offentliga sektorns styrning som 
skall garantera att skattemedel används på effektivaste sätt. 

Min problemformulering i denna studie är: Hur bra fungerar regleringsbrev som 
styrinstrument i styrning av myndigheter.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva mål- och resultatstyrningsprocessen genom 
regleringsbrev och att belysa hur den upplevs fungera på myndigheter.   
 
 

1.4 Avgränsning 
I min uppsats studeras mål- och resultatstyrning som process bara genom regleringsbrev. 
Därmed tar jag inte hänsyn till alla andra förordningar eller bakomliggande propositionen som 
finns för styrning av myndigheter. Jag studerar problemet utifrån myndighets- eller 
agentperspektiv. Studien tittar inte på hur mål- och resultatstyrning processen upplevs på 
departementet eller på regeringsnivå.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
14 B, Rombach, Det går inte att styra med mål, (1991), s. 47 
15 B, Rombach, Det går inte att styra med mål, (1991), s. 42-50 
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1.5 Tidigare studier 
Det finns ett flertal studier och rapporter som undersökt olika aspekter av mål- och 
resultatstyrning. Genomgången av flera av dessa studier och rapporter gav mig mycket 
intressant information om mål- och resultatstyrning. De viktigaste slutsatser som studier och 
rapporter kommit fram är:  

• Informella kontakter har stor betydelse för kommunikation mellan regeringen och 
myndigheterna.16  

• Det råder missnöje med omfattande återrapporteringskrav och detaljstyrning på 
myndigheter.17 

• Informationen i myndigheternas årsredovisningar används inte särskild mycket i 
Regeringskansliet.18 

• Det råder asymmetrisk information mellan myndigheter och departementet. 19 
 

 
1.6 Disposition  
 

 I kapitel två beskriver jag vald vetenskaplig metod. 
 

 I kapitel tre beskriver jag min teoretiska referensram för undersökningen.   
 

 I kapitel fyra presenterar jag min empiriska del av undersökningen. Denna utgörs av 
samtalsintervjuer med tre respondenter på tre olika myndigheter.  

 
 I kapitel fem analyserar jag informationen från undersökningen genom att koppla 

empirin med teorin.  
 

 I kapitel sex presenterar jag mina slutsatser och förslag på vidare forskning. 
 

 I kapitel sju beskriver jag min kritiska granskning av den utförda undersökningen. 
Kapitlet avslutas med en diskussion om arbetets reliabilitet och validitet samt en 
avslutande diskussion. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 ESV 1999:19, Informella kontakter i samband med regleringsbrev och årsredovisningar 
17 ESV 1999:19, Informella kontakter i samband med regleringsbrev och årsredovisningar 
18 ESV 2003:30, Att styra med generella krav i staten 
19 ESV 1999:19, Informella kontakter i samband med regleringsbrev och årsredovisningar 
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Kapitel 2 Metod 
Metodkapitlet kommer att inledas med mitt vetenskapliga synsätt för att sedan 
beskriva metoden och tillvägagångssättet för undersökningen. 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Valet av forskningsmetod och ansats går oftast hand i hand med vilken vetenskapssyn 
forskarna ansluter sig till. Vetenskapssynen i sin tur påverkas av den forskningsmiljö och det 
samhälle forskarna befinner sig i. 20  Valet av plattform ger konsekvenser inte enbart för 
studiens utformning och resonemang, utan för vilken typ av resultat som anses vara möjlig att 
uppnå.21 I min studie tillämpar jag ett positivistiskt vetenskapligt synsätt.  Den positivistiska 
forskningen strävar efter att ge tillförlitlig kunskap. Detta innebär en strävan efter att uppnå en 
så hög validitet och reliabilitet som möjligt i forskningen. Centralt för positivismen är också 
den objektiva forskaren. Forskaren ska inte påverkas av utomvetenskapliga värderingar.22  
 
I undersökningen utgår jag ifrån teorier, texter och offentlig information om mål- och 
resultatstyrning och dess fördelar och nackdelar. Med dessa som grund tolkar och drar jag 
slutsatser om hur mål- och resultatstyrning genom regleringsbrev som styrinstrument upplevs 
ute på myndigheten. I uppsatsen strävar jag att vara neutral och objektiv i min forskningsroll. 
I enlighet med positivistiskt synsätt tillämpar jag ett kritiskt förhållningssätt till de insamlade 
data.  
 
 

2.2 Kvalitativ metod 
Jag väljer en kvalitativ metod i min undersökning. En kvalitativ metod passar bra i mitt arbete 
eftersom jag vill belysa hur mål- och resultatstyrningsprocessen upplevs fingera på 
myndigheter och detta kan fångas genom samtal med personer som är involverade i den 
processen.23  
 
En kvalitativ metod har en viktig styrka i att den återger en helhetsbild av problemet som 
därmed möjliggör en ökad förståelse av problemet. Ökad förståelse av problemet är viktig 
eftersom det leder till nödvändighet för fortsatt forskning. Därför passar en kvalitativ metod 
bra i min undersökning. Behovet av överblick över informationen leder till att 
undersökningen måste koncentreras på några få enheter.24 I min kvalitativa undersökning av 
problemet med mål- och resultatstyrning som styrinstrument genomförde jag tre djupa 
intervjuer med nyckelpersoner på tre myndigheter.   
 
Kvale har presenterat en kvalitativ halvstrukturerade forskningsintervjumetod som passar 
perfekt för min studie. 25  Enligt honom är syftet för en samtalsintervju att tolka 
respondenternas beskrivning av undersökningsfenomenet. Samtalsintervjuer och öppna frågor 
anser jag efter Kvales bok har många fördelar. Först och främst får jag som intervjuare 
möjlighet att se respondenternas mimik, tonfall och kroppsspråk vilka ger mer kunskap än 
                                                 
20 B, Gustavsson, Kunskapandets mångfald – från enhet till fragment (2004), s. 8 
21 Gilje & Grimen, Samhällsvetenskapliga förutsättningar (2004), s. 176-177   
22 G, Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik (1996), s. 27 
23 Holme & Solvang, Forskningsmetodik (1997), s. 92  
24 Holme & Solvang, Forskningsmetodik (1997), s. 79 
25 S. Kvale, Den kvalitativa forskningsintervju, (1997) 
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enbart själva svaren. En undersökning med t ex enkät och den kvantitativa undersökningen 
skulle innebära att jag inte skulle få se respondenternas reaktioner i verkligheten. Men jag är 
inte ute att pröva om informationen har generellt giltighet och av den orsaken är den 
kvalitativa metoden direkt lämpligt då resultaten av min undersökning inte kan omvandlas till 
kvantifierbar data för statistik analys.26 
 
För att kunna lyckas bättre med intervjuer och hålla t ex ögonkontakt med intervjupersonerna 
utnyttjade jag bandspelaren som ett hjälpmedel.  Ett ytterligare skäl till att nyttja bandspelare 
var att anteckningar under en intervju kan till skillnad mot bandinspelning missförstås, men 
med inspelade band kunde jag få lyssna på samtalen igen och igen om det var nödvändigt. För 
att kunna öka studiens validitet kommer jag inte nämna respondenternas namn och vilket 
myndighet de representerar. Syfte med en kvalitativ forskningsintervju är att försöka förstå 
den intervjuades situation i anknytning till mina frågeställningar. 27 Enligt Kvale följer en 
kvalitativ forskningsintervju sju stadier: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, 
verifiering och rapportering. 28  I min studie valde jag att använda de halvstrukturerade 
samtalsintervjuer med flera viktiga teman som underlag.  
 

2.3 Tillvägagångssätt 

2.3.1 Undersökningens ansats  
 
För att angripa problemet har jag valt deduktiv ansats. Det deduktiva angreppssättet 
kännetecknas av att forskaren utgår ifrån allmänna principer och befintliga teorier för att 
sedan dra slutsatser om enskilda företeelser.29 I min undersökning har jag använt mig både 
primär- och sekundärdata. Primärdata kommer att bestå av intervjuer medan sekundärdata 
kommer att bestå av bland annat tryckt litteratur, vetenskapliga artiklar och information från 
Internet.    
 
I enlighet med den deduktiva ansatsen började jag först med att göra en omfattande 
litteraturstudie där jag har som syfte att skaffa mig en bredare kunskap om mål- och 
resultatstyrning i staten och dess fördelar och nackdelar. Jag har läst övervägande litteratur 
som publicerats av organisationer inom statsförvaltningen som Ekonomistyrningsverket, 
Riksrevisionsverket (idag Riksrevisionen), samt offentliga utredningar. Jag har läst även en 
tidigare uppsats från Stockholms universitet samt litteratur som förklarar begrepp och 
styrningsmodeller.  
 
Urval av de myndigheter som jag baserade min empiriska undersökning på genomfördes med 
hjälp av Niklas Eklund, expert på Ekonomistyrningsverket. Under urvalsprocessen valde vi de 
myndigheter som dels har mest förändringar i regleringsbreven de senaste åren, dels det var 
viktigt att också välja myndigheter vars verksamheter skiljer avsevärt från varandra.  
 
 
 

                                                 
26 S. Kvale, Den kvalitativa forskningsintervju, (1997), s. 30-75 
27 S. Kvale, Den kvalitativa forskningsintervju, (1997), s.32 
28 S. Kvale, Den kvalitativa forskningsintervju, (1997), s.85 
29 R. Patel, R. och Davidson, B.,Forskningsmtetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, (2003),  s. 23 
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2.3.2 Intervjuundersökning 
Informationen samlade jag genom att göra intervjuer med personer på myndigheter som är 
involverade i processen med mål- och resultatstyrning genom regleringsbrev.  Jag anser att 
halvstrukturerade samtalsintervjuer passade bra i min undersökning och dessutom var det 
även nödvändigt med tanke på den kvalitativa metoden jag valde. För att inte begränsa 
intervjusamtalen ställde jag frågor så brett som möjligt. Det viktigaste med denna metod är att 
jag som undersökare genom sådant förfarande kunde få fram helt oväntade data som kunde 
vara mycket viktiga för att undersöka problematiken.   
 
Som ledning för mina intervjusamtal valde jag att utforma ett samtalsstöd med flera viktiga 
samtalsfrågor. Mina samtal hade diskuterande och halvstrukturerad karaktär.30  Det faktum att 
jag hade de samtalsfrågor som stöd innebar inte att jag följde dem i ordningen. Det fanns 
möjlighet för mig som undersökare att agera på situationen såsom den utvecklades och på nya 
idéer som dök upp.  
 
Jag använde följande samtalsteman under samtalsintervjuer med representanter på 
myndigheter:  
 

• Mål och resultatstyrning som styrinstrument 

 
• Beskriv hela processen med utformning och genomförande av arbetet i enlighet med 

regleringsbrev 

 

• Klara tydliga mål eller övergripande inriktningar  

 

• Kontakterna och samarbetsprocessen med departementet i samband med 

regleringsbrevens utformning. 

 
 

Jag började med att ringa till Controller/ekonomichef på varje myndighet och berättade vem 
jag var och vad min uppsats handlade om, under samtalen bad jag personen att ställa upp på 
en intervju.  Därefter skickade jag till alla som jag pratade med ett preliminärt utkast av mitt 
arbete för att respondenterna kunde sätta sig in i frågeställningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 S. Kvale, Den kvalitativa forskningsintervju, (1997), s. 32-40 
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Kapitel 3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen, vilken senare kommer 
att användas för analys av det empiriska materialet i min undersökning. 

3.1 Principal-agent teori 
Ett principal-agent förhållande uppstår när en eller flera individer anställer en annan individ 
eller organisation för att utföra ett uppdrag. Principal är den som ger ett uppdrag och agenten 
är den som tar uppdraget och har i uppgift att genomföra detta. Agentens handling påverkar 
resultatet av verksamheten och har därför betydelse för principalen. För att genomföra sitt 
uppdrag måste agenten göra insatser. Dessa insatser innebär uppoffringar för agenten och 
därför vill agenten minimera insatserna. Agenten och principalen har därför i utgångsläget 
motsatta intressen.31  
 
Förhållandet mellan regeringen och myndigheten kan förklaras utifrån agentteorin där 
regeringen (departementet) är principal och myndigheten är agent. Uppdraget som 
departementet tar på sig att uppnå de målen som politikerna ställer inom ett område, ska i 
regel förverkligas av de underliggande myndigheterna. Detta konkretiseras i olika former av 
mål, uppdrag och återrapporteringskrav i myndigheternas regleringsbrev. Resultatet av ett års 
arbete måste senare redovisas i årsredovisning som lämnas till departementet. Under 
processen i detta förhållande mellan departementet och myndighet uppstår två typer av 
problem. Det första problemet består i att det finns ett informationsövertag i relationen. Det 
andra att det finns ett problem att precisera uppdraget till agenten.32 Dessa problem kommer 
vi att titta på lite närmare. 
 
Principal-agent förhållandet baseras på grundantagandet att människor kan producera mer om 
de samarbetar, det vill säga om var och en specialiserar sig på det som han eller hon är bäst 
skickad att göra.33  I och med denna specialisering uppstår ett decentraliseringsproblem i 
förhållande mellan regeringen och myndigheter. Principalen decentraliserar 
beslutningsproblemet till agenten. Det leder till att principalen måste hitta ett 
incitamentsystem som på bästa sätt leder till uppfyllelse av båda parters intressen. Men här 
uppstår ett informationsproblem som går ut på att tillgången på information i ett principal-
agent förhållande är asymmetrisk. 34 Det innebär att agenten har informationsövertag i och 
med att den är expert i sitt område. Om agenten har en större kunskap om det uppdraget som 
bör utföras och principalen inte kan kontrollera agentens handlingar innebär det svårigheter 
för principalen att avgöra om ett undermåligt resultat beror på dåliga prestationer av agenten 
eller omvärldsfaktorer. Denna situation med informationsövertag kan utnyttjas av agenten för 
att utföra arbetet sämre eller mindre kostsamt.35 Dessutom, i och med att myndigheterna har 
informationsövertag kan de inneha en dold information som skulle kunna vara viktig i olika 
beslutssituationer för regeringen. Principalen ska enligt teorin ha makt över situationen genom 
att kunna kräva återrapportering om uppnått resultat och möjlighet att avsätta agenten om den 
inte sköter sig.36 Men det är inte så enkelt i praktiken, då varje myndighet är unik. Däremot, 
kan agenten exempelvis förhindras att utnyttja sitt informationsövertag gentemot principalen i 
syfte att gynna egenintressen genom införsel av belönings- respektive straffsystem, med vilka 

                                                 
31 K, Hagen, Principal agent Teori..,(1990), s. 4-5 
32 A. Ivarsson, På väg mot paradoxala resultat? (2005), s. 57-63 
33 P. Molander el tal, Vem styr, (2002), s. 25-26 
34 K, Arrow, Agency and the Market,(1986) s. 1184 
35 A. Ivarsson, På väg mot paradoxala resultat? (2005), s. 54-63 
36 K, Hagen, Principal agent Teori…,(1990), s. 4-18 
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prestationer kan utvärderas. I frågan om problem med informationsövertag är det viktigt att ta 
reda på vilka möjligheter departementet har att göra en egen och självständig bedömning av 
myndighetens verksamhet.  
 
Ett annat problem i principal-agent relationen är att precisera uppdraget. I vissa relationer går 
det kanske att precisera uppdraget men sådan uppdrag är sällsynta i verkligheten och 
dessutom är det svårt att ge precisa uppdrag eftersom det är svårt att mäta produktionsresultat 
i offentlig sektor. De frågor som uppstår då är: Vad är det som ska uppnås? Vad innebär målet 
överhuvudtaget? Vad är det som måste prioriteras mellan olika motsägelsefulla mål? Om 
målen för en verksamhet är mångsidiga och motsägelsefulla använder principalen 
(regeringen) informella kontakter och instruktioner för att få myndigheter att agera på ett 
önskvärt sätt.37  Principal-agent teorin beskriver hur relationen mellan principal och agent ger 
upphov till möjliga målkonflikter, de ser olika syften med sin egen verksamhet och den egna 
rollen i relationen.  
 

3.2 Mål- och resultatstyrning  

3.2.1 Vad innebär mål- och resultatstyrning? 
En organisation är per definition skapat för att uppnå ett antal specificerade mål. För att uppnå 
dessa specificerade mål måste organisationer styras. Det finns två termer i litteraturen som 
förknippas med styrning av en offentlig verksamhet, den första är makt och den andra är 
reglering. Makt har den som styr och vill genomdriva sin vilja. Reglering handlar om 
skillnaden mellan ett önskvärt och ett faktiskt tillstånd. I ett maktperspektiv kan man tala om 
relation mellan styrobjekt (agent) och styrsubjekt (principal). I denna relation innebär styrning 
att uppdragsgivaren (principal) vill få uppdragstagare (agent) att genomföra ett uppdrag. De 
åtgärder som uppdragsgivaren vidtar för att få uppdragstagaren att göra det som 
uppdragsgivaren vill, kallas för styrning. Med andra ord, styrning handlar om att leda, 
motivera, reglera, följa upp och kontrollera verksamheten för att säkerställa att verksamheten 
bedrivs in enlighet med uppdragsgivarens önskemål och i sådan riktning att det är sannolikt 
att den uppnår målen för verksamheten. Det är viktigt att ledningen på myndigheter är tydligt 
och klar över vad verksamheten skall göra, hur verksamheten skall vara samordnad m.m.38 
Uppdragsgivaren har ansvar för att prioritera mellan olika intressen och skapa de nödvändiga 
förutsättningar, som krävs för att uppnå målen. Det är uppdragsgivarens uppgift att tydligt 
fastställa och kommunicera de nödvändiga styrsignalerna.39 
 

Styrsignaler 
 

 
Återkoppling 

 
 
Figur 1. Grundläggande styrmodell40 
 

                                                 
37 P. Molander el tal, Vem styr, (2002), s. 33-36 
38 G. Andersson et al,   Resultatstyrning, (1993), s. 12-13 
39 RRV 1996:13, Resultatstyrning i myndigheten, s. 17-21 
40 RRV 1996:13, Resultatstyrning i myndigheten, s. 21 

Uppdragsgivare Uppdragstagare 
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Enligt Johansson är det grundläggande kravet på statsförvaltningen att den ska fungera som 
ett effektivt redskap för förverkligandet av riksdagens och regeringens intentioner. 41 
Målstyrning är en av de styrtekniker som används för styrning av offentliga organisationer. 
Målstyrning innebär att mätbara och specifika mål för verksamheten ska ställas upp och 
måluppfyllelsen följs upp regelbundet.  Däremot sker styrning aldrig genom bara en styrform. 
Målstyrning kan betraktas som huvudstyrformen men den kompletteras med andra styrmedel 
som kan vara såväl proaktiva som reaktiva. Proaktiva stödformer är bättre information, regler, 
utvärdering och tillsyn. Reaktiva stödformer är mätmetoder, uppföljning och 
resultatutvärdering.42 
 
De kompletterande styrmedel hjälper regeringen att säkerställa att målstyrning sker på avsett 
sätt. Regleringsbrev som upprättas årligen för myndigheter är ett av de styrmedlen. 43 
Johansson anser att ett regleringsbrev som styrmedel bör präglas av tydliga målformuleringar, 
som är enkla att tillämpa och följa upp samt bygga upp analyser av vilka ekonomiska 
konsekvenser de medför. 44  Regeringens målstyrning uttrycks ofta i regleringsbrev för 
myndigheter i form av generella mål och krav. Det kan vara övergripande mål för 
verksamheten, för ledning och handlingsprogram. Målen i regleringsbrev anger vilka tillstånd 
myndigheten ska uppnå eller hur något objekt ska se ut eller vara. Enligt 
Ekonomistyrningsverkets anvisningar ska formulerade mål alltid innehålla målbeskrivning i 
verksamhetsstrukturen så att det klart framgår vad verksamheten syftar till. Målen måste vara 
utformade enligt SMART-kriterier (specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta). Men 
det är inte sagt att de kriterierna alltid är tillämpbara .45  Målen enligt SMART-kriterier skall 
vara: 
 
SPECIFIKA de skall tydligt ange vad som skall uppnås 
 
MÄTBARA de skall vara möjliga att följa upp med hjälp av resultatindikatorer, nyckeltal 
eller liknande 
 
ACCEPTERADE de skall vara accepterade och uppfattas som relevanta av dem som ska 
genomföra den aktuella verksamheten 
 
REALISTISKA de skall vara möjliga att uppnå 
 
TIDSATTA tidpunkten då målen skall vara uppnådda skall anges 
 
Trots detta är målen som anges för myndigheten i regleringsbreven ofta oklara och otydliga, 
men det kan också vara så att regeringens avsikt var att använda sådan formulering. I detta fall 
kan regeringen ha delegerat ansvaret att tolka målen till myndigheten.  Myndighetens ansvar i 
det här faller är att tolka målen, att välja åtgärder och operationalisera målen. 
Operationaliseringen av vaga och otydliga mål innebär att myndigheten måste hitta en 
indikator som kan mäta det tillståndet som målet avser. För att senare genomföra en analys av 
måluppfyllelse måste ett kriterium för den indikatorn fastställas. För att målen på bättre sätt 

                                                 
41 A. Johansson, Att styra med och mot mål och resultat, (1995), s. 15 
42 A. Johansson, Att styra med och mot mål och resultat, (1995), s. 20-22 
43 ESV 1999:19, Informella kontakter i samband med regleringsbrev och årsredovisningar, s.13-15 
44 A. Johansson, Att styra med och mot mål och resultat, (1995), s. 42 
45 ESV, 2006:7, Måluppfyllelseanalys, (2006), s. 11-14 



 11 
 

hör ihop med den verksamhet som myndigheten bedriver, bör myndigheten tolka otydliga mål 
utifrån en verksamhetsanpassad tolkning.46  
 
I en målstyrningsprocess är det resultatet eller effekterna som räknas. Hur målet uppnås och 
med vilka åtgärder beror på myndigheternas ledning. För att målstyrningsprocess ska fungera 
som det är tänkt bör den bygga på följande principer47: 
 

• Det är viktigt att alla anställda och förtroendevalda engageras i processen.  
• Det är också angeläget att spelregler och förutsättningar ska vara tydliga och givna på 

förhand 
• I förhållande mellan myndighet och regeringen, samt inom organisationen bör det 

finnas en genomtänkt kommunikationsstrategi.  
 
Det krävs således en förhandlingsdialog mellan regeringen (departementet) som tilldelar 
resurser och dem som ska utföra arbetet. ”Förhandlingen” resulterar i att myndigheten åtar sig 
att tillsammans med sina medarbetare åstadkomma vissa effekter/resultat för en viss summa 
pengar.  
 

3.2.2 Informella kontakter 
I den mån kommunikationen följer den formella strukturen kallas den formell 
kommunikation. Kommunikation som uppstår spontant kallas informell. Informell 
kommunikation beskrivs som det icke-dokumenterade och oreglerade samspelet och kan gå 
kors och tvärs mellan enheterna i organisationskulturen.48 Här talar jag om kommunikation i 
form av dialoger, spontana möten, telefonsamtal, e-post och så vidare som sker i samband 
med utformandet av regleringsbrev och årsredovisningar vilka kan kontrasteras mot dessa 
formella dokument och beslutsprocesser.  
 
En av de viktigaste moment i mål- och resultatstyrning genom regleringsbrev är 
målformulering genom just informella kontakter. Det anses att det är viktigt att formulera mål 
för en verksamhet i tätt samarbete med den verksamhet som kommer att genomföra de 
uppsatta målen. Den svenska förvaltningskulturen baseras just på sådant samarbete eftersom 
deltagandet i processen att formulera mål för den egna verksamheten leder till att anställda 
blir mer motiverade, vilket i sin tur leder till ett bättre resultat.49 I en studie för att utveckla 
mål och resultatstyrning i staten genomfört av Ekonomistyrningsverket bekräftas detta. 50 
Informella kontakter anses inte sällan vara ett viktigt komplement till regeringens formella 
styrning av myndigheter och deltagande i målformuleringsprocessen tycks ha relativt stora 
förutsättningar att påverka resultatet positivt i den svenska förvaltningen.51   
 
Däremot kan det också vara så att informella kontakter leder till missförstånd mellan parterna. 
Dialogen äger rum på flera nivåer dels inom organisationer dels mellan olika tjänstemän på ett 
departement och en myndighet.  Det finns risker att problem uppstår då man hoppar över 

                                                 
46 ESV, 2006:7,  Måluppfyllelseanalys, s. 13-15 
47 G. Pihlgren & A. Svensson, Målstyrning, (1989), s. 64-66 
48 ESV 1999:19, Informella kontakter i samband med regleringsbrev och årsredovisningar, s.13-16 
49 RRV 1996:13, Resultatstyrning i myndigheten,  s. 49-51 
50 ESV 1999:19, Informella kontakter i samband med regleringsbrev och årsredovisningar, s. 53-55 
51 RRV 1996:13, Resultatstyrning i myndigheten,  s. 63 
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ledningsnivån och dialogen endast förs mellan tjänsteman under ledningen. 52  Det kan leda 
till att information förmedlas som inte varit väl förankrad på ledningsnivå och således kan det 
bli svårt att kontrollera stora organisationer.  
 
Ur internationellt perspektiv finns också studier som bevisar den positiva effekten av sådant 
samarbete. I en studie av målformulering avseende 201 organisatoriska enheter i 22 
kanadensiska ”myndigheter”, konstateras att ”både deltagande och grad av reell påverkan i 
målformuleringsprocessen var och för sig och tillsammans påverkade 
resultatindikatorerna”53. 
 

3.2.3 Går det att styra med mål?  
Ett allmänt antagande i målstyrning är att klara mål formuleras av organisationens ledning, att 
personal på olika avdelningar eller verksamhetsgrenar ska engageras vid målformulering och 
nedbrytning av mål. Det faller på de verksamhetsansvariga att välja medel för att uppnå 
uppställda mål samt, att målen ska följas upp. Men verkligheten är inte så enkel, eftersom 
själva tekniken med målstyrning är lätt att förstå men svårare att införa. Problemet med 
definiering av mål för organisationer i en offentlig verksamhet är att kunna hitta sådana 
formuleringar för målen som är klara och mätbara. När målen är oklara leder det till att målen 
blir svåra att använda under planeringsprocessen. Det andra problemet är att en myndighet 
kan ha flera mål som ibland är oförenliga.54 
 
Bilden av hur organisationer bryter ned sina mål är följande: de överordnade målen i 
regleringsbrev är myndighetens mål som på myndigheten bryts ned till delmål, del-delmål och 
så vidare. Rombach belyser målen som kinesiska askar där del-delmålen ligger i askar märkta 
delmål, och delmålen i asken eller askar märkta övergripande mål. Man kan tänka sig 
situationen när ett mål formuleras då denna redan innehåller flera delmål. Men det är oklart 
hur tekniken att öppna de kinesiska askarna är, för att hitta eller komma till avsedda del och 
del-delmålen samt innehållet i de askarna.55 I verklighet är det inte fråga om ”nedbrytning” av 
målen eller en enkel öppning av kinesiska askar utan en lång och komplex process att skapa 
alternativa vägar att uppnå de abstrakta målen. Däremot anser Schleh att det är utmärkt med 
övergripande mål eftersom de övergripande målen ofta är mycket generella och ofta är 
visioner mer än mål. Det behöver inte vara något fel med det. Det kan anses som hjälpmedel 
för att förbättra samarbetet mellan organisationsmedlemmarna när man har en tydlig vision, 
som utgångspunkt för alla i organisationen. 56  
 
Till skillnad mot Schleh anser Johansson att det inte är säkert att det går att formulera 
konkreta och mätbara mål för verksamheten. Dessutom poängterar Johansson att tanken med 
målstyrningen bygger på grundantagandet att organisationer är rationella, målsökande 
enheter. Enligt honom kan redan denna utgångspunkt ifrågasättas. 57  Många 
organisationsteoretiker har kritiserat den rationella beslutsmodellen och kritiken handlar om 

                                                 
52 S, Lindström, Att hålla de andra krafterna stången – En redogörelse för den svenska statliga 
resultatstyrningens      framväxt ur SOU 1997:15, s. 99-100 
53 RRV 1996:13, Resultatstyrning i myndigheten, (1996), s.50 
54 B, Rombach, Det går inte att styra med mål, (1991), s. 42-50 
55 B, Rombach, Det går inte att styra med mål, (1991), s. 97-101 
56 B, Rombach, Det går inte att styra med mål, (1991), s. 50 
57 A, Johansson, Att styra med och mot mål och resultat, (1995), s. 28-30 
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att beslutsfattare inte kan fatta helt rationella beslut eftersom de hindras av sin begränsade 
rationalitet.58 
 
Dessutom påverkar externa och interna faktorer myndighetens styrbarhet och måste beaktas 
för att den interna styrningen på myndigheten ska fungera. Exempelvis om en myndighet är 
beroende av osäkerhet om utvecklingen i omvärlden måste myndigheten ha en intern styrning 
som medger stor flexibilitet, så att resurser måste kunna omfördelas om det behövs. 
Delegering av ansvar och befogenheter inom myndigheten kräver en genomtänkt struktur så 
att myndighetsledningen kan kräva ut ansvar för måluppfyllelse av avdelningscheferna, 
således måste fördelning av ansvar och befogenheter på myndigheten vara klara och tydliga.59 
 
Ett annat problem med mål- och resultatstyrning i en offentlig verksamhet är svårigheten att 
mäta resultat. Det är svårt också att koppla samman effekter med en specifik aktivitet. Men 
Rombach poängterar att det föreligger allmänt ointresse för mätning av måluppfyllelse. I detta 
sammanhang har man en tendens att utvärdera insatserna istället för resultaten. Det är en 
tendens att mäta vad som är produceras istället för att mäta vad detta har givit för resultat.60 
 
Försöken att styra organisationer genom att mäta kan ge upphov till nya problem. 
Organisationer har en tendens att sätta upp eller förhandla fram målen som är alltför enkla och 
dessutom kortsiktiga.61 Ett annat viktigt moment i mål- och resultatstyrning av myndigheter 
genom regleringsbrev är systematisk uppföljning av verksamhetens resultat. Uppföljning av 
verksamhetens resultat är en viktig framgångsfaktor eller förutsättning för en framgångsrik 
målstyrning. För att kunna bedöma hur bra måluppfyllelsen är behövs information om det 
faktiska tillståndet i verksamheten. Resultat i jämförelse med det önskvärda tillståndet visar 
hur långt verksamheten kommit fram i förhållande till målet. Skillnader mellan önskvärda och 
faktiska tillståndet i måluppfyllelseanalysen kan beskrivas som ”är” och ”bör”. 62  För att 
genomföra analys behövs ett bra uppföljningssystem kopplade till tydliga mätbara mål. 
Kontroll av myndighetens verksamhet genom bedömning av resultaten av verksamheten, 
anses vara ett av de viktigaste momenten för att målstyrning ska fungera på ett avsett sätt. 
Däremot, kan ett detaljerat kontrollsystem leda till problem. Det kan skapa negativa 
reaktioner hos de personer som omfattas av kontrollen. De personer som är utsätta för 
kontrollen kan enbart inrikta sig på det som mäts och bortse från de andra mål som ligger till 
grund för verksamheten.   
 
Att få feedback för utfört arbete är en viktig förutsättning för att myndigheter lär sig av sina 
erfarenheter. Det är viktigt att uppdragsgivaren har ett systematisk och genomtänkt sätt att 
följa upp, utvärdera utfallet och kommunicera sin bedömning av utfallet till myndigheten.  
Redan vid planeringstillfället, bör departementet sätta upp ett datum för ett uppföljningsmöte 
för respektive myndighet. Då finns det möjlighet för strukturerade diskussioner och upphov 
till betydelsefullt lärande.63 
 
Trots sina problem uppfattas målstyrning som en effektiv styrteknik. Litteraturgenomgången 
visar en starkt positiv inställning: ”Målstyrning kommer kanske inte att producera mirakel för 

                                                 
58 M, Hatch , Organization theory. (1997), s. 299-300  
59 RRV 1996:34, Myndigheternas interna styrning,  s. 16-23. 
60 B, Rombach, Det går inte att styra med mål, (1991), s. 49-50 
61 B, Rombach, Det går inte att styra med mål, (1991), s. 50 
62 RRV 1996:13, Resultatstyrning i myndigheten, (1996), s.71 
63 RRV 1996:13, Resultatstyrning i myndigheten, (1996), s.103-110 
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sina användare, men forskningsresultaten indikerar att målstyrning är ett stabilt 
styrinstrument med få nackdelar som kan ge signifikanta fördelar”64 
 

3.2.4 Myndigheternas syn på mål- och resultatstyrning 
Mål- och resultatstyrning syftar till delegering och mindre detaljstyrning av förvaltningen. 
Samtidigt skall myndigheterna förse regeringen med relevant resultatinformation. I 
verkligheten kan det vara så att det kan leda till mer detaljerad styrning. I en studie om 
myndigheternas syn på resultatstyrning belyses att myndigheterna anser att resultatkraven på 
myndigheter är för många, för omfattande och för detaljerade.65 Enligt många myndigheter är 
målstyrningen idag inte värd namnet – den är för detaljerad. Förklaringen till utvecklingen 
mot detaljstyrning kan vi hitta i ett centralt krav på en stark koppling mellan mål och 
återapporteringskrav. Den information som regeringen vill ha från myndigheterna måste vara 
förankrad i den verksamheten som myndigheten är avsedd för. Myndighetens verksamhet i 
sin tur måste ha relevans och legitimitet i de mål som myndigheten fått från regeringen. 
Denna cirkel i processen leder till att man skapar nya mål för att i form av 
återrapporteringskrav beställa ny information, vilket leder till ökade mål i regleringsbrev.66 
 
En mycket viktig förutsättning för att mål- och resultatstyrning ska fungera är att den interna 
dialogen inom myndigheten och den externa dialogen mellan ett departement och en 
myndighet fungerar. Det finns brister i dialogen mellan departementet och myndigheter. Som 
förklaring till bristen nämner myndigheterna kompetensbristen och bristen på kontinuitet hos 
personalen på departementen. 67  Studier visar att det finns få exempel där regeringen 
vidareutvecklar kraven och målen i regleringsbrev så att handlingsprogram eller strategier 
integreras i verksamhet eller verksamhetsplanering.68 
 
Dessutom verkar det vara så att regeringen kan kräva information som har ett oklart syfte. 
Studien pekar på att ”det är inte realistisk att tänka sig att en årlig efterhandrapport, även om 
den blir av god kvalité, på kort sikt skulle komma till användning i regeringskansliet”.69  Det 
är inte konstigt att myndigheterna funderar över i vilken utsträckning resultat informationen 
verkligen används inom regeringskansliet. Enligt studien verkar användning av den 
information som tas fram på myndigheter som svar på återrapporteringskrav inte vara särskilt 
stor på departementen. 
 
De informella kontakterna används för olika syften men först och främst för att kunna 
tydliggöra och fatta gemensamma beslut i frågor där myndigheter har en expertkunskap. För 
myndigheter innebär detta en möjlighet att förtydliga sin syn på vad regeringen vill att 
myndigheten ska åstadkomma.  Det visar sig att kontakter i samband med regleringsbrev inte 
är okomplicerade men de är viktiga för utformningen av fungerande regleringsbrev. De 
informella kontakterna mellan departementet och myndigheten är mest intensivt under tiden 
när ett nytt regleringsbrev utformas. I detta skede spelar de informella kontakterna en 
beredande roll där myndigheter får kännedom om vad som måste uppnås, vilka som är 
inblandade och vilka alternativa lösningar finns. Enligt studien har de informella kontakterna 

                                                 
64 RRV 1996:13, Resultatstyrning i myndigheten,  s. 36 
65 ESV 1999:20, Myndigheternas syn på resultatstyrning, s. 27 
66 ESV 1999:19, Informella kontakter i samband med regleringsbrev och årsredovisningar, s. 52 
67 ESV 1999:20, Myndigheternas syn på resultatstyrning, s. 30-31 
68 ESV 2003:30, Att styra med generella krav i staten, s. 34-35 
69 ESV 1999:20, Myndigheternas syn på resultatstyrning, s. 41 
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stor betydelse och är ännu viktigare än de formella dokumenten, regleringsbrev och 
årsredovisningar.70 
 

3.2.5 Från otydliga mål till klar vision för hela verksamheten 
Myndigheter klagar ofta att målen i regleringsbrev och myndighetsinstruktioner för 
verksamheten är otydliga och diffusa. Det kan vara så att målen ibland är mycket detaljerade 
så att den inskränker handlingsfriheten hos myndigheterna, men även att de detaljerade målen 
fortfarande är otydliga och oklara. Kritiken är på sätt och vis riktig. För att tolka målen och 
vad de betyder försöker myndigheterna utröna i propositioner, utredningar och liknande 
dokumenten om vad som kan menas med de otydliga målen. Men även med hjälp av dessa 
dokument kan myndigheten komma till motsägelsefulla slutsatser. Är det inte paradoxalt? 
Myndigheterna har ett uppdrag från regeringen och målen för uppdraget borde väl var 
definierat. Men regeringens främsta uppgift är att sätta myndigheten på rätt spår. Det spåret är 
den stödjande lagstiftningen och instruktioner som ger myndigheten dess befogenheter och 
resurser. 71  Det är mycket viktigt att dessa spår för myndigheten är väl förankrade i 
myndighetens avsedda verksamhet. Hur sedan myndigheten förankrar det i verksamhets mål 
är beroende på myndighetens kreativitet.  
 
Exempelvis uppger Centrala studiestödsnämnden att förutom regleringsbreven varje år har de 
tio tusen sidor författnings- och bakgrundstext, som reglerar myndighetens verksamhet. Hur 
har myndigheten hanterat denna situation? CSN samlade betydelsen av alla de målen i olika 
relevanta dokumenten till ett enda mål: ”Rätt stöd i rätt tid till rätt person med rätt 
resursinsats.”  Även om CSN har en mångfald av mål, lyckades de att omformulera dessa till 
ett gemensamt, klart och tydlig mål för hela verksamheten. Det var en viktig punkt eftersom 
man för att kunna styra en myndighet behöver ett mål som enkelt kan kommuniceras till alla 
på myndigheten och som kan mobilisera alla på myndigheten att arbeta varje dag med detta 
mål i bakhuvudet. Ett sådant mål formulerade CSN. Även om regeringen inte ger några klara 
tydliga mål för verksamheten, går det med utgångspunkten från alla de överordnade målen att 
formulera mycket enkla mål. För att göra det måste myndigheterna ställa frågan: Vad måste 
myndigheten åstadkomma? Så klarnar bilden.72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
70 ESV 1999:19, Informella kontakter i samband med regleringsbrev och årsredovisningar, s. 53-55 
71 Kronorna bland verken, (1991), s. 85 
72 Kronorna bland verken, (1991), s. 77-82 
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Kapitel 4 Redovisning av undersökning 
I detta kapitel redovisas sammanfattning av den information som kommit fram 
under varje samtalsintervju. 

4.1 Samtalsintervju 1. Myndighet A 
Respondenten berättar att regleringsbrev för nästkommande år kommer i december men 
planeringsprocessen för nästa år börjar mycket tidigare. I regleringsbrevet anges de 
övergripande målen för verksamhetsgrenarna.  
 
Respondenten fortsätter: ”Myndighetens uppgift i detta är att ta de övergripande målen, fånga 
upp dem och sedan bryta ned med hjälp av antal indikatorer, både kvalitativa och 
kvantitativa på kort och lång sikt. Myndigheten håller också på att arbeta med att ta fram 
strategier, modeller om hur myndighetens arbete ska genomföras. Myndigheten har 
exempelvis utarbetat en gemensam metod för hantering av olika problem”.  
 
Respondenten betonar att det faktiskt är viktig med att styra i tydliga termer. Det är mycket 
viktigt med tydlig målformulering för verksamheten.  Respondenten tycker att en ökad 
styrning innebär ett ökat stöd. Det är sedan lättare att därifrån jobba vidare då man inte 
behöver fundera så mycket om vad det är som myndigheten måste uppnå.   
 
På min fråga om hur respondenten upplever mål- och resultatstyrning svarar respondenten att 
hon har stor erfarenhet av mål- och resultatstyrning från början när den introducerades i den 
svenska förvaltningen. Enligt respondenten ”håller staten just nu på att etablera målstyrning 
inom svenska myndigheter i de termer som står för mål- och resultatstyrning. Mål- och 
resultatstyrning innebär att färdinriktning anges och förväntade resultat visas tydligt samt att 
myndigheten får nödvändiga resurser för att kunna bedriva den verksamheten som 
myndigheten är avsedd för. Resultatet hänger på att alla tar sitt ansvar”.  
 
Respondenten påpekar att man måste ha tålamod och uthållighet med mål- och 
resultatstyrningen. Alltså mål- och resultatstyrning innebär inte att var och en gör vad den vill 
med en påse pengar. Här har många en felaktig syn på detta. Det är ju kombinationen av de 
politiska målen och hänvisning till vilka resultat man förväntar sig av. Sedan återstår för 
myndigheten att jobba sig dit.  
 
Respondenten tycker att mål- och resultatstyrning är en ganska konkret företeelse. ”Det är ju 
så att målen för verksamheten anges och sedan följs resultatet upp. Myndigheter måste ha en 
egen möjlighet utifrån den lokala problembilden att lösa problemet. Regeringen måste bara 
tydligt ange vad som måste uppnås och hur måluppfyllelsen redovisas. Och det är experter på 
myndigheterna som måste se till hur de uppnår målen och med vilka åtgärder”.  
 
Respondenten anser att mål- och resultatstyrning fungerar bra. Däremot påpekar respondenten 
att styrning och speciell mål- och resultatstyrning måste vara mer situationsanpassad. Det går 
inte från regeringens nivå att styra detaljerat eftersom myndighetens verksamhet är så 
beroende av många andra faktorer. I myndighetens omvärld kan hända saker som helt och 
hållet raserar allt planerade arbete och därför måste myndighetsstyrning vara 
situationsanpassad och flexibel. Eftersom regeringen i sina prioriteringar inte kan täcka alla 
områden som till exempel en stor myndighet är avsedd för, då är det kanske bättre att lämna 
det till myndighetens ansvar att bestämma vilka områden är prioriterade och vilka inte. Det 
skulle bli bättre att ange exempelvis flera stora politiska områden och vilka tydliga 
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förväntningar regeringen har på myndigheten i de där områdena. I stort sätt anser 
respondenten att regleringsbrev tenderar att bli allt mer detaljerade. Respondenten anser att 
det också är för detaljerat information som regeringen kräver i återrapporteringskraven. Men 
respondenten är tveksam om departementet använder informationen som beslutsunderlag för 
nästa år.  
 
Respondenten anser att myndigheten kan slå ifrån sig ansvaret genom att återrapportera i 
detaljer. Istället för att internt titta på resultatet och bedöma vad myndigheten åstadkommit 
och vad behövs göras ytterligare, kan myndigheten bara vänta på regeringens feedback för en 
detaljerad redovisning av de kraven som myndigheten har uppfyllt. När regeringen kräver så 
mycket detaljerad information kan myndigheten säga att det och det rapporterades i senaste 
återrapportering, myndigheten berättade vilka risker finns, men myndigheten fick inte någon 
signal tillbaka. Då antas det att regeringen inte prioriterar frågan. Myndigheten kan slå ifrån 
sig mycket ansvar i och med att regeringen begär så mycket information.  
 
Respondenten fortsätter att myndigheten lämnar resultatredovisning på återrapporteringskrav 
för tre år i sträck, men varje år. ”Då uppstår en fråga hos oss: Om vi rapporterar exempelvis i 
år för 2003- 2005, finns det anledning att ange samma rapportering år 2006 för de åren som 
regeringen redan fått information om. Är det inte lättare att ta fram den information om 2004 
och 2005 som redan lämnades?”.  
Det är lite ologiskt tänkt med dessa återrapporteringskrav, tycker respondenten. Respondenten 
anser att det inte går att lösa problemet med att ställa frågor och få ett svar. Det handlar delvis 
om att bygga relationen och skapa förtroende. Hela svenska modellen bygger ju på samarbete 
och nära kontakter.  
 
I frågan om relationen mellan departementet och myndigheten anser respondenten att 
myndigheten har bra kontakter med departementet, men de behöver utvecklas. Respondenten 
anser att problemet i kontakter med departementet kan bero på att kontakter baseras mycket 
på den personliga kemi mellan människor som samarbetar. Dessutom byts handläggare med 
jämna mellanrum. Då gäller det att anpassa sig varje gång till en ny handläggare.  
 

4.2 Samtalsintervju 2.  Myndighet B 
Respondenten börjar med att påpeka att regleringsbrev är ett väldigt viktigt styrinstrument för 
myndigheten. Dessutom påpekar respondenten att regleringsbrev inte är det enda dokument 
som myndighetens arbete måste följa utan myndigheten har instruktioner, propositioner och 
andra dokument också. Respondenten betonar: ”Men det är klart att regeringsbrev är ett sätt 
för regeringen att utrycka vilka prioriteringar de har”.  
 
Respondenten berättar att myndigheten får regleringsbrevet ungefär den 20 december året före 
aktuellt verksamhetsår. Själva arbetet med verksamhetsplanering och sammanställning med 
regleringsbrev börjar dock långt innan dess. Först börjar arbetet i ledningsgruppen med 
omvärldsanalys och diskussioner om prioriterade områden för nästa års verksamhet. Efter 
sommaren börjar arbetet på avdelningarna. De utvecklar och preciserar målformuleringar och 
anger planerade insatser. De anger också metod för att följa upp målen. Mycket av detta 
arbete sker utifrån bilaterala avstämningar mellan avdelningarna och ansvarig enhet på 
departementet. I oktober börjar diskussionerna med departementet om det samlade innehållet i 
regleringsbrevet för nästa år. Allra mest intensiva är kontakterna med departementet under 
oktober - december.  Efter att myndigheten tagit del av det nya regleringsbrevet efter jul- och 
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nyårshelgerna sker en slutjustering av myndighetens verksamhetsplaner för att 
överensstämma med beställningarna i regleringsbrevet.  
 
Respondenten påpekar att hur bra fungerande regleringsbrev myndigheten får hänger på hur 
täta och bra kontakter myndigheten lyckas att etablera med respektive departement.  
Respondenten tycker att man generellt kan konstatera att regleringsbrev har blivit alltför 
detaljerade, vilket är konstigt i sig, eftersom det inte är avsikten med mål- och resultatstyrning 
som styrform. Men myndigheten vill inte bli detaljstyrd. Eftersom regleringsbrev är så pass 
detaljerade försöker myndigheten följa samma struktur för sina mål för verksamheten som i 
regleringsbrevet. Vidare påpekar respondenten att myndigheten måste göra det också på 
grund av att regleringsbrev förutom målen innehåller återrapporteringskrav relaterade till de 
målen. Myndigheten kan inte strunta i återapporteringskraven.  
 
Respondenten fortsätter: ”Det är så här exempelvis, förra året satte myndigheten sina egna 
mål för verksamheten, sedan kommer regeringen med sina mål som är mycket mer 
detaljerade än våra egna mål och regeringens mål inte överens med myndighetens mål. Då 
krockar det ju och funkar inte.” 
Under dialogen med departementet bestämde myndigheten att samma mål som står i 
regleringsbrev måste lyftas fram i verksamheten. Nu använder myndigheten regleringsbrevets 
mål och kan dessutom lägga till egna mål. I myndighetens verksamhetsplaner skriver man 
vilka åtgärder vidtas på myndigheten för att uppnå de målen som står i regleringsbrev och 
vilka enheter som har ansvaret för målen. 
 
Respondenten påpekar att problemet med regleringsbrev är att de egentligen avser ett år i 
taget.  Detta innebär att målen i regleringsbrev inte kan vara långsiktiga. Så målen i 
regleringsbrev är kortsiktiga och detaljerade. Sedan finns ju återrapporteringskrav och de är 
de som myndigheten svarar på årsredovisningen. Redan under verksamhetsplaneringen 
försöker myndigheten ge svar på återrapporteringskraven. Hela årsredovisningen är svar på de 
återrapporteringskrav som står i regleringsbrevet.  Respondenten tycker att det är oklart vem i 
ett senare skede använder resultatinformationen på departementsnivå. 
 
Respondenten påpekar att ett intressant faktum är att pengarna för myndigheten för 
finansiering verksamheten är konstant hela tiden medan målen och återrapporteringskraven 
till de målen har blivit mycket detaljerade som leder till mycket arbete. Myndighetens 
förvaltningsanslag är i stort sett oförändrat. Formellt betyder detta att myndigheten har 
mycket arbete att genomföra men det finns nästan inget finansiellt utrymme. Detta betyder 
också att den finns nästan inget utrymme för kreativitet och egna initiativ på myndigheten. 
Respondenten anser att: ”Resultaten är att förväntningarna på myndigheten är mycket stora, 
men myndigheten har mycket mindre resurser för förverkligande av dessa förväntningar. Om 
myndigheten inte fått så detaljerade mål utan tydliga övergripande mål, då kunde kanske 
myndigheten komma med egna initiativ. Det är ett dilemma, myndigheten får inte mer 
resurser men får mer och mer detaljstyrning”.  
 
Respondenten fortsätter: ”Det är lätt att börja med detaljstyrning. Men målstyrning måste 
baseras på tillit, förtroende och bra uppföljningssystem än detaljstyrning”. Men samtidigt 
påpekar respondenten att målformulering är en svår process. Respondenten berättar att 
respondenten själv har arbetat många år på myndigheten och hela tiden pratas det om att 
kunna formulera bra mål. Det tar mycket tid att formulera målen som är uppföljningsbara och 
intressanta.  
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Respondenten tycker att regeringen i regleringsbrev borde ange flera konkreta tydliga och 
tidsatta mål. Men mål som tar bara halva av myndighetens resurser. Då har myndigheten 
möjlighet att åtgärda det på det sätt som myndigheten anser bäst. Eller kanske måste 
myndigheten arbeta på bredden. Då kan regeringen visa på flera viktiga politiska områden 
som regeringen verkligen vill att myndigheten åstadkommer något i. Respondenten anser att 
det är viktigt att bestämma vilka områden regeringen tillämpar målstyrning och vilka områden 
detaljstyrning med ett detaljerat återapporteringskrav.  
 
Men för närvarande är det mycket detaljerade men fortfarande oklara och otydliga mål. Det är 
en paradox. Sedan sitter myndigheten och funderar över meningen med en målformulering. 
Respondenten tycker att de på regeringskansliet inte ägnar så speciellt mycket tid att 
formulera mål.  
 
Respondenten anser att det är mycket viktig med bra fungerande kontakter med 
departementet. Respondenten fortsätter med att säga att å andra sidan är det så att varje 
myndighet har chefer, mellanchefer och handläggare. Kontakter med departementet sker 
mycket på handläggarnivå, sedan slussas den information som kom fram till chefer och stäms 
av med den högsta chefen. Det betyder att det som kommer fram i slutändan är alldeles för 
detaljerat. Varje handläggare sitter och bevakar sitt område och försöker att skydda sina mål. 
Respondenten tycker att på varje myndighet måste finnas något slags samordning som lyfter 
fram alla frågor, samt har den överblicken över verksamheten. Därför är det också viktigt med 
kontakter på ledningsnivå mellan myndigheten och departementet för att diskutera 
övergripande frågor. Det är viktigt för helhetssynen.  Respondenten påpekar att det är viktigt 
med kontinuerlig dialog med departementet även under genomförande av arbetet.  
 
Respondenten påpekar: ”Jag personligen tycker att om man vill arbeta med mål- och 
resultatstyrning, då måste målen lyftas fram. Antingen måste de vara färre och konkreta, eller 
flera men övergripande, som anger riktning för verksamheten med möjligheter för 
myndigheten att tolka målen. Sedan måste då regeringen införa ett bra uppföljningssystem. 
Just nu vi är ju detaljstyrda. Det ligger ju i varje människas natur att man inte vill bli 
detaljstyrd. Å andra sidan jag förstår att uppdragsgivare vill styra detaljerat för att få  utfört 
det som den vill”. 
 
Respondenten påpekar att man måste komma ihåg att i och med Sverige gick in i EU, är 
regeringen inte den länge den högsta instansen.  
”Regeringen är alltså styrd av EU’s regler. Det är ju så att EU arbetar ganska mycket med 
direktiv, ganska detaljerade uppdrag till medlemsländerna. Och de ligger redan på en  
ganska detaljerad nivå. Det är så att EU ställer krav att Sverige ska göra vissa saker och 
regeringen måste säkerställa att Sverige gör det. Det är en  komplicerande faktor tycker jag.” 
 
Respondenten poängterar att hela diskussionen om mål- och resultatstyrning handlar om 
ledarskap. Ledarskap innebär att det måste vara situationsanpassad. På vissa områden behövs 
det mycket tydligare styrning med detaljerade konkreta mål på grund av det annars inte 
händer någonting på detta område. På andra områden fungerar det med bara övergripande mål 
eller inriktningar. Respondenten anser att mål- och resultatstyrning fungerar någorlunda bra, 
som nämnts finns det mekanismer som hindrar optimal användning av systemet. Därför 
påpekar respondenten att mål- och resultatstyrning inte är okomplicerat.  
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4.3 Samtalsintervju 3. Myndighet C 
Respondenten anser att mål- och resultatstyrning fungerar bra, men det finns vissa saker som 
kan förbättras. Respondenten håller med att myndigheten som uppdragstagare i princip har 
möjlighet att välja vilka åtgärder som leder till måluppfyllelse. Å andra sidan talas det mycket 
om mål- och resultatstyrning men i praktiken finns det mycket regler och ibland upplevs dessa 
som hinder for att myndigheten ska uppnå vissa mål.  Dessutom gör dessa regler att 
myndigheten känner sig inlåst och inte kan vidta åtgärder som myndigheten tycker är bäst för 
problemlösningen. 
 
Generellt anser respondenten att myndigheten har bra dialog med departementet. Enligt 
respondenten inser departementet att myndigheten är bra i sitt uppdrag, men å andra sidan kan 
departementet inte låta myndigheten bestämma.  
 
Respondenten fortsätter: ”Vi har ju en bra intressegemenskap eftersom vi vill få ett bra 
regleringsbrev, och vill ha förståelse för våra problem, och departementet i sin tur vill förstå 
problemen och lägga fram situationen för de bestämmande politikerna. Därför finns det ett 
väldigt bra samarbete där”.  
 
Respondenten påpekar däremot att de på departementet inte alltid har sakkunskapen för 
myndighetens verksamhet och därför kan det vara så att även om myndigheten och 
departement hade ett bra och tät samarbete, kan det också hända att när myndigheten får ett 
regleringsbrev, det finns frågor som inte är genomtänkta. Då tar det tid att förstå vad menas 
med vissa målformuleringar. Enligt respondenten kan det också bero på att man har flera 
handläggare på olika avdelningar på departementet, eftersom myndigheter ofta har flera olika 
uppdrag och mål för sin verksamhet. Och då handlar det om vilken tvärkommunikation de 
olika handläggarna har på departementet.  
 
Respondenten anser att det på departementets nivå kan handla om personalbrist, 
kompetensbrist och handläggare dessutom byts hela tiden. Det kan hända att man lägger 
mycket tid och möda att förklara exempelvis myndighetens särdrag och uppgift. Det tar tid 
innan man bygger upp en fungerande relation med en handläggare, börja lära upp den och när 
denna person ersätts med annan behövs en ny cirkel med inlärning och en uppbyggande av 
relationer.  
 
Respondenten fortsätter: ”Ibland kan vara så att under vissa år blir vissa frågor mycket 
aktuella och regeringen fokuserar på de områdena extra mycket i regleringsbrevet. 
Regeringen kör den politik som är aktuell för de kommande period och den aktuella politiken 
måste ju återspeglas i regleringsbrev till myndigheten, andra frågor bara rullar på från 
föregående år”. Respondenten anser att det är viktigt med viss uppdatering av vissa mål och 
frågor i regleringsbrev även om han inte påstår att det inte finns kontinuitet i regleringsbrev.  
 
Respondenten ger exempel på ett år då myndigheten blev av med sitt anslag för ett mycket 
viktig område.  Det kan förklaras med att det fanns fokus på att spara på Finansdepartementet 
och en tjänsteman på Finansdepartementet som inte var lika insatt i myndighetens ändamål 
och uppgifter bestämde utifrån hans övergripande kunskaper om ämnet, att pengarna inte 
behövdes längre. Detta fel upptäcktes senare. Sedan fick myndigheten resurser i alla fall 
eftersom politikerna insåg att det området var ett av de viktigaste verksamhetsområdena för 
myndigheten. Slutsatsen är att det behövs mer samordning i departementets styrning och 
samarbete mellan olika handläggare och departementssekreterare. Kanske behövs en 
tjänsteman som ansvarar för den övergripande helhetssynen för myndighetens verksamhet. 
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Annars blir styrning ett fragmentariskt tjänstemannastyre utan en samlad helhetsbild.  Denna 
samlade helhetssyn på myndighetens uppgifter och uppdrag är viktig i utformning av ett 
fungerande regleringsbrev.  
 
Respondenten framhäver: ”Ett annat viktigt problem i styrning av myndigheten är att det 
råder obalans mellan de förväntningar som regeringen har på myndigheten och de resurser 
som myndigheten har till sitt förfogande. Allmänt man kan säga att myndigheten har 
regleringsbrev för att styra och planera sin verksamhet, dessutom har ju myndigheten andra 
uppdrag, mål och uppgifter enligt instruktioner och propositioner. Återigen samma problem 
här att ingen har samlade helhetssynen på myndighetens alla mål och uppdrag. Varje anslag 
i regleringsbrev koncentreras på målen som är politiska viktiga för närvarande och 
myndigheten får mycket resurser för detta politiskt aktuella område, däremot krymper anslag 
för myndighetens förvaltning hela tiden”.   
 
Det kan vara så att regeringen sätter nya mål för verksamheten utan att analysera hur det 
påverkar möjligheten att uppnå de mål som redan existerar. När resurser är öronmärkta för 
vissa ändamål leder inlåsningsmekanismer till att myndigheten inte kan använda de resurser 
för något annat även om det anses vara något nödvändigt.  Respondenten fortsätter: ”Å andra 
sidan, jag är medveten om att alla myndigheter är djupt intresserade av sitt område och alla 
vill ha mer pengar. Om alla myndigheter får sina önskade pengar skulle det aldrig fungera. 
Staten måste ju ändå göra prioriteringar av vissa frågor och problem, och det är viktigt att 
regeringen tydligt signalerar att det och det måste myndigheten åstadkomma och uppnå med 
utgångspunkten i de tillgängliga resurserna”.  
 
Respondenten anser att styrning måste vara situationsanpassad. Enligt respondenten äger ju 
myndigheten för det mesta inte hela problembilden. Det kan hända saker i omgivningen som 
raserar hela budgeteringen och planering på myndigheten. I sådana situationer måste 
myndigheten få möjligheter att styra flexibelt. Dessutom måste myndigheten få resursmässigt 
lite mer utrymme för att kunna agera bättre, förbättra rutinerna och komma till lösningar av 
olika problem med kreativitet.  
 
Respondenten anser att regleringsbrev med åren har blivit mycket mer detaljerade men 
respondenten tycker att det är ett resultat av ansträngningar på departementet att mera 
precisera villkor för en användning av resurser.  Staten vill ha koll på vad myndigheten gör 
med sina resurser, därför försöker staten precisera alla återrapporteringskrav som är knutna till 
de målen i regleringsbrev. Enligt regler måste myndigheten redovisa i sin årsredovisning 
resultat av sin verksamhet. Det börjar ju med att propositionen kommer på hösten och där 
anges vilka politiskt viktiga områden myndigheten ansvarar för och hur mycket pengar 
myndigheten får. Det står inte i detalj om målen och de till dessa knutna krav, det kommer 
senare i regleringsbrev som är uppdelade på politiska områden, verksamhetsområde och 
verksamhetsgrenar. Till varje område finns det mål och krav för återrapportering. Här är det 
viktigt att påpeka att om myndigheten tolkar målen på sitt eget sätt då kan Riksrevisionen 
komma med sin granskning och anmärka att myndigheten inte får tolka målen på detta vis. 
Därför är det mycket viktig med tydliga mål och krav i regleringsbrev. 
 
Även om syftet med mål- och resultatstyrning är att delegera ansvaret till uppdragstagaren för 
tolkning av målen i regleringsbrev, är det i verkligheten så att myndigheten har begränsat rätt 
att tolka målen i regleringsbrev. Myndighetens tolkning måste ju överensstämma med 
regeringens uppfattning om målen och dessutom med Riskrevisionens uppfattning också. 
Utifrån detta man kan konstatera att det är oerhört viktig med tydliga mål och tydliga villkor 
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för användning av resurser, men detta betyder inte att målen måste vara begränsande. 
Respondenten anser att det måste tydligt framgå i regleringsbrev vad regeringen vill 
myndigheten ska åstadkomma, för att myndigheten senare inte får anmärkningar från 
Riksrevisionen att myndigheten ”missbrukade” resurser.  
 
Enligt respondenten får myndigheten inte så mycket feedback för sin återrapportering, men att 
de däremot anses vara viktiga för kontroll av myndighetens verksamhet. Dessutom får 
myndigheten svara med sin resultatinformation inför Riksrevisionens granskning.  
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Kapitel 5 Analys 
I detta kapitel kopplas resultaten från undersökningen till de teorier, regler och 
normer som presenterats i kapitel 3 för att utgöra underlag till slutsatserna. 
 

5.1 Mål och resultatstyrning genom regleringsbrev som 
styrinstrument   
Mål- och resultatstyrning är ett bra fungerande styrsystem men det innehåller flera element 
som måste förbättras. Grunden i mål- och resultatstyrningen är att styra organisationen genom 
mål. De angivna målen i regleringsbrevet skall sedan ligga till grund för bedömning och 
analys av myndighetens resultat. Regleringsbrevet grundas på statsmaktens författade beslut, 
budgetregleringar och myndighetens deltagande i utformningen av målen. 
 
Enligt principal-agent teorin ska principalen ha makt genom att kunna kräva återrapportering 
om uppnått resultat.  Samtalen med myndigheterna visar att regeringen använder denna 
möjlighet att kunna kräva återrapportering och med åren har återrapporteringskraven blivit 
många och mycket detaljerade. Systemet med återrapporteringskrav spelar stor roll som en 
kontroll över hur myndighet använder resurser regeringen ställt till myndighetens förfogande. 
Däremot råder det viss osäkerhet bland myndigheter om att man på departementet har 
möjlighet att analysera resultatredovisning av myndighetens verksamhet.  
 
Ett bra uppföljningssystem med bedömning av verksamhetens resultat en av de viktigaste 
förutsättningarna för att förhållandet ska fungera enligt principal-agent teorin. För att en 
verksamhet skall fungera ändamålsenligt är det oerhört viktigt med bra uppföljningsarbete 
och återkoppling. Enligt den empiriska undersökningen upplever myndigheterna att 
återrapporteringskraven är alltför många och detaljerade, samtidigt som myndigheter inte får 
tillräcklig feedback på sina rapporteringar. 
 
I och med bra uppföljningssystem löser principalen problemet med uppdragstagarens 
informationsövertag, eftersom man via genomtänkt uppföljningssystem alltid kan få 
information om hur resurser används på myndigheten. Departementets tjänstemän måste vara 
kunniga för att kunna kräva ut sådan information som visar om resurser används på 
myndigheten på ett avsätt sätt. Detta innebär att den information som tas fram måste vara 
relevant i styrsituationen. Samtalen med respondenterna visade att myndigheter ibland 
upplever att regeringen kräver mycket och detaljerad information vars angelägenhet eller 
nödvändighet kan ifrågasättas.  Respondenten på en av myndigheterna anser att målen och 
återrapporteringskrav måste vara mycket tydliga för att i ett senare skede undvika skandaler 
och missförståelse med granskande organisationer. Därför är det viktigt att departementet och 
regeringen måste föra en aktiv dialog med myndigheten om precisering av myndighetens 
uppgift och mål.  
 
Enligt principal-agent teorin är regeringens avsikt med mål- och resultatstyrning att ange 
övergripande mål och inriktningar för myndighetens verksamhet och därmed delegera 
ansvaret för måluppfyllelse på myndigheterna. Däremot upplever myndigheter som jag 
samtalade med att mål- och resultatstyrning har blivit mer detaljstyrt samt att det är oklart om 
myndigheten verkligen har rätt att med full befogenhet tolka de målen som är oklara eller 
otydliga. Respondenter upplever tendensen till en större detaljstyrning som negativ, särskilt 
när det inte är förenligt med systemets ursprungliga avsikt, då statsmakten genom modellen 
skulle minimera detaljstyrning och istället fokusera på politisk styrning. Enligt teorin är 
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delegering av ansvar och skyldigheter en förutsättning för att mål- och resultatstyrning skall 
fungera ändamålsenligt.  
 
Som redan nämnts kompliceras förhållandena ännu mer i och med att det är svårt att precisera 
uppdraget för uppdragstagaren. Det stämmer bra med verkligheten eftersom myndigheter har 
ständigt pågående problem med regeringens målformulering i regleringsbrev. Respondenterna 
håller med om att det inte är lätt att kunna formulera bra, uppföljningsbara och dessutom 
tydliga mål för myndigheter.  Undersökningen visar att myndigheter föredrar antingen tydliga 
och detaljerade mål som inte behöver vara finansiell begränsande eller mer övergripande mål 
med större möjlighet för myndigheter att tolka de målen utifrån myndighetens verksamhet och 
uppdrag.  
 
Eftersom problemet med informationsasymmetri existerar i och med att myndigheter är 
experter inom sitt område och besitter stor kunskap om det, är det viktigt med bra fungerande 
kommunikationssystem som säkerställer att all nödvändig information om myndighetens 
uppgift och åtagandet når fram till departementet.  I relationer mellan ett departement och en 
myndighet, är det oerhört viktigt att etablera ett bra samarbete. Eftersom det inte är så lätt att 
precisera ett uppdrag för en myndighet, hänger hela processen med målformulering med mål 
som uppföljningsbara, intressanta och dessutom tydliga, på samarbete mellan myndigheten 
och departementet. Enligt litteraturen leder deltagande i målformuleringsprocessen till att 
anställda blir mer involverade och därmed mer motiverade i måluppfyllelse vilket leder till 
önskade resultat. Ur studiens empiriska material kan spåras belägg för att relationerna mellan 
myndigheter och deras respektive departement i stort sätt fungerar bra, men att de bör 
utvecklas. Empirin bekräftar att de olika dialogerna och kontakterna som kallas informella 
används för att tydliggöra mål för verksamheten, för att fatta beslut i frågor där 
departementets tjänsteman behöver hjälp med sakkunskaper från myndigheter. Dessutom är 
det en möjlighet för myndigheten att förtydliga vad det är regeringen vill att myndigheten ska 
åstadkomma. Å andra sidan får myndigheter möjlighet att genom informella kontakter 
framföra sina synpunkter angående problemet. Informella kontakter hjälper till att upptäcka 
fel i god tid och för att avhjälpa och reda ut dessa.  
 
Enligt den empiriska undersökningen kan mycket täta informella kontakter mellan 
departements handläggare och myndighetens tjänstemän också ställa till problem. Eftersom 
varje tjänsteman sitter och arbetar inom sitt område saknar de helhetsbilden över 
myndighetens verksamhet och dess mål. Erfarenheten på myndigheter visar att om 
kontakterna enbart sker på tjänstemanna- och handläggarnivå, riskerar man att få ett 
fragmentariskt tjänstemannastyre utan en samlad helhetsbild.  Därför finns det ett behov att 
förbättra och utveckla samarbetsprocessen inte bara mellan handläggare- och 
tjänstemannanivå på departementet och myndigheten, utan också på ledningsnivå på 
departement respektive myndighet för att få helhetssynen över myndigheternas uppdrag och 
mål för verksamheten.  
 

5.2 Tydliga, detaljerade mål eller övergripande mål 
Även om hela idén med mål- och resultatstyrning går ut på att övergripande mål för 
verksamheten sätts upp och myndigheten fritt kan välja åtgärder att uppnå målen, visar sig 
verkligheten vara lite annorlunda. Myndigheter anger att målen i regleringsbrev med åren har 
blivit mycket detaljerade, men däremot betyder det inte att målen har blivit tydliga. Alla 
myndigheter som jag samtalade med är överens om att det för ett fungerande system är 
oerhört viktigt med klara tydliga mål som inte begränsar myndighetens möjlighet att uppnå 
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målen. För en fungerande relation mellan principal (regeringen) och agent (myndighet) är det 
viktigt att ledningen på myndigheten får tydliga och klara styrsignaler för vad verksamheten 
skall göra och vilka mål man skall uppnå. Det är också oerhört viktigt att myndigheten kan stå 
för sin resultatredovisning när det är tid för Riksrevisionens granskning av myndighetens 
verksamhet. Enligt respondenterna är det viktigt med klara och tydliga återrapporteringskrav 
till målen för att myndigheter inte ska känna sig osäkra om de uppfyllde allt som krävs eller 
inte. Enligt teorin måste målen i regleringsbrev formuleras enligt de så kallade SMART- 
kriterierna, men empirin har visat att målen ofta inte följer alla dessa kriterier.  
 
Styrning med hjälp av mål kan bidra till goda resultat då mål kan vara underlag för 
utvärdering av prestationer samt vara motiverande. Däremot kan det  få dysfunktionell effekt 
om målen sätts för högt eller lågt samt är dåligt förankrade i organisationen. Målen för 
verksamheten måste vara långsiktiga för att man ska kunna planera och utarbeta nödvändiga 
strategier för myndighetens verksamhet. Men empirin visar att alla målen blir kortsiktiga i och 
med att regleringsbrev är avsedda för ett år.  
 
Många författare påstår att det egentligen är bra med övergripande mål för verksamheten 
eftersom de övergripande mål fungerar som visioner för verksamheten och målen därmed kan 
anses leda till att bättre samarbete mellan organisationsmedlemmarna. Detta bekräftas av en 
erfarenhet från myndighet i litteraturgenomgången som visar att det är viktigt för en 
myndighet att komma på kreativa lösningar när det uppstår motstridiga mål för verksamheten. 
Det visade sig att det är betydelsefullt att hitta ett enda mål som tydligt visar inriktning på 
verksamheten och som är väl förankrat i myndighetens avsedda verksamhet. Sådana mål 
fungerar som visioner och hjälper att mobilisera alla på myndigheten att arbeta gentemot 
denna vision.  
 

5.3 Situationsanpassad mål- och resultatstyrning 
Mål- och resultatstyrning genom regleringsbrev anses vara ett viktigt instrument i styrning av 
myndigheter. Men det skulle bli ännu bättre om regeringen skulle utvidga begreppet lite med 
situationsanpassad mål- och resultatstyrning. För det mesta äger myndigheten inte 
problembilden i sin verksamhet. Resultatet av myndighetens verksamhet beror på många 
faktorer som ligger utanför myndighetens kontroll. Därför är det viktigt att ta hänsyn till detta 
och inte begränsa myndigheternas möjligheter att agera utifrån situationen och komma med 
åtgärder och lösningar som myndigheten anser är bäst för lösning av problemet. Det kan 
ibland hända saker som kan rasera hela det planerade arbetet på myndigheten, då är det viktigt 
att ha handlingsfrihet att agera i situationen, tolka den utifrån den kunskap myndigheten har 
och allt detta är möjligt om en myndighet har lite mer finansiellt utrymme.  
 
För närvarande uppger myndigheternas representanter att myndigheten inte heller har 
tillräckliga resurser för att utföra de uppdrag och mål som åläggs myndigheten enligt 
instruktioner och regleringsbrev. Å andra sidan är det viktigt att myndigheter bör ge valuta för 
pengar, och det skulle bli slöseri att tillhandahålla allt som myndigheten äskar. Men det 
innebär också att det behövs en rimlig politik som ger en myndighet ett finansiellt utrymme 
för att den kan komma med kreativa lösningar och kan agera flexibelt när situationen behöver 
det, men samtidigt måste myndigheten ha insikt att skattebetalarnas pengar bör användas på 
ett effektivt sätt. 
 
Min empiriska undersökning visar att det finns behov för systematisk analys på 
departementets nivå av myndighetens uppdrag och de resurser myndigheten har till sitt 
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förfogande. Litteraturgenomgången visar att regeringen kan ha flera mål och att dessa mål 
dessutom kan står i konflikt med varandra. Riktlinjer hur målen ska vägas mot varandra 
saknas. Därför är det viktigt att ständigt genomföra en analys på departements nivå och 
avstämning av myndighetens olika mål och uppdrag samt resurser som behövs för 
verksamheten. Här handlar det om problemet med informationsasymmetri. Regeringen som 
principal har inte tillgång till den information som myndigheter som agenter har tillgång till.  
Därför är det viktigt med etablering av bra samarbetssystem mellan myndighet och det 
berörda departementet för att kunna minska problemet med informationsasymmetri.  
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Kapitel 6 Slutsatser och förslag till fortsatta studier 
I detta kapitel redovisas mina egna slutsatser samt förslag till framtida 
forskning. 

6.1 Slutsatser 
Syftet med min uppsats är att beskriva mål och resultatstyrningsprocessen av myndigheter 
genom regleringsbrev som styrinstrument och belysa hur den upplevs fungera på 
myndigheter. Utifrån min undersökning har jag kommit fram till slutsatsen att mål- och 
resultatstyrning genom regleringsbrev fungerar bra, däremot är det inte okomplicerat. De 
brister som framträdde i processen kan förklaras utifrån problemet med 
informationsasymmetri i förhållandet mellan myndigheten (agent) och regeringen (principal) 
samt problemet att precisera uppdraget för agenten.  
 
Problemet med informationsasymmetri: 
Det visade sig att när departementet (regeringen) inför nya mål i regleringsbrev, görs ingen 
analys av hur de nya målen påverkar myndighetens tidigare fastställda mål. Det leder till 
obalans mellan de förväntningarna som regeringen har på myndighetens verksamhet och de 
resurser som myndigheten har till sitt förfogande. Detta uppstår eftersom regeringen 
(departementet) troligtvis inte har tillräckliga djupa kunskaper om myndighetens totala 
verksamhet och ansvar inom sitt område. Speciellt tydligt blir det när en myndighet får sitt 
anslag från olika departement. Det behövs en systematisk analys och uppdatering av de 
uppdrag som myndigheten ansvarar för och de mål som myndigheten bör uppnå med de 
resurser som myndigheten har till sitt förfogande. För att undvika problemet med 
informationsasymmetri som består i att departementet inte har djupa kunskaper om 
myndighetens verksamhet, behövs att departementet etablerar ett bra kommunikationssystem 
med myndigheten om precisering av dess uppgift och mål i varje särskilt område och som 
helhet. Det är betydelsefullt att ha god dialog mellan myndighet och departement under hela 
verksamhetsåret. Ett bra kommunikationssystem är också en viktig förutsättning för att kunna 
formulera mål i regelringsbrev som är klara och tydliga för båda parter i ett principal-agent 
förhållandet.  
 
För att lösa problemet med informationsasymmetri är det också viktigt med ett bra 
uppföljnings- och återkopplingssystem. Som det är idag upplevs inte återkopplingen vara 
tillfredställande. Bristande återkoppling och reflektion gör styrprocessen ofullständig.  
 
Problemet med precisering av uppdraget för agenten: 
Själva idén med mål- och resultatstyrning går ut på att principalen (regeringen) anger 
övergripande mål och inriktningar för myndighetens verksamhet och därmed delegerar 
ansvaret för måluppfyllelse till myndigheterna. Regeringen ha delegerat ansvaret att tolka 
målen till myndigheten och det måste vara myndighetens ansvar att tolka otydliga mål utifrån 
en verksamhetsanpassad tolkning. Regeringen måste vara tydlig i sin fördelning av områden 
som måste styras med detaljstyrning, respektive med övergripande mål- och resultatstyrning. 
Med andra ord, antingen bör målen i regleringsbrev följa SMART- kriterier eller så bör 
myndigheter få större möjlighet att fritt tolka målen utifrån en verksamhetsanpassad tolkning. 
 
Mål- och resultatstyrning måste vara situationsanpassad. Myndighetens framgång beror i hög 
grad på vilket ledarskap som används för att styra myndigheten. Oberoende vilket slags 
styrform som används, bör den utformas så att ledarskapet kan situationsanpassas och därmed 
ger myndigheten möjligheten att vidga sin reella handlingsfrihet, för att kunna lösa olika 
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problem och genomföra sitt uppdrag enligt regleringsbrev. Myndigheter måste ha utrymme att 
agera utifrån situationen såväl finansiellt som politiskt.  
 

6.2  Förslag till fortsatta studier 
Jag tycker självklart att det vore intressant om någon gjorde om en liknande studie som denna 
men med ett större antal myndigheter. Kvaliteten ökar med varje ny undersökning. 
Jag valde att göra en kvalitativ undersökning med intervjuer på tre myndigheter och det vore 
intressant att undersöka vad myndigheter tycker om mål- och resultatstyrning genom 
regleringsbrev som process. Där kunde man skicka enkäter till många myndigheter med 
frågor som kan utvinnas ur den här undersökningen. Detta skulle förmodligen göra att man får 
en mer generell bild av vilken inställning myndigheterna har till mål- och resultatstyrning som 
process generellt och som styrform genom regleringsbrev.  
 
Det skulle bli också intressant att genomföra en kvalitativ undersökning som handlar om hur 
departementen ser på mål- och resultatstyrning genom regleringsbrev. Undersökningen skulle 
kunna ta reda på hur regeringen upplever mål- och resultatstyrning som process. Eller man 
kan kombinera båda sidor av principal-agent förhållandet i en undersökning: myndigheter och 
deras respektive departement. Exempelvis kan man välja ut 4-5 myndigheter och det berörda 
departementet som underlag för undersökningen. Då kan man sammanställa informationen 
som kommer under undersökningen och dra slutsatser om hur mål- och resultatstyrningen 
upplevs fungera på myndigheten och på respektive berörd departement. Har de samma åsikter 
om detta?  Eller skiljer de sig avsevärt?  
 
Fortsatta studier skulle ju också kunna vara att jämföra en myndighets förordning (uppdrag) 
mot myndighetens regleringsbrev. Detta kan vara en fallstudie av en myndighet som ska följa 
myndighetens utveckling under 5-6 år. Undersökningen skulle kunna belysa hur mycket av 
uppdragen i förordningar återfinns i regleringsbrevet under olika år.  Undersökningen skulle 
kunna visa hur styrning av en myndighet förändras under en tidsperiod.  
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Kapitel 7 Kritisk granskning 
I detta kapitel diskuteras källor och val av metod kritiskt. Kapitlet avslutas med 
en diskussion om arbetets reliabilitet och validitet samt avslutande diskussion.  
 

7.1 Metodkritik 
Jag använde kvalitativ metod i min uppsats. I min kvalitativa studie är människor mitt primära 
instrument och all information och analys filtrerades genom deras allmänna världsbild, 
värderingar och perspektiv. All information som jag fick från undersökningen har jag tolkat 
och analyserat utifrån mina förutsättningar. Detta kunde leda till att jag kom fram till 
slutsatser som ingen annan skulle komma fram. Dessutom var samspelet mellan mig som 
intervjuare och mina samtalspersoner en komplex företeelse. Både jag och samtalspersonerna 
hade med oss förutfattade meningar och attityder som färgade samspelet och därmed den 
information som kom fram. 73 Jag minskade dock den risken genom att inte grunda min 
undersökning på en myndighet utan på tre myndigheter. Under analysen av samtalen tog jag 
hänsyn till dessa faktorer för att få värdefull information.   Väl medveten om 
förförståelseeffekten ansträngde jag mig för att inte vara styrande under samtalen eller 
argumenterade. Jag var mycket noggrann vid bearbetning av informationen som jag fick 
under undersökningens gång. Eftersom jag dessutom spelade in alla samtalen kunde jag få 
lyssna igen och igen om det var nödvändigt. 
 
En negativ aspekt med samtal är att det finns risk för intervjuareffekter.74 Det innebär att de 
intervjuade vid varje intervjusituation eller samtalssituation påverkas av intervjuaren och att 
det finns en risk att svarspersonen ger de svar som denne tror är de mest korrekta eller som 
intervjuaren förväntar sig.  En annan negativ aspekt med samtalen var att jag valde 
halvstrukturerade samtalsintervjuer som ibland ledde till att mina samtalspersoner pratade 
länge om ett av de ställda temana. Faktum att jag spelade in alla samtalsintervjuer på 
bandspelaren kunde också ha en hämmande effekt. Dessutom tog det lång tid att lyssna på 
samtalen och återge dem i empirin. 
 
Eftersom jag valde att genomföra en kvalitativ undersökning kunde jag inte dra generella 
slutsatser. I efterhand inser jag att användning av kvalitativ metod med strukturerade 
intervjuer skulle ha gjort det möjligt att undersöka problemet bredare med ett större antal av 
frågeställningar. En sådan undersökning kunde bestå av 20-30 detaljerade frågor kring 
problemet med mål- och resultatstyrning.  
 

7.2  Källkritik 
I min undersökning använde jag mig av skriftlig litteratur, information hämtad från Internet 
och officiella rapporter. Jag har försökt använda mig av så tillförlitliga sekundärdata som 
möjligt. Detta betyder att jag har utgått ifrån böcker och vetenskapliga artiklar i så hög grad 
som möjligt, och försökt använda källor från Internet i så liten utsträckning som möjligt. 
Däremot anses den informationen som jag hämtade från Internet vara pålitlig för att jag 
hämtade den informationen från en officiell hemsida hos Ekonomistyrningsverket, en 
organisation som utvecklar den ekonomiska styrningen för statliga myndigheter samt gör 
analyser och prognoser för statens ekonomi.  

                                                 
73 S, Merriam, Fallstudien som forskningsmetod (1994), s. 91-92 
74 M, Sverke, Kvantitativa metoder: Om konsten att mäta det man vill mäta, (2004), s. 50 
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I en kvalitativ undersökning finns alltid risken för feltolkningar eller övertolkningar av ett 
material. För att minimera de risker har jag spelat in alla mina samtal på bandspelaren. Därför 
är risken att jag kunde misstolka samtalspersonernas svar mycket liten. 
  

7.3 Validitet & reliabilitet 
De vanligaste kriterierna för bedömning av ett vetenskapligt arbete är validitet och reliabilitet.  
Validiteten handlar om i vilken utsträckning ett empiriskt mått mäter det teoretiska begrepp 
det var avsett att mäta.75  I min uppsats var validiteten ganska hög då jag genomförde bredda 
intervjuer med representanter på tre myndigheter och dessutom genomförde en omfattande 
litteraturstudie om problemet.  
 
Validiteten stärks genom att jag samtalade med personer som var involverade i problematiken 
och praktiskt stötte på den i sitt arbete. Dessutom visade det sig samtalspersonerna var ganska 
intresserade av utfallet av min undersökning. Jag har inte låst mig vid vad en myndighet gör 
och jag har inte låst mig vid några enstaka frågor med fasta svar. Jag har fått långa och 
uttömmande svar på varje fråga jag ställt och jag hade möjlighet att få saker förklarade om det 
var nödvändigt. Eftersom jag lät respondenterna styra samtalen fick jag oväntade svar även på 
frågor som jag inte ställde direkt. För att öka validiteten i min studie har bandspelare används 
via alla samtalsintervjuer. Detta gjordes för att minska risken för misstolkningar av vad som 
sagts. Vid framställningen av empirin har jag i så stor utsträckning som möjligt tagit in citat 
och i övrigt varsamt omarbetat det som sagts under samtalen.  
 
Reliabilitet handlar om att olika oberoende mätningar av ett och samma fenomen ger samma 
eller ungefärligen samma resultat.76 Reliabilitet i min undersökning kan inte anses vara låg 
eftersom ungefär samma resultat skulle komma fram om undersökningen skulle upprepas. Jag 
tror dessutom att svaren skulle bli liknande även om andra myndigheter var med i 
undersökningen.  Svaren jag fått är pålitliga då respondenterna har fått tala fritt och alla har 
varit involverade i den undersökande processen. Det som kan påverka reliabiliteten i svaren är 
att agenten inte ville vara alltför kritisk gentemot sin principal, detta försökte jag minska 
genom halvstrukturerade samtalsintervjuer som mer liknade dialog än intervju.  Däremot, 
baseras undersökningen på en empirisk undersökning av bara tre myndigheter. Det är inte ett 
representativ urval och därför kan jag inte dra generella slutsatser utifrån min undersökning. 
 

7.4 Avslutande diskussion 
Efter genomförandet av arbetet med uppsatsen har jag kommit till insikt att uppgiften att 
belysa mål- och resultatstyrningsprocessen genom regleringsbrev kunde genomföras 
annorlunda. I efterhand insåg jag att det skulle berika min studie med mer fakta om jag 
baserade min undersökning på samtalen med respondenter från myndigheter och deras 
respektive departement. På så sätt skulle jag kunna belysa problemet utifrån flera synvinklar.  
Jag anser att det inte finns någon optimal styrmodell. Min avsikt var inte heller att visa att 
mål- och resultatstyrning borde ersättas, utan det handlar om att kunna genomföra en kritisk 
utvärdering av regleringsbrev som styrinstrument för staten. Jag anser att det är viktigt att 
analysera modellen som man tillämpar för att kunna förbättra och genom detta leda till bättre 
styrning och därmed bättre användning av resurser och potential hos myndigheter.   
 

                                                 
75 M, Sverke, Kvantitativa metoder: Om konsten att mäta det man vill mäta, (2004), s. 62 
76 Holme & Solvang, Forskningsmetodik (1997), s. 163 
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Med ekonomi menas att hushålla med knappa resurser, och detta är en filosofi som måste 
genomsyras hela den offentliga förvaltningen. Som medborgare vill man känna sig säker att 
de pengar som man betalar i skatt för att finansiera den offentliga sektorn används effektivt. 
Därför det är viktigt med ständig uppföljning och utvärdering av de styrformer som används i 
statens ekonomistyrning.  
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