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ABSTRACT 
 
 
This dissertation analyses how the Government runs governmental agencies. 
Which management methods can and may the Government apply for the purpose 
of implementing political decisions through administratively independent agen-
cies? Can political actions be conducted with rational methods? In accordance 
with Swedish administrative practice, Government and Parliament are to set up 
comprehensive objectives and establish the principal direction of activities, while 
the agencies are responsible for the implementation of the political decisions. 
 
   The subject of the dissertation is primarily results-based management, where the 
Government establishes objectives for activities and reports and results are 
analysed and assessed relative to objectives. 
 
   The purpose of this study is to compare how management should work 
according to political programs and intentions, and how it actually works in 
Parliament, the Government, the Government Office, and agencies. It is based 
primarily on a close scrutiny of management in eight agencies and in the 
Government Office, Government, and Parliament. Special attention is devoted to 
the implementation of results-based management in Swedish administration, and 
also to relations between politicians and civil servants at various stages of the 
management process. 
 
   Considerable differences between objectives and reality are found, and also 
considerable differences between different agencies and fields of activity. Certain 
parts of the results-based management model have been over-applied, due to the 
fact that the Government has set too many and too detailed objectives. Other parts 
are under-applied, and there are too few examples of systematic follow-ups and 
assessment of activities. Results-based management contains valuable features, 
primarily that results awareness is emphasized in agencies, but the Government 
has taken its management ambitions too far. The consequence is that necessary 
developments and changes in the activities of the agencies have not been 
implemented. 
 
 
Key words: Swedish model of administration, Parliament, Government, Govern-
ment Office, Agencies, Steering, Steering models/systems/tools, Management by 
results, Results-based management. 
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1. PROBLEM  OCH  PERSPEKTIV 
 

 
”Förvaltningspolitik. Sug på det ordet en stund. Låter det intressant? Lockande? 
Engagerande? Inte? 
 
     Fullt begripligt. Dels är själva ordet hopplöst tråkigt, dels är sakinnehållet i 
förvaltningspolitiken ofta tekniskt, sånt som statsvetare går igång på men inte så 
många andra. Fast egentligen borde det engagera fler. Författningspolitiken 
rymmer nämligen helt grundläggande frågor, som rör hela vårt sätt att fungera 
som ett demokratiskt samhälle. 
 
    Det handlar om effektiviteten i den offentliga sektorn, hur mycket offentlig 
service det går att utvinna ur varje satsad skattekrona. Men det handlar också om 
medborgarnas möjligheter att påverka och känna förtroende för de offentliga 
systemen. Med andra ord: viktiga aspekter av demokratin.” 
 
    Så skriver journalisten Jesper Bengtsson (Aftonbladet 6 nov 2003). 
 
    Jag instämmer. Som statsvetare tycker jag naturligtvis att förvaltningspolitik är 
intressant, lockande och engagerande, och det även i de delar som handlar om 
teknik, juridik och ekonomi. Men det som gör förvaltningspolitik verkligt 
intressant är att den i så hög grad handlar om människor, om hur vi bör forma ett 
samhälle – statliga och kommunala organ och verksamheter – som fungerar bra 
och som präglas av demokrati, rättssäkerhet och effektivitet, för att använda de tre 
nyckelord som är grundläggande för nuvarande förvaltningspolitik. 
 
 

1.1 UTGÅNGSPUNKTER 
 
Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet kan som de flesta andra honnörsord ha 
olika innebörd för olika människor och vid olika tidpunkter. 
 
    De krav som demokratin ställer innebär att förvaltningen skall fullgöra sina 
uppgifter i enlighet med de beslut som har fattats av riksdag och regering, heter 
det i regeringens förvaltningspolitiska handlingsprogram av år 2000 ”En 
förvaltning i demokratins tjänst”. Detta kan sägas vara en självklarhet och en 
minimitolkning av begreppet demokrati. I handlingsprogrammet talas emellertid 
också om att vissa gemensamma värden måste gälla för hela förvaltningen. 
Förvaltningen skall präglas av öppenhet och insyn, den skall uppfylla höga krav 
på tillgänglighet och service, på förändringsförmåga och kvalitet. 
 
    Kraven på rättssäkerhet innebär, enligt handlingsprogrammet, att förvalt-
ningen skall fatta materiellt riktiga beslut på grundval av gällande lagar och 
författningar samt att enskilda skall ha möjlighet att få sin sak prövad i domstol. 
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Också detta kan med svensk förvaltningstradition sägas vara en självklarhet, men 
det ställer höga krav på öppenhet och insyn, kompetens och etik. 
 
    Kraven på effektivitet innebär, enligt handlingsprogrammet, att förvaltningen 
skall åstadkomma avsedda resultat och uppnå de mål som fastställts av 
statsmakterna och att detta skall ske kostnadseffektivt. Det sägs bl.a. att det 
fortfarande finns stora effektivitetsproblem inom förvaltningen och att en fortsatt 
aktiv, strukturell, verksamhetsanpassning måste ske. 
 
    Definierade på detta sätt förefaller de tre orden vara naturliga som 
grundläggande värden för svensk förvaltning och väl förenliga med varandra. Men 
- som också sägs i regeringens proposition om statlig förvaltningspolitik (prop. 
1997/98:136, s.14) - mellan dessa tre värden råder ett visst spänningsförhållande. 
Hur starkt detta spänningsförhållande faktiskt är beror på vad man lägger in i 
orden. 
 
    Man kan göra en minimalistisk eller en maximalistisk tolkning av alla de tre 
orden. Alla är starkt positiva, men de kan, som sagts, ha olika innebörd för olika 
människor och vid olika tidpunkter. Demokrati är inte bara en beslutsmetod, det 
handlar också om deltagande, delaktighet, inflytande. Rättssäkerhet, som kanske 
är det mest entydiga ordet, handlar om materiellt riktiga beslut grundade på 
gällande lagar, men också om förutsägbarhet, offentlighet och klarhet. Effektivitet 
handlar oftast om kostnadseffektivitet, alltså att uppnå bra resultat med minsta 
möjliga resursinsats. 
 
    De tre kraven kan ibland komma i konflikt med varandra. Det gäller exempelvis 
kraven på demokrati och effektivitet liksom kraven på rättssäkerhet och 
effektivitet. Kraven är inte ”rangordnade” i det förvaltningspolitiska programmet, 
men man kan anta att regeringen vill lägga särskild vikt vid ordet demokrati. Hela 
programmet bär den prägeln. Demokratins idéer bör vara vägledande inom 
samhällslivets alla områden. 
 
    Regeringen betonar också i nämnda proposition att de tre värdena kan 
understödja varandra (prop. 1997/98:136, s. 14). 
 
    Så kan förvisso vara fallet, men det är likväl inte så enkelt att i vardagsarbetet 
inom förvaltningen på ett bra sätt uppfylla samtliga grundläggande krav eller 
värden. I den allmänna debatten om svensk förvaltning menar många att växande 
krav på effektivitet kan medföra att demokrati och rättssäkerhet kommer i kläm, 
medan andra menar att höga (för höga) krav på demokrati och rättssäkerhet kan 
medföra att kraven på effektivitet inte tillräckligt beaktas. Kanske kan man säga 
att fortsatt debatt om avvägningen mellan olika krav och värden är en förut-
sättning för en vital utveckling av den statliga förvaltningen. 
 
    Nu är demokrati, rättssäkerhet och effektivitet inte de enda honnörsorden. I 
förvaltningslagen sägs att ärenden skall handläggas ”enkelt, snabbt och billigt”, 
men det sägs också att detta skall ske ”utan att säkerheten eftersätts”. Och i 
budgetlagen sägs att statens verksamhet skall ha hög effektivitet och att god 
hushållning skall iakttas. I den förvaltningspolitiska propositionen talas också om 
att förvaltningen skall vara tillgänglig och tillmötesgående. Den skall ha 
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medborgarnas fulla förtroende, ge näringslivet goda arbets- och tillväxt-
förutsättningar och vara framgångsrik och respekterad i det internationella 
samarbetet. Myndigheterna skall genomföra sina uppdrag med hög kvalitet, 
öppenhet, dugliga chefer och förändringsförmåga. I andra utredningar och beslut 
under senare år har också andra krav och mål betonats, exempelvis 
brukarmedverkan, etik, kundorientering, kvalitet, mångfald, rationalitet, regel-
förenkling och service. Under senare år har bl.a. tillkommit krav på etnisk och 
kulturell mångfald samt jämställdhet mellan kvinnor och män. 
 
    En ny formulering, använd bl.a. i budgetpropositionen för år 2007, är att den 
svenska förvaltningen skall vara rättssäker, effektiv och medborgarorienterad. 
Där angivna honnörsord är produktivitet, kvalitet, service och tillgänglighet. Där 
sägs också att viktiga delmål är att utveckla styrningen, och då inte minst den 
ekonomiska styrningen, samt ledning och organisering av den statliga 
förvaltningen. (Budgetpropositionen 2006/07:1, utgiftsområde 2, s. 23). Jag 
kommer att i fortsättningen använda formuleringen demokrati, rättssäkerhet och 
effektivitet, den formulering som finns i det förvaltningspolitiska handlings-
programmet och som gällde åren 2002-2006, de år som jag närmare granskat i 
min studie. Någon skillnad av betydelse för min granskning torde inte finnas 
mellan de båda formuleringarna. 
 
    En summering av vad som sägs i olika utredningar och beslut visar att svensk 
förvaltning bör ha ett betydande antal goda egenskaper, delvis motsägelsefulla. 
Någon sammanvägning och precisering, än mindre problematisering, av dessa 
egenskaper har emellertid inte gjorts. 
 
    Professor Lennart Lundquist talar i sin bok Statsvetenskaplig förvaltningsanalys 
(s. 10 ff) om två huvudkategorier av värden för offentlig förvaltning, dels 
demokrativärden (politisk demokrati, offentlig etik och rättssäkerhet), dels 
rationalitetsvärden eller ekonomivärden (instrumentell rationalitet, effektivitet och 
produktivitet). 
 
    Lundquist säger att de nämnda värdena finns i ett stort antal varianter och att de 
ibland kan stå i motsättning till varandra. Han menar att en statsvetare bör 
analysera den politiska processen ur demokrativärdenas synvinkel. Jag delar 
synpunkten att en statsvetare har ett särskilt ansvar att göra detta, men menar 
också att den som vill ge en bild av hur statsförvaltningen faktiskt fungerar, vilka 
värden som är vägledande för förvaltningens arbete, bör beakta såväl 
demokrativärden som rationalitetsvärden, effektivitetsvärden. Annars blir bilden 
ofullständig. I aktuell verklighet, då ambitionerna ofta är större än resurserna, är 
effektivitetsvärden särskilt betydelsefulla. Målet för den statliga verksamheten bör 
vara att finna ett sätt att arbeta som i görligaste mån kan kombinera demokrati, 
rättssäkerhet och effektivitet. 
 
    Det sägs i regeringens förvaltningspolitiska handlingsprogram att den statliga 
förvaltningspolitiken syftar till att skapa organisations-, styr- och lednings-
former som ger förutsättningar för att de tre grundläggande värdena 
demokrati, rättssäkerhet och effektivitet skall få genomslag i förvaltningen. 
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    Det är i första hand dessa organisations-, styr- och ledningsformer jag vill 
analysera i detta arbete. Regeringen har inte närmare preciserat innehållet i de tre 
begreppen organisations-, styr- och ledningsformer, men jag uppfattar dem så att 
då regeringen, och i vissa delar riksdagen, har att pröva – eller ompröva – hur en 
insats skall göras på ett visst område skall den överväga i första hand följande. 
 
    Organisationsform:  Är insatsen en offentlig uppgift och är den i så fall en 
statlig eller kommunal uppgift? I vilken form bör den då bedrivas, myndighet, 
affärsverk, bolag, stiftelse eller annan form? Bör den hanteras av någon befintlig 
myndighet eller av en ny myndighet? Eller är kanske en omorganisation av 
befintliga myndigheter en bättre lösning? Vilka bör myndighetens huvuduppgifter 
vara?  Vid dessa överväganden bör regeringen beakta vad som också sägs i 
handlingsprogrammet, nämligen att en renodling av den statliga verksamheten bör 
ske. En avgränsning av statens uppgifter bör eftersträvas, liksom större tydlighet i 
ansvarsfördelningen. Uppgifter som inte tillhör kärnverksamheten bör avvecklas 
eller överlåtas till någon annan huvudman. Regeringen säger också att en fortsatt 
aktiv, strukturell verksamhetsanpassning bör ske. 

 
   Det kan  råda  delade  meningar  om  i  vilken grad  dessa riktlinjer verkligen 
följs. Strukturförändringar  inom  förvaltningen sker ibland efter ett långvarigt och 
omsorgsfullt utredningsarbete, ibland snabbt, kanske som en följd av en aktuell 
politisk debatt eller av andra förändringar i samhällsorganisationen. 
 
    Styrningsform: Hur bör myndigheten styras? Hur bör exempelvis  myndig-
hetens instruktion vara utformad för att motsvara inte bara de grundläggande 
värden,  förutsättningar, som jag nyss nämnt, utan också för  att  klargöra 
myndighetens ansvar, roll och skyldigheter? Det sägs i handlingsprogrammet att 
flera metoder kan  användas  för  styrning  och  att  styrningen  måste  anpassas  
till  respektive myndighet. 

    
    Ledningsform: Vilken form av ledning – styrelse och myndighetsledning – bör 
myndigheten ha? I handlingsprogrammet sägs att regeringen skall välja den 
ledningsform som med hänsyn till verksamhetens inriktning är mest lämplig. Till 
detta hör också utnämningen av styrelse och myndighetschef. 
 
   Jag vill i min analys anlägga såväl ett normativt (hur bör det vara?) som ett 
empiriskt (hur är det?) perspektiv med betoning på det senare. Hur bör det vara 
enligt gällande lagar och förordningar samt enligt riksdagens och regeringens 
beslut och uttalanden, baserade bl.a. på omfattande och mångårigt utrednings-
arbete? Hur är det i praktisk verklighet och varför är det så? Tyngdpunkten ligger 
på styrningsfunktionerna, hur förvaltningen styrs, med fokusering mera på 
processer än på strukturer. Man brukar inom förvaltningspolitiken tala om 
finansiell styrning (styrning genom resurser och regler för anslag, låneramar, 
bemyndiganden, avgifter m.m.) och resultatstyrning (styrning som innebär att mål 
anges för en verksamhet, att resultatinformation tas fram systematiskt och att 
resultatet analyseras och bedöms mot uppställda mål). Det finns självfallet ett nära 
samband mellan de båda delarna, men jag koncentrerar mig till resultatstyrning 
eller verksamhetsstyrning och berör inte sådana inslag i styrningen som 
medelshantering och redovisning. 
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    Denna studie handlar alltså i första hand om resultatstyrning som styrmetod. 
Samtidigt har jag utgått från uppfattningen att resultatstyrning endast är ett av 
flera styrmedel och att det behövs en kombination av medel för att uppnå de 
förvaltningspolitiska målen. Därför behandlar jag också, fast mera översiktligt, 
andra sätt att styra. Med resultatstyrning menar jag, som nämnts, ett styrsystem 
som innebär att mål anges för en verksamhet, att resultatinformation tas 
fram systematiskt samt att resultaten analyseras och bedöms mot de upp-
ställda målen – den vanliga definitionen i officiellt tryck under senare år. 
 
    Ett skäl till att jag framför allt vill studera resultatstyrningen är att regeringen i 
sitt förvaltningspolitiska program sagt att resultatstyrningen är det styrverktyg 
som regeringen är mest intresserad av. Min koncentration till resultatstyrning som 
styrmetod medför att jag i första hand behandlar den styrning som sker i olika steg 
i budgetprocessen och som redovisas i olika dokument i den processen: 
budgetunderlag, budgetproposition, riksdagsbeslut, regleringsbrev och årsredo-
visning och de mål, krav och resultat som anges där samt mål- och 
resultatdialogen. 
 
    Min jämförelse mellan ”hur det bör vara” och ”hur det är” bygger främst på en 
analys av olika beslut och uttalanden under framför allt 1980- och 1990-talen och 
hur det faktiskt är i början av 2000-talet, sett ur riksdagens, regeringens och 
myndigheternas perspektiv. Då jag talar om ”bör” är det alltså statsmakternas 
definition av vad man vill uppnå och hur man vill uppnå vissa angivna mål, inte 
någon av mig eller andra konstruerad idealmodell av styrning. Jag har inte 
ambitionen att svara på frågan hur det bör vara under kommande år. Jag kommer 
dock att nämna olika inslag i styrningen som jag menar måste omprövas i det 
fortsatta reformarbetet. Min analys är främst en studie av implementering av en 
reform och av nya tankar och arbetssätt samt av samspelet mellan formella regler 
och informell verklighet. Jag vill beskriva hur Sverige styrs, riksdagens, 
regeringens och myndigheternas roller, förklara varför det fungerar som det gör 
och analysera och utvärdera olika sätt att styra, framför allt resultatstyrningen. 
 
    Jag kommer att i detta kapitel redovisa de problem jag vill behandla och de 
perspektiv som är utgångspunkten för mitt arbete. Som underlag för fortsatt analys 
redogör jag också kort för förvaltningens ramverk och regler och för innebörden 
av den formulering som är utgångspunkten för mitt arbete: ”Regeringen styr 
riket”. Jag kommer att i följande kapitel dels redovisa några huvudlinjer i svensk 
förvaltningspolitik under de senaste 20-30 åren (kap. 2), dels beskriva och 
analysera de teorier som styrning brukar utgå från och de metoder som används 
för att styra den statliga förvaltningen (kap. 3). Dessa tre kapitel är sålunda mera 
att betrakta som ett allmänt underlag för en fördjupad studie av hur staten styrs, en 
beskrivning av bakgrund, nuläge och forskningsproblem. Min analys och mina 
slutsatser redovisas främst i kapitel 5. I kap. 4 skall jag närmare granska hur 
styrningen fungerar vid åtta myndigheter, sett ur myndigheternas, 
regeringens/regeringskansliets och riksdagens synvinkel. Jag vill följa olika steg i 
styrningsprocessen, från riksdag till regering, från regering till myndigheter och 
från myndighetsledning till medarbetare på olika nivåer för att därigenom få en 
bild av hur styrningen utformas på olika nivåer och vid olika myndigheter. Vilka 
faktorer och värderingar är avgörande vid formulering av mål, val av styrmedel 
och utövning av styrningen, vid kontroll, uppföljning och utvärdering av 
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verksamheten? Lever riksdag, regering/regeringskansli och myndigheter upp till 
de förvaltningspolitiska målen? Jag kommer slutligen i kap. 5 att sammanfatta och 
analysera resultaten av min granskning. 
 

1.2  REGERINGEN STYR RIKET 
 
”Regeringen styr riket.” Så står det i regeringsformen (1 kap 6 §). 
 
    Ett kort och klart besked: Regeringen styr riket. Men ändå är det inte så enkelt. 
Det sägs också i regeringsformen: 
 
   att den svenska folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och parla-
mentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse, 
   att riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens 
medel skall användas och också kan besluta om riktlinjer för viss statsverksamhet, 
   att regeringen är ansvarig inför riksdagen och att riksdagen granskar rikets 
styrelse och förvaltning, 
   att beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar och att 
kommunerna har rätt att ta ut skatt för sina uppgifter, 
   att det finns domstolar för rättskipningen och statliga och kommunala 
förvaltningsmyndigheter för den offentliga förvaltningen. 
 
    Summan av det sagda innebär betydande begränsningar i regeringens makt att 
styra riket. Riksdagen beslutar om lagar och om skatter till staten, lagar som anger 
ramarna för verksamheten och också organisationen av verksamheten, skatter som 
i hög grad utgör den finansiella grunden för verksamheten. De besluten bygger 
visserligen på förslag från regeringen och riksdagen brukar i huvudsak besluta 
enligt regeringens förslag. Men det är likväl riksdagen som beslutar. Riksdagen 
kan också förklara att statsministern eller enskilt statsråd icke åtnjuter riksdagens 
förtroende, varvid riksdagens talman skall entlediga statsrådet. Riksdagen styr 
alltså till viss del regeringen och därmed riket. 
 
    Jag skall i det följande analysera innebörden av formuleringen ”Regeringen styr 
riket”. 
 
    Dels ordet regeringen, som ju kan innebära inte bara regeringen, alltså 
statsministern och ytterligare ett 20-tal statsråd, utan också regeringen och 
Regeringskansliet, ibland bara Regeringskansliet. Det kan också handla om 
regeringens och Regeringskansliets relation till myndigheterna. Det svenska 
statsskicket bygger på att myndigheter skall svara för den allmänna förvaltningen, 
de skall på regeringens vägnar och inom ramen för av riksdag och regering fattade 
beslut i realiteten utöva styrning av riket. 
 
    Dels ordet styra, alltså med vilka metoder regeringen kan styra riket och hur 
dessa metoder i verkligheten används, men också om och i hur hög grad 
regeringen kan och bör styra riket, ett rike som präglas av kommunal självstyrelse, 
internationellt samarbete och ”självständiga ämbetsverk”. Hur självständiga är 
egentligen dessa ämbetsverk? 
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    Dels ordet riket, något som egentligen borde vara ett entydigt begrepp, men jag 
skall ändå kort beröra det ur två aspekter, dels vad Sveriges medverkan i 
internationellt samarbete innebär för regeringens makt att styra riket, dels vad den 
kommunala självstyrelsen innebär för regeringens makt att styra riket. 
 

1.3  VAD ÄR REGERINGEN? 
 
Ett svar på denna fråga måste vid en analys av förvaltningens organisations-, styr- 
och ledningsformer omfatta inte bara regeringen utan också Regeringskansliet och 
myndigheterna.  Först då regeringen. 
 

Regeringen 
 
Vad är regeringen? Svaret är formellt enkelt. Regeringen är statsministern och 
övriga statsråd. Det är hela regeringen som tillsammans vid regerings-
sammanträde, normalt varje torsdag, fattar regeringens beslut. Regeringen bestod 
våren 2006 av 22 personer, varav en statsminister, en vice statsminister, nio 
departementschefer och elva övriga statsråd. De övriga statsråden är formellt 
statsråd inom ett departement och får en benämning som klargör ansvarsområdet 
inom departementet och som används i olika redovisningar av regeringens 
sammansättning och i massmedia. Som exempel kan nämnas att inom 
Finansdepartementet fanns en finansminister, tillika departementschef, och en 
kommun- och finansmarknadsminister, inom Näringsdepartementet fanns en 
näringsminister, tillika departementschef, en infrastrukturminister samt en arbets-
livsminister,  inom Utbildnings- och kulturdepartementet fanns en utbildnings- 
och kulturminister, tillika departementschef, en förskole- och ungdomsminister 
samt en skolminister. Det är statsministern som själv avgör hur många statsråd 
som skall ingå i regeringen. 
 
    De enskilda statsråden har ett begränsat beslutsutrymme. Som exempel kan 
nämnas att det är regeringen som beslutar om att tillsätta offentliga utredningar 
och bemyndigar samtidigt vederbörande statsråd att tillsätta ledamöter i dessa 
utredningar. 
 
    Ett statsråd som är kritisk till ett regeringsbeslut kan anteckna skiljaktig mening 
till regeringsprotokollet, men denna rätt brukar inte utnyttjas. Självfallet finns 
ibland delade meningar inom en regering, det gäller såväl enparti- som 
flerpartiregeringar. Om ett statsråd skulle vara mycket kritisk till ett regerings-
beslut förutsätts hon eller han lämna regeringen. En annan sak är att ett enskilt 
statsråd ibland måste acceptera ett beslut som hon eller han egentligen inte gillar. 
Det gäller främst i budgetfrågor och då blir det vederbörande statsråds uppgift att 
försvara regeringens linje och inte den egna uppfattningen. 
 
    Det är alltså regeringen i sin helhet som fattar beslut. Men hur är det i 
verkligheten?  Ett regeringsärende bereds på olika sätt beroende på ärendets 
karaktär och vikt. Omfattande och principiellt och politiskt viktiga ärenden blir 
föremål för s.k. allmän beredning, i vilken alla statsråd deltar. Dessutom brukar 
ytterligare några vara närvarande, t.ex. en statssekreterare från Statsrådsbered-
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ningen och en från Finansdepartementet samt ibland dessutom riksdagsgruppens 
ordförande och partisekreteraren (avser enpartiregering). Det är dock bara ett 
mindre antal ärenden som kommer till sådan beredning. Andra ärenden bereds 
gemensamt mellan berört departement och Statsrådsberedningen, i ekonomiska 
frågor också med Finansdepartementet. Många ärenden är av sådan karaktär att 
Finansdepartementet är inblandat. 
 
    Det är naturligt att de olika statsråden har ett avgörande inflytande inom det 
egna verksamhetsområdet. Det är av tidsskäl endast det föredragande statsrådet 
som har satt sig in i ett ärende och som inför hela regeringen kan svara för detta. 
De andra statsråden förutsätts biträda förslaget och detta blir då regeringens 
beslut. Regeringssammanträdena blir därigenom mycket korta. De är ett sätt att 
protokollföra beslut som i realiteten redan är fattade. Regeringsformens 
formulering ”Regeringsärenden avgörs av regeringen vid regeringssammanträde” 
(RF 7:3) är sann i formell juridisk mening, men verkligheten är ändå en annan. 
 
    Man kan alltså säga att ett enskilt statsråd i realiteten ofta utgör regeringen, 
detta främst på grund av ärendemängden och alla statsråds brist på tid och 
förmåga att sätta sig in i alla ärenden. Regeringsarbetet måste också bygga på 
statsrådens förtroende för varandra och på att beredningsarbetet inom regerings-
kansliet fungerar. Om ett enskilt statsråd inte har nåtts av några ”varningssignaler” 
från tjänstemän inom det egna departementet  är hon eller han beredd att biträda 
en kollegas förslag. Men visst kan det ändå finnas exempel på att en regering, 
även en enpartiregering, inte talar med samma röst. Det kan t.o.m. finnas samord-
ningsproblem inom ett och samma departement. 
 
    Under senare år har statsministern och Statsrådsberedningen fått en allt starkare 
ställning. Den nuvarande grundlagen ger statsministern en stark position som 
ledare för regeringen, Statsrådsberedningen och hela Regeringskansliet. Stats-
ministern brukar dessutom vara partiledare. Finansministern och Finansdeparte-
mentet har också av tradition haft en stark ställning inom regeringen och 
Regeringskansliet. 
 

Regeringskansliet 
 
”För beredning av regeringsärenden skall finnas ett regeringskansli”, sägs det i 
regeringsformen (RF 7:1).  Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen, 
departementen och Förvaltningsavdelningen. I detta kansli fanns vid utgången av 
år 2006  4.514 tjänstgörande (3.770 år 1995). Störst är Utrikesdepartementet med 
drygt 1.400 anställda, utlandsmyndigheterna inräknade. I slutet av år 2006 var 
knappt 700 utlandsstationerade vid drygt 100 beskickningar, konsulat och dele-
gationer. Minst är Försvarsdepartementet med ca 150 anställda. I siffran 4.514 
ingår också kommittéanställda. Regeringskansliet är sedan år 1997 en myndighet 
med statsministern som chef. Formellt är alltså statsministern och inte departe-
mentschefen chef för alla anställda inom ett departement, även för statssekreterare 
och andra chefstjänstemän samt politiskt sakkunniga och pressekreterare. 
 
    Regeringskansliet skall bereda regeringens ärenden och bistå statsråden i 
uppgiften ”att styra riket”. Det innebär bl.a.: 
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   att förbereda regeringsbeslut i olika ärenden. Regeringen avgör varje år drygt 
7.500 ärenden. Antalet regeringsärenden har minskat under senare år. Som jäm-
förelse kan nämnas att antalet regeringsärenden år 1980 var ca 26.000. De flesta 
ärenden var då förvaltningsärenden, alltså besvär, dispenser, bidrag etc. Flertalet 
sådana ärenden handläggs numera av domstolar eller av myndigheter. 
   att förbereda lagförslag och andra förslag. Regeringen framlägger varje år 
närmare 200 propositioner och skrivelser samt ca 800 förslag om ny eller ändrad 
lagstiftning. Regeringen kan också själv besluta om förordningar. 
   att utarbeta förslag till statsbudget för kommande år samt en ekonomisk 
proposition om riktlinjer för den ekonomiska politiken. 
   att svara för styrningen av den statliga verksamheten, bl.a. att utarbeta 
regleringsbrev för de statliga myndigheterna och att analysera och värdera 
myndigheternas redovisningar av verksamheten. 
   att medverka i internationellt samarbete, framför allt EU-arbetet. 
   att biträda statsråden i riksdagen med svar på frågor och interpellationer samt 
brevsvar till allmänheten. Omfattningen av denna verksamhet framgår av följande 
siffror för år 2006: knappt 500 interpellationssvar och 1.900 frågesvar samt drygt 
34.000 brevsvar.  Statssekreterare, politiskt sakkunniga och pressekreterare 
biträder också statsråden i det politiska arbetet genom att utarbeta förslag till tal 
och artiklar m.m. 
   att svara för Regeringskansliets egen administration och ekonomi. 
 
    Inom Regeringskansliet finns också – vid sidan av departementsorganisationen 
– ett antal särskilda projekt och program av förvaltningskaraktär. Det kan 
vara sådana projekt och program som inte hör hemma enbart inom ett departement 
eller en myndighets verksamhetsområde. Det kan t.ex. handla om att fördela 
projektmedel, att vara forum för debatt och opinionsbildning eller samverkan 
mellan olika organ och nivåer i samhället. Under år 2005 var 25 sådana projekt 
och program i verksamhet. 
 
    Dessa särskilda projekt och program utgör egentligen ett avsteg från ”den 
svenska förvaltningsmodellen” och uppgiftsfördelningen mellan Regeringskansli 
och myndigheter, eftersom de innebär att verksamhet av förvaltningskaraktär 
bedrivs i Regeringskansliet. Den principiella delen av denna fråga har berörts bl.a. 
i budgetpropositionen för år 2004. Här säger regeringen ”att verksamhet i form av 
särskilda projekt kan vara ett viktigt komplement till annan verksamhet hos 
regeringen och innebära fördelar när regeringen vill att det skall arbetas intensivt 
med en fråga under en begränsad tid. Det gäller inte minst när arbetet skall vara 
tvärsektoriellt. Kraftsamling kan då åstadkommas snabbt och smidigt utan att 
linjeorganisationen behöver ändras. --- Detta kan emellertid inte undanskymma att 
särskilda projekt hos regeringen också har medfört problem. --- Hos regeringen 
bör därför verksamhet av typen särskilda projekt bedrivas endast när särskilda 
behov och förutsättningar föreligger.” (prop. 2003/04:1, utgiftsområde 2, s. 52). 
 
    Regeringskansliet har sedermera beslutat om riktlinjer för särskilda projekt och 
program och lagt fast rutiner för kontroll och prövning av verksamheten (FA 
2004/167/STAB). 
 
    Regeringskansliet är en politiskt styrd organisation. Så brukar det heta i 
flertalet böcker om svensk förvaltning. Men är det rätt etikett? Är Regerings-
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kansliet en politiskt styrd organisation, en politisk organisation eller en politisk 
och administrativ organisation? Rune Premfors och Göran Sundström säger 
följande i boken Regeringskansliet (2007), en bok om kansliets historia och 
utveckling, uppgifter och verksamhet, organisation och människor: ”Kansliet bör 
inte ses som en politiskt styrd organisation, med den vanliga innebörden i detta 
begrepp, det vill säga som en ”dualistisk” organisation där det politiska finns 
utanför eller ovanför organisationens vardagliga, administrativa processer och 
tidsmässigt föregår dessa. Snarare bör kansliet ses som en rakt igenom och på alla 
nivåer politisk organisation. Samordning i Regeringskansliet handlar inte om att 
på bästa sätt, neutralt genomföra på förhand färdigformulerad politik, utan det 
handlar ofta om konfliktfyllda och uppåtriktade processer där prioriteringar görs 
och mål formuleras – samordning är i hög grad en fråga om politikutformning.” 
(s. 186 f). 
 
   Det ligger mycket i detta synsätt, även om formuleringen ”rakt igenom och på 
alla nivåer” bör nyanseras. Av Regeringskansliets ca 4.500 anställda arbetar 600 
inom Förvaltningsavdelningen med bibliotek, expedition, lokalvård m.m. och 
knappt 700 är utlandsstationerade. Flertalet av dessa står utanför de  ”konflikt-
fyllda och uppåtriktade processer där prioriteringar görs och mål formuleras”. 
Men Regeringskansliet är ändå i huvudsak en politisk organisation där priori-
teringar görs och mål formuleras. Det behöver inte betyda att alla tjänstemän är 
medlemmar i politiskt parti eller har samma politiska uppfattning som regeringens 
ledamöter, men det bör betyda att de är beredda att göra prioriteringar och 
formulera mål i linje med regeringens syn. 
 
   Regeringskansliet bör alltså betraktas som en politisk organisation – även om 
flertalet anställda inte är partipolitiskt engagerade. De arbetar med politiska frågor 
– även administrativa och juridiska frågor blir ju ur ett Regeringskanslis 
perspektiv ofta politiska – men utan att själva vara partipolitiskt engagerade. En 
mindre andel av de tjänstgörande har emellertid politiska tjänster. Det gäller 
statssekreterare, politiskt sakkunniga och pressekreterare, vilka slutar sin 
anställning om regeringen skulle avgå, ofta också om ett enskilt statsråd skulle 
avgå eller omplaceras inom regeringen.  Vid utgången av år 2006 var knappt 200 
anställda enligt det s.k. politikeravtalet. Formuleringen ”enligt politikeravtalet” 
bör betonas, nämnda siffra är endast ett mått på antalet klart politiska tjänster. 
 
    En grupp av politiskt anställda bör särskilt nämnas. Efter riksdagsvalet år 2002 
ingicks en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen, miljö-
partiet de gröna och vänsterpartiet om politiskt samarbete och om samarbets-
former och rutiner under perioden 2002-2006. En lista, ett kontrakt, om 121 
punkter utarbetades. Den omfattade huvudsakligen olika politiska frågor, men 
också formerna för beredningsprocessen inom Regeringskansliet. Miljöpartiet och 
vänsterpartiet skulle ha var sitt kansli inom Regeringskansliet motsvarande 
vardera åtta heltidstjänster. Socialdemokraterna har inte något motsvarande kansli, 
kontakterna med det partiet ombesörjdes av statsråden, statssekreterarna och de 
politiskt sakkunniga. 
 
    Denna organisation kan sägas vara en parallell till vad som gällde huvuddelen 
av åren 1976-1982 samt åren 1991-1994. Då fanns samarbetskanslier med 
tjänstemän från de olika regeringspartierna. Under den förra perioden var 
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kanslierna förlagda till det departement där respektive partiordförande var 
statsråd, under den senare perioden var de förlagda till Statsrådsberedningen. Det 
kan också tilläggas att under några år i mitten på 1990-talet samarbetade den 
socialdemokratiska regeringen med centerpartiet i budget- och försvarsfrågor. Då 
placerades några centerpartister i finans- och försvarsdepartementen. Centerpartiet 
fick därigenom insyn i regeringsarbetet och möjlighet att påverka regeringsförslag 
på vissa områden. Den senare lösningen var enligt förre statsministern Göran 
Persson ”någonting som statsvetenskapen aldrig har tänkt på att man kunde göra”. 
(Erik Fichtelius, Aldrig ensam alltid ensam, s. 150). Det kan sägas att lösningen 
var ovanlig, men ingalunda otänkbar från statsvetenskaplig utgångspunkt. 
 
    De samarbetskanslier som fanns för perioden 2002-2006 hörde organisatoriskt 
till Regeringskansliets förvaltningsavdelning men var förlagda till olika 
departement. De samverkande partierna hade valt olika placering av tjänsterna, 
detta främst beroende på partiernas profilering, ibland också på tillgång till 
lämpliga personer. Det sammanlagda antalet tjänster var som nämnts 16, men i 
vissa fall förekom deltidstjänster, varför det sammanlagda antalet personer var 
högre. Deras anställning byggde på ett särskilt avtal, de var ju inte knutna till 
något visst statsråd. 
 
    Enligt överenskommelsen hade statssekreterarna inom berört departement 
ansvar för samarbetskansliernas medverkan i beredningsarbetet. Innan en propo-
sition läggs skall en beredning eller snarare en förhandling ske med sam-
arbetspartierna. Denna beredning, eller förhandling, sker efter det att den mera 
formella beredningen inom departementet är avslutad. 
 
    Som redan sagts har Regeringskansliet stor betydelse för regeringsärendenas 
beredning och avgörande. Vid ett svar på  frågan  ”Vad är  regeringen?”  bör  man 
därför gå ännu ett  steg i beslutskedjan, till statssekreterare- och tjänstemannanivå. 
 
    I varje departement finns en eller två, i några fall t.o.m. tre statssekreterare. 
Dessutom finns på högsta nivå expeditionschef och rättschef, i några fall är de 
tjänsterna sammanlagda till en. Statssekreteraren leder under departementschefen 
eller annat statsråd arbetet inom området. Expeditionschefen svarar för att 
förvaltningsfrågor handläggs korrekt och rättschefen för utformningen av 
lagförslag och förordningar. Departementen är indelade i sakenheter. Varje 
sakenhet leds av ett departementsråd. Regeringskansliets förvaltningsavdelning 
leds under statsministern av en förvaltningschef. Avdelningen svarar för 
administrativa frågor inom hela Regeringskansliet. 
 
    Statssekreterarna har en nyckelroll i regeringsarbetet. Det sägs ibland att 
det är statssekreterarna och departementsråden som styr riket. Det kan vara en 
riktig beskrivning av verkligheten om man gör en vidare tolkning av begreppet 
styra. Ett statsråd är naturligtvis beroende av råd från sina medarbetare, 
statssekreterare, expeditions- och rättschefer, departementsråd, politiskt 
sakkunniga, pressekreterare och andra. Statsrådet är också påverkad av debatten i 
massmedia och i den egna riksdagsgruppen. Medarbetarna har ofta omfattande 
sakkunskap och överblick. De kan påverka, kanske ”styra” statsrådet. De ”vet” 
hur statsrådet tänker och kan förbereda ett beslut som statsrådet accepterar utan 
längre föredragning och utan djupare prövning av beslutsalternativ. 
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    Detta vidare sätt att se på beslutsfattande är nu inte speciellt just för en regering. 
Beslut i företag, organisationer och myndigheter fattas ofta i steg, formellt av 
högsta chefen, reellt av medarbetare. Många höga chefer, inräknat statsråd, har 
betydande kapacitet som beslutsfattare, men framför allt av tidsskäl kan de inte 
tillräckligt djupt engagera sig i alla ärenden och följer därför föredragandes 
förslag utan att tillräckligt ha prövat alla beslutsalternativ. Chefen, statsrådet, har 
ansvaret och är den formelle men inte alltid den reelle beslutsfattaren. 
 
    Jag skall längre fram belysa vad denna verklighet betyder för förvalt-
ningspolitikens utformning, framför allt i fråga om styrning av den statliga 
verksamheten. I detta avsnitt har jag endast velat visa att regeringen formellt sett 
är ett entydigt begrepp, men i verkligheten kan betyda olika saker. Då man inom 
en myndighet talar om regeringen kan man mena olika nivåer. I fråga om ett 
formellt beslut, en lag eller förordning, ett regleringsbrev etc. finns det bara en 
tolkning: regeringen är statsministern och samtliga statsråd som vid ett regerings-
sammanträde fattat ett beslut. I fråga om den dagliga verksamheten kan man 
ibland mena ett statsråd, oftare en statssekreterare eller kanske ett departements-
råd eller t.o.m. en departementssekreterare, en myndighetshandläggare eller en 
budgethandläggare. 

 
    Jag nämnde tidigare, i avsnittet om regeringen, att det ibland   kan finnas exem-
pel på samordningsproblem inom en regering och inom  ett  departement. Rege-
ringskansliet är en myndighet, där det ibland kan finnas olika meningar och ibland 
råder konflikt mellan departement  och även mellan enheter  inom  ett och  samma 
departement. Men Regeringskansliet är likväl en stark myndighet. 
 

Myndigheterna 
 
Det sägs också i regeringsformen att ”vid beredningen av regeringsärenden skall 
behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter” (RF 
7:2). På annan plats i regeringsformen (RF 11:6) sägs att centrala ämbetsverk och 
andra statliga förvaltningsmyndigheter lyder under regeringen. Detta är vad som 
brukar kallas ”den svenska förvaltningsmodellen”. Den statliga förvaltningen i 
andra länder brukar ingå i regeringsorganisationen, vara en del av denna. 
Regeringarna svarar alltså inte bara för att planera och utforma beslut, de svarar 
också för verkställigheten. Vederbörande statsråd blir därigenom politiskt och 
konstitutionellt ansvarig för förvaltningens hela verksamhet. Det betyder att 
departementen i andra länder är mycket stora, medan det svenska regerings-
kansliet som nämnts är av mera begränsad storlek eftersom dess uppgift är av 
politisk karaktär och administrativt fristående myndigheter svarar för verk-
ställigheten. Det bör dock tilläggas att denna bild inte är helt entydig. I flera av 
EU:s medlemsstater, bl.a. Storbritannien, har under senare år bildats myndigheter 
av svensk modell, fristående från ministerierna. 
 
    Ett annat inslag i denna svenska modell är förbudet mot ministerstyre. Det 
sägs i regeringsformen (RF 11:7) att ”ingen myndighet, ej heller riksdagen eller 
kommuns beslutande organ, får bestämma, hur förvaltningsmyndighet skall i 
särskilt fall besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller mot 
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kommun eller som rör tillämpning av lag”. Formuleringen ”i särskilt fall” är 
viktig. Som nämnts tidigare heter det ju eljest att myndigheterna lyder under 
regeringen, men formuleringen i denna paragraf  innebär en principiellt viktig 
begränsning av lydnadsplikten. I andra länder gäller ministerstyre eller kanske 
snarare ministeransvar för beslut. Jag skall längre fram belysa hur ”den svenska 
modellen” fungerar i dag, framför allt då det gäller resultatstyrning av myndig-
heternas verksamhet. 
 
    Det är regeringen som beslutar om myndighetsorganisationen, om inrättande, 
sammanläggning, avskaffande, lokalisering av myndigheter, om myndigheternas 
instruktion och ledningsorganisation m.m. Men riksdagens medverkan är också 
nödvändig i flera skeden. Regeringen kan i en proposition ha lagt fram förslag om 
ny eller förändrad verksamhet och lagstiftning inom visst område. En sådan lag 
beslutas av riksdagen och riksdagen skall också besluta om anslag och kan då 
ange olika villkor och mål. Riksdagen kan vidare besluta om uppdrag till 
regeringen i anledning av propositionen. Men grundprincipen är ändå att myndig-
heterna är regeringens organ. 
 
    Vad är då en myndighet och hur många finns det? Då det gäller den första 
frågan möter vi en del terminologiska problem. Vi kan i litteraturen möta olika 
begrepp: myndighet, myndighet under regeringen, förvaltningsmyndighet, central 
förvaltningsmyndighet, nämndmyndighet. Några myndigheter, t.ex. Ekonomi-
styrningsverket, Statskontoret och Verket för förvaltningsutveckling, Verva, 
kallas ibland för stabsmyndigheter. De är regeringen mera närstående och fullgör 
många utredningar och andra uppdrag. Det är inte lätt att avgöra vad som är den 
rätta etiketten och om det faktiskt är någon skillnad mellan de olika begreppen. 
Det finns inte någon definition som gör att man omedelbart kan se vilken term 
som är den korrekta, man måste se vad som står i respektive myndighets 
instruktion. Jag kommer att i fortsättningen tala om myndighet som samlat 
begrepp för alla slag av myndigheter. 
 
    Det finns, förvånande nog, inte heller något entydigt svar på frågan om antalet 
statliga myndigheter. Vi kan i litteratur och media möta mycket olika svar, detta 
bl.a. beroende på vilken definition som används. 
 
    Regeringen brukar i sin Årsredovisning för staten redovisa en förteckning över 
statliga myndigheter. Den brukar omfatta ca 250 myndigheter. Också Ekonomi-
styrningsverkets myndighetsregister, som avser statliga myndigheter inom den 
statliga redovisningsorganisationen, omfattar ca 250 myndigheter. Detta register 
innehåller inte vissa mindre nämndmyndigheter, kommittéer och enskilda 
utredare, trots att de formellt  är att betrakta som myndigheter. Lokala 
myndigheter, exempelvis polis- och kriminalvårdsmyndigheter, ingår i 
redovisningen bara som en del av respektive centralmyndighet. 
 
    I budgetpropositionen för år 2006 redovisar regeringen emellertid högre tal om 
antalet myndigheter. Den redovisningen bygger på en rapport från Statskontoret 
om utvecklingen inom statsförvaltningen (Statsförvaltningens utveckling 1990-
2005). I den rapporten räknas som myndigheter inte bara förvaltningsmyndigheter 
under regering och riksdag utan också bl.a. domstolar, universitet och högskolor 
samt myndigheter som ingår i myndighetskoncerner, alltså regionala organ under 
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central myndighet. Då uppgick antalet statliga myndigheter år 2005 till 552, 
fördelade på följande sätt. 
 
 
Allmänna förvaltningsmyndigheter   199 
Myndigheter i koncerner                    136 
Domstolar                                           112 
Myndigheter utan egen personal          65 
Universitet och högskolor                    37 
Affärsverk                                              3 
 
    För att ytterligare komplicera det hela kan nämnas att i Regeringskansliets 
årsbok 2005 sägs att i slutet av år 2005 fanns 537 myndigheter samtidigt som det i 
Statens årsredovisning 2005, också utgiven av Regeringskansliet, sägs att det 
fanns ca 250 myndigheter. Ännu ett tal nämns i en rapport år 2006 från Verket för 
förvaltningsutveckling, Verva. Verket menar att år 2005 fanns 470 myndigheter 
(Organisations- och strukturförändringar i staten, 2006). 
 
    Vi kan sålunda tala om 200, 250, 470 eller 550 myndigheter, om man så vill 
också om 750, ty även kommittéerna är formellt att betrakta som myndigheter. De 
arbetar emellertid under begränsad tid och varje kommitté har bara ett fåtal 
anställda, ofta bara en. Min studie berör enbart förvaltningsmyndigheterna. 
Möjligen kan regeringen med hjälp av ett förslag från Statistiska Centralbyrån 
(SCB) komma att bestämma hur många myndigheterna faktiskt är. SCB lämnade 
våren 2007 ett förslag om inrättande av ett myndighetsregister över samtliga 
myndigheter. Detta förslag bereds hösten 2007 inom Regeringskansliet. 
 
    Förvaltningsorganisationen har under senare år starkt förändrats. 
Statsförvaltningen har minskat mätt i antal myndigheter och antal anställda. År 
1990 fanns 1.394 myndigheter och ca 355.000 anställda, år 2005 fanns enligt 
Verva 470 myndigheter och ca 210.000 anställda. Minskningen i antalet anställda 
beror framför allt på bolagisering av affärsverken (bl.a. Postverket, Televerket och 
Vattenfallsverket). Därutöver har sysselsättningen minskat främst inom försvars-
makten medan den har ökat inom utbildningsområdet. Stora myndigheter, räknat i 
årsarbetskrafter, är nu Polisorganisationen, Försvarsmakten, Försäkringskassan 
och Skatteverket. Största verksamhetsområdet är emellertid högre utbildning som 
svarar för 25 procent av den statliga sysselsättningen, men detta område omfattar 
ju ett 40-tal myndigheter. 
 
    Många myndigheter har sin verksamhet koncentrerad till en ort, ofta i 
Stockholmsområdet. Andra, och särskilt större myndigheter, har verksamhet på 
flera orter i landet. Man brukar skilja mellan myndighetskoncerner, dvs. en 
nationell myndighet med tillhörande men  självständiga    regionala  myndigheter, 
och enmyndigheter, dvs. en nationell myndighet med regionala enheter. 
 
    Under åren 2000-2005 bildades 38 nya myndigheter medan 17 lades ned. 
Myndigheter brukar tillkomma till följd av omorganisationer och krav på nya 
statliga insatser. Som exempel på nya myndigheter under senare år kan nämnas 
Bolagsverket, Djurskyddsmyndigheten, Inspektionen för arbetslöshetsförsäk-
ringen och Järnvägsstyrelsen. Myndigheter brukar försvinna eller snarare uppgå i 
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andra myndigheter till följd av omorganisationer. Som exempel kan nämnas den 
förändring som skedde inom socialförsäkringsorganisationen år 2005. Då bildades 
den nya myndigheten Försäkringskassan samtidigt som Riksförsäkringsverket och 
21 allmänna försäkringskassor upphörde och ingick i den nya myndigheten. Ett 
annat exempel är skogsvårdsorganisationen, då elva myndigheter år 2006 blev en, 
Skogsstyrelsen. Ibland kan det - enbart eller huvudsakligen – handla om 
namnförändringar. Som exempel kan nämnas Myndigheten för allmänna 
adoptionsfrågor som tillkom år 2005 genom en ombildning av den tidigare Statens 
nämnd för internationella adoptionsfrågor. Ett annorlunda exempel är 
Riksrevisionen, som tillkom år 2003 som ny myndighet under riksdagen, 
samtidigt som en riksdagsmyndighet, Riksdagens revisorer, och en regerings-
myndighet, Riksrevisionsverket, upphörde. 
 
    Det finns inte heller någon enhetlighet i fråga om benämning av myndigheter. 
Några har den klassiska benämningen –kollegium, t.ex. Kammarkollegiet och 
Kommerskollegium. Många benämns –verk, t.ex. Boverket och Ekonomi-
styrningsverket. En vanlig benämning är också styrelsen, t.ex. Skogsstyrelsen och 
Socialstyrelsen. Nytillkomna myndigheter benämns ofta -myndigheten, t.ex. 
Djurskyddsmyndigheten, Myndigheten för skolutveckling och Statens 
energimyndighet. Det finns en lång rad av andra varianter, t.ex. Datainspektionen, 
Försvarets radioanstalt, Statens geotekniska institut, Statens haverikommission, 
Statens kulturråd, Statskontoret, Statistiska Centralbyrån och Riksantikvarie-
ämbetet.  Några,  ofta  mindre,  kallas - nämnd, t. ex. Alkoholsortimentsnämnden. 
Några har korta namn som klargör verksamhetsområdet, t.ex. Försäkringskassan 
och Kustbevakningen. 
 
    Somliga myndigheter har förnamnet statens, t.ex. Statens jordbruksverk, andra 
inte, t.ex. Naturvårdsverket. Och slutligen Sida, som egentligen står för Swedish 
International Development Cooperation Agency och formellt benämns Styrelsen 
för internationellt utvecklingssamarbete. Det finns sålunda många alternativa 
benämningar för statliga myndigheter. Av de åtta myndigheter som jag närmare 
granskat hade sex benämningen  -verket.  
 
    Den svenska förvaltningsorganisationen är huvudsakligen sektorsinriktad. Den 
har byggts upp med olika myndighetslösningar och det är ofta svårt att finna skäl 
till att en viss lösning valts i varje enskilt fall. Samordningen mellan olika 
myndigheter är också ofta begränsad. Härtill kommer att på många 
samhällsområden verkar såväl statliga som kommunala organ och 
ansvarsfördelningen dem emellan är inte alltid klar. 
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1.4  VAD INNEBÄR ATT STYRA? 
 
Den statliga förvaltningspolitiken syftar, som nämnts, till att skapa organisations-, 
styr- och ledningsformer som ger förutsättningar för att de tre grundläggande 
värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet skall få genomslag i hela 
förvaltningen. 
 
    Vad innebär då att styra förvaltningen? 
 
    Det sägs i Nationalencyklopedin att styrning administrativt sett är alla de 
åtgärder som ledningen i en organisation vidtar för att påverka dess processer och 
resultat. Statlig och kommunal förvaltning styrs av såväl politiker som högre 
tjänstemän. Styrningen går ut på att påverka personalens förståelse av samt vilja 
och förmåga att genomföra organisationens uppgifter. 
 
    Viktiga inslag i styrningen är regler, personal, pengar, utrustning, utbildning, 
information, organisering osv. Ja, styrning ”kan utgöras av i stort sett vilka 
åtgärder som helst”. Författare till denna del av uppslagsordet är statsvetaren och 
professorn Lennart Lundquist. 
 
    Vidare sägs att inom företagsekonomin är styrning alla åtgärder som medvetet 
vidtas i syfte att uppnå måluppfyllelse för en verksamhet. Styrningen i och av 
företag och andra organisationer sker med formella styrsystem men också genom 
val av organisatorisk struktur och informella medel som t.ex. utbildning. 
Författaren, som i denna del är professorn i företagsekonomi Lars A. Samuelsson, 
redogör närmare för innebörden av begreppen strategisk styrning, administrativ 
eller taktisk styrning samt operativ styrning. Han avslutar med att säga att i 
politiska organisationer (statliga eller kommunala) är målstyrningen ofta svår 
eftersom det finns så många intressen att tillgodose. 
 
    All mänsklig verksamhet är svår att styra. Ett företag är beroende av svensk och 
internationell konjunktur, av löner, priser och skatter, av tillgång på arbetskraft 
och råvaror, av konkurrens från andra företag etc. och det är inte lätt att styra i 
lägen då flera av dessa faktorer är svårbedömda och snabbt föränderliga. Statlig 
verksamhet är beroende av i huvudsak samma faktorer som ett företag och 
dessutom i hög grad av människors värderingar och förväntningar och av den 
partipolitiska strukturen i landet och av regeringens stöd i riksdagen. Därtill 
kommer den politiska verksamhetens speciella karaktär. Det finns, som sagts, 
många intressen att tillgodose. Det är svårt att ge klara, entydiga och långsiktiga 
signaler. 

 
    Jag vill i min studie belysa följande frågor: 
 

         - I vilken grad kan och bör regeringen styra myndigheterna? 
         - Vem styr, politikerna eller tjänstemännen? 
         - Vilka styrmedel finns och hur används de? 

 
 
För det första: I vilken grad kan och bör regeringen styra myndigheterna? 
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Frågan rymmer två aspekter, dels en konstitutionell, vad sägs i grundlagen, dels 
en rationell, i hur hög grad är det möjligt att styra politiskt styrd verksamhet. 
 
     Den svenska förvaltningsmodellen bygger på en funktionsuppdelning mellan 
regering och myndigheter. Regeringen skall styra riket och myndigheterna skall 
verkställa fattade beslut. Myndigheterna skall vara självständiga samtidigt som de 
lyder under regeringen. Vilket handlingsutrymme har då myndigheterna? 
 
    Traditionellt har självständigheten betonats. Statsrättsprofessorn Halvar G. F. 
Sundberg säger  i sin bok Allmän förvaltningsrätt (1955) att myndigheterna skall 
”självständigt och på eget ansvar, inom lagstiftningens och statsregleringens ram 
samt i enlighet med Kungl. Maj:ts instruktioner … avgöra till dem överlämnade 
angelägenheter” (s. 72). Att självständigt handlägga innebär enligt Sundberg att 
avgörandet skall bestämmas av myndighetens egen uppfattning. Myndigheten 
skall naturligtvis följa lagar och författningar och beslut av Kungl. Maj:t. Skulle 
emellertid en myndighet låta sig påverkas av anvisningar från en departements-
chef  ”sker detta på myndighetens egen risk” (s. 73). Det framgår tydligt att 
Sundberg menar att sådana risker inte bör tas. 
 
    Denna dualism – och oklarhet om var gränslinjen mera precist går – präglar 
också 1974 års regeringsform. Genom olika utredningar och beslut under 1980-
talet (se närmare kap. 2) slogs emellertid fast att regeringen kan och bör styra 
myndigheterna. Riksdag och regering skall ange övergripande mål och 
huvudsaklig inriktning av verksamheten och myndigheterna skall ha ansvar att 
driva verksamheten. Regeringsformens formulering ”Regeringen styr riket” är i 
realiteten ett konstaterande att regeringen styr, att regeringen skall styra. 
 
    Detta synsätt är också i dag allmänt gällande. Men fortfarande gäller att 
gränslinjen är oklar. Vad innebär i dagens verklighet att regeringen skall styra och 
att myndigheterna skall vara självständiga? Och vari ligger skillnaden mellan de 
olika begrepp som i debatten används för att beskriva myndigheternas position – 
självständiga, fristående, oberoende?  Olika författare lägger olika innebörd i 
orden. Det kan bero på att orden språkligt och juridiskt  kan uppfattas på olika 
sätt. Det kan också bero på politiska värderingar. Man önskar ge orden viss 
innebörd. 
 
    Min utgångspunkt i denna studie är att den bästa beskrivningen av en 
myndighets roll är den formulering som Förvaltningsutredningen använde i sitt 
slutbetänkande, Politisk styrning – administrativ självständighet (SOU 1983:39): 
Myndigheterna är politiskt styrda, men administrativt självständiga. En 
myndighet kan inte vara självständig, fristående eller oberoende i någon vidare 
mening. Den är beroende av politiska beslut av riksdag och regering i fråga om 
lagar som bestämmer verksamheten, i fråga om medel som möjliggör utövande av 
verksamheten och av den vilja och de regler som utformats i samband med de 
besluten. Den är också beroende av politiska beslut rörande exempelvis ledning 
och lokalisering. Den har ett ansvar inför regeringen – och i förlängningen inför 
riksdagen – för sin verksamhet. Däremot har den en betydande frihet i sitt sätt att 
arbeta och den är oberoende i frågor som rör myndighetsutövning mot enskild 
eller mot kommun eller som rör tillämpning av lag. (RF 11:7). 
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    Vad den svenska förvaltningsmodellen innebär är alltså – enligt mitt sätt att se 
– just vad som sägs i rubriken till Förvaltningsutredningens slutbetänkande: 
Politisk styrning – administrativ självständighet. Min utgångspunkt i denna studie 
blir därför, om jag ser det hela ur konstitutionell synvinkel, att regeringen skall 
styra myndigheterna, med den begränsning som anges i regeringsformen. 
 
    En annan fråga, om jag i stället skulle se det hela ur metodisk och ”teknisk” 
synvinkel, är om regeringen faktiskt kan styra myndigheterna. Finns det till-
räckligt bra metoder för att styra?  Principiellt handlar det om politikens och 
förvaltningens rationalitet. Är statlig verksamhet – som ju ytterst är politisk – 
styrbar? 
 
    Många menar att styrning via fastlagda regler och bestämda krav på mål och 
resultat inte kan fungera i politisk miljö. En politisk styrd verksamhet är inte så 
rationell, så metodisk och förutsägbar. Den är beroende av politikernas känslor 
och värderingar och av snabba förändringar i känslor och värderingar. Några 
menar dessutom att statens verksamhet numera har fått en sådan omfattning och 
komplexitet att den även av det skälet är svår att styra. Styrning kan vara möjlig i 
företag som i högre grad präglas av rationalitet och som har mera entydiga mål för 
sin verksamhet, främst effektivitet och lönsamhet. Statliga myndigheter har 
däremot flera, delvis motstridande mål och politikerna kanske varken kan eller vill 
formulera dessa mål tillräckligt tydligt. Jag utgår från en tro att det är möjligt att 
styra, men vill analysera de problem som obestridligen finns, liksom frågan om 
det finns tillräckligt bra metoder för att styra. Styr regeringen för mycket eller för 
litet?  Styr regeringen med rätt metoder eller med fel metoder?  Som jag tidigare 
sagt koncentrerar jag min analys till att främst gälla resultatstyrningen. 
 
 
För det andra: Vem styr – politikerna eller tjänstemännen? 
 
Med mitt perspektiv, hur nuvarande styrmedel fungerar i praktisk verklighet, blir 
relationen politiker – tjänstemän en väsentlig fråga. Relationen, vi kan också 
använda sådana begrepp som maktfördelningen eller spänningen, mellan politik 
och administration, politikers och tjänstemäns roller vid styrningen av offentlig 
verksamhet. 
 
    Det finns några klassiska formuleringar av den tyske ekonomen och sociologen 
Max Weber (1864-1920) som belyser relationen politiker – tjänstemän. Han 
menade att politiker och administratörer, eller med Webers ordval byråkrater, har 
olika uppgifter och olika sätt att handla. Han talade om en politisk och 
målformulerande statsmakt och en opolitisk och verkställande förvaltning, om 
politiker styrda av känslor och värderingar och om neutrala och analytiska 
ämbetsmän. Ämbetsmannens ära ligger i att hålla fast vid en order även om den 
skulle gå emot hans egen uppfattning. Och ämbetsmannen har enligt Weber en 
stark position: ”En fullt utvecklad byråkratis maktställning är alltid mycket stark, 
och under normala förhållanden är den överlägsen.--- I allmänhet kommer den 
välutbildade, fast anställde byråkraten i det långa loppet att oftare få sin vilja 
igenom än dennes nominellt överordnade, statsrådet, som inte är specialist.” 
(Premfors m.fl., Demokrati och byråkrati, s. 39). 
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    Webers formuleringar brukar behandlas med respekt i många samhälls-
vetenskapliga arbeten och de kan självfallet också i dag utgöra en grund för en 
problematisering av relationen politiker – tjänstemän. Jag skall dock inte fördjupa 
mig i den debatten, bara betona den stora skillnaden mellan Webers tid och nutid. 
Då präglades förvaltningen av hierarkiska system, den hade en övervakande och 
reglerande funktion. Nu arbetar förvaltningen på ett mera öppet sätt, den är i hög 
grad en kunskaps- och serviceorganisation. Traditionell myndighetsutövning utgör 
en allt mindre del av statsförvaltningens arbete. Det är nu inte lika enkelt att dra 
en bestämd skiljelinje mellan politik och administration. 
 
    Dag Ingvar Jacobsen och Jan Thorsvik säger i boken Administrasjonens makt 
att debatten om politikens och administrationens olika områden varit central under 
de senaste 150 till 200 åren och finns också i nyare tids debatter om mål- och 
resultatstyrning. Politiker skall styra i stort, sätta upp klara mål, tjänstemän skall 
finna bästa sättet att genomföra målen. Politiker väljer mellan olika värderingar, 
tjänstemän väljer medel och väljer mellan fakta. 
 
    Varför är denna idé om att det går att skilja mellan politik och administration så 
stark, frågar Jacobsen och Thorsvik. Jo, möjligen därför att den samtidigt kan 
tillfredsställa två motstridande ideal: Å ena sidan idealet om att det är folket som 
utformar den offentliga politiken, å andra sidan idealet om administrativ 
effektivitet och rättssäkerhet. 
 
    Och  Lennart Lundquist  säger  i  sin  bok  Statsvetenskaplig förvaltningsanalys: 
”Förvaltningens verksamhet är politik” (s. 41 ff). Vad förvaltningen gör är en 
inledning till, förberedelse av, fortsättning på eller uppföljning av politikernas 
verksamhet. Han kommenterar föreställningen om en skiljelinje mellan den 
värderande, målformulerande, konfliktlösande politikern och den neutrala, 
instrumentella, problemlösande förvaltningen, och framhåller att den offentliga 
förvaltningen inte är någon slags teknisk specialitet. Studiet av offentlig 
förvaltning är ett studium av politik. Hans slutsats är ändå att det finns viktiga 
skillnader mellan politikers och tjänstemäns roller. Det är politiker som 
bestämmer politikens inriktning och som ansvarar inför väljarna. 
 
    Hur ser det då ut i dag?  Formellt är svaret enkelt: Det är politikerna som 
bestämmer. ”All offentlig makt utgår från folket” heter det i regeringsformen. 
Riksdagen är folkets främsta företrädare och man kan från den utgångspunkten se 
en kedja, man talar ibland om en ansvars- och uppdragskedja, från medborgarna 
via riksdagen till regeringen och till myndigheter som lyder under regeringen. Det 
är politikerna som styr, tjänstemännen skall ”biträda” politikerna. Politikerna skall 
formulera mål och fatta beslut. Tjänstemännen skall förbereda beslut och 
genomföra dem. 
 
    Men rollfördelningen politiker – tjänstemän är inte lika klar i 
verkligheten. Ibland kan regeringen och Regeringskansliet komma in i en 
utförarroll (inom Regeringskansliet fanns som nämnts 25 särskilda projekt och 
program i slutet av år 2005), ibland kan en myndighet komma in i en politikerroll 
som målformulerare och opinionsbildare. Rollfördelningen kan också växla 
beroende på vilka som finns i de olika rollerna. Somliga politiker är till sin 
läggning mera tjänstemän, somliga tjänstemän är mera politiker. Båda grupperna 
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försöker – från var sina utgångspunkter – hantera en ofta komplicerad och snabbt 
föränderlig verklighet, präglad inte bara av olika, ofta motstridande och otydliga 
mål och ambitioner, utan också olika restriktioner i form av otillräckliga 
finansiella och personella resurser, föråldrade metoder och värderingar. 
 
    Inom kommunal förvaltning och verksamhet är gränsen mellan politiker och 
tjänstemän ännu otydligare. Det finns ofta ett mycket nära samarbete mellan 
ledande politiker och tjänstemän. Ett kommunalråd eller landstingsråd agerar icke 
sällan i utförarroll och ledande kommunaltjänstemän medverkar i och påverkar 
den politiska beslutsprocessen, detta framför allt i mindre och medelstora 
kommuner. Christin Johansson, ordförande i Akademikerförbundet SSR, 
redovisar i en tidskriftsartikel (Akademikern 2/2006) ett par undersökningar av 
roll- och ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän i kommunerna. 
Totalt har 27 procent av cheferna (38 procent av socialcheferna) upplevt 
otillbörliga politiska påtryckningar. Många kommunala chefer tycker att 
politikerna blandar sig i uppgifter som är chefernas ansvar, samtidigt som 
politikerna tycker att cheferna blandar sig i politikernas uppgifter. 
 
    Det bör också tilläggas att även om politikernas överordnade roll betonas i de 
allra flesta utredningar och i annan litteratur finns också formuleringar som 
framhåller tjänstemännens roll. Demokratiutredningen säger i sitt slutbetänkande 
(SOU 2000:1, s.132) att en debatt som ensidigt betonar styrning och styrbarhet 
”…kan leda till att man underskattar värdet av att ha en förvaltning som också 
bjuder politiken motstånd i kraft av sin erfarenhet, kunskap och självständighet. 
En oberoende förvaltningsapparat kan alltså ha ett demokrativärde, fastän, eller 
just därför att, den är svårare att styra för de politiskt förtroendevalda.” 
Utredningen menar att genom sina självständiga professioner och genom sitt 
ämbetskurage skall förvaltningen vara en självständig aktör gentemot de politiska 
beslutsfattarna. ”Det ingår i tjänstemannens uppgift att fördjupa våra 
demokratiska normer och etiska grundvalar genom att hävda sin egen integritet. 
Ibland kan det leda till strid gentemot de politiska beslutsfattarna.” (s. 132). Jag 
menar att det är viktigt att betona också den aspekten. Politikerna och 
tjänstemännen har också idag olika roller och båda grupperna bör vara starka i sin 
roll. 
 
 
För det tredje: Vilka styrmedel finns? 
 
Man kan naturligtvis säga att man kan styra med ”i stort sett vilka åtgärder som 
helst”. Men i allmänhet brukar man nämna några modeller, vilka kan ha olika 
benämning i olika böcker. Jag kommer att i kap. 3 och 4 beskriva och analysera 
olika sätt att styra, men vill redan nu nämna att jag kommer att tala om följande: 
 
   - styrning genom lagar och regler (normgivningsmakten) 
   - styrning genom finansiella resurser och mål- och resultatkrav (finansmakten) 
   - styrning genom organisation (organisationsmakten) 
   - styrning genom utnämningar och personalpolitik (utnämningsmakten) 
   - styrning genom kontroll (kontrollmakten) 
   - styrning genom informella kontakter (informell makt) 
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    Min utgångspunkt är att de olika modellerna kan och bör kombineras. Det 
går inte att styra med utnyttjande av endast en metod. Frågan är i vilken 
omfattning den ena eller andra metoden bör användas och hur detaljerad 
styrningen bör vara. Jag har koncentrerat min granskning till resultatstyrningen, 
som är en central del av finansmakten. 
 
    Det finns två skäl till detta.  Det ena är vad som sägs i regeringens 
förvaltningspolitiska program: ”Resultatstyrningen är det styrverktyg som 
statsmakterna har varit mest intresserade av under den senaste tioårsperioden. 
Arbetet med att förbättra resultatstyrningen fortsätter bl.a. när det gäller 
verksamhetsanpassning, dvs. att bättre än hittills anpassa målen och kraven på 
resultatredovisning till myndigheternas olika förutsättningar.” (s. 12). 
Resultatstyrningen nämns alltså framför andra styrmetoder. Detta program 
publicerades år 2000. Är resultatstyrning fortfarande den ”mest intressanta” 
metoden och har den utvecklats och förbättrats under åren 2002 – 2006 som jag 
särskilt granskat? 
 
    Det andra är att resultatstyrningen är den styrmodell som varit mest 
omdebatterad, framför allt inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Redan år 
1991 kom en bok med rubriken ”Det går inte att styra med mål!” och under 2000-
talet har kommit böcker med rubriker som exempelvis ”Resultat utan lärande” och 
”Stat på villovägar”. Samtidigt sägs det i olika handlingar från riksdag och 
regering bl.a. att den svenska statsförvaltningen fungerar bra, att det förvaltnings-
politiska handlingsprogrammet har fått ett brett genomslag i statsförvaltningen 
och att arbetet med att utveckla den ekonomiska styrningen fortsätter. 
 
 

1.5  VAD ÄR RIKET? 
 
Svaret borde vara lätt. Sverige är en enhetsstat, ett rike. 
 
    Men Sverige, liksom många andra länder, präglas i hög grad av vad som brukar 
kallas flernivåstyrning. Det är vanligt att tala om tre nivåer, nationell (riksdag, 
regering, myndigheter), regional (landsting samt länsstyrelser och andra regionala 
organ) samt lokal (kommunerna). Ytterligare två nivåer bör också nämnas, en 
lokal (kommundelsråd) och en internationell, i första hand EU. Jag koncentrerar 
mig till den nationella nivån, men en viktig aspekt vid ett studium av statlig 
styrning är hur denna styrning kan fungera i ett land som är med i EU och 
samtidigt har en omfattande kommunal självstyrelse. Därför vill jag kort beröra 
frågan vad det internationella samarbetet och vad den kommunala självstyrelsen 
betyder för regeringens styrning av riket. 
 

Styr EU riket? 
 
Sverige är medlem i bl.a. Förenta Nationerna, FN, och i flertalet av FN:s 
fackorgan och underorgan. De är organ för mellanfolkligt samarbete och påverkar 
inte formellt grundlagens bud att regeringen styr riket. De kan emellertid till följd 
av sin ställning och sin opinionsbildande betydelse påverka regeringens 
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handlande. Sverige kan också ansluta sig till internationella konventioner, 
handlingsprogram och avtal som kan påverka regeringens handlande. Sverige är 
vidare medlem i Nordiska rådet, men det är ett samarbetsorgan, ett 
rekommenderande organ, inte ett beslutande. 
 
    Mera långtgående är det europeiska samarbetet. Sverige är sedan 1 januari 1995 
medlem i Europeiska unionen, EU. EU är en kombination av mellanstatligt och 
överstatligt samarbete. Några grundlagsändringar blev nödvändiga för svensk 
anslutning. Eftersom Sverige måste följa en del beslut som EU fattar måste de 
besluten införlivas i svensk lagstiftning. Man kan alltså säga att i realiteten är det 
inte bara Sveriges riksdag som stiftar lag i Sverige. Besluten inom EU får dock 
inte strida mot principerna för det svenska statsskicket eller kränka mänskliga 
rättigheter. (Se framför allt RF 10:5). 
 
    EU-samarbetet har väsentligt utvidgats både i fråga om antalet berörda stater 
och antalet verksamhetsområden sedan det ”europeiska bygget” började på 1950-
talet. EU kan i dag beskrivas som en tullunion, en valutaunion och en inre 
marknad med fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital. Allt fler 
frågor är numera föremål för mellanstatliga eller överstatliga beslut. EU:s 
konstitution har förändrats ett flertal gånger och förändringarna brukar benämnas 
efter den ort och det år då besluten fattades. Som exempel kan nämnas 
Romfördraget 1957, Maastrichtfördraget 1993 och Nicefördraget 2001. 
Samarbetet omfattade ursprungligen fem stater, år 2006 är 27 stater med i EU. 
 
    Sverige är inte med i EU:s valutaunion, den ekonomiska och monetära unionen, 
EMU, detta till följd av en svensk folkomröstning hösten 2003 om euro som 
gemensam valuta inom unionen. EMU omfattar år 2006 tolv stater. 
 
    Det europeiska samarbetet bygger på några grundläggande principer: 
 
     - solidaritetsprincipen, varje medlemsstat skall vidta åtgärder som medverkar 
till att den uppfyller sina förpliktelser 
     -  nondiskrimineringsprincipen, alla former av diskriminering är förbjudna 
     - subsidiaritetsprincipen, beslut skall inte fattas på högre nivå än nödvändigt 
     - proportionalitetsprincipen, åtgärder får inte vara mera ingripande för den 
enskilde än vad som är nödvändigt. 
 
    År 2004 kom EU:s stats- och regeringschefer överens om ett nytt fördrag för 
Europeiska unionen. Detta fördrag skulle åren 2004-2006 behandlas inom 
medlemsstaternas parlament och regeringar. I några länder skulle också 
folkomröstningar hållas. Målet var att en ny konstitution, eller snarare ett nytt 
mellanstatligt fördrag, skulle gälla fr.o.m. hösten 2006.  Till följd av nej vid 
folkomröstningar i ett par medlemsstater och delade meningar om hanteringen av 
den fortsatta processen inom EU och inom flera medlemsstater beslöts emellertid 
våren 2005 att göra ett uppehåll i processen. Hösten 2007  enades stats- och 
regeringscheferna om ett nytt förslag som under år 2008 kommer att behandlas 
inom medlemsländernas parlament och regeringar.  Jag utgår i det följande från 
den konstitution som gällde år 2006.  
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    Det råder delade meningar om vad svenskt medlemskap egentligen innebär och 
hur det påverkar utrymmet för svensk folkstyrelse. Somliga säger att 
förutsättningarna i grunden har förändrats eftersom väsentliga delar av svensk 
makt har flyttats till EU-organ, ”till Bryssel”. EU beslutar på allt fler områden och 
svenska medborgare har ringa inflytande på EU-politiken. Sverige är ju bara ett 
land av 27. Andra säger att förutsättningarna har förändrats endast i vissa 
avseenden. De medger att det skett en viss förflyttning av makt från svensk till 
europeisk nivå, men betonar samtidigt att detta gäller endast vissa frågor och 
tillägger att det samtidigt är av värde att på europeisk nivå kunna finna 
gemensamma lösningar på vissa frågor. Och slutligen är det ändå de enskilda 
medlemsländerna som beslutar om unionens inriktning och utveckling. 
 
    Jag skall beröra några aspekter som knyter an till huvudfrågan i vad mån 
svenskt medlemskap i EU påverkar regeringens förmåga att styra riket. 
 
    Man brukar tala om tre pelare i EU-samarbetet. 
 
    Den första pelaren omfattar t ex jordbruks- och miljöpolitik, den inre 
marknaden samt valutasamarbetet inom EMU. Det är ett överstatligt samarbete. 
Här gäller majoritetsbeslut och EG-rättsliga regler. Denna pelare omfattar en 
betydande del av det nuvarande EU-samarbetet. 
 
    Den andra pelaren omfattar utrikes- och säkerhetspolitiken. Här kan varje 
enskilt land lägga in veto. 
 
    Den tredje pelaren omfattar inrikes och rättsligt samarbete. Här gäller också 
vetorätt. Andra och tredje pelaren utgör alltså mellanfolkligt samarbete. 
 
    Ibland talar man också om en fjärde pelare, där länderna söker samordna sina 
uppfattningar i rekommendationer och frivilliga överenskommelser. Detta gäller 
exempelvis i fråga om sysselsättnings- och välfärdspolitik. 
 
    Samarbetet i EU bygger på att medlemsländerna följer de gemensamma regler 
som man har kommit överens om. Det kan tyckas vara en självklarhet att alla 
medlemsstater nationellt följer vad man gemensamt kommit överens om på EU-
nivå, men det finns många exempel på att en del medlemsstater inte följer 
beslutade regler, att de inte implementerar beslut i nationell lagstiftning. Man 
skiljer inom EU på förordningar, som direkt skall tillämpas i varje medlemsstat, 
och direktiv som skall implementeras, men där varje stat har frihet att bestämma 
på vilket sätt detta skall ske. Sverige har i hög grad följt EU:s beslut, men det 
finns ett antal fall där Sverige inte har gjort det, vilket har medfört kritik för 
bristfällig implementering och tillämpning. Sverige är ofta sent med att införliva 
ny EG-rätt i svensk lagstiftning och har i några fall fällts i EG-domstolen. Vid 
konflikt mellan nationell rätt och EG-rätt är EG-rätten överordnad. 
 
    Enligt en undersökning av Kommerskollegium år 2005 har EG-rätten ofta haft 
svårt att få genomslag i svensk lagstiftning och förvaltning. Det finns en 
kunskapsbrist inom många myndigheter och det finns också exempel på att 
myndigheter medvetet åsidosätter EG-rätten, att handläggare tycker att det 



 32

svenska regelverket är bättre och följer det framför EG-rätten. (Riksdag och 
departement 13/2005, s. 7). 
 
    EG-lagstiftningen (det heter fortfarande EG i detta sammanhang) är en del av 
medlemsstaternas nationella rättssystem. Juridiskt sett kan man tala om förordning 
(regulation), som tar över nationell lag och omedelbart är bindande för 
medlemsstaterna), beslut (decision), som är bindande för de parter beslutet gäller, 
direktiv (directive), som anger ett visst mål eller en viss tidsram, men där varje 
medlemsstat bestämmer tid och sätt, samt rekommendation (recommendation), 
som inte är bindande. 
 
    I en uppsats i Statsvetenskaplig Tidskrift  (2005/1, s. 71 ff) behandlar Christina 
Johannesson frågan om hur stor andel av de lagar som den svenska riksdagen 
beslutar som grundar sig på redan beslutade EG/EU-regler och avtal. Hennes 
undersökning avser åren 1998-2003 och genomgången omfattar 3.449 lagar. 
Hennes slutsats är att i genomsnitt 20 procent av de lagar som stiftas i den svenska 
riksdagen bygger på EG-direktiv eller annan bindande EG-regel och att ytterligare 
10 procent har övrig EU-anknytning, medan övriga 70 procent inte har någon EU-
anknytning. Andelen EU-relaterade lagar har inte ökat under perioden. Hon 
tillägger dock att undersökningen inte ger en tillräcklig bild av hur mycket makt 
som EU utövar i Sverige eftersom EU påverkar på många olika sätt, dels genom 
beslut som icke avspeglar sig i nationell lagstiftning, bl.a. många domar i EG-
domstolen, dels på mer informell väg, t.ex. genom olika uttalade målsättningar 
och program. 
 
    Det svenska medlemskapet är inte bara en fråga om regeringens styrning av 
riket. Det är också ett samspel mellan riksdag, regering, myndigheter, regioner 
och kommuner, partier och organisationer, näringsliv och media. Det finns 
exempelvis en mängd strategier, program och fonder för regional 
utvecklingspolitik där många aktörer på olika nivåer är inblandade. Det är då inte 
lätt att uppnå önskvärd samordning av olika insatser. Regeringen är skyldig att 
informera och samråda med riksdagen om vad som sker inom EU. Inom riksdagen 
finns en EU-nämnd som forum för detta samråd. På basis av samrådet kan 
regeringen förhandla med medlemsländerna. Nämnden har 17 ledamöter 
representerande samtliga riksdagspartier. Regeringen är inte skyldig att följa 
nämndens uppfattning, men brukar göra det. Eljest kan regeringen få kritik och 
ytterst riskera en förtroendeomröstning. Från riksdagens sida har betonats att 
riksdagen bör ha en central roll och kunna komma in tidigare vid behandlingen av 
EU-frågor. Sådana frågor bör vara en integrerad del av riksdagens arbete. 
 
    Vad har svenskt medlemskap betytt för statsförvaltningen? Det framhölls i 
regeringsförslaget om svenskt medlemskap i EU bl.a. att den svenska 
förvaltningsmodellen ”… med ett regeringskansli av begränsad omfattning, 
fristående förvaltningsmyndigheter, kommunalt självstyre och ett grundlagsfäst 
remissförfarande kommer i allt väsentligt att bestå…” (prop. 1994/95:19, s. 453). 
Några konstitutionella förändringar ansågs då inte vara nödvändiga i detta 
avseende. Det framhölls att det är regeringens uppgift att forma Sveriges EU-
politik och att den politiska ledningen måste se till att det finns en effektiv 
kommunikation mellan departement och myndigheter. 
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    I en utredning något tidigare framhölls dock att uppdelningen på många små 
myndigheter kunde innebära problem: ”Den svenska strukturen innebär för det 
fortsatta arbetet stora risker, både för resurssplittring, dubbelarbete och glapp.” 
(Ds 1993:44, s. 34). 
 
    Sverige har nu varit medlem i EU i drygt tio år. Vad har hänt? Den svenska 
förvaltningsmodellen är i allt väsentligt oförändrad. Den kritik som riktats mot 
modellen under senare år har i huvudsak motiverats av andra skäl. I en studie år 
2000 av Statskontoret – Fem år i EU – sägs att det svenska EU-arbetet i många 
avseenden fungerat väl under de fem första medlemsåren. De svenska 
ståndpunkterna är väl samordnade, genomarbetade och nationellt förankrade. Det 
sägs också att den övergripande ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan 
departement och myndigheter i stort sett är väl avvägd.  Någon motsvarande 
studie med tioårsperspektiv utkom inte år 2005, däremot en bok med granskning 
av vad EU-medlemskapet betytt för Sverige (Tio år i EU Vad vet vi och vad vill 
vi?) Det är emellertid rimligt att anta – och jag kommer senare att visa exempel på 
detta – att EU-arbetet inom departement och myndigheter har fortsatt att växa, 
liksom kontakterna mellan departement och myndigheter i EU-frågor. 
 
    Det svenska medlemskapet har emellertid påverkat statsförvaltningens sätt 
att arbeta. Denna påverkan är begränsad på vissa områden, relativt stor på andra. 
EU har på många områden detaljerade krav och mera juridiskt synsätt, vilket har 
medfört att den svenska förvaltningen blivit mera komplicerad och att olika 
regelverk och rutiner blivit svåra att samordna. Det bör framhållas att många 
svenska myndigheter också före medlemskapet var engagerade i ett omfattande 
internationellt samarbete. Det gällde sådana myndigheter som sysslade med polis, 
tull, kommunikationer, miljövård. Inom sådana områden har samarbetet genom 
det svenska medlemskapet ytterligare fördjupats. De åtta myndigheter som jag 
närmare studerat är alla involverade i internationellt samarbete, framför allt gäller 
det Statens Jordbruksverk, Naturvårdsverket och Tullverket. 
 
    Det svenska medlemskapet har medfört flera förändringar i regeringskansliets 
och myndigheternas organisation. Den svenska förvaltningen med administrativt 
självständiga myndigheter möter onekligen flera problem i EU-samarbetet. EU 
har på många områden detaljerade krav som kan vara besvärliga att hantera i 
svensk förvaltning med dess tradition, regelverk och rutiner, men de har samtidigt 
gått att hantera. 
 
    Då det gäller Regeringskansliet finns numera enheter för EU-frågor vid alla 
departement, utom försvarsdepartementet. Enheterna kan ha olika benämning, 
t.ex. EU-enhet, Enheten för EU eller Internationell enhet. Inom Statsråds-
beredningen finns ett kansli för samordning av EU-frågor. Många tjänstemän 
inom de olika departementen arbetar med EU-frågor och klart är att EU medfört 
fördjupat samarbete på flera nivåer och därmed en större arbetsbelastning. EU 
påverkar också i hög grad regeringens arbete. Många frågor är av EU-karaktär. 
Dessutom har statsrådens arbetsbörda ökat till följd av ministermöten och andra 
överläggningar i olika EU-stater. Ett yttrande av den tidigare statsministern kan 
belysa detta: ”De informella kontakterna och nätverksbyggandet utgör en mycket 
stor och viktig del av uppgiften.” Han talar om ”ständiga samtal och 
överläggningar”. (Göran Persson i Politikens ramar och aktörer, s. 225). 
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    EU-samarbetet är vardag för många svenska politiker och tjänstemän. Sveriges 
medlemskap i EU, och unionens försök att vidga de politiska ambitionerna, har på 
ett avgörande sätt förändrat förutsättningarna både för den svenska politiken och 
för den svenska förvaltningens arbete, säger Bengt Jacobsson och Göran 
Sundström i en studie av europeiseringen av svensk förvaltning och politik. (Från 
hemvävd till invävd). De menar att den svenska förvaltningen i hög grad har vävts 
in i det europeiska. Och i en annan rapport sammanfattar Jacobsson och 
Sundström sin bedömning på följande sätt: ”In summary, the Swedish state is 
clearly transnational. Government units within all policy areas, and at all levels, 
are affected by the EU. They spend a considerable proportion of their working 
hours handling EU-matters. They participate in different “arenas” within the EU 
and they have a lot of contacts – often informal – with different actors when 
handling EU-issues. It is obvious that European networks have become an 
important part of Swedish government officials everyday work.” (Sundström – 
Jacobsson, The embedded state, s. 17). Enligt min mening gäller detta många 
myndigheter, i min studie flertalet av myndigheterna. Några av ”mina” 
myndigheter hade också omfattande kontakter på internationell nivå. 
 
    Då det gäller myndigheterna är det i flera fall fråga om man med hänsyn till de 
täta kontakterna och den styrning som faktiskt förekommer kan tala om 
självständiga myndigheter. Björn Beckman och Karl Magnus Johansson citerar i 
boken Sverige i EU en statssekreterare som redovisar sina erfarenheter  av EU-
samarbetet och säger: ”Varje vecka begår vi brott mot konstitutionen”. (s. 118). 
Tilläggas kan att jag i mina intervjuer också mött formuleringen: ”Varje vecka 
begår vi i Sverige brott mot EU:s fördragstexter.” 
 
    Gränserna mellan departement och myndighet är i många fall så otydliga att 
man kanske kan tala om brott, kanske icke i bokstavlig och formell mening, men 
väl i andemening. Beckman och Johansson menar att medlemskapet och 
europeiseringen på ett påtagligt sätt förändrat förutsättningarna för 
statsförvaltningens verksamhet. De menar också att gränserna mellan departement 
och myndigheter kommer att lösas upp alltmer. 
 
    I synnerhet under det svenska ordförandeskapet i EU, första halvåret 2001, var 
gränserna oklara, ibland kanske obefintliga. Inte mindre än 1500 möten leddes av 
svenskar på tjänstemannanivå, oftast av tjänstemän inom Regeringskansliet. En 
illustration till EU-medlemskapets betydelse för svensk förvaltnings arbete är att 
framför allt Regeringskansliet redan hösten 2007 ägnar mycken tid och kraft åt att 
förbereda andra halvåret 2009 då Sverige ånyo kommer att vara ordförandeland 
inom EU. 
 
    Medlemskapet har klart påverkat många myndigheters organisation och sätt att 
arbeta. De har fått ett vidgat och fördjupat kontaktnät. Relationen mellan 
departement och myndighet har förändrats. Den traditionella bilden av 
myndigheternas självständiga ställning är inte längre lika tydlig. Det finns numera 
också i många fall ett tätare nätverk mellan myndigheter och företag och 
organisationer. Bl.a. har Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen knutits 
närmare Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet. Deras självständiga roll har 
förändrats, deras möjligheter att formulera egna förslag och förhandla fram egna 
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kompromisser har begränsats.  Samtidigt finns nu ett nätverk av politiker och 
tjänstemän i Regeringskansliet, myndigheter och organisationer och EU-
administrationen kring olika sakfrågor. Naturvårdsverket deltog år 2005 i ca 90 
arbetsgrupper inom EU. Många har gemensamma kunskaper, erfarenheter och 
referensramar – också det ett inslag i den svenska förvaltningsmodellen. 
 
    Åsa Vifell har i Enklaver i staten (2006) bl.a. studerat förhandlingarna om 
Kyotoprotokollet, ett internationellt beslut inom ramen för klimatpolitiken. De 
förhandlingarna gällde alltså internationell nivå och inte bara EU, men mycket av 
resonemangen gäller också för EU-nivån. Den svenska medverkan berörde tre 
departement och tre myndigheter. Förhandlingarna pågick i många år. Sam-
ordningen av de svenska förhandlingarna skedde genom en interdepartemental 
arbetsgrupp, Kyotogruppen. Det var täta kontakter mellan tjänstemän från berörda 
departement och myndigheter och gränsen mellan de olika grupperna blev ibland 
flytande. Det förekom dagliga kontakter över organisationsgränserna. Det var inte 
sällan konflikter på departementsnivå och sådana konflikter måste ibland lösas av 
Statsrådsberedningen. Åsa Vifell sammanfattar sina iakttagelser i ett avsnitt med 
den intressanta rubriken ”Politikerintresset avgörande – men alla blir politiker” på 
följande sätt: ”Styrningen av myndigheter bedrevs främst genom informella 
kontakter, och det var ibland svårt att veta vem som skrev instruktioner och 
liknande eftersom detta tenderade att ske i konsensus inom gruppen.” (s. 269). 
 
    Det kan dock tilläggas att Ansvarskommittén, som arbetade åren 2003-2007 
med uppgiften att se över strukturen och uppgiftsfördelningen inom samhälls-
organisationen och bl.a. hade i uppdrag att pröva frågan om den svenska 
förvaltningsmodellen är väl anpassad för de krav som EU-medlemskapet ställer, 
nöjde sig med att konstatera att den ”inte funnit skäl att aktualisera några 
övergripande förändringar av samhällsorganisationen som främst skulle vara 
motiverade av EU-medlemskapet”. (SOU 2007:10, s. 85). 
 
 
En annan fråga är i vad mån det svenska EU-medlemskapet också påverkat 
kommuner och landsting. 
 
    I propositionen om svenskt medlemskap framhölls den kommunala 
självstyrelsen som ett viktigt inslag i den svenska förvaltningsmodellen. 
Slutsatsen var att denna modell i allt väsentligt skulle bestå. Detta är också i 
huvudsak slutsatsen efter drygt tio års medlemskap, men en ytterligare slutsats är 
samtidigt att EU också påverkat kommunernas och landstingens arbete. 
 
    Det kan exempelvis gälla lagstiftning som får konsekvenser inte bara på 
nationell nivå utan också för kommunernas och landstingens verksamhet på 
regional och lokal nivå. Det finns många direktiv berörande miljövård, 
kemikaliekontroll, djurskydd, transportpolitik, byggmaterial och offentlig 
upphandling. Många sådana frågor hanteras ju i Sverige på två eller tre nivåer. EU 
har fonder och program för regional utveckling där samma sak gäller. Också 
program rörande samordning av nationell politik berör kommuner och landsting. 
Det kan gälla sådana områden som kultur, utbildning och forskning, folkhälsa, 
äldreomsorg, sysselsättning och socialpolitik. 
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    Kommun- och landstingsförbunden gjorde år 2004  bedömningen att 60 procent 
av den kommunala verksamheten hade EU-koppling. 
 
    I själva verket har kommunerna ofta spelat en aktiv och pådrivande roll inom 
EU-samarbetet. Inom EU finns en regionkommitté som behandlar frågor på 
regional och lokal nivå. Tolv representanter för svenska kommuner och landsting 
ingår i denna kommitté. I Bryssel finns också åtta svenska informationskontor, 
regionala representationskontor, finansierade av svenska landsting och  
kommuner. De företräder sin regions intressen, samlar information och försöker 
påverka och deltar i många av kommissionen tillsatta kommittéer för beredning av 
olika sakfrågor. De kan därigenom påverka EU:s beslutsprocess. 
 
    Min sammanfattande bild är följande. Sverige har genom sitt medlemskap i EU 
som överstatligt organ på ett mindre antal områden överlämnat sin makt att 
besluta, att ”styra riket”. EU är emellertid i huvudsak ett mellanstatligt organ där 
Sverige har kvar sin beslutsmakt och likaså har vetorätt inom många områden i 
EU. Men Sverige medverkar – mer eller mindre aktivt – på olika områden i ett 
samordnande arbete. Ofta växer då ett samförstånd fram och detta påverkar 
självfallet inte bara regeringens arbete utan också riksdagen, myndigheter, 
kommuner och landsting. Stora delar av svensk förvaltning berörs av EU, är mer 
eller mindre invävda i EU. Detta gäller såväl i sakfrågor som i sätt att arbeta. 
 
    Den övergripande frågan i detta avsnitt har varit om EU styr riket. Man kan 
naturligtvis också ställa frågan om riket styr EU. Svaret kan förefalla självklart: 
Ett litet land som Sverige, ett av 27 medlemsländer med 19 platser i ett 
Europaparlament som omfattar 785 platser, kan naturligtvis inte styra EU. Några 
nyanseringar bör dock göras. Också små länder, framför allt om de samverkar 
med andra EU-länder, kan påverka beredning och beslut i många frågor. 
Dessutom kan varje enskilt land lägga in veto i vissa frågor, framför allt då det 
gäller utrikes- och säkerhetspolitik. Slutligen finns inom EU – liksom inom andra 
politiska organ på nationell och internationell nivå – en möjlighet till informellt 
inflytande för länder, institutioner och personer. Sverige kan därför påverka, men 
ingalunda styra EU. 
 

         Styr regeringen kommunerna? 
 
Sverige är en enhetsstat, ett rike. Men detta rike är år 2006 indelat i 20 landsting 
och 290 kommuner med varierande yta och befolkningsstorlek. Den kommunala 
självstyrelsen är en central del av den svenska författningen. Den svenska 
folkstyrelsen förverkligas inte bara genom riksdag och regering utan också genom 
kommunal självstyrelse. Kommunsektorns tyngd framgår bl.a. vid en granskning 
av data om sysselsättningen i Sverige. I den kommunala sektorn finns ca 25 
procent av antalet sysselsatta, i den statliga endast åtta procent. I de flesta 
kommuner är kommunen den största arbetsgivaren. 
 
    Det är kommunala organ – fullmäktige, styrelser och nämnder – som 
förverkligar, svarar för, denna del av folkstyrelsen. Riksdag och regering sätter 
ramar för den kommunala verksamheten genom olika lagar och regler, de 
påverkar kommunernas ekonomi och därmed förutsättningarna att fullgöra 
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kommunala uppgifter. Hur ser då uppgifts- och ansvarsfördelningen ut, vad är en 
statlig respektive kommunal uppgift, hur omfattande är i realiteten den 
kommunala självstyrelsen? 
 
    Det är inte alldeles enkelt att svara på dessa frågor. Flera statliga myndigheter 
verkar inom områden där såväl stat som kommun har ansvar och då uppkommer 
frågor om gränser för detta ansvar, om finansiering av verksamheten etc. 
 
    Det heter i regeringsformen att kommunerna får ta ut skatt för ”skötseln av sina 
uppgifter”. Vilka är då kommunernas uppgifter? Hur mycket kan staten styra? 
Styra genom lagar, genom bidrag, genom tillsyn? På annat sätt, t ex genom mera 
informell styrning via de politiska partierna och/eller via informella kontakter 
mellan Regeringskansli och myndigheter och de kommunala organen? Partierna, 
kanske framför allt regeringspartier, vill/bör företräda samma uppfattning på 
central, regional och lokal nivå. Luttrade kommunalpolitiker brukar, särskilt i 
samband med det kommunala budgetarbetet och i samband med någon ny eller 
förändrad lagstiftning som berör kommunerna, säga att den kommunala själv-
styrelsen är mycket begränsad. Det är i realiteten staten som styr kommunerna. 
Samtidigt brukar politiker både på riksnivå och på regional och lokal nivå tala 
lyriskt om den kommunala självstyrelsen som en omistlig del av vårt statsskick 
och betona vilken unikt stark ställning denna självstyrelse har. 
 
    Under senare år har ansvaret förflyttats inom flera områden. Ibland från 
kommunerna till staten, ibland från staten till kommunerna. Sådana omflyttningar 
brukar ofta kompletteras med komplicerade förhandlingar om kostnadsansvar. 
Kommunerna kan få statliga bidrag för kortare eller längre tid, ibland permanent, 
för att överta en tidigare statlig uppgift. 
 
    Ansvarskommittén redovisar i sitt delbetänkande ”Utvecklingskraft för hållbar 
välfärd” (SOU 2003:123, s.11 f) en genomgång av riksdagsbeslut under perioden 
1970-2003. Den visar att 17 verksamheter överfördes från staten till kommunal 
nivå, medan 28 verksamheter överfördes från kommuner och landsting till staten. 
Det skedde också en överflyttning av verksamhetsansvar inom vård- och 
omsorgsområdet från landstingen till kommunerna. Kommittén säger att flertalet 
av de verksamhetsområden som överfördes från staten till den kommunala nivån 
var mycket små. Det är rätt, men samtidigt bör framhållas att en av de mest 
omfattande förändringarna var att ansvaret för grund- och gymnasieskolan, som 
svarar för drygt 30 procent av de kommunala kostnaderna, i början av 1990-talet 
flyttades från stat till kommun. 
 
    Det råder enighet om att frågor rörande utrikespolitik, säkerhetspolitik och 
försvar hör till den statliga nivån. Samtidigt kan vi konstatera att frågor rörande 
civilförsvar i hög grad ligger på kommunerna. 
 
    Som exempel på uppgifter som kommunerna svarar för kan nämnas: 
 
   - Social omsorg: individ- och familjeomsorg, äldre- och handikappomsorg 
   - Skola: förskola, grundskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning 
   - Fritid och kultur: bibliotek, museer, teater, idrott och friluftsliv 
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   - Infrastruktur: fysisk och teknisk planering, anläggning och underhåll av vägar, 
gator och parker, räddningstjänst, miljövård, hälsoskydd 
   - Näringsliv: bostäder, kommunikationer, energi, vatten och avfall. 
 
Som exempel på uppgifter som landstingen svarar för kan nämnas: 
 
   - Hälso- och sjukvård, folktandvård 
   - Kommunikationer 
   - Näringsliv 
   - Kultur, fritid och turism. 
 
    Vad en kommun måste göra och vad en kommun får göra är emellertid inte 
alltid klart reglerat och detta kan ibland leda till dubbelarbete, ibland till att 
ingenting görs. Kommunallagen innehåller några principer som anger gränser för 
kommunernas allmänna kompetens. Det sägs 
   att kommunerna bara får ägna sig åt sådana uppgifter som rör deras eget 
territorium och kommunmedlemmarnas intressen, 
   att kommunerna inte får syssla med sådana uppgifter som är förbehållna andra 
offentliga myndigheter, 
   att kommunmedlemmarna måste behandlas lika om det inte finns sakliga skäl 
för något annat, samt 
   att kommuner inte får driva företag med syfte att lämna vinst. 
 
    Ansvarskommittén har nyligen sett över relationerna mellan staten, landstingen 
och kommunerna och mellan regeringen och de statliga myndigheterna. (SOU 
2007:10). Kommittén menar att ett stort mått av kommunal självstyrelse är 
avgörande för att i framtiden klara de offentliga verksamheterna. Det finns 
samtidigt ett starkt och legitimt nationellt intresse av att styra de kommunala 
verksamheterna. Kommittén menar att relationen mellan staten och kommunerna 
nu präglas av vissa brister i tillit och dialog. ”Statens styrning av kommuner och 
landsting är sektoriserad, dåligt samordnad och oprioriterad. Kunskapen om dess 
effekter är bristfällig. Få avvägningar görs av hur enskilda styrmedel påverkar 
andra verksamheter. Ett stort antal styrmedel används parallellt utan kunskap om 
vilka effekter de har. Ibland upplevs också styrsignalerna som motstridiga.” (s. 
15). Kommittén föreslår att regeringen utarbetar en samlad och 
sektorsövergripande strategi för styrningen av den kommunala sektorn och en ny 
ordning för samråd mellan staten och den kommunala sektorn. Kommittén menar 
också att den statliga styrningen bör bli mer helhetsinriktad och att samspelet 
mellan regeringskansliet, länsstyrelserna och de nationella sektorsmyndigheterna 
bör utvecklas. 
 
    Den mest omfattande – och sannolikt mest omdebatterade – delen av 
kommitténs förslag gäller den regionala geografin. Kommittén föreslår en ny läns- 
och regionkommunindelning innebärande att riket fr.o.m. årsskiftet 2010/2011 
indelas i sex till nio län och regionkommuner, detta förutsatt att beslut om ny 
indelning kan fattas under år 2008. 
 
    Då det gäller primärkommunerna anser kommittén att det kommunala 
uppdraget på sikt bör koncentreras till de tunga välfärdstjänsterna och till 
grundläggande planeringsfunktioner. Kommittén föreslår inga omedelbara 
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förändringar av indelningen, men länsstyrelserna bör få i uppdrag att särskilt följa 
utvecklingen i de mindre kommunerna. 
 
    Ett särskilt problem med nuvarande samhällsorganisation är relationen mellan 
statliga och kommunala organ och verksamheter på regional nivå. Landet är 
indelat i 21 län och 20 landsting. Länsstyrelserna har bl.a. till uppgift att samordna 
olika samhällsintressen på regional nivå. Samtidigt pågår försöksverksamhet med 
ändrad regional ansvarsfördelning i ett par  län och i  ett  tiotal  län finns  
kommunala samverkansorgan  som svarar  för  vissa  av länsstyrelsernas 
uppgifter. 
 

              På  den  statliga  nivån  finns, som  nämnts, olika  organisationsmönster. Några  
myndigheter är koncentrerade till en ort, andra är myndighetskoncerner, dvs. en 
nationell myndighet med självständiga regionala myndigheter, och andra är 
enmyndigheter, dvs. en nationell myndighet med regionala enheter. 
Myndigheterna bestämmer i huvudsak själva sin organisation. Några, t.ex. 
Arbetsmarknadsverket, har regional verksamhet  i alla län, medan andra har 
regional verksamhet i annan organisation, t.ex. Vägverket med f.n. sju regioner. 
För en del verksamheter, t.ex. regional utvecklingspolitik och EU-program, finns 
ytterligare indelningar. Allt detta försvårar samordning och överblick. 
 
    I regeringsformen är endast kortfattat och i allmänna ordalag angivet vad 
kommuner och landsting skall göra. I förslaget till ny grundlag år 1973 tecknades 
en ganska idyllisk bild av relationen mellan staten och kommunerna: ”I vårt land 
präglas förhållandet mellan kommunerna och statsmakterna och därmed den 
kommunala självstyrelsen av en helhetssyn. Generellt sett gäller sålunda att staten 
och kommunerna samverkar på skilda områden och i olika former för att uppnå 
gemensamma samhälleliga mål. Utgår man från detta synsätt, är det varken 
lämpligt eller möjligt att en gång för alla dra orubbliga och preciserade gränser i 
grundlag kring en kommunal självstyrelsesektor. Arbets- och befogenhets-
fördelningen mellan stat och kommun måste i stället i ganska vid omfattning 
kunna ändras i takt med samhällsutvecklingen.” (prop. 1973:90, s. 190). 
 
    Självfallet kan så allmänna formuleringar tolkas olika av olika kommuner och 
vid skilda tidpunkter. Denna allmänna kommunala kompetens är emellertid 
grunden för kommunernas verksamhet inom så skilda områden som kultur, idrott 
och friluftsliv, näringsliv och turism. Variationer i tolkning kan bero på skiftande 
politiska värderingar inom fullmäktige och andra kommunala organ, skiftande 
prioriteringar hos ledande kommunalpolitiker, allmänt debattklimat, 
samhällsekonomiskt läge samt statens och kommunernas allmänna ekonomi. 
Sådana variationer kan medföra att kommunernas verksamhet vid oförändrad 
lagstiftning och i olika delar av landet kan bli mer eller mindre omfattande. 
 
    Kommunerna har rätt att inrätta lokala organ, kommundelsnämnder. Sådana 
nämnder fanns år 2006 i ett 25-tal kommuner, framför allt större kommuner. I 
exempelvis Stockholm fanns då 18 sådana nämnder, stadsdelsnämnder. 
Kommundelsnämnderna har i regel ansvar för fritid, kultur och sociala frågor. De 
har ett lokalt budgetansvar, men medelstilldelningen beslutas av kommunens 
fullmäktige. I en del kommuner finns kommundelsråd, som fungerar som remiss- 
och beredningsorgan i olika kommunala frågor. För fullständighetens skull bör 
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också nämnas kommunalförbund, som är i lag reglerat samarbete mellan 
kommuner och landsting. Jag berör i fortsättningen inte något av dessa senare 
organ. 
 
    Kommunernas verksamhet regleras i en för landsting och kommuner gemensam 
kommunallag. Den nuvarande lagen gäller fr.o.m. år 1992. Viktigare i detta 
sammanhang är emellertid ett stort antal av riksdagen beslutade speciallagar. Det 
finns mer än 1.500 sådana lagar, förordningar och myndighetsregler. Som 
exempel kan nämnas skollagen, socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, plan- 
och bygglagen. 
 
    I dessa lagar kan riksdagen på ett mera ingående sätt reglera kommunernas 
verksamhet och ge kommunerna fullt ansvar för viktiga frågor. Därtill kommer att 
med dessa lagar som grund kan regeringen och statliga myndigheter besluta om 
förordningar och föreskrifter av olika slag, vilket gör att den kommunala 
självstyrelsen på många områden blir mycket begränsad. Exempelvis beslutade 
riksdagen år 2005 om en s.k. stopplag inom regionsjukvården. Den innebar att 
finansieringen av universitetssjukhus och regionsjukhus skall vara offentlig och 
att ansvaret för vården skall förbli i offentlig regi. Om ett landsting skall lägga ut 
ett sjukhus till en entreprenör måste det finnas ett avtal som säger att vården inte 
får drivas i vinstsyfte. Minst ett större sjukhus i varje landsting måste drivas i 
offentlig regi. Denna lag avskaffades emellertid år 2007. Ett annat exempel gäller 
arbetsmarknadspolitiken. Det är staten som har ansvar för detta politikområde, 
men många beslut inom arbetsmarknadsområdet påverkar den kommunala 
verksamheten. 
 
    Riksdag och regering kan fastställa nationella mål för en verksamhet också 
inom kommunernas verksamhetsområden. I nästa steg kan regeringen och statliga 
myndigheter ange mera preciserade bestämmelser och regler och därmed 
bestämma hur verksamheten faktiskt skall bedrivas. Det finns ganska omfattande 
regelverk på t.ex. skolans område samt inom miljö- och hälsovårdsområdet. Det 
sägs t.o.m. ibland att kommunerna i stor utsträckning är förvaltningsorgan åt 
staten och att kommunerna inte har något nämnvärt eget beslutsutrymme. 
 
    Det har blivit mera av nationell styrning under senare år. Detta gäller i 
synnerhet inom de tre områden som politiskt prioriterats under dessa år – vård, 
skola och omsorg. Där finns ett starkt tryck på nationell likhet, ”likvärdig 
service”, och det kommunala självbestämmandet har fått mindre utrymme. Staten 
följer upp de nationella målen för kommunal verksamhet och granskar även hur 
effektiviteten och produktiviteten har utvecklats inom olika områden. 
 
    Det har i den allmänna debatten allt oftare och allt starkare talats om rättvisa 
och nationell solidaritet, om lika villkor i olika delar av landet etc. Det bör vara 
samma socialbidragsnivå, samma tillgång till olika förmåner och tjänster, i alla 
kommuner, den lilla och den stora kommunen, den ”rika” och den ”fattiga” 
kommunen. Vilken nivå som skall gälla bör läggas fast av riksdagen och 
regeringen och de statliga myndigheterna. Samtidigt är kommunala företrädare 
kritiska mot vad de betraktar som urholkning av den kommunala självstyrelsen. 
De menar att staten beslutar om rättigheter som kommunerna måste betala och de 
talar ofta om ”övervältring” av kostnader. 
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    En ytterligare och annorlunda form av styrning av kommunernas verksamhet är 
via domstolar. Flera lagar på det sociala området är s.k. rättighetslagar. Det finns 
t.ex. rätt att överklaga hos allmänna förvaltningsdomstolar kommunala beslut 
rörande försörjningsstöd. Domstolarna utgår då i sina beslut från den 
sökandes/klagandes behov och inte från kommunernas ekonomiska situation och 
det kommunala organets värderingar. Kommunerna är särskilt kritiska mot lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som har medfört väsentligt 
högre kostnader än vad som förutsades då reformen genomfördes. 
 
    Vissa beslut kan överklagas av varje enskild kommuninvånare, andra enbart av 
den som är berörd av beslutet. I det förra fallet kan en domstol upphäva beslutet 
(laglighetsprövning), i det senare fallet ersätta beslutet med ett nytt beslut 
(förvaltningsbesvär). 
 
    Staten utövar också tillsyn över kommuner och landsting genom olika 
myndigheter, t.ex. Socialstyrelsen, Skolverket och länsstyrelserna. Kommunerna 
är ofta kritiska till att olika myndigheter ställer olika, delvis motstridande krav. 
Samtidigt har Riksrevisionen i flera rapporter granskat statliga myndigheters 
tillsyn av kommunal verksamhet och på flera punkter framfört kritik. (se bl.a. RiR 
2007:1). Riksrevisionen menar bl.a. att tillsynen sker för sällan och att den inte 
utförts enhetligt. Vidare används inte sanktionsmedel i tillräcklig omfattning och 
tillsynen följs sällan upp. 
 
    En annan form av styrning är genom statliga bidrag till kommunerna. Målet 
för dessa bidrag är att skapa goda och likvärdiga förutsättningar för kommuner 
och landsting att uppnå de nationella målen för olika verksamheter. Sådana 
system har funnits länge. De har ofta varit under debatt, debatt om utformning och 
effekter, om graden av ”rättvisa” och naturligtvis om kostnaderna för staten och 
för kommunerna. De har också ofta förändrats. Nuvarande kommunalekonomiska 
utjämningssystem gäller fr.o.m. år 2005. Inom ramen för systemet redovisas flera 
olika bidrag och avgifter, tillkomna vid olika tidpunkter och av olika skäl. 
Förutom generella bidrag finns specificerade, ”öronmärkta”, bidrag till olika 
verksamheter. 
 
    Som exempel kan nämnas bidrag till personalförstärkningar inom förskola och 
skola, för nationell vårdgaranti inom hälso- och sjukvård, för särskilda satsningar 
inom psykiatri och för LSS-kostnader (stöd och service till vissa funktions-
hindrade). Kommuner och landsting har också fått ett tillfälligt sysselsättningsstöd 
under åren 2002-2006.  Det nya systemet, som för år 2006 omfattar närmare 73 
miljarder kr., finansieras i huvudsak av staten, men kommuner och landsting med 
starkare ekonomi skall betala en särskild inkomstutjämningsavgift för att 
möjliggöra bidrag till kommuner och landsting med svagare ekonomi. Dessutom 
finns ett system för kostnadsutjämning mellan kommuner och landsting. 
 
    Kommunerna har som nämnts rätt att ta ut skatt. Det är staten, riksdagen, som 
bestämmer vilka skatter en kommun får ta ut och hur skatten bör vara utformad. 
Det medför att kommunerna i realiteten bara kan bestämma hur hög skatten skall 
vara på hushållens förvärvsinkomster. De kommunala skatterna betalas in till 
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staten samtidigt med den statliga inkomstskatten, varefter den kommunala delen 
betalas ut till olika landsting och kommuner. 
 
    Kommunerna kan också bestämma om avgifter för olika prestationer, t.ex. 
barnomsorg, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, vatten och avlopp. Sådana avgifter 
får inte vara högre än vad tjänsterna kostar. 
 
    Kommunerna får alltså ta ut skatt för ”sina uppgifter”, men i realiteten tar 
kommunerna inte ut skatt som skulle räcka för alla utgifter. Skatteinkomsterna 
motsvarar ca 70 procent av kommunernas inkomster och statsbidragen ca 15 
procent. 
 
    Kommunallagen ställer en del allmänna krav på kommunernas ekonomi och 
redovisning. Kommunerna skall eftersträva en budget i balans, de skall ange mål 
och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning och redovisa 
en plan för ekonomin för en treårsperiod. Förvaltningsberättelsen skall innehålla 
en utvärdering av om målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Det 
finns ett för staten och kommunförbundet gemensamt organ – Rådet för främjande 
av kommunala analyser – som har till uppgift att stimulera jämförelser och stödja 
uppföljningen av måluppfyllelse och resursanvändning i kommuner och landsting. 
 
    Det bör tilläggas att den kommunala förvaltningens organisation och arbetssätt i 
väsentliga avseenden har förändrats under senare år. De senare årtiondenas debatt 
och utveckling har ju i hög grad berört hela den offentliga sektorn och frågor 
rörande organisations-, styr- och ledningsformer har varit viktiga också 
inom kommuner och landsting. Det sägs i kommunallagen att den kommunala 
verksamheten skall bedrivas i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunens 
fullmäktige bestämt. Mera marknadsorienterade synsätt har blivit vanliga. Vissa 
verksamheter har privatiserats. Det gäller främst sådana områden som energi, 
vatten, avlopp och lokaltrafik. Inom andra områden, t.ex. barnomsorg och skola, 
finns olika kundvalssystem och skolpeng etc. Inom flera områden arbetar 
kommuner och landsting enligt beställar-/utförarmodell. Mål- och resultat-
styrning, resultatkontrakt, ISO-certifiering samt uppföljning och utvärdering är 
välkända företeelser också inom flertalet kommuner och landsting. Min studie 
avser emellertid endast den statliga sektorn. 
 
    Min sammanfattande bild är följande. Statens styrning av den kommunala 
sektorn är omfattande, men den är dåligt samordnad, komplicerad och otillräckligt 
prioriterad. Särskilt komplicerad är den flernivåstyrning som förekommer på vissa 
områden, t.ex. inom transportpolitiken. Här kan det handla om samverkan mellan 
flera statliga och kommunala organ, liksom samverkan över läns- och 
kommungränser. Staten kan styra innehållet i den kommunala verksamheten i 
mera allmänna termer, t.ex. genom att ange vilka principer och mål som skall 
gälla för en verksamhet eller ange nationella mål som skall gälla. Man kan t.ex. i 
miljöbalken ange vilka skyldigheter en kommun har i fråga om avfallshantering 
och i skollagen lägga fast att alla barn skall ha rätt till avgiftsfri förskola och i 
läroplaner för grundskola och gymnasieskola ange vilka kunskaper en elev skall 
ha. Riksdag och regering kan också genom lagar och bidrag till viss del styra 
hälso- och sjukvården, men det är landsting och i vissa delar kommunerna, som 
planerar, producerar och finansierar, kontrollerar och utvärderar denna vård. I 
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vissa fall kan innehållet vara starkt styrt, det kan t.ex. i lag eller förordning anges 
krontal och gränsvärden. 

 
    Staten kan också styra genom att ange krav på hur kommuner och landsting 
skall genomföra olika beslut, vad som skall beslutas av fullmäktige eller av olika 
styrelser och nämnder, i vissa fall också av viss tjänsteman, samt även hur ärenden 
skall handläggas. Detta kan t.ex. ske genom krav på planer och samråd. 
 
    Samtidigt bör framhållas att i vissa fall finns inga regler. Det sägs bara allmänt 
att detta är en kommunal uppgift. Då har kommunerna betydande frihet. Men 
denna stora frihet gäller bara en mindre del av verksamheten. I debatten nämns 
ibland olika siffror om hur stor andel av den kommunala verksamheten som i 
realiteten bestäms av staten. Det brukar då heta att 80-90 procent av kostnaderna 
beror på statliga beslut och att sålunda den reella kommunala självstyrelsen utgör 
endast en mindre del av verksamhet och kostnader. En slutsats kan sålunda vara 
att den kommunala självstyrelsen är långt större i retoriken än i praktiken. 
 
    Den övergripande frågan i detta avsnitt har varit om regeringen styr 
kommunerna. Man kan naturligtvis också här – liksom beträffande EU – ställa 
frågan om kommunerna styr riket. Svaret på den frågan är inte lika enkelt som 
svaret på frågan om EU och riket. Naturligtvis styr riket kommunerna med 
utgångspunkt i vad som sägs i grundlag och kommunallag. Men kommunerna har 
likväl stor betydelse för den nationella politik som beslutas av riksdag och 
regering. Det är kommunerna som svarar för verkställigheten av nationella beslut 
på många områden, bl.a. vård och omsorg, skola och miljövård. Också om riket, 
regeringen, har många ”maktmedel” mot kommunerna så är kommunernas 
ekonomi och vilja av avgörande betydelse för ett framgångsrikt genomförande av 
de nationella besluten. Dessutom finns inom riksdag och regering, liksom inom 
partiorganisationerna, många med erfarenhet av och förståelse för kommunernas 
situation. Allt detta medför att kommunerna är en viktig faktor i regeringens 
maktutövning. Det är ingalunda så att kommunerna styr riket, men kommunerna 
har en central roll i den svenska folkstyrelsen. 
 
 

1.6  FORSKNINGSPROBLEM OCH ARBETSSÄTT 
 
Förvaltningspolitik var länge ett ganska okänt område inom samhällsvetenskapen. 
Under de senaste 20 – 30 åren har emellertid en lång rad arbeten utkommit, 
avhandlingar och annan vetenskaplig litteratur, läroböcker, uppsatser i tidskrifter 
m.m. Flera statliga utredningar har gällt förvaltningspolitiska spörsmål, bl.a. 
styrning av statlig verksamhet. Dessutom har flera forskningsinstitutioner och 
statliga myndigheter gett ut utredningar och skrifter inom det förvaltningspolitiska 
området. Det finns alltså en betydande mängd av källor och litteratur som kan 
utgöra underlag för en studie av detta slag. 
 

 
    Denna studie av styrningen av statlig verksamhet bygger på en omfattande 
genomgång av vetenskaplig litteratur och offentligt tryck samt på ca 75 intervjuer 
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av politiker och tjänstemän i riksdag, regeringskansli och myndigheter. Till detta 
kommer min egen insyn i och erfarenhet av den offentliga förvaltningens arbete. 
 
    Min huvudfråga framgår av avhandlingens rubrik: Hur styrs staten? med den  
avgränsning som anges i underrubriken Resultat av resultatstyrning. Mitt syfte 
är att granska hur resultatstyrningen fungerar sett ur riksdagens, regeringens/ 
regeringskansliets och myndigheternas synvinkel och analysera varför det ser ut 
som det gör. Jag redovisar, som förut nämnts, i kap. 2 några vetenskapliga arbeten 
samt några utredningar och beslut om förvaltning och styrning och i kap. 3 
gällande metoder för statsmakternas styrning av myndigheterna. I kap. 4, som 
utgör en väsentlig del av denna avhandling, redovisar jag mina empiriska studier 
och summerar mina slutsatser av denna granskning. I kap. 5 slutligen 
sammanfattar och analyserar jag detta underlag – vetenskapliga arbeten, offentliga 
utredningar och beslut samt mina egna granskningar – och gör jämförelser mellan 
teori, regelverk och praktisk verklighet. 
 
   Min avhandling kan sålunda betraktas som en utvärdering av resultatstyrning 
som styrmetod och som en fördjupad analys av några centrala problem inom 
svensk förvaltning och styrning. 
 
   Jag har koncentrerat min studie till några områden. 
 
   1. Relationen riksdag, regering/regeringskansli och myndigheter i nu 
gällande styrsystem. Har den statliga förvaltningspolitiken uppnått sitt mål att 
skapa organisations-, styr- och ledningsformer som ger förutsättningar för att de 
tre grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet får genomslag 
i förvaltningen? Kan den statliga förvaltningen styras och hur fördelas makten 
mellan olika aktörer? Vem styr vem i en organisation där regeringen skall 
förverkliga sin politik och administrativt självständiga myndighet skall genomföra 
verksamhet baserad på denna politik? Hur förena politiska ambitioner med ökat 
ansvar för myndigheterna att driva verksamheten? Och hur kan staten styra i en 
värld präglad av starka regioner och kommuner, växande internationellt samarbete 
och ökad samverkan mellan offentliga organ, näringsliv och organisationer? 
 
   2. Styrformer och styrambitioner med betoning på budgetprocess och 
regleringsbrevsprocess, som utgör centrala inslag i resultatstyrningen. Hur 
formuleras mål och hur redovisas och analyseras resultat? T.ex.: Hur tillkommer 
ett regleringsbrev? Vilka regler gäller? Varför är regleringsbreven så omfattande? 
Vilka kontakter, omfattning, nivå, form, förekommer under detta arbete? Den 
politiska nivåns respektive den administrativa nivåns medverkan? Relationerna 
Finansdepartement, fackdepartement och myndigheter under detta arbete? Varför 
är målformuleringarna ofta så otydliga? I vilken grad överensstämmer mål, regler 
och verklighet? 
 
   Styr regeringen för mycket eller för litet för att uppnå målen för den statliga 
verksamheten? Det sägs exempelvis att arbetet med att förändra och leda 
förvaltningen bör präglas av verklighetsförankring och pragmatism och att styr-
ningen av olika myndigheter skall verksamhetsanpassas. Är det så i verkligheten? 
Resultatstyrning är en metod bland flera för att styra. Hur kompletterar olika 
metoder varandra? Eller är det kanske så att de i vissa fall motverkar varandra? 
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   3. Resultatstyrning innebär bl.a. att resultatinformation skall tas fram 
systematiskt och att insamlad information skall analyseras och bedömas mot de 
uppställda målen. Hur fungerar i verkligheten insamling, bearbetning och redo-
visning av information? Får riksdag, regering och myndigheter ”rätt” information 
och ”lagom mycket” information? 
 
   4. Relationen politiker – tjänstemän och de problem som finns i styrningen av 
politiskt styrda verksamheter. Frågan vem som styr vem gäller ju inte bara mellan 
olika organ och nivåer utan också inom olika organ och nivåer. 
 
   5. Implementeringen av resultatstyrningsmetoden och av resultattänkande 
inom den statliga förvaltningen under de senaste 20 åren. Hur har 
resultatstyrningen införlivats som styrmetod inom statlig förvaltning? Har den 
stöd av politiker och av tjänstemän?  Kan man tala om ett implementerings-
misslyckande och i så fall varför? 

 
     Min utgångspunkt har varit att det finns och måste finnas olika sätt att styra. 
Ett väsentligt inslag i all styrning under senare år har varit resultatstyrning och jag 
har därför koncentrerat min studie till att i första hand jämföra program och 
verklighet inom just denna form av styrning, samtidigt som jag också, fast mera 
översiktligt, berört andra styrformer. Jag förväntade mig inte att finna en entydig 
bild, snarare att finna olika svar, som kunde variera inte bara mellan olika 
myndigheter utan också mellan olika människor inom samma myndighet. 
 
    Jag är medveten om att ”program” och ”verklighet” inte är några entydiga 
begrepp. Då det gäller ”program” finns visserligen ett av regeringen år 2000 
fastlagt förvaltningspolitiskt handlingsprogram, som har gällt under hela den 
period som jag närmare analyserat. Det skulle sålunda kunna kallas programmet, 
men det är ganska kortfattat och allmänt hållet just i fråga om styrning. Då jag 
talar om program handlar det därför om olika riksdags- och regeringsbeslut under 
åren 1985-2006. Jag kommer, framför allt i kap. 4 och 5, att granska de punkter 
som jag menar sammantaget utgör ett program för styrning av den statliga 
verksamheten och som sålunda är en utgångspunkt för min analys. Då det gäller 
”verklighet” menar jag tillämpningen av programmet inom ett antal myndigheter, 
departement och riksdagsutskott. I vissa delar finns en i lagar och förordningar 
bestämd verklighet, exakta data etc., men i huvudsak handlar min andra 
utgångspunkt om upplevd verklighet, hur politiker och tjänstemän upplever, tolkar 
styrningsprocessen. Därför talar jag ibland om flera verkligheter. 
 
    Jag har gjort empiriska studier med utgångspunkt i ett antal myndigheter och 
motsvarande departement och riksdagsutskott. Jag har avgränsat min studie till att 
gälla just myndigheter och därmed inte innefatta affärsverk och bolag, eftersom 
jag velat koncentrera studien till relationen riksdag – regering – myndighet. Jag  
har också här utgått från ett omfattande skriftligt material, instruktioner, 
arbetsordningar o.d. samt budgetunderlag, propositioner, utskottsbetänkanden, 
regleringsbrev, årsredovisningar och verksamhetsplaner för budgetåren 2002-
2006. Min analys har sålunda främst omfattat den riksdag, den regering och den 
myndighetsorganisation som fanns fr.o.m. hösten 2002 t.o.m. hösten 2006. Då det 
gäller redovisningar av nuläge har jag, med några tillägg, beaktat material och 
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händelser fram till och med hösten 2007. Ambitionen har varit att studera 
förvaltningens arbete och olika styrmodeller, framför allt resultatstyrningen, sett 
ur myndigheternas, regeringens/regeringskansliets och riksdagens synvinkel. Jag 
har försökt jämföra teori och praktik. 
 
    Jag har gjort intervjuer med personer på olika nivå. 
  
   -  Inom myndigheterna myndighetschefen och några av de tjänstemän som har 
ansvar för respektive myndighets administration, ekonomi och verksamhets-
planering, 
   - Inom Regeringskansliet några statssekreterare samt departementsråd och 
handläggare med ansvar för respektive myndighet, 
   -  Inom riksdagen några utskottsordförande samt kanslicheferna i berörda 
utskott. 
 
    Dessutom har jag gjort intervjuer med riksdagens talman samt några tidigare 
statsråd, riksdagsmän och tjänstemän. 
 
    De intervjuade fick i förväg information om syftet med min studie och min 
arbetsmetod. Jag nämnde i en PM att det i debatten finns olika synsätt på olika 
styrmedel och nämnde att det i regeringens förvaltningspolitiska handlings-
program framhölls att syftet med den statliga förvaltningspolitiken är att skapa 
organisations-, styr- och ledningsformer som ger förutsättningar för att 
förvaltningen uppfyller höga krav på demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Jag 
återgav följande avsnitt i handlingsprogrammet: 
 
    ”Resultatstyrning innebär att mål anges, att resultat följs upp och att en 
bedömning görs som kan ligga till grund för åtgärder. Mål sätts av regering och 
riksdag men myndigheterna ges frihet att välja medel för att nå målen. Resultatet 
följs upp mot målen varefter regering/riksdag har till uppgift att vidta ”rätt” 
åtgärder. Resultatstyrningen är det styrverktyg som statsmakterna har varit mest 
intresserade av under den senaste tioårsperioden. Arbetet med att förbättra 
resultatstyrningen fortsätter bl.a. när det gäller verksamhetsanpassning, dvs. att 
bättre än hittills anpassa målen och kraven på resultatredovisningar till 
myndigheternas olika förutsättningar.” (s. 12). 
 
    Jag nämnde följande frågor rörande resultatstyrning som jag ville beröra under 
samtalen: 
 
   - Är resultatstyrningen som den fungerar idag ett bra styrmedel? Varför/varför 
inte? 
   - Har den utvecklats och verksamhetsanpassats under senare år? 
   - Är målen tydliga och centrala för verksamheten? (SMART-kriterierna: 
specifika,  mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta). 
   - Är målen avläsbara och uppföljningsbara? 
   - Har resultatstyrningen medfört ett omfattande administrativt merarbete? 
   - Är resultatstyrning möjlig/lämplig i en snabbt föränderlig värld? 
   - Har resultatstyrningen förstärkt banden mellan regeringskansli och myndig-
heter på ett bra/mindre bra sätt (ett av skälen för mål- och resultatstyrning var ju 
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att uppnå en klarare rollfördelning mellan politik och förvaltning – har det kanske 
blivit tvärtom)? 
   - Har resultatredovisningen medverkat till lärande och utveckling eller har den 
medverkat till att konservera olika synsätt/arbetssätt, till teknokratisering och 
kameralisering? 
   - Är resultatredovisningen rättvisande, finns en risk för ”skönhetsredovisning”? 
   - Kontakter mellan myndigheter, regeringskansli och riksdag under olika 
skeden? 
   - Ger årsredovisningarna god information? 
   - I vilken omfattning förekommer uppföljningar och utvärderingar (mera 
djupgående granskningar än de som kan finnas i årsredovisningar och budget-
propositioner)? 
   - Politikernas intresse för förvaltningspolitik, bl.a. för mål- och resultatstyrning? 
   - Vad bör göras för att mål- och resultatstyrningen som styrmedel skall vidare-
utvecklas och förbättras? Eller bör modellen avvecklas? Vad göra i så fall? 
 
    De nämnda frågorna har berörts med olika utförlighet och detaljeringsgrad i 
intervjuerna, eftersom jag dels sökt anpassa frågorna till den intervjuades position 
och erfarenhet, dels sökt utforma intervjuerna mera som samtal rörande styrning 
av statlig verksamhet. Flertalet av samtalen kom också att handla om olika 
modeller för styrning. Sålunda handlade flera av samtalen (framför allt de med 
statssekreterare, departementsråd, myndighetschefer och utskottsordföranden) 
också om organisationsmakten, framför allt styrelsens roll och utnämningsmakten 
samt den informella styrningens innehåll och omfattning. 
 
    Jag gjorde stenografiska anteckningar under samtalen och nämnde att jag inte 
tänkte citera några namngivna svar eller att redovisa svar i tabellform eller 
diagram som kunde utgöra grund för ”betygsättning” av respektive myndighet. 
Mitt syfte var mera att få en öppen och initierad redogörelse för arbetssätt och 
berördas värderingar av olika styrmodeller, framför allt resultatstyrning, om olika 
modellers förtjänster och svagheter och om hur det faktiskt fungerar vid olika steg 
i styrprocessen. Min bedömning är att jag fick uppriktiga och värdefulla svar. 
 
    Jag är medveten om att intervjumetoden har både fördelar och nackdelar. Under 
en intervju kan frågor och svar uppfattas på olika sätt. De intervjuade kan minnas 
fel eller ge svar i syfte att inte bara informera utan också påverka min bild i 
positiv eller negativ riktning. Det finns också en risk att jag kan tolka intervju-
svaren så att de bekräftar mina förutfattade meningar. Nu hade jag bara två 
förutfattade meningar, dels att regeringen kan och bör styra myndigheternas 
verksamhet, dels att sådan styrning inte kan ske genom utnyttjande av ett enda 
styrmedel, det behövs en kombination av olika styrmedel. Däremot hade jag inga 
förutfattade meningar om lämpliga kombinationer av styrmedel, om hur detaljerad 
regeringens styrning bör vara etc. Självfallet kan olika val och bedömningar 
medföra att intervjusvar påverkas av värderingar. 
 
    Jag är också medveten om att min bakgrund i offentlig tjänst, kanske framför 
allt detta att jag åren 1986-1993 var chef för Riksrevisionsverket, RRV, kan ha 
påverkat intervjuer och analys. RRV var ju en viktig aktör i samband med 
förändringarna inom statsförvaltningen och jag medverkade under de åren vid 
tillkomsten av olika rapporter och i många kurser och konferenser. Jag betonade 
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då vikten av förnyelse och av resultatkultur i den statliga verksamheten. Jag hade 
en positiv grundsyn till flera inslag i resultatstyrningen, samtidigt som jag 
framhöll riskerna för en teknokratisering och ofta betonade en formulering som 
återfanns i officiellt tryck, nämligen att arbetet bör bedrivas med verklighets-
förankring och ett stort mått av pragmatism. Jag framhöll också att det finns ”… 
en risk för att resultatanalysen kan komma att felutnyttjas och utvecklas till en 
onödigt avancerad  ”ingenjörskonst”. Att - i en anda av en ny väckelse- använda 
fel metoder, samla in och bearbeta information, samla in information som inte 
utnyttjas i det fortsatta arbetet.” (Mundebo: Förnya den offentliga sektorn!, 1993, 
s. 23). 
 
    Vid urvalet av myndigheter var min utgångspunkt att få en rimlig bredd med 
myndigheter av olika karaktär och storlek, olika verksamhetsområden och 
verksamhetsformer samt olika ledningsformer. Jag önskade också av motsvarande 
skäl få rimlig bredd i fråga om  departements- och utskottsområden. Syftet var ju 
att granska styrningen ur myndigheternas, regeringens/regeringskansliets och 
riksdagens perspektiv. 
 
Min studie omfattade följande områden: 
 
 
Myndighet Departement Utskott 
Tullverket Finansdepartementet Skatteutskottet 
Försvarets 
materielverk 

Försvarsdepartementet Försvarsutskottet 

Sida Utrikesdepartementet Utrikesutskottet 
Socialstyrelsen Socialdepartementet Socialutskottet 
Högskoleverket Utbildnings-och 

kulturdepartementet 
Utbildningsutskottet 

Naturvårdsverket Miljö- och samhälls-
byggnadsdepartementet 

Miljö-och 
jordbruksutskottet 

Statens 
jordbruksverk 

Jordbruksdepartementet Miljö-och 
jordbruksutskottet 

Vägverket Näringsdepartementet Trafikutskottet 
 

 
    Med detta urval anser jag mig ha fått en tillräcklig bredd i fråga om 
verksamhetsområden och verksamhetsformer. Jag har fått möta många med 
kunnande och erfarenhet i fråga om styrning av statlig verksamhet. Samtidigt är 
urvalet naturligtvis inte så stort att det är möjligt att ge en generell och entydig 
bild över hela den statliga verksamheten. En sådan bild kan också skifta beroende 
på vilka problem som vid skilda tidpunkter är särskilt framträdande inom 
respektive verksamhetsområde, på vilka personer som vid skilda tidpunkter agerar 
i olika roller etc. 
 
    Terminologiskt vill jag tillägga att i officiellt tryck och i litteratur förekommer 
olika begrepp, mål- och resultatstyrning, mål- och resultatorienterad styrning, 
målstyrning, resultatstyrning. Det har vid skilda tidpunkter funnits skillnader 
mellan begreppen. Innebörden av begreppen har också förändrats genom åren, 
men ändå i huvudsak varit densamma. Jag kommer, utom i citat, att använda ordet 
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resultatstyrning, det ord som numera i allmänhet används. Jag använder olika ord 
för sätt att styra, t.ex. verktyg, medel, modell, form, och menar då också samma 
sak, alltså i vilken form styrningen sker. 
 
    Slutligen: Under arbetet med denna studie kom jag att läsa en artikel av Björn 
Rombach, professor vid Förvaltningshögskolan i Göteborg (Tidskriften Entré 
2004:1). Han menade att många avhandlingar i samhällsvetenskap är intvingade i 
en form som gör dem oläsbara. Det är vanligt med långa och tråkiga texter skrivna 
på ett mystifierande och låtsat akademiskt språk, menade han. Forskning blir inte 
mindre seriös av att den är rimligt kortfattad, väl presenterad, rolig att läsa och 
begriplig. Jag har försökt att beakta detta budskap. 
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2.  FÖRVALTNING  I  FÖRÄNDRING 
 
 
”Förvaltningspolitiken är lika gammal som förvaltningen, men som en 
sammanfattande term för statsmakternas generella riktlinjer och åtgärder med 
sikte på att organisera, styra och kontrollera förvaltningen är den av ganska sent 
datum.” Så säger Förvaltningspolitiska kommissionen i sitt slutbetänkande, I 
medborgarnas tjänst (SOU 1997:57, s. 9). Lika gammal som förvaltningen – då 
får vi söka rötter i 1600-talets ämbetsmannastat och hos Axel Oxenstierna (1583-
1654). Så görs också i högtidliga sammanhang. Men det finns också andra 
dateringar. 
 
    Olof Petersson och Donald Söderlind säger i boken Svensk förvaltningspolitik 
att uttrycket förvaltningspolitik förekom år 1843 i en på svenska utgiven tysk 
lärobok i statskunskap. 
 
    Och Svenska språknämnden, som årligen sammanställer en nyordslista, säger 
att det inte med exakthet går att tidfästa ordet förvaltningspolitik. Ordet var i bruk 
på 1920-talet, bl.a. utkom då en bok om de svenska hushållningssällskapen och 
förvaltningspolitiken på lantbrukets område. 
 
    Men även om det finns rötter långt tillbaka i tiden var det nog först på 1970- 
och 1980-talen som begreppet förvaltningspolitik i mera modern mening – 
övergripande och sammanhållna idéer och åtgärder rörande förvaltningens 
organisation och arbetssätt – kom till användning. Under de senaste 20-30 åren 
har ordet flitigt använts i vetenskaplig litteratur och i offentliga utredningar samt i 
riksdags- och regeringsbeslut. Det är naturligtvis inte så att en ny 
förvaltningspolitik och nya styrmodeller kan dateras till ett visst år. En del av 
inslagen i nutida förvaltningspolitik fanns också före 1970- och 1980-talen och 
även långt tidigare, men ett antal händelser just då gör att man kan säga att de åren 
var särskilt betydelsefulla. 
 
    Jag skall i detta kapitel endast kortfattat skildra förvaltningspolitikens 
utveckling, och främst nämna några vetenskapliga arbeten och några utredningar 
och beslut som är av betydelse för min studie av styrningen av riket, framför allt 
av resultatstyrningen. Den som vill få en fylligare bild har många källor att välja 
mellan och jag skall nämna några av dem. Jag vill emellertid först ange varför jag 
anser att just 1970- och 1980-talen var särskilt betydelsefulla för förvaltnings-
politikens framväxt. (Några av närmast följande stycken utgör en bearbetning av 
egen text i SOU 1997:18, s.12 ff). 
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2.1  FÖRVALTNINGEN OCH DEN NYA VERKLIGHETEN 
 

Den offentliga verksamheten expanderade kraftigt under 1950- och 1960-talen. 
Den ekonomiska tillväxten var stark och det fanns utrymme för reformer på olika 
områden. Samtidigt var ambitionsnivån hög och det ledde till att den offentliga 
verksamheten kom att omfatta allt fler områden och att såväl kostnader som 
antalet anställda ökade starkt. Nya lagar tillkom, nya myndigheter inrättades. 
Länge präglades den offentliga förvaltningen av en judiciell syn – rättssäkerhet, 
likabehandling och en korrekt ärendehandläggning var centrala begrepp. 
Förvaltningen var i hög grad lagstyrd och centraliserad, myndigheterna var i sin 
verksamhet självständiga, allt i enlighet med gällande grundlag och etablerad syn 
på svensk förvaltning. 
 
    Under 1970-talet kom emellertid nya strömningar, delvis som en följd av ett 
besvärligare samhällsekonomiskt och statsfinansiellt läge, delvis som en följd av 
internationell debatt och en ny syn på den offentliga sektorns roll. Den offentliga 
sektorn började möta kritik för växande kostnader, krångel och ineffektivitet. Man 
började tala om besparingar och omprövningar, om effektivitet och produktivitet, 
om decentralisering och förenklingar, om uppföljning och utvärdering. Regering 
och riksdag började intressera sig för förvaltningens organisation och sätt att 
arbeta på ett helt annat sätt än tidigare. 
 
    Många talade dramatiskt om kriser. Jag använder ordet problem och nämner 
följande. 
 
    Resursproblem. Kraven och förväntningarna steg snabbare än resurserna. 
Statens och kommunernas finanser var inte tillräckligt starka för att kunna hantera 
alla krav. Inflationen var hög och många menade att skattetrycket hade nått taket, 
kanske t.o.m. hade gått igenom taket. ”Utgiftsprövningen måste bli ytterst 
restriktiv” hette det i dokument från olika regeringar fr.o.m. slutet av 1970-talet. I 
verksledningspropositionen år 1987 angavs som en bestämd förutsättning att 
nytillskott av resurser inte kunde komma i fråga och att befintliga resurser därför 
måste utnyttjas effektivare. 
 
    Kostnadsproblem. Stigande kostnader i förening med växande krav och 
otillräckliga resurser gjorde besparingar nödvändiga. Olika metoder att nå balans 
prövades. En metod var s.k. osthyvel, alla myndigheter skulle fr.o.m. budgetåret 
1978/79 få ett med en procent minskat administrationsanslag, fr.o.m. följande 
budgetår var motsvarande minskning två procent. En annan metod var s.k. 
tårtspade, då statsmakterna skar i eller helt avstod från ett visst verksamhets-
område. En ytterligare metod som diskuterades men inte användes var den s.k. 
solnedgångsprincipen, viktiga lagar och regler skulle få giltighet endast för viss 
tid, t.ex. fem år. 
 
     Effektivitetsproblem. Sektorn förmådde inte göra vad den skulle, vad 
politikerna lovade och människor förväntade. Många krävde ökad effektivitet, 
ökad produktivitet och ökad kvalitet. Flera studier gjordes för att få en bild av 
produktiviteten i offentlig sektor. En summering av studierna tydde på en 
produktivitetsminskning för hela den offentliga sektorn om ca 1.5 procent per år 
under 1970-talet (SOU 1987:3, bil. 21, s. 61). 
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     Byråkratiproblem. En allmän uppfattning var att ”samhället” hade 
byråkratiserats, flera myndigheter, flera anställda, flera och krångligare regler – 
och ändå köer. De administrativa funktionerna hade expanderat snabbare än 
servicefunktionerna. Ofta talades om tjänstemannavälde, godtycklighet, rigiditet. 
 
    Många talade om en förtroendekris för den offentliga sektorn och pekade på 
köer och orättvisor, på för litet utrymme för valfrihet och inflytande, på avståndet 
mellan förväntningar och resultat, detta samtidigt som de offentliga utgifterna 
ökade. Det blev en allmän debatt om den offentliga sektorns roll. 
 
    Nya sätt att arbeta började diskuteras. En del förändringar skedde redan i slutet 
av 1970-talet, andra skedde först under 1980- och 1990-talen. 
 
    Johan Hirschfeldt och Olof Petersson har sammanfattat läget i slutet av 1970-
talet på följande sätt: ”Den offentliga sektorn hade nått en sådan storlek och 
komplexitet att de traditionella styrningsmetoderna inte längre var tillräckliga. 
Särskilt i en tid som krävde neddragningar och omprioriteringar visade sig de 
förtroendevalda politikerna stå delvis maktlösa inför den apparat som de var satta 
att kontrollera. Byråkratikritiken och förtroendeklyftan hotade på sikt att 
underminera hela det demokratiska systemets legitimitet.” ( Nordisk 
Administrativt Tidskrift  4/1997, s. 308). 
 
    Den danske forskaren Michael Baggesen Klitgaard menar i en uppsats i 
Statsvetenskaplig Tidskrift  (2005/2, s. 99 ff) att det i hög grad var just 
legitimitetsproblemen som föranledde de socialdemokratiska regeringarna under 
1980- och 1990-talen att arbeta för förvaltningspolitiska reformer. De började 
använda formuleringar som exempelvis förnyelse, omprövning, effektivitet och 
restriktivitet. Regeringarna insåg att välfärdstaten betydde mycket för fortsatt 
maktinnehav och de insåg också att välfärden måste reformeras för att kunna 
bevaras och finansieras. Som exempel kan nämnas följande formulering: ”Arbetet 
med att omstrukturera den offentliga sektorn är därför av utomordentlig betydelse 
för att välfärden inte skall urholkas:” (prop. 1989/90:100, bil. 2, s. 2). Strategiska 
maktkalkyler var sålunda en väsentlig drivkraft för de regeringarnas engagemang 
för reformer. 
 
    Michael Baggesen Klitgaard menar att det naturligtvis fanns ekonomiska skäl 
för förvaltningsreformerna men att sådana förklaringar ”som minimum bör 
suppleras” med andra, framför allt maktstrategiska skäl. Som framgått menar jag 
att det fanns flera skäl till att förvaltningsreformer började växa fram, men jag vill 
betona att det statsfinansiella läget var av stor betydelse för reformarbetet. Vi kan 
emellertid se tillkomsten av ett nytt förvaltningsdepartement, Civildepartementet, 
som ett resultat av strategiskt tänkande, ett medvetande om att förvaltningen 
måste förändras och förnyas. Man talade under några år ofta om förnyelsepolitik 
och introducerade begrepp som service och brukarinflytande. 
 
    Det var i denna miljö, i denna nya verklighet, som förvaltningspolitiken började 
ta form, som nya organisations-, styr- och ledningsformer började växa fram. I 
budgetpropositioner från slutet av 1970-talet och framåt finns många 
formuleringar av likartad innebörd, ofta t.o.m. nästan likalydande formuleringar, 
även om regeringarnas sammansättning växlade. Det var formuleringar om 
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begränsade resurser, om återhållsamhet med nya utgifter och noggrann prövning 
av gamla, om att bekämpa byråkrati och krångel och att effektivisera den statliga 
förvaltningen etc. Den offentliga sektorn skulle förnyas och det skulle ske genom 
rationaliseringar och omprövningar. Som ett exempel kan nämnas följande: 
”Utrymme för angelägna reformer måste i ökad utsträckning skapas genom 
omprioriteringar och genom ett effektivare resursutnyttjande. Samtidigt måste 
kraven på ökad kvalitet, ökad tillgänglighet och valfrihet tillgodoses.” (prop. 
1989/90:100, bil.2, s.2). I kompletteringspropositionen följande år redovisades ett 
treårigt program där den statliga administrationen genom strukturella förändringar 
skulle reduceras med tio procent. (prop. 1990/91:150). 
 
    Däremot behandlade regeringsförklaringarna sällan förvaltningspolitiska frågor. 
Då så skedde var det också med formuleringar om effektivitet, förändringar etc. 
 
    De förändringar som stegvis började komma under 1980- och 1990-talen 
föranledde livliga debatter. Några menade att kritiken var orättvis. Den offentliga 
sektorn fungerade i grunden bra, förvaltningen präglades av en öppen attityd, 
service och rättssäkerhet. Andra menade att kritiken var i huvudsak rättvis, det var 
nödvändigt att förändra och förnya och följa med i förändringar i omvärlden och i 
människors värderingar. Organisation och arbetssätt borde förändras, 
förvaltningen borde bli mera mål- och resultatorienterad och utnyttja tillgängliga 
resurser på ett effektivare sätt. Förvaltningen borde också lära av företagens sätt 
att arbeta och därigenom förbättra effektivitet och resultat. Man började tala om 
medborgarna som kunder.  Somliga var kritiska till framför allt den sistnämnda 
synpunkten och menade att den offentliga sektorn i alltför hög grad började 
präglas av marknadstänkande, rationalitet och produktivitet. Hela 1980-talet kan 
karakteriseras som ett ekonomismens decennium, säger Lennart Lundquist i sin 
bok Ämbetsman eller direktör?  Man kan säga så, men man kan också säga att ett 
nödvändigt resultattänkande sakta började växa fram inom den offentliga sektorn. 
 
 

2.2  RESULTATSTYRNINGENS FRAMVÄXT 
 
Många menar att resultatstyrningens rötter bör sökas i 1950- och 1960-talen. 
Det är rätt – till viss del. Sverige påverkades av internationell debatt och idéer 
under de årtiondena. I främst USA fanns tankar, senare sammanfattade i 
formuleringen NPM, New Public Management, om att reformera offentlig 
förvaltning i rationell riktning. I Sverige arbetade under 1960-talet en offentlig 
utredning, Programbudgetutredningen. Den lade grund för många av de tankar 
som närmare utvecklades under 1980-talet om ett rationalistiskt synsätt med 
förbättrad planering och redovisning, med kostnadsmedvetande och effektivare 
utnyttjande av tillgängliga resurser och bättre politisk styrning. Så här beskrev 
utredningen själv systemet: ”Programbudgeteringen är avsedd att främja 
effektiviteten i statlig verksamhet, dels genom att den sätter ett instrument för 
styrning i verksledningens händer och dels genom att den möjliggör en 
bedömning av myndigheternas prestationer och resultat i förhållande till de 
resurser som tas i anspråk.” (SOU 1967:1, del 3, s. 7). 
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    Programbudgeteringen användes i Sverige främst på det militära området. Den 
byggde på program, prestationer och kostnader i myndigheternas verksamhet. 
Med början i slutet av 1960-talet förekom i ett 30-tal myndigheter 
försöksverksamhet med programbudgetering. Den kom emellertid rätt snart att 
kritiseras. I debatten framhölls att man inte tillräckligt hade beaktat hur politik och 
förvaltning i verkligheten fungerade. Det var bl.a. svårt att formulera klara mål. 
Försöksverksamheten övergick år 1978 i en systematisk modernisering av hela 
budgetsystemet och av myndigheternas ekonomiadministration. Samtidigt 
deklarerades att försöksverksamheten med programbudgetering skulle anses 
avslutad. (prop. 1976/77:130, s. 54 f). 
 
    Nu är ett exakt startdatum inte avgörande för min studie av hur olika 
organisations-, styrnings- och ledningsformer fungerar i början av 2000-talet.  Jag 
menar att det finns ett ideologiskt arv från programbudgeteringens tid, men att 
det också finns ett antal andra faktorer, framför allt samhällsekonomiska och 
statsfinansiella, som från slutet av 1970-talet och åren framöver var mera 
betydelsefulla. Styrningen sattes då in i ett bredare förvaltningspolitiskt 
sammanhang. Då jag analyserar hur resultatstyrningen fungerar i början av 2000-
talet och gör jämförelser mellan aktuell verklighet och programmatiska uttalanden 
utgår jag från olika utredningar och beslut under 1980- och 1990-talen. Jag 
kommer inte att beröra flera i och för sig viktiga förändringar under 1970- och 
1980-talen, t.ex. förstärkningen av statens ekonomiadministration genom det s.k. 
SEA-systemet eller olika förändringar av det statliga budgetsystemet under de 
åren. Jag vill emellertid nämna några viktiga inslag i utvecklingen och börjar med 
att redovisa några forskares bild och fortsätter sedan med att redovisa några 
utredningars och regeringars bild. Jag är medveten om att en sådan indelning är en 
förenkling, bl.a. därför att forskare också kan vara utredare och vice versa, men 
det finns likväl två skilda bilder som kan karakteriseras på det sätt jag här gör. 
 

Forskare om styrning 
 
Jag vill först nämna Helena Wockelbergs avhandling Den svenska förvaltnings-
modellen  (2003). Hon skildrar den parlamentariska debatten om förvaltningens 
roll i styrelseskicket, riksdagspartiernas idéer om vilken roll förvaltningen bör 
spela i det demokratiska styrelseskicket och hur partierna betraktar och värderar 
den svenska förvaltningsmodellen. För varje parti beskriver hon respektive partis 
syn på förvaltningens roll, på styrningsverktyg och förvaltningens lagprövning 
samt på tjänstemännens roll och myndigheternas ledning. Hon försöker bl.a. svara 
på frågor om förvaltningens roll: Bör den vara ett följsamt verktyg eller en 
motmakt? Hennes slutsats är att partierna i huvudsak är ense om att förvaltningen 
bör vara ett följsamt verktyg. Hon har granskat hur partiernas idéer har förändrats 
under perioden 1975-2000 och om partiernas resonemang har varit tydliga och 
konsistenta. 
 
    Hon menar att debatten om mål- och resultatstyrningen har flera oklara och 
eller kanske t.o.m. motsägelsefulla inslag, men att denna styrmodell ändå får stöd 
i debatten. ”Mål- och resultatstyrningen välkomnas av alla partier, utom 
vänsterpartiet, som ett rationellt och effektivt sätt att handskas med den offentliga 
verksamheten. Delegeringen av beslutskompetens villkoras hela tiden av kravet 
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att myndigheternas prestationer ska kunna mätas och presenteras för de politiska 
beslutsfattarna. Delegeringen får alltså inte innebära en maktförskjutning utan den 
politiska överhögheten ska upprätthållas.” (s. 340). 
 
    De politiska partierna framstår i denna bok inte som särskilt engagerade och 
genomtänkta i förvaltningspolitiska frågor. Partierna byter ståndpunkt och 
argument och för ibland samtidigt fram motstridande krav. Ett par formuleringar 
är belysande: ”Samtliga partier kan kritiseras för att deras argumentation ofta är 
ofullständig och vag.” (s. 336). – ” I debatten om den svenska förvaltnings-
modellen blir partiernas argumentation kvalitativt sämre under perioden.” (s. 338). 
Partierna är dock ense om att modellen bör bevaras. Vad den nu är, ty Wockelberg 
menar efter en analys av modellens innebörd att det finns flera oklarheter och 
olika bedömningar av vad den svenska modellen egentligen är. Det finns knappast 
någon tydlig gräns mellan politik och förvaltning. ”Vad den svenska förvaltnings-
modellen egentligen är, och vad den bör vara, är en omdebatterad fråga.”(s. 28). 
Vanliga formuleringar i hennes granskning av partiernas debattinlägg är: låg 
precision, motsägelsefullt, ofullständig och vag samt tolkningsproblem. 
 
    Ett sammanfattande intryck av boken är att det inte förts någon djupare 
diskussion om förvaltningspolitik inom och mellan partierna under de senaste 20-
30 åren. Wockelberg menar att vad som hände under 1990-talet ”bäst kan 
beskrivas som förvaltningspolitikens avpolitisering … stridigheterna om 
förvaltningens roll i styrelseskicket mattades.” (s. 87). Hon säger också att vi kan 
misstänka ”att svensk förvaltningspolitik är en ganska liten värld, där ett mindre 
antal idéer sprids via samma bärare till flera arenor. Möjligen kan detta förklara 
varför den förvaltningspolitiska debatten innehållsmässigt är sig ganska lik över 
tidsperioden och kanske till och med varför den är så lik den debatt som fördes för 
100 år sedan.” (s. 347). 
 
    Likväl fattades under denna period ett antal beslut om förvaltningspolitik! 
 
   Bengt Jacobsson  redovisar i Hur styrs förvaltningen? en studie av myt och 
verklighet kring departementens styrning av ämbetsverken i Sverige. Den boken 
utkom år 1984, alltså före Förnyelseprogrammet och verksledningsbeslutet. Hans 
studie baseras på en granskning av ”… hur departementen i praktiken styr, vilka 
strategier de använder eller försöker använda, vilka egenskaper hos verk, 
departement och andra aktörer som möjliggör eller förhindrar styrning samt hur 
egenskaper hos förändringsprocesser påverkar styrningen.” (s. 19). Han analyserar 
särskilt vilken roll budget och informella kontakter har för departementens 
styrning. Min studie har i flera avseenden samma syfte. 

 
   Jacobssons empiriska undersökningar bygger på dokument och intervjuer med 
betoning på olika slag av förändringar: verksamhetsförändringar, organisations-
förändringar och rättsliga förändringar inom de studerade myndigheterna. 
 
    I en analyserande del av boken ger han sin bild av relationen mellan 
departement och verk, en bild som på avgörande punkter skiljer sig från den då - 
och delvis även nu - traditionella föreställningen om förvaltningen som ett neutralt 
instrument för riksdag och regering. Han menar att myndigheterna – samtidigt 
som de fullgör den traditionella rollen att förverkliga av riksdag och regering 
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fattade beslut – är aktiva och ofta har inflytande över förändringar inom sina 
verksamhetsområden. De tar initiativ till förändringar, de verkar som 
konsensusbyggare, alltså för att arbeta fram lösningar som kan accepteras av 
många inblandade intressen, och de verkar som normgivare inom sina områden. 
Han menar vidare att budgeten inte är den viktiga arena där större förändringar 
övervägs, det sker nästan uteslutande utanför budgeten. Budgetprocessen och 
budgetdokumentationen kan ändå ha viktiga symboliska funktioner, menar han. 
Dessutom konstaterar han att det finns omfattande informella kontakter och ett 
starkt ömsesidigt beroende mellan departement och verk.  
 
    En kritisk bild av resultatstyrningen etablerades redan en kort tid efter att beslut 
om denna styrmodell fattats. År 199l utkom Björn Rombachs bok ”Det går inte 
att styra med mål!”. Hans kritik kan sammanfattas i följande punkter: 
 
   - Metoden är inte anpassad till offentlig verksamhet och politisk verksamhet. 
Det krävs en rad förutsättningar för att metoden skall vara framgångsrik. Den 
måste ha ledningens aktiva stöd, resultaten måste kunna mätas och följas upp och 
återföras i verksamheten. 
   - Metoden förutsätter klart formulerade mål, men målen blir ofta oklara och 
motsägelsefulla. 
   - Metoden förutsätter att politiker formulerar mål, men politiker är ofta mera 
intresserade av medel och av detaljer. De vill ibland fatta detaljbeslut och blanda 
sig i verksamheten. Metoden kan förhindra politikerna att bedriva politisk 
verksamhet. 
   - Metoden förutsätter aktivt stöd från organisationsledningen och från anställda i 
berörda organisationer samt belöning av uppfyllda mål. 
   - Det finns bättre metoder att styra, t.ex. via budgeten. 

 
    I en uppsats i Statsvetenskaplig Tidskrift (2000/3, s. 235 ff) fortsätter Karin 
Brunsson med att konstatera att det inte går att styra med resultat. Hon menar att 
resultatstyrningen har utvecklats till ett stort system för informationssamling och 
informationslämnande. Den information som insamlas är alltför omfattande och 
alltför detaljerad. Resultatstyrningen har inte lett till tydliga ansvarsförhållanden 
mellan Regeringskansli och myndigheter, snarare till att regeringen fått del i 
ansvaret för myndigheternas skötsel. Syftet med resultatstyrningen – en tydlig 
rollfördelning – har därför inte uppnåtts. Hennes slutsats är att regeringen skulle 
kunna styra mer om man resultatstyr mindre. Regeringen bör begära mindre 
omfattande och mindre frekvent information, alternativt tillse att det finns färre 
tjänstemän i Regeringskansliet med möjlighet att utforma krav och läsa rapporter. 
 
    I ett delbetänkande till Förvaltningspolitiska kommissionen, Det svåra sam-
spelet, (SOU 1997:15), redovisas två rapporter som behandlar samspelet mellan 
regeringen och förvaltningen. Författarna svarar själva för innehållet i sina 
rapporter. 
 
    I den ena skildrar Stefan Lindström den statliga resultatstyrningens framväxt 
och problematik. Han menar att resultatstyrningen har betydande likheter med 
grundläggande tankegångar i programbudgeteringen. Den är inspirerad av det 
managementtänkande som präglade 1980-talets förvaltningspolitiska debatt och 
av motsvarande debatter i en rad andra länder. Hans slutsats är att man har lärt av 
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programbudgeteringen, men han ifrågasätter om man har lärt rätt saker. Ett tema i 
hans rapport är det politiska systemets bristande förmåga till inlärning. Därför har 
systemet inte fungerat på det sätt som var tänkt. Han ställer frågan om inte 
resultatstyrningen på det sätt som den har bedrivits har lett till sämre kunskap om 
förvaltningens resultat än som annars hade varit möjlig att få. Resultatstyrningen 
har i sin mer konkreta utformning ”… blivit ett tämligen ekonomistiskt och 
kvantitativt utformat styrsystem inom ramen för budgetprocessen.” (s. 8). 
 
     Den andra rapporten, av Peter Ehn och Göran Sundström, handlar om hur 
den förändrade styrningen har påverkat den politiska ledningen av förvaltningen 
samt effektiviteten och rättssäkerheten i förvaltningen. De menar att det finns flera 
grundläggande problem vad gäller implementeringen av resultatstyrningen och 
försöken att stärka den politiska ledningen över förvaltningen. Modellen har i sin 
praktiska utformning inte blivit det slagkraftiga instrument som man hoppades på. 
Den har bl.a. inte medfört den ökade handlingsfrihet för myndigheterna som man 
från början avsåg. Den har ”… blivit en i raden av generella ”modevågor” som 
präglat förvaltningspolitiken under de senaste decennierna.” (s. 204). 
 
    Liknande synsätt – otillräcklig förmåga att lära och att ta tillvara erfarenheter av 
olika styr- och kommunikationssystem – finns i en rapport av Bengt Jacobsson 
och Göran Sundström, Resultat utan lärande?  (2001). De menar att 
”resultatstyrarna” inte har förmått leva upp till sina egna ambitioner. 
Resultatstyrarna har inte förändrat systemet på basis av erfarenheterna, de har 
varit låsta av befintliga strukturer och principer, och utgjort en alltför homogen 
grupp (Finansdepartementet, Riksrevisionsverket och Statskontoret). Politikerna 
har också varit ointresserade. ”Resultatstyrningen har … kommit att bli ett slags 
statsbyråkratins egen skyddade verkstad med ett relativt lågt omvandlingstryck.” 
(s. 30). Författarna säger att det behövs ett grundligt omtänkande och mera av 
pluralism i tänkandet. Vidare behöver resultatstyrningen avregleras, det finns för 
många regler. Det behövs i stället mera av förtroende i relationen mellan 
departement och myndigheter. 

 
    Göran Sundström studerar i sin avhandling Stat på villovägar (2003) 
resultatstyrningens framväxt i ett historiskt-institutionellt perspektiv. Han menar 
att modellen kan spåras tillbaka till 1960-talet och försöken med 
programbudgetering. Han talar om olika faser i modellens framväxt och menar att 
den visserligen har förändrats men samtidigt präglats av en betydande stabilitet. 
Han betonar starkt betydelsen ”av ett särskilt slags process kallad stigberoende”, 
alltså ”idén att relativt slumpartade händelser kan sätta i gång historiska förlopp 
på sådant sätt att utvecklingen präglas av betydande och tilltagande stabilitet.” (s. 
17 f). Han är genomgående kritisk till modellen, som han kallar den rationalistiska 
styrmodellen, och dess närvaro och beständighet i den svenska statsförvaltningen. 
 
    Han menar att modellen inte har fungerat särskilt väl, bl.a. därför att en alltför 
begränsad grupp av aktörer har fått hantera modellen. Reformprocessen kom tidigt 
att domineras av experter med ekonomisk kompetens. Några myndigheter, främst 
Riksrevisionsverket och Statskontoret, har haft en central roll och ”… det kan vara 
riskabelt att låta en begränsad krets av offentliga aktörer ensamma hantera ett 
politikområde under en längre tid.” (s. 361). Man har inte tillräckligt anpassat 
metoder och tekniker till förvaltningens förutsättningar. Modellen har ”haft 
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förtvivlat svårt att fungera som avsett”. Den har inte förmått leva upp till sina egna 
ambitioner. Ansvariga aktörer har ”… närmast systematiskt bortsett från 
erfarenheter som efterhand har producerats.” (s. 336). Tillgängliga kunskaper och 
erfarenheter har utnyttjats dåligt, beslut om att införa olika tekniker och metoder 
har fattats innan försöksverksamheter avslutats och rapporterats. 
 
   Sundström avslutar med några allmänna reflexioner rörande regeringens 
styrning av förvaltningen, där han bl.a. ställer frågan om inte senare års fokusering 
på den rationalistiska styrmodellen har trängt undan alternativa sätt att tänka kring 
styrning. Han menar att det kanske finns ”… anledning att i högre grad fundera 
kring hur olika styrformer skall kombineras inom skilda områden.” (s. 362). 
 
    Nu är forskarnas bild inte så entydig som det här sagda kan ge intryck av. 
Några ger en mera positiv bild. De kombinerar en grundsyn att regeringen har ett 
tydligt ansvar för styrningen av statsförvaltningen med kritik av utformningen av 
nuvarande styrning, och kommer till slutsatsen att resultatstyrningen är ett 
nödvändigt inslag i regeringens samlade arsenal för styrning. Ett exempel  på 
denna syn är boken Vem styr? av Per Molander, Jan-Eric Nilsson och Alen 
Schick. De skildrar olika förändringar i svensk förvaltning samt erfarenheter i 
andra länder och reformer i Storbritannien och Nya Zeeland. De redovisar ett 
program för förbättrad styrning, inklusive resultatstyrning, av statsförvaltningen. 
De menar att reformen bara delvis har förverkligats. Myndigheterna har fått större 
handlingsfrihet, men analysen av målprestationer och resultat är otillräcklig. 
Regeringskansliet har inte den kapacitet och det intresse som krävs, man har svårt 
att precisera mål och förväntningar. Resultatstyrningen har varit en framgång i 
procedurhänseende, men regeringen måste ta ett tydligare strategiskt ansvar för 
den statliga verksamheten. För att förstärka den strategiska kapaciteten i 
Regeringskansliet bör antalet anställda där öka med uppskattningsvis 1.000 
personår, menar Molander m.fl. Man kan jämföra med Karin Brunsson ovan, som  
framför tanken att det bör finnas färre tjänstemän i Regeringskansliet med 
möjlighet att utforma krav och läsa rapporter. 
 
   Det finns i flertalet av de vetenskapliga arbeten och rapporter som jag här 
omnämnt flera principiella invändningar mot resultatstyrning som styrmodell. Jag 
vill särskilt nämna några exempel. 
 
    - ”Det går inte att styra med mål” och ”Det går inte att styra med resultat.” Den 
statliga verksamheten är inte styrbar, fastlagda regler och bestämda krav på mål 
och resultat fungerar inte i politisk miljö. Det går inte att formulera tydliga mål. 
 

  - ”Man har inte lärt sig någonting.” Man - alltså riksdag, regering, regerings- 
kansli och myndigheter – vandrar vidare på invanda stigar och förändrar inte 
modellen med hänsyn till gjorda erfarenheter.      

                   
    -  ”Det är för få aktörer – Finansdepartementet,  Riksrevisionsverket och Stats- 

          kontoret -  som har format systemet.” Politikerna har endast i ringa grad  med- 
          verkat. Reformen har inte implementerats på ett bra sätt. 
 
              -  ”Resultatstyrningen är ett alltför ekonomistiskt och kvantitativt styrsystem”,  
           format under ”ekonomismens decennium”, 1980-talet, och  det  management- 
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           tänkande som präglade detta årtionde.  Ekonomiska  aspekter  och krav   på 
           effektivitet har fått för stor tyngd jämfört med andra  viktiga värden,  såsom  
           demokrati och rättssäkerhet. 
 
               Jag har under min granskning och analys av hur resultatstyrningen faktiskt går 

  till prövat om dessa bedömningar enligt min mening gäller  för  de myndigheter, 
  departement  och riksdagsutskott under den period som jag närmare studerat. Jag 
  återkommer  till detta i kap. 4 då jag redovisar resultat av mina  empiriska studier 
  och i kap. 5 då jag sammanfattar min analys. Jag vill dock redan  nu  säga  att jag 
  instämmer i flera av de kritiska synpunkter som nämnts, men  jag  har  likväl  en 
  mera positiv syn på resultatstyrningens roll och  möjligheter  och  på  dess  bety- 
  delse som en av flera styrmodeller. 
 

Utredningar och regeringar om styrning 
 
En lång rad av utredningar har påverkat den förvaltningspolitiska debatten under 
de senaste 20-30 åren. De har lett till flera beslut om förändringar. Det har fattats 
ett antal viktiga riksdagsbeslut och flera programmatiska uttalanden om den 
offentliga sektorns förnyelse har gjorts bl.a. i budgetpropositionerna. Jag vill 
nämna några exempel. 
 
    Förvaltningsutredningen är en av de första och viktigaste av de många 
utredningarna. Den hade bl.a. till uppgift att förbättra metoderna för att planera, 
prioritera och hushålla med statens resurser. Utredningen, som arbetade åren 
1976-1983, talade i sitt första betänkande, Förnyelse genom omprövning (SOU 
1979:61), om att förnya den offentliga sektorn. Av statsfinansiella skäl kunde 
befintliga program och resurser komma att omprövas och skärpta krav måste 
ställas på att tillgångarna skulle utnyttjas effektivt och ändamålsenligt. 
Förvaltningens flexibilitet måste öka, myndigheternas resurser kunna omfördelas. 
Också organisatoriska förändringar kunde komma att behövas för att öka 
effektiviteten. 
 
    I ett senare betänkande, Politisk styrning – administrativ självständighet (SOU 
1983:39), redovisar utredningen bl.a. en analys av förvaltningens självständighet. 
Utredningen framhåller att myndigheternas traditionella självständighet är 
värdefull, men också att det finns ett samband mellan styrning och ansvar och att 
regeringen med sitt ansvar för myndigheterna har rätt och skyldighet att leda. 
 
    Utredningen redovisar styrningens traditionella grundvalar och olika metoder 
för styrning samt en studie av dualismen i svensk statsförvaltning, 
funktionsfördelningen mellan departement och verk och regeringens befogenheter 
gentemot förvaltningsmyndigheterna. Utredningen menar att regeringen har en 
omfattande direktivrätt gentemot myndigheterna. De är redskap till regeringens 
förfogande i uppgiften att styra riket. Administration och ärendehandläggning är i 
betydande utsträckning formbunden och statsmakterna kan styra 
resursanvändningen, prioritera och ange framtida verksamhetsinriktning.  
Utredningen konstaterar sammanfattningsvis: ”Från konstitutionella 
utgångspunkter finns det således inga oöverstigliga hinder för en mycket 
omfattande och detaljerad styrning av den statliga förvaltningen”. (s. 63). 
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    Samtidigt anger utredningen några tendenser som har medverkat till att 
begränsa styrningen: 
 
    - Den offentliga sektorns expansion, fler och större myndigheter, delegering 
och  decentralisering, växande bruk av ramlagstiftning och rambudgetering. 
    - Tjänstemännens växande kompetens. 
    - Ökad lekmannamedverkan och organisationsinflytande. 
    - Andra former av samhällspåverkan, t.ex. kommunalisering och  marknads- 
  styrning. 
 
    Utredningen menar att riksdag och regering utövar ett övergripande och 
indirekt inflytande genom organisationsstyrning och procedurstyrning och en 
utveckling i den riktningen är sannolikt både nödvändig och ändamålsenlig. 
 
    Utredningen summerar med att säga att ett visst mått av administrativ 
självständighet är både nyttigt och nödvändigt, men samtidigt förutsätter folk-
styrelsen att statsförvaltningen arbetar i samstämmighet med riksdagens och 
regeringens intentioner. Om den offentliga sektorn blir alltför svårstyrd hotas 
effektiviteten och legitimiteten i det demokratiska systemet. 
 
    Betänkandets syfte var att utgöra underlag för fortsatt författningspolitisk 
debatt. Så blev också fallet. Förvaltningsutredningens arbete blev en grund för 
många utredningar och beslut under de följande åren. Flera formuleringar är 
försiktiga, t.ex. ”inga oöverstigliga hinder”, men likväl blev utredningens arbete 
av stor betydelse för debatten om relationerna mellan statsmakterna och 
myndigheterna och en inledning till en ny syn på regeringens utrymme för att 
styra myndigheterna. 
 
    En annan viktig utredning i detta sammanhang är Verksledningskommittén. 
Den utredningen arbetade åren 1983-1985 och framlade år 1985 sitt betänkande 
Regeringen, myndigheterna och myndigheternas ledning (SOU 1985:40). 
Kommitténs uppgift var att granska formerna för myndigheternas ledning, hur de 
skulle styras på ett bättre och smidigare sätt. 
 
    Kommittén menar, liksom Förvaltningsutredningen, att förutsättningarna att 
styra statsförvaltningen försämrats. Den går en balansgång genom att säga att å 
ena sidan styr riksdag och regering för mycket, regeringen har behållit mycket av 
detaljreglering av myndigheterna, men å andra sidan styr riksdag och regering för 
litet, lagar är så allmänt formulerade att myndigheterna har fått stort utrymme för 
eget handlande, de gör själva politiska prioriteringar. 
 
    Kommittén redovisar flera förslag för att förbättra styrningen av myndigheterna 
bl.a. genom föreskrifter och att i samband med budgetbeslut effektivare precisera 
myndigheternas verksamhetsinriktning. Viktiga prioriteringsbeslut har, enligt 
kommitténs uppfattning, i alltför stor utsträckning överlämnats till myndigheterna, 
sådana beslut bör återföras till statsmakterna. Regeringsformen ger regeringen 
tillräckliga befogenheter att styra de statliga myndigheterna. Kommittén menar att 
en hel del borde kunna göras  för att  ytterligare  utveckla och  effektivisera norm- 
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givningen som styrinstrument. Dels borde riksdag och regering styra mera genom 
fullständiga och tydliga regler i frågor om mål och ramar för olika verksamheter. 
Dels borde riksdag och regering styra mindre genom att åtskilliga detaljregler 
förenklas eller rensas ut. Kommittén menade vidare att ett flerårsperspektiv borde 
införas i planering och budgetering av myndigheternas verksamhet. 
Myndigheterna borde också få ökad frihet att besluta i frågor som rör den inre 
verksamheten. 
 
    Kommittén menar också att styrningen i större omfattning än dittills borde 
kunna ske genom informella kontakter mellan berörda statsråd och 
departementstjänstemän och myndighetsledningar och andra inom myndigheterna. 
Sådana kontakter är viktiga och nödvändiga inslag i regeringens relationer till 
myndigheterna. Kommittén betonar att myndighetsstyrelserna borde få en sådan 
sammansättning att de arbetar enligt regeringens intentioner och att regeringen 
borde utnyttja sin utnämningsmakt mer effektivt än dittills. 
 
    En reservation och ett särskilt yttrande bör med hänsyn till deras principiella 
karaktär nämnas. Daniel Tarschys menar i en reservation dels att kommittén i 
alltför stor utsträckning utgått från att myndigheterna kan styras som 
kommersiella företag, dels att kommittén sett styrningsperspektivet i ett alltför 
snävt och statiskt perspektiv. Han framhåller bl.a.: ”God styrning förutsätter både 
kunskaper och styrmedel - och det är knappast styrmedlen som saknas. 
Huvudproblemet är snarare att de politiska beslutsfattarna i många fall inte har 
tillräckligt inträngande kunskaper för att kunna utsända annat än mycket allmänt 
hållna signaler. Ska samspelet mellan den politiska nivån och statsförvaltningen 
fungera väl behövs det en bättre kunskapsmässig bas.” (s. 221). I ett särskilt 
yttrande ansluter sig Olof Ruin till många av kommitténs förslag om förbättrad 
styrning, men betonar några resonemang. Han delar uppfattningen att det inte 
finns några konstitutionella hinder för en regering att styra myndigheterna men 
menar att det är en illusion att tro att det går att ”styra” hela förvaltningen och 
framhåller att mycket stora ambitioner i sig inrymmer risker. Det är av ett stort 
värde att myndigheterna kan verka jämförelsevis självständigt. Målformuleringar 
på politisk nivå blir lätt mycket vaga och får därigenom en begränsad styrkraft. En 
av hans formuleringar har senare kommit att återges i många böcker: ”Vari ligger 
slutligen den stora skillnaden mellan de mycket preciserade mål som man tydligen 
vill ha och de detaljerade regler som man inte vill ha?” (s. 228). 
 
    Regeringen behandlade de båda utredningarnas förslag i en proposition år 1987 
om ledning av den statliga förvaltningen (prop. 1986/87:99). Dåvarande 
civilministern Bo Holmberg framhåller bl.a.: ”Jag delar de båda utredningarnas 
gemensamma bedömning att regeringen kan och bör styra sina underlydande 
myndigheter på ett tydligare och mer konsekvent sätt än i dag. --- Det är enligt 
min uppfattning fullt möjligt att förena en mer stringent politisk styrning av 
förvaltningen med större frihet för myndigheterna att sköta de löpande 
angelägenheterna.” (s. 14). Det sägs vidare att regeringsformen är en tillräcklig 
grund för regeringen att styra myndigheterna, men styrningen bör ändra karaktär. 
Målet är att säkerställa att verksamhetens inriktning stämmer överens med 
politikens uttalade riktlinjer och  prioriteringar  och  att  kontrollera  att  tillfreds- 
ställande effekter uppnås. Regeringsformen ger regeringen utrymme för en mer 
målmedveten styrning av myndigheterna och en sådan styrning är väl förenlig 
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med den svenska modellen med små departement och större fristående 
myndigheter. Regeringen skall, sägs det i propositionen, styra myndigheterna 
”precis så bestämt och i den omfattning som regeringen finner lämpligt i varje 
särskild situation.” (s. 27). 
 
    Regeringens krav på myndigheterna bör dock preciseras. Detaljstyrningen av 
myndigheterna bör minska och myndigheterna bör ges större frihet vid 
verksamhetens utövande. Planeringen av myndigheternas arbete bör bli långsiktig 
och produktivitets- och effektivitetsmått bör utvecklas. Ansvarsförhållandena bör 
också göras tydligare. 
 
    En punkt bör särskilt nämnas. Kommittén menar, som nämnts, att styrningen i 
större omfattning än dittills bör kunna ske genom informella kontakter mellan 
berörda statsråd och departementstjänstemän samt berörda myndighetsledningar. 
Regeringen säger i propositionen att informella kontakter är viktiga och 
nödvändiga inslag i regeringens relationer till myndigheterna, de är ”helt naturliga 
och förekommer dagligen”, men civilministern framhåller samtidigt att kontakter i 
enskilda ärenden bör ske inom ramen för grundlagen, RF 11:7, och att kontakterna 
bör ” --- i den mån de är nödvändiga präglas av mycket stor återhållsamhet med 
hänsyn till de rättssäkerhetsgarantier som åsyftas med detta lagrum och bör för 
regeringens del skötas på tjänstemannanivå.” (s. 27). 
 
    Verksledningsbeslutet innebar att det normala skulle vara att en myndighetschef 
är ansvarig för verksamheten inför regeringen och att det vid sidan av chefen skall 
finnas en styrelse med blandat rådgivande och beslutande roll. Huvuduppgiften 
för styrelsen skall vara att utöva insyn i verksamheten och att tillföra sakkunskap 
och medborgerligt omdöme. Styrelsen skall dock endast besluta i vissa särskilt 
angivna frågor, bl.a. om anslagsframställningen. 
 
    I propositionen gavs också riktlinjer för det fortsatta arbetet med att förbättra 
statsmakternas möjligheter att styra verksamheten. Dessa riktlinjer kan 
sammanfattas i följande punkter: 
 
   - Statsmakterna skall ange övergripande mål och huvudsaklig inriktning av 
verksamheten samt ange ekonomiska ramar och andra ekonomiska villkor. 
   - Myndigheterna bör ges successivt ökat ansvar att driva verksamheten med 
egen beslutskompetens. Detaljregleringen bör minska, bl.a. rörande hur verksam-
heten skall organiseras och genomföras. 
   - Förbättringar bör göras av den formella och informella dialogen för att 
möjliggöra fördjupad analys och bättre styrning av verksamhetens inriktning. 
   - Kraven på redovisning och analys av uppnådda resultat bör skärpas och 
intresset förskjutas från budgetering till uppföljning och utvärdering. 

 
    Det framhölls att den statliga verksamheten är komplex och inrymmer 
verksamheter av mycket olika storlek och karaktär. Förändringar måste därför 
genomföras stegvis och nya förändringar kommer att fortlöpande aktualiseras, 
varför det således inte är fråga om att införa en viss given lösning. Det handlar 
snarare om att påbörja ett arbete i en viss riktning. 
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    Man kan säga att genom detta riksdagsbeslut var den nya styrfilosofin 
etablerad. Det fanns visserligen inte mindre än 30 reservationer i olika delfrågor i 
utskottsbetänkandet, i de flesta fall av enskilda representanter för ett eller två av 
oppositionspartierna, men man kan ändå säga att beslutet som helhet hade bred 
förankring i riksdagen. 
 
    Regeringen hade emellertid redan år 1985 i en skrivelse (Skr 1984/85:202) till 
riksdagen lagt en grund för den nya förvaltningspolitiken. I denna skrivelse 
redovisar regeringen genom civilministern Bo Holmberg ett samlat program för 
den offentliga sektorns omvandling och utveckling. Den skrivelsen kom att kallas 
Förnyelseprogrammet och markerar ett ökat intresse för förvaltningspolitik. 
Särskilt betonas att god service måste vara ett mål för förvaltningen och att 
medborgarna måste få möjligheter att mera aktivt påverka den offentliga 
verksamheten. Ett ständigt rationaliseringsarbete är ett viktigt inslag i den 
offentliga sektorns utveckling och det krävs en aktiv uppföljning och utvärdering 
av den offentliga verksamhetens produktivitet och effektivitet. Ett väl fungerande 
samspel mellan regering och myndigheter och med kommuner och landsting är en 
avgörande förutsättning för att utveckla den offentliga sektorn. ”De förändringar 
som behöver göras i förhållande till de statliga myndigheterna ryms helt inom 
gällande konstitutionella rollfördelning mellan statsmakterna och myndigheterna”, 
sägs det. (s. 31). 
 
    Vidare sägs att ”statsmakterna bör tydligare ange vad man förväntar sig att 
myndigheterna bör åstadkomma i fråga om verksamhetens resultat. Myndig-
heterna bör samtidigt ges ökad frihet och ökat eget ansvar genom minskad 
detaljreglering och ökad ramstyrning samt genom uppställande av ekonomiska 
ramar.” (s. 31). Regeringen bör också använda sig av en mer aktiv utnämnings-
politik vid rekrytering och tillsättning av myndighetschefer och utbildningen av 
dem bör intensifieras. 
 
    Regeringens syn på samspelet mellan regering och myndigheter utvecklas 
vidare på följande sätt: ”I stället för att styra genom att i detalj reglera 
myndigheternas verksamhet, organisation och arbetsformer anser jag att 
regeringen på ett mer aktivt sätt än tidigare bör ange vad myndigheterna skall 
åstadkomma och ta klarare ställning till sådana avvägningar som myndigheterna 
aktualiserar i sina anslagsframställningar.”--- ”I vissa fall kan det vara möjligt för 
regeringen att formulera konkreta mål medan det i andra fall får ges vägledning 
som mer precist än hittills anger vilken inriktning en myndighet bör ge 
verksamheten under en viss period eller vilken förändring av inriktningen som 
myndigheten bör sträva efter.” --- ”Naturligtvis bör de traditionella formerna för 
att överbringa regeringens budskap till myndigheterna även användas för en mer 
aktiv styrning. Det gäller särskilda direktiv för myndigheternas anslags-
framställningar, regleringsbrev, instruktioner och andra författningar m.m. 
Därutöver bör i större utsträckning än f.n. kontakter kunna tas för erfarenhets- och 
informationsutbyte mellan departement och myndigheter.” (s. 33). 
 
    Programmet behandlar relativt utförligt olika frågor rörande uppföljning, 
utvärdering och verksamhetsutveckling, samspelet mellan stat och kommun, 
kommunal demokrati samt den statliga personalpolitiken. Det fick betydelse som 
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ett första samlat program för den offentliga sektorns förnyelse, för en mera 
medveten förvaltningspolitik. 
 
    Frågor rörande förvaltningspolitik, mål- och resultatstyrning, budgetreformer  
m.m. berördes i flera propositioner, framför allt budgetpropositioner och 
kompletteringspropositioner i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Jag 
vill särskilt nämna kompletteringspropositionen år 1988 (prop. 1987/88:150, bil 
1) där regeringen framhåller att det nu finns ett särskilt behov av och 
förutsättningar för ett samlat förändringsarbete. Utvecklingen under 1980-talet 
hade nått en punkt där den offentliga sektorns andel av ekonomin inte längre kan 
öka på samma sätt som tidigare. Den offentliga sektorns effektivitet och 
produktivitet måste förbättras, liksom arbetet med att utveckla formerna för mål- 
och resultatorienterad styrning. Det betonas att utvecklingsarbetet bör bedrivas 
med verklighetsförankring och ett stort mått av pragmatism – en formulering som 
återkom i många dokument under de följande åren. ”Förändringarna måste 
genomföras stegvis och nya förändringar kommer fortlöpande att aktualiseras. Det 
är således inte fråga om att införa en viss given lösning. Det handlar snarare om 
att påbörja ett arbete i en viss riktning där beredskapen måste vara hög för en 
löpande omprövning.” (s. 70). 
 
    Av 1990-talets utredningar och beslut bör särskilt nämnas Förvaltnings-
politiska kommissionen. Den utredningen, som arbetade åren 1995-1997, hade 
en annan sammansättning än de andra här nämnda utredningarna, För-
valtningsutredningen och Verksledningskommittén. De bestod huvudsakligen av 
representanter för riksdagspartierna, medan Förvaltningspolitiska kommissionen i 
hög grad bestod av forskare och tjänstemän. 
 
    Kommissionens uppdrag var att analysera om dåvarande former för 
organisation och styrning av statlig förvaltning och verksamhet var 
ändamålsenlig. Kommissionen skulle vidare lämna synpunkter på hur det 
långsiktiga arbetet med strukturförändringar i den statliga förvaltningen borde 
bedrivas. En utgångspunkt i arbetet skulle enligt direktiven vara att de 
grundläggande kraven på demokratisk styrning, insyn och kontroll, rättssäkerhet 
och effektivitet och tillgänglighet skulle tillgodoses. Det framhölls särskilt att 
erfarenheterna av resultatstyrning var goda och att målen för denna styrning 
därmed låg fast. Samtidigt fanns dock anledning att överväga ytterligare åtgärder 
för att förbättra styrningen och uppföljningen. 

 
    Kommissionen redovisade dels ett tiotal delrapporter som behandlade olika 
delar av uppdraget, dels ett slutbetänkande med en samlad förvaltningspolitik för 
staten, I medborgarnas tjänst (SOU 1997:57). 
 
    Kommissionen menar i sitt slutbetänkande att förvaltningspolitiken i vår tid 
möter särskilda utmaningar och nämner särskilt förvaltningens svårstyrbarhet och 
fragmentering samt följderna av internationaliseringen. Den uppmärksammar 
särskilt ”… det fenomen som betecknas som fragmentering: brist på sammanhang 
mellan den statliga förvaltningens olika delar, tendens till splittring, oförmåga att 
se till de gemensamma, överordnade målen.” (s. 24).  Kommissionen granskar 
effekterna av olika förändringar inom förvaltningspolitiken och framhåller i fråga 
om resultatstyrningen följande: ”Den mest omfattande förändringen är införandet 
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av en ny styrstrategi – resultatstyrning – där förvaltningen styrs med 
verksamhetsmål och resultatuppföljning. Begreppet används ofta för de 
förändringar som är knutna till budgetprocessen. Vi framhåller att detta är bara en 
del i resultatstyrningsstrategin, och att det vid bedömning av resultatstyrningens 
effektivitet är viktigt att även beakta de andra förändringar som har skett av 
styrningen. Det gäller exempelvis delegering av administrativa beslut om bland 
annat personal, intern organisation och resurshantering, utvecklingen av den 
informella styrningen och förändringar av statens kontroll- och 
utvärderingsfunktioner.” (s. 12). 
 
    Vidare sägs i slutbetänkandet: ”Kommissionen delar regeringens åsikt att målen 
för resultatstyrningen skall ligga fast. Men våra studier har tydligt visat att 
tillämpningen av denna styrning rymmer allvarliga problem, som regeringen bör 
ägna särskild uppmärksamhet. Tillämpningen av resultatstyrningen i 
budgetprocessen är för lite flexibel i förhållande till de stora skillnader i karaktär 
och förutsättningar som kännetecknar statsförvaltningen och dess olika grenar. 
Vidare kommer den information som myndigheterna är ålagda att lämna till 
regeringen och Regeringskansliet dåligt till användning, därför att den är 
detaljerad, omfattande och svåröverskådlig och av begränsad relevans för det 
politiska beslutsfattandet.” (s. 12).  Kommissionen förordar därför att regeringen 
tar initiativ till en grundläggande översyn av resultatstyrningen. ”Det handlar om 
att återgå till modellen som den en gång formulerades, nämligen att styrningen 
skall ha sin utgångspunkt i de olika verksamheternas karaktär och i kunskap om 
den politiska processen samt att den skall förankras väl politiskt.” (s. 86). Man 
kan säga att kommissionen var kritisk till resultatstyrningen så långt som 
direktiven medgav, enligt dem skulle ju resultatstyrningen ligga fast. 
 
    Kommissionen redovisade sitt slutbetänkande i mars 1997. Ett år senare 
framlade regeringen – och det var finansministern  Erik Åsbrink som svarade för 
propositionen - sitt förslag till riktlinjer för regeringens fortsatta arbete med 
att utveckla den statliga förvaltningen (prop. 1997/98:136). 
 
    Regeringen redovisar ett program för en statsförvaltning med hög kvalitet, en 
förvaltning för medborgarna och det internationella samarbetet. Regeringen 
redovisar fyra vad man kallar ”tydliga och vägledande riktlinjer för de kommande 
årens arbete med att göra en bra förvaltning ännu bättre”: 

 
   - Renodling av den statliga verksamheten, i vilket bl.a. skall ingå fortsatta  
omstruktureringar och omprövningar av det offentliga åtagandet. 
   -  Kvalitets- och kompetensutveckling inom förvaltningen. 
   -  Resultatfokusering. Övergången från detaljreglering till resultatstyrning utgör 
en god grund för en ändamålsenlig styrning av förvaltningen. Inriktningen för 
resultatstyrningen skall i huvudsak ligga fast, men den bör vidareutvecklas och 
förbättras. Regeringen framhåller att det är särskilt viktigt att resultatstyrningen är 
flexibel och anpassad till myndigheternas olika förutsättningar. Det bör noteras att 
den ”grundläggande översyn” som kommissionen förordade i propositionen 
stannade vid att resultatstyrningen bör ”vidareutvecklas och förbättras”. 
   - Effektiv informationsförsörjning, där regeringen bl.a. framhåller att samhällets 
basinformation bör vara lättillgänglig till rimliga kostnader och på likvärdiga 
villkor. 
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    I fråga om resultatstyrningen framhöll regeringen alltså att den skall 
”vidareutvecklas och förbättras”. Regeringen betonade särskilt att man skulle 
utveckla strategier för riksdagens och regeringens behov av resultatinformation, 
stärka Regeringskansliets förmåga att analysera verksamheten, att föreslå mål på 
utgiftsområdesnivå i stället för på myndighetsnivå samt att utveckla dialogerna 
mellan departement och riksdagsutskott och mellan departementsledningar och 
myndighetschefer. Konstitutionsutskottet hade inga invändningar, dock fanns en 
reservation (vänsterpartiet) med yrkande om grundlig översyn. 
 
    Regeringen förklarar sin avsikt att inleda ett flerårigt handlingsprogram som i 
första hand skall inriktas på tre huvudområden: 
 
    1. Kvalitet, kompetens och etik. Regeringen avser att inrätta en särskild 
myndighet som skall arbeta med kvalitets- och utvecklingsfrågor av gemensamt 
och strategiskt intresse för statsförvaltningen. 
    2. Styrning och ledning. Regeringen uttalar bl.a. att myndighetsformen är 
lämpligast för statlig verksamhet och att förbud bör gälla för myndigheter att bilda 
bolag. Fortsatt renodling och omstrukturering av statlig verksamhet skall 
fortlöpande prövas. 
    3. Informationsförsörjningen bör förbättras och kontakterna mellan 
medborgarna och företagen med myndigheterna förenklas. 
 
    Propositionen föranledde inte någon nämnvärd debatt i riksdagen eller i 
massmedia. Många menade att propositionen innehöll för mycket av vackra ord 
och för litet av principiella resonemang och förslag. Allt kontroversiellt hade lagts 
åt sidan. ”Riksdagsbehandlingen var en gäspning” menade Svante Nycander i 
Dagens Nyheter 30 juni 1998. 
 
    Regeringens proposition och kommissionens betänkande utgjorde underlag för 
det handlingsprogram – En förvaltning i demokratins tjänst – som jag tidigare 
nämnt.  I programmet framhöll statsminister Göran Persson och dåvarande 
demokrati- och förvaltningsminister Britta Lejon att regeringens åtgärder ”lägger  
grunden för en långsiktig utveckling av förvaltningen”.  Jag har tidigare redovisat 
några huvudpunkter i detta program. 
 
    Regeringen säger i budgetpropositionen för år 2006 (prop. 2005/06:1, 
utgiftsområde 2) att av de omkring 40 åtgärder som programmet tar upp har nu i 
stort sett alla vidtagits och är antingen avslutade eller under fördjupad beredning. 
”Avslutade eller under fördjupad beredning” – därom kan meningarna naturligtvis 
vara delade. Åtgärder som exempelvis rör bättre service till medborgare och 
företag – kvalitets- och kompetensutveckling – regelkvalitet – renodling av statlig 
verksamhet – verksamhetsanpassad myndighetsstyrning – bättre beslutsunderlag 
och EU och internationalisering blir aldrig ”avslutade”, de måste alltid vara 
”under fördjupad beredning”. 
 
    Ytterligare en utredning bör nämnas, nämligen Demokratiutredningen. Den 
hade till uppgift att belysa de nya förutsättningar, problem och möjligheter som 
det svenska folkstyret möter inför 2000-talet. Utredningen framhåller i sitt 
betänkande En uthållig demokrati (SOU 2000:1) att förvaltningen spelar en viktig 
roll för demokratin och menar bl.a. att det ligger ett värde i att ha en förvaltning 
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som också erbjuder politiken motstånd i kraft av sin erfarenhet, kunskap och 
självständighet. Utredningen pläderar för att så långt det går vidmakthålla och 
förstärka statsförvaltningens oberoende. Utredningen ser med oro på hur verk och 
myndigheter allt oftare uppträder som opinionsbildare utifrån ett snävt 
verksamhetsintresse. Det är stötande och en misshushållning med skattemedel och 
urgröper tilltron till deras opartiskhet. 
 
    I fråga om resultatstyrningen konstaterar utredningen att idéerna om mål- och 
resultatstyrning bygger på att politikerna kan fokusera politiskt formulerade mål 
och att de verksamhetsansvariga svarar för valet av medel. Utredningen menar att 
en fungerande dialog förutsätter dels att det är möjligt att formulera meningsfulla 
effektmått, dels att det finns kapacitet och kompetens i den politiska 
beredningsprocessen att tillgodogöra sig information från verksamheten och 
översätta och tolka den i politiskt relevanta termer. Utredningen fortsätter: ”Det är 
dock inte alltid dessa förutsättningar existerar. I stället för styrning av bredare 
verksamhetsområden och hela offentliga åtaganden har resultatstyrningen i stor 
utsträckning kommit att riktas mot de enskilda myndigheterna. Vidare har inte 
styrningen kommit att förankras väl politiskt, utan snarare utformats av 
tjänstemän. Vi understryker med kraft intentionen att formulera målen så att de 
motiverar samarbete mellan myndigheter och en helhetssyn ur medborgarnas 
synvinkel.” (s.128). 
 
    I en proposition, Demokrati för det nya seklet (prop. 2001/02:80), redovisar 
regeringen några mål för att värna och fördjupa den svenska folkstyrelsen, bl.a. att 
öka valdeltagandet. Där fanns emellertid inga mål och förslag som direkt berörde 
förvaltningspolitiken. 
 
    Några utredningar av principiell karaktär inom det förvaltningspolitiska 
området har inte framlagts under perioden 2000 - 2006.  Det bör dock tilläggas att 
en lång rad av utredningar under de senaste årtiondena har arbetat med 
konstitutionella frågor: 1973 års fri- och rättighetsutredning, Rättighets-
utredningen,  Grundlagskommittén,  Folkstyrelsekommittén, Fri- och rättighets- 
kommittén, Grundlagsutredningen inför EU och 1999 års författningsutredning. 
De utredningarna har inte varit av direkt betydelse för förvaltningspolitikens 
utformning. Det kan däremot den under år 2004 tillsatta utredningen med uppgift 
att göra en samlad översyn av regeringsformen komma att få (dir. 2004:96). Den 
kommittén, som skall redovisa sitt arbete före utgången av år 2008, skall framför 
allt inrikta sitt arbete på att stärka och fördjupa den svenska folkstyrelsen och öka 
medborgarnas förtroende för demokratins funktionssätt. Den skall bl.a. göra en 
utvärdering och översyn av valsystemet, valkretsindelningen, fyraprocentspärren 
och systemet med utjämningsmandat samt regeringsbildningsprocessen. Den skall 
vidare se över bestämmelserna om folkomröstning och domstolarnas roll i det 
konstitutionella systemet och överväga om det bör inrättas en författningsdomstol. 
Kommittén har en uppgift som mera direkt berör förvaltningspolitik och 
regeringens styrning av statlig verksamhet, nämligen att se över möjligheterna att 
öka öppenheten vid tillsättningar av högre statliga tjänster. 
 
   Det bör noteras att olika utredningars och regeringars förslag under 1980- och 
1990-talen i hög grad präglades av svensk debatt, svensk lagstiftning och svenska 
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organisations-, styr- och ledningsformer. Som exempel vill jag påminna om de tre 
viktigaste utredningarna rörande styrning under dessa år. 
 
   Förvaltningsutredningen behandlade i sitt slutbetänkande år 1983 framför allt 
styrningens konstitutionella grundvalar, regeringens styrande funktion, 
förvaltningens ökade självständighet samt styrning och ansvar, allt ur ett svenskt 
perspektiv. Verksledningskommittén behandlade i sitt slutbetänkande år 1985 
framför allt budgetprocessen, revisionens roll och myndigheternas styrelser och 
råd. Regeringens proposition i anledning av de båda utredningarna berörde 
konstitutionella frågor samt lednings- och styrningsfrågor ur ett svenskt 
perspektiv. 
 
   Förvaltningspolitiska kommissionen behandlade i sitt slutbetänkande år 1997 
bl.a. styrningen, detta också ur ett svenskt perspektiv. Samma gällde också för 
regeringens proposition år 1998 om statlig förvaltning i medborgarnas tjänst. I be- 
tänkandet och i propositionen sägs dock att internationaliseringen ställer 
statsmakterna och myndigheterna inför nya uppgifter och arbetsformer. 
 
   Omvärlden och den internationella utvecklingen, liksom olika principiella frågor 
rörande styrningens innehåll och utformning, har emellertid behandlats i flera av 
de vetenskapliga arbeten och rapporter som jag tidigare omnämnt, exempelvis 
nämnda arbeten av Bengt Jacobsson, Björn Rombach och Göran Sundström samt i 
några rapporter utgivna av Förvaltningspolitiska kommissionen. Det är rimligt att 
anta att den internationella och principiella debatten under 1980- och 1990-talen, 
liksom utredningsarbetet inom bl.a. OECD, var väl känd bland många forskare 
och tjänstemän inom riksdag, Regeringskansli och myndigheter. Det är också 
rimligt att anta att Förvaltningspolitiska kommissionens konstaterande att 
styrningen också rymmer problem, flera av mer grundläggande karaktär, berodde 
på att flera forskare ingick i denna utredning. 

 
   Men huvudbilden är dock att det bland politiker och tjänstemän har förts en 
svensk debatt, en debatt som inte inrymt särskilt mycket av principiella 
överväganden. En annan sak som bör noteras är att besluten år 1987 och 1998 inte 
bara handlade om resultatstyrning. De gällde också i hög grad 
organisationsmakten och utnämningsmakten, vilket illustrerar vad jag framhåller i 
denna studie att styrning kan och bör ske genom samverkan mellan olika metoder. 
 
    Jag kommer att i ett följande avsnitt kort nämna om några utredningar som 
framlagts eller tillsatts under år 2007. 
 
 

2.3  NYA FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
I boken Förvaltningspolitik i förändring, utgiven år 1995 av Riksrevisionsverket, 
sägs att en mer sammanhållen och medveten politik riktad mot förvaltningen – en 
förvaltningspolitik – växte fram under 1970-talet, som ett medel att lösa problem 
inom hela eller stora delar av förvaltningen. Författarna till boken menade att även 
om regering och riksdag strävade efter att samtidigt uppnå flera olika mål kunde 
vissa tyngdpunktsförskjutningar skönjas. Under senare delen av 1970-talet stod 
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effektiviteten i centrum för förvaltningspolitiken, under 1980-talet medborgar-
servicen och under de senaste sju-åtta åren har besparings- och styrfrågor 
dominerat. Skulle den boken ha utkommit några år senare hade författarna kanske 
använt etiketten besparings- och styrfrågor för hela 1990-talet och inte bara om de 
senaste sju-åtta åren (alltså perioden 1988 – 1995). 
 
    I andra studier beskriver man utvecklingen från 1950-tal till 1990-tal i termer 
som folkstyrd förvaltning, lagstyrd förvaltning och marknadsstyrd förvaltning. 
Med folkstyrd förvaltning menar man att förvaltningen skall vara politiskt 
styrbar, dvs. att de politiska program som flertalet av väljarna har röstat på skall 
genomföras inom förvaltningen i enlighet med de styrandes värderingar. Det 
innebär att tjänstemännen lojalt skall arbeta för varje sittande regering, oberoende 
av vilka egna värderingar de har. Med lagstyrd förvaltning menar man att 
förvaltningen skall följa gällande lagar. Med marknadsstyrd förvaltning menar 
att förvaltningens arbete skall präglas av marknaden, av ”brukarinflytande”, av 
”servicekultur” och av konkurrens mellan olika sätt att arbeta och att organisera 
arbetet. Den aktuella förvaltningspolitiken kan sägas ha inslag av samtliga dessa 
element. 
 
    Det är svårt att sammanfatta de senaste 20 – 30 årens utveckling i några få 
etiketter. Det finns flera utvecklingstrender. Några har präglat hela perioden 
1975 - 2006. Några inslag har tillkommit, några har fått minskad, andra ökad 
betydelse. Några har fått starkare genomslag inom vissa myndighets- och 
verksamhetsområden, andra har fått svagare genomslag. Den miljö i vilken 
förvaltningen har att arbeta har förändrats på många sätt. Förvaltningen har att 
verka i en miljö fylld av mål- och rollkonflikter. Det finns några grundläggande 
värderingar som har gällt huvuddelen av perioden. Som exempel kan nämnas 
effektivitet, förnyelse och utveckling. En annan sak är i vad mån dessa värde-
ringar fått genomslag i förvaltningens vardagsarbete. Det finns några 
formuleringar som kan sägas vara konjunkturberoende, exempelvis talar man 
mera om besparingar och nedskärningar i ett statsfinansiellt kärvt läge. Allt detta 
gör att det är svårt att ge en klar och entydig bild av förvaltningspolitikens 
utveckling under de senaste 20-30 åren. 
 
    Några inslag i utvecklingen vill jag emellertid sammanfattningsvis nämna. Jag 
återkommer till flera av dem i kap. 4 och 5. 
 
   - Den offentliga verksamheten har vuxit i omfattning, i kostnader och i antal 
sysselsatta. Den verkar inom nya områden, vilket medför nya lagar och nya 
myndigheter. Den verkar i nya former. Uppgifterna har ändrat karaktär, från 
traditionell myndighetsroll – ”handlägga ärenden”, rättstillämpning, tillstånd, 
besvär etc. - till mera av planerings-, service- och tjänsteroll. Det är i första hand 
den kommunala sektorn som har vuxit, medan den statliga har minskat. Många 
uppgifter har förflyttats, ibland från staten till kommunerna, ibland från 
kommunerna till staten. Flera verksamheter, t.ex. post, telefon, järnvägar, har 
bolagiserats. Det finns ett ökat inslag av resultattänkande och marknadstänkande i 
förvaltningen. 
 
   - Den offentliga sektorn har nästan årligen omorganiserats. Nya myndigheter 
har tillkommit, andra har försvunnit. Det finns olika skäl för förändringar, t.ex. 
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vilja att decentralisera och att renodla verksamheter, att särskilja utredande och 
granskande, utvecklande och främjande uppgifter. Under främst 1980-talet talade 
man mycket om decentralisering av ansvar och resurser, dels genom 
överflyttning från staten till kommunerna, dels inom statsförvaltningen, från 
regering och myndigheter till regionala och lokala statliga organ. Förvaltningen 
skulle komma ”närmare medborgarna”. Under senare år har det funnits en tendens 
till centralisering, bl. a. har flera myndighetskoncerner omorganiserats till en-
myndigheter. Sådana omorganisationer har motiverats av effektivitetsskäl samt av 
större nationell samsyn och ökad tydlighet. En effektivare ekonomistyrning har 
också inneburit en starkare central styrning. 
 
   - Vidare har många myndigheter omlokaliserats. Tidigare fanns de flesta 
centrala myndigheter i Stockholm, numera finns sådana myndigheter i nästan alla 
län. Hälften av myndigheterna har sitt huvudkontor, i många fall all personal, i 
Stockholms län, i flertalet fall i Stockholms stad. Senare års omorganisationer 
inom exempelvis Försäkringskassan och Skatteverket har inneburit att många 
lokala kontor har lagts ned och att arbetsuppgifter har koncentrerats till ett 
begränsat antal regionala kontor, alltså en geografisk centralisering till färre orter. 
 
   - Den svenska förvaltningen är i hög grad fragmenterad och sektoriserad. Den 
är svår för medborgarna att överblicka. Det finns en brist på sammanhang mellan 
förvaltningens olika delar. Detta medför risk för dubbelarbete, alternativt att 
ingenting görs. Allt detta leder till svårigheter att överblicka och styra. 
 
   - Myndigheternas inre arbete har på många sätt förändrats. Framför allt har 
informationsteknologin förändrat myndigheternas vardag. Kraven på 
tillgänglighet och öppenhet har ökat, bl.a. till följd av den tekniska utvecklingen. 
Man talar nu om 24-timmarsmyndigheten, som innebär att myndigheterna skall 
vara elektroniskt tillgängliga dygnet runt. Medborgarna skall kunna inhämta 
information och lämna uppgifter vid alla tider och från alla platser. Det har 
emellertid gått sakta för många myndigheter att introducera 24-timmarstänkandet. 
Myndigheterna säger sig inte ha tillräckliga resurser för att snabbt genomföra en 
sådan omfattande omvandling och många menar att statens styrning varit otydlig. 
Man talar också alltmer om nätverkssamhället, om nätverk med olika aktörer, 
statliga och kommunala organ, företag och organisationer. Nätverksorganisation 
är inte någon ny organisationsnivå utan ett sätt att samverka för att lösa 
gemensamma problem. En sådan modell medför att ett organ, t.ex. regeringen, 
inte kan styra och nå resultat enbart genom detaljerade lagar och regler, 
uppgifterna fullgörs i samverkan mellan olika aktörer och framgång nås genom 
samverkan i olika former. Denna förändrade verklighet medför ökade krav på en 
aktiv personalpolitik, på personalutbildning och personalutveckling och på en ny 
förvaltningskultur, ett nytt sätt att tänka och arbeta. 
 
   - Förvaltningen är på väg att förändras – för att använda inom statsvetenskapen 
numera gängse terminologi – från governing i traditionell, hierarkisk modell, till 
governance, icke-hierarkiskt samspel mellan olika statliga och kommunala organ, 
företag och organisationer. Governance innebär att många aktörer medverkar till 
att utforma samhällets politik. 
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   - Mera av internationellt samarbete, framför allt till följd av Sveriges 
medlemskap i EU. Detta har medfört nya arbetsuppgifter och arbetsformer, nya 
krav på kunskaper om institutioner, regler och procedurer, på förmåga att hantera 
olika förvaltningstraditioner, på förhandlings- och språkkunnande. Det finns inte 
längre lika klara gränser mellan inrikespolitik och utrikespolitik. Omvärlds-
förändringar, europeisk integration, globalisering påverkar i allt högre grad den 
svenska förvaltningens arbete 
 
   - Större resultatkrav medför ökade krav på effektivitet och produktivitet, på 
uppföljning och utvärdering av verksamheten. 

 
    Den svenska förvaltningen har alltså präglats av många förändringar under de 
senaste 20-30 åren. Det är dock svårt att hävda att det finns någon tydlig och 
genomtänkt förvaltningspolitisk strategi bakom flera av förändringarna. De har 
kommit som en följd av andra förändringar och händelser. 

 
    Samtidigt präglas svensk förvaltning av betydande stabilitet, av tradition och 
”låsta” strukturer. Det finns mycket av särintressen och maktintressen, 
revirbevakning inom och mellan myndigheter. Förändringar tar tid. Det skall 
utredas, planeras, beslutas, utbildas, informeras, implementeras. Samtidigt: Ibland 
sker förändringar snabbt, oväntat, oförberett. Det finns bland många anställda en 
distans, en skepsis till nya signaler. ”Vi har hört det förut”,  alternativt    ”Så har vi 
aldrig gjort förut”, säger många då nya idéer introduceras. Detta påverkar 
attityderna till nya organisations-, styr- och ledningsfunktioner, bl.a. resultat-
styrningen. För många är nya signaler nya också om de är 15 år och äldre. 
 
    Då man ibland säger att Axel Oxenstierna (1583-1654) fortfarande präglar 
svensk förvaltning säger man inte bara att han var en ovanligt dugande 
administratör, man säger också och framför allt att svensk förvaltning i mycket är 
fast i gamla idéer och tankebanor. 
 
 

2.4  NÄSTA STEG? 
 
Vad kommer att hända de närmaste åren?  Min studie omfattar perioden 2002 – 
2006, men en naturlig följd av en sådan granskning är att fundera över om några 
förändringar av nuvarande förvaltningspolitik kan komma att ske under de 
närmaste åren. 
 
    Vi kan först fundera över vad som kanske hade hänt om något regeringsskifte 
inte hade inträffat i oktober 2006. I budgetpropositionen för år 2006 säger 
dåvarande regering att det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet från år 
2000 har fått ett brett genomslag i förvaltningen samtidigt som myndigheternas 
utvecklingsarbete har intensifierats. Det finns dock skäl att nu ge 
förvaltningspolitiken en delvis ny inriktning och prioritering. 
”Förvaltningspolitiken skall i framtiden i större utsträckning inriktas på att 
modernisera statsförvaltningen som helhet, att öka nyttan av insatta resurser samt 
att motverka sektorisering och fragmentering för en sammanhållen statsför-
valtning i medborgarnas tjänst.” (prop. 2005/06:1, utgiftsområde 2, s. 24). 
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    ”En delvis ny inriktning och prioritering”. I en bilaga till nämnda 
proposition (bilaga 1, s.7 ff) redogör dåvarande regering kortfattat för den fortsatta 
inriktningen av förvaltningspolitiken. Där sägs att svensk statsförvaltning fungerar 
bra, men att statsförvaltningen som helhet bör moderniseras och att man bör 
åstadkomma mer med samma resurser. ”Utmaningen ligger i att bevara den 
svenska modellens fördelar och samtidigt stärka helheten, bl.a. genom bättre 
utnyttjande av kunskap, teknik och nya arbetsformer, men också genom förbättrad 
styrning och ett klimat som främjar innovation, lärande och nytänkande i 
förvaltningen.” 
 
    Inriktningen för förvaltningspolitiken formuleras i tre sammanhängande 
strategier: 
 
    - En sammanhållen förvaltning 2010 
    - En effektiv och rättssäker förvaltning 
    - En innovativ och lärande förvaltning. 
 
    Inriktningen av strategierna preciseras endast på ett par punkter. Renodlingen 
av den statliga verksamheten bör fortsätta och det statliga åtagandet prövas med 
stor omsorg. Den statliga myndighetsstrukturen måste omprövas och förändras 
och antalet små myndigheter minska. Någon precisering av formuleringarna 
”sammanhållen förvaltning” och ”innovativ och lärande förvaltning” görs inte. 
Det kanske var tänkt som en uppgift för den nya förvaltningsmyndigheten, Verket 
för förvaltningsutveckling, Verva, att utarbeta underlag för svar på dessa frågor. 
Formuleringen ”effektiv och rättssäker förvaltning” är värd att notera. I gällande 
förvaltningspolitiska handlingsprogram anges ju tre grundläggande värden, 
nämligen demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Den första punkten – 
demokrati – omnämns alltså inte i det nya programmet.  I övrigt sägs i 
budgetpropositionen att regeringen kontinuerligt arbetar med att utveckla 
styrningen av statsförvaltningen och att arbetet med att utveckla mål- och 
resultatdialogerna fortsätter. Liknande formuleringar – t.ex. att arbetet med att 
utveckla styrningen fortsätter – har förekommit många gånger under de senaste 15 
åren. 

 
     Dåvarande kommun- och finansmarknadsministern, tillika förvaltnings-
minister, Sven-Erik Österberg redovisade i augusti 2006 en förvaltningspolitisk 
programförklaring. Han menade att svensk offentlig förvaltning fungerar väl 
och att den står sig gott i internationell jämförelse. Sverige har därför en mycket 
bra grund att stå på för att möta framtidens utmaningar och göra en bra förvaltning 
ännu bättre. Han skisserade en övergripande vision för regeringens förvaltnings-
politik, en sammanhållen förvaltning i medborgarnas tjänst. Han angav tre mål för 
förvaltningspolitiken: 
 
    - Offentliga tjänster skall bli mer tillgängliga, bl.a. genom strategisk IT-
användning och servicekontor nära medborgare och företag. 
    - En förvaltning som gör rätt saker på rätt sätt, bl.a. genom en tydlig 
förvaltningsstruktur och ett tydligare ansvar för myndigheternas verksamhet. 
   - Riksdag och regering skall få bättre grepp om förvaltningens resultat, bl.a. 
genom ökad användning av utvärderingar vid styrning av myndigheter, tydligare 
principer för tillsyn och bättre uppföljning av hela förvaltningen. 
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    Så kom emellertid ett regeringsskifte i oktober 2006 och därmed nya 
förutsättningar för det fortsatta förvaltningspolitiska reformarbetet. 
 
    Regeringsförklaringar brukar inte innehålla några förvaltningspolitiska 
programförklaringar och så var inte heller fallet denna gång. Två frågor berördes. 
Dels sägs att utnämningspolitiken skall reformeras med utgångspunkt i 
regeringsformens stadga att vid statliga utnämningar endast fästa avseende vid 
sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Dels sägs att en myndighet, 
Arbetsmarknadsverket, skall reformeras i grunden. Den statliga verksamheten 
skall styras av klara och entydiga mål och utformas oberoende av dagspolitiska 
hänsyn. 
 
    Den nya regeringens program på det förvaltningspolitiska området redovisades 
mera utförligt i budgetpropositionen för år 2007 och i 2007 års ekonomiska 
vårproposition. 

 
    I budgetpropositionen, avsnittet Politikområde Effektiv statsförvaltning, ingår 
ett avsnitt om styrning, ledning och verksamhetsutveckling samt en bilaga om 
statsförvaltningens utveckling. Här sägs bl.a. att målet är att skapa en effektiv 
statsförvaltning med hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för 
beslutsfattare, medborgare och näringsliv. Såväl den nyare formuleringen – att 
statsförvaltningen skall vara rättssäker och effektiv och medborgarorienterad – 
som den äldre – att statsförvaltningen skall uppfylla höga krav på rättssäkerhet, 
effektivitet och demokrati – används. (prop. 2006/07:1, utgiftsområde 2, s. 20 ff). 
 
    Den nya regeringens initiativ redovisas i 13 punkter. Jag vill särskilt nämna 
några. 
 
    - Översyn av den statliga förvaltningens organisation. Den utredningen tillsattes 
i slutet av år 2006 med uppgift att klargöra vad som bör vara statliga åtaganden, att 
skapa goda förutsättningar för regeringens styrning av den statliga verksamheten, 
att få till stånd en tydlig och mer överskådlig förvaltningsstruktur, att öka 
myndigheternas förmåga att bidra till effektivisering samt att granska och ompröva 
myndigheternas opinionsbildande och konkurrensutsatta verksamheter. Uppdraget 
skall redovisas i två etapper, en första i december år 2007 och en andra i december 
år 2008. (Dir 2006:123). 
 
    - Tydligare ansvar för myndigheternas verksamhet, bl.a. sägs att ambitionen är 
att styrelser med  begränsat ansvar inte skall förekomma. 
 
    - En stärkt utvärdering av myndigheterna och den statliga verksamhetens 
effekter. Regeringen vill i ökad utsträckning använda sig av externa utvärderingar, 
något som kan medföra att den årliga resultatstyrningen kan avlastas. 
 
    - En utveckling av den ekonomiska styrningen. Här nämns bl.a. pågående 
utvärdering av resultatstyrningen och pågående dialog mellan regeringen och 
riksdagen rörande vilken resultatinformation som riksdagen behöver ha tillgång 
till. 
 
    -  Servicekontor nära medborgare och företag genom ökad lokal samverkan. 
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    - Bättre service genom elektronisk förvaltning. Regeringen vill stärka styrningen 
av den förvaltningsgemensamma utvecklingen, bl.a. skall obligatorisk elektronisk 
hantering av fakturor ske fr.o.m. år 2009. 
 
 
    Härtill kommer att riksdag och regering under kommande år har att behandla 
Ansvarskommitténs slutbetänkande (SOU 2007:10) med överväganden och 
förslag rörande struktur och uppgiftsfördelning i hela samhällsorganisationen, 
relationen mellan staten, landstingen och kommunerna, men också relationerna 
mellan regeringen och de statliga förvaltningsmyndigheterna. Det betänkandet 
handlar ju främst om läns- och regionkommunindelningen, men ett beslut som i 
huvudsak skulle följa kommitténs förslag skulle också få konsekvenser för den 
statliga förvaltningsorganisationen. 

 
   Regeringen fick under våren 2007 ytterligare ett underlag för sina överväganden 
rörande statsmakternas framtida styrning av myndigheterna, nämligen 
Ekonomistyrningsverkets rapport, Resultat och styrning i statsförvaltningen. 
 
    Den rapporten innehåller en analys av mål- och resultatstyrningens och 
ramanslagets styrkor och svagheter samt metodernas utveckling och nuvarande 
tillämpning i statsförvaltningen. Uppgiften har också varit att pröva och 
ifrågasätta mål- och resultatstyrningens tillämpning. ESV menar att 
resultatstyrningen i hög grad har medverkat till att det numera finns ett tydligt 
resultatfokus i statsförvaltningen. Den bör därför också i framtiden vara ett 
styrmedel för riksdag och regering på kort och lång sikt. Den nuvarande 
tillämpningen har emellertid brister, den har blivit alltför formbunden och 
reglerad. Alla myndigheter styrs i ett och samma system. Denna styrform bör 
därför inte längre vara en huvudregel, den bör vara ett styrmedel bland andra. 
Styrningen bör situations- och verksamhetsanpassas och inte användas med 
automatik. 
 
    Rapporten innehåller många kritiska och konstruktiva synpunkter. Jag 
instämmer i många av slutsatserna och i den grundsyn som präglar rapporten, 
nämligen att styrningen skall vara tydligt inriktad på mål och resultat och att 
styrbehovet skall avgöra kombinationen av styrmedel, varvid resultatstyrningen är 
endast ett styrmedel bland andra. 
 
   Av särskilt intresse för min studie av riksdagens och regeringens styrning av 
myndigheterna är slutligen den utredning rörande utvärdering av 
resultatstyrningen som dåvarande regering tillsatte i juni 2006. Som jag tidigare 
nämnt i detta kapitel menade Förvaltningspolitiska kommissionen år 1997 att en 
översyn av resultatstyrningen borde ske, men regeringen stannade i sin 
proposition år 1998 om förvaltningspolitiken för att säga att resultatstyrningen 
borde vidareutvecklas och förbättras. Först år 2006 får alltså en särskild utredare i 
uppdrag att utvärdera styrformen resultatstyrning. 
 
   Det sägs i direktiven (Dir. 2006:30) att utredaren skall lämna förslag till hur 
resultatstyrningen bör förändras och utvecklas och även ange vilka förutsättningar 
det kräver och vilka begränsningar som finns. Utredaren skall bedöma i vilka 
avseenden styrformen fungerat väl och beskriva och analysera de problem som 
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finns och lämna förslag till hur resultatstyrningen i praktiken bör förändras och 
utvecklas. Två viktiga utgångspunkter anges i direktiven: 
 

- Den svenska förvaltningsmodellen, med en hög grad av delegerat ansvar för 
myndigheterna, skall inte ändras. 

- Resultatstyrningen skall även i fortsättningen ses som en del av den 
ekonomiska styrningen och bör även framdeles utgöra ett centralt inslag i 
den statliga budgetprocessen. 

 
              Denna utredning, Styrutredningen, lämnade i november år 2007 sitt förslag,  
          Att styra staten – regeringens styrning av sin förvaltning (SOU 2007:75). Denna 
          redovisning baseras på betänkandets egen sammanfattning (s. 11-25). 
 

   Styrutredningen har på basis av nämnda direktiv formulerat två grundfrågor för 
sitt arbete, dels hur skall regeringen styra och kontrollera sin förvaltning för att 
denna på bästa sätt skall förverkliga regeringens politik, dels vilken information  
som kan och bör tas fram om statlig verksamhet och vilka krav som kan ställas på 
informationen och vem som skall ta fram den? 
 
   Utredningen redovisar vad man kallar ”en ny syn på regeringens styrning av 
förvaltningen”. Den föreslår bl.a.: 

 
- att instruktionen skall vara det centrala dokumentet för regeringens styrning 

av verksamheten, 
- att verksamhetsdelen i regleringsbreven avskaffas, de skall endast innehålla 

de finansiella villkoren för respektive myndighet, 
- att verksamhetsstrukturen avskaffas, 
- att myndigheterna i årsredovisningen skall redovisa inriktningen, 

omfattningen och kostnaderna för verksamheten. 
- att nuvarande budgetunderlag ersätts av ett beräkningsunderlag, 
- att underlag för omprövningar i huvudsak bör tas fram utanför de berörda 

myndigheterna, 
- att budgetpropositionen bör renodlas till ett framåtriktat dokument och att 

Årsredovisningen för staten bör vara det centrala redovisningsdokumentet 
för den statliga verksamheten, 

- att regeringen i särskilda skrivelser till riksdagen skall beskriva utvecklingen 
på olika områden och analysera effekterna av statens verksamhet. 

 
     Utredningen konstaterar att förslagen ”förutsätter förändringar i arbets-
uppgifter, arbetssätt och delvis andra relationer både inom Regeringskansliet och 
mellan Regeringskansliet och myndigheterna”. (s. 24). Den säger bl.a. att 
”informella kontakter mellan Regeringskansliet och dess myndigheter är ofrån-
komliga och önskvärda samt ett viktigt inslag för att styra och utbyta infor-
mation”. (s. 16). Formerna för informella kontakter mellan Regeringskansli och 
myndigheter bör diskuteras. Ett ofta använt uttryck i betänkandet är ad hoc 
(tillfällig, special). 
 

             Utredningens förslag överlämnades då jag i huvudsak hade slutfört mitt arbete, 
 varför jag endast kortfattat kan beröra utredningens förslag. Jag vill dock här kon- 
statera att utredningens förslag till förändringar är långtgående i relation till 
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direktiven och till nuvarande rollfördelning mellan riksdag, regering/ regerings-
kansli och myndigheter. Utredningen och jag gör emellertid likartade 
bedömningar av nuläget på flera punkter, men utredarens slutsatser är på några 
punkter mera långtgående.                     

 
    Denna genomgång visar att det under kommande år kommer att finnas ett 
omfattande underlag för en prövning av samtliga tillgängliga styrmedel, 
inklusive resultatstyrning. Det finns sålunda förutsättningar för en bred 
förvaltningspolitisk debatt under de närmaste åren. Regeringen har aviserat att den 
kommer att lämna en förvaltningspolitisk skrivelse eller proposition till riksdagen 
under mandatperioden, alltså senast under våren 2010. 
 
   Statsmakterna har genom detta breda underlag en unik chans, en chans som man 
kan fånga upp eller missa. Regering och riksdag kan samla huvuddelen av detta 
underlag (Ansvarskommitténs förslag om framtida läns- och regionindelning är så 
omfattande och speciellt att det nog bör behandlas separat) till en förvalt-
ningspolitisk proposition om förvaltningens ledning och styrning m.m. Regering 
och riksdag kan också behandla varje förslag för sig och då förändra ett delområde 
i taget under en flerårsperiod. Det finns skäl för båda alternativen, men om man 
vill ha en samlad och genomtänkt förvaltningspolitik där de olika delarna passar 
in i varandra bör valet vara lätt. 
 
    Det är inte lätt att nu bedöma i vilken grad förslag och debatt kommer att 
präglas av partipolitiska skiljelinjer. I flera frågor förefaller de politiska partierna 
ligga ganska nära varandra, men de kan naturligtvis ändå komma att förorda olika 
lösningar. Det finns inte några väsentliga ideologiska skillnader mellan partierna, 
däremot skillnader i delfrågor, t.ex. synen på marknadstänkande och 
centralisering/decentralisering och EU:s roll. Dessutom kan skillnader uppkomma 
beroende på aktuell position vid beslutstillfället; regering eller opposition. 
 
    Det bör betonas att samtidigt som ett omfattande utredningsarbete om den 
framtida förvaltningspolitiken sålunda pågår, sker betydande förändringar i 
myndigheternas inre arbete. Sådana begrepp som processorientering, styrkort, 
resultatkontrakt och ISO-certifiering är fortfarande ganska okända inom många 
myndigheter, medan andra, framför allt större myndigheter, kommit långt i sitt 
interna utvecklingsarbete. Kundorientering, kvalitetssäkring och resultat-
orientering blir allt vanligare begrepp i svensk förvaltning. Den utvecklingen 
kommer att fortsätta. Utredningar och regeringsskiften – liksom vetenskapliga 
granskningar – kan påskynda eller fördröja utvecklingen. Den måste emellertid 
fortsätta om förvaltningen skall bli en levande kraft i ett föränderligt samhälle. 
 
    Det bör också betonas att Sverige inte är unikt. I många länder sker för-
ändringar av förvaltningspolitikens inriktning och innehåll. OECD publicerade år 
2005 en översiktlig redogörelse för den förvaltningspolitiska utvecklingen i 
medlemsländerna (OECD: Modernising Government, The way forward). I denna 
sägs bl.a.: ”In the past 20 years, governments have made major changes to the 
way they manage the public sector. Most OECD public administrations have 
become more efficient, more transparent and customer oriented, more flexible, 
and more focused on performance.” (s. 10). I rapporten nämns följande exempel 
på reformområden: open government – enhancing public sector performance – 
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modernising accountability and control – reallocation and restructuring – the use 
of market-type mechanisms – modernising public employment. (s. 11 f). 
 
    I rapporten sägs också att alla länder är påverkade av globala trender, också 
inom förvaltningspolitiken. Det finns emellertid inga universalmetoder för att 
hantera förvaltningsproblem, ”there are no public management cure-alls”. History, 
culture and the stage of development give governments different characteristics 
and priorities.--- Goverments must adapt to constantly changing societies. It is not 
a matter of one-off “reform” but of having a whole-off-government public 
management policy capability that enables governments to make adjustments with 
the total system in mind. Effective public management policies need clear 
problem diagnosis and outcome evaluation.” (s. 13). 

 
    Detta gäller också Sverige. Det finns inga “engångsreformer” som löser alla 
problem. Effektiv förvaltningspolitik kräver en fortsatt problemanalys och 
utvärdering samt förmåga och vilja att förändra med hänsyn till 
samhällsutvecklingen. 
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3. STYRNING  -  TEORIER  OCH  METODER 
 
 

En utgångspunkt för all styrning av den statliga förvaltningen är       
folksuveränitetsprincipen: All makt utgår från folket. Folkstyrelsen förverkligas 
genom ett representativt statsskick, en riksdag, som bl.a. stiftar lag, beslutar om 
skatter och bestämmer hur statens medel skall användas. Denna riksdag utser 
också en statsminister, som sedan själv bestämmer vilka statsråd som skall ingå i 
regeringen. Regeringen skall ”styra riket” och ett Regeringskansli skall bistå 
regeringen i uppgiften att styra, medan administrativt självständiga myndigheter 
har att verkställa besluten. Detta är den ansvars- och uppdragskedja som präglar 
den svenska förvaltningsmodellen. 
 
    En annan utgångspunkt är att den offentliga makten skall utövas under lagarna. 
Maktutövningen skall vara lagbunden, beakta allas likhet inför lagen och vara 
saklig och opartisk. 
 
    En tredje utgångspunkt är att förvaltningspolitiken skall syfta till att skapa 
organisations-, styr- och ledningsformer som ger förutsättningar för att de 
grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet skall få 
genomslag i förvaltningen. 
 
    De två första punkterna anges i 1974 års regeringsform, den tredje i det 
förvaltningspolitiska handlingsprogrammet av år 2000. 
 

3.1  STYRNINGENS TEORIER 
 
Jag har i kap. 2 kortfattat skildrat förvaltningspolitikens förändring, bl.a. 
resultatstyrningens framväxt och utveckling. Jag betonade avslutningsvis att det i 
många länder har skett och sker förändringar i förvaltningspolitikens inriktning 
och innehåll. Sverige må på en punkt vara unikt genom modellen med 
administrativt fristående myndigheter och förbud mot ministerstyre, men är i 
andra viktiga avseenden involverat i internationell utveckling och debatt. Sverige 
har exempelvis påverkats i frågor rörande regeringens styrning av förvaltningen. 
Denna påverkan var märkbar redan under 1960-talet genom då framväxande idéer 
om styrning, planering, redovisning, kostnadsmedvetande och effektivitet. 
Internationell påverkan har fått ökad tyngd, främst via europeiseringen av svensk 
förvaltning och politik. 
 
    Internationella organisationer, såsom OECD och Världsbanken, har betytt 
mycket för utvecklingen av förvaltningspolitiken i många länder, inklusive 
Sverige. Exempelvis har OECD verkat för resultatorientering och bättre budget- 
och redovisningsmetoder. OECD har genom olika skrifter, konferenser och 
seminarier medverkat till att sprida nya idéer. Sverige har dessutom påverkats av 
den internationella utvecklingen inom resultatstyrningen. Results-Based 
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Management (RBM), Management by Results (MBR), och Management by 
Objectives (MBO)  har blivit välkända begrepp också i Sverige. 
 
    Som jag nämnde i kap. 2 är det förvånande att denna debatt i så ringa grad har 
speglats i svenska offentliga utredningar och beslut. Det svenska 
utredningsarbetet, liksom de politiska besluten i regering och riksdag, under 1980- 
och 1990-talen präglades i hög grad av svensk debatt, svensk lagstiftning och 
svenska organisations-, styr- och ledningsformer. 

 
   Jag skall återkomma till detta i kap. 5 och utgår i detta kapitel i huvudsak från 
svenska förhållanden, svensk debatt och svensk lagstiftning samt den organisation 
som gällde åren 2002-2006, de år min studie omfattar. Min granskning av 
styrningens teorier och metoder utgår från vad som sagts framför allt i nämnda 
utredningar, regeringsförslag och riksdagsbeslut. I dessa dokument talas om att 
ompröva, utvärdera och utveckla förvaltningen och om att tydliggöra den politiska 
styrningen av förvaltningen. Utredningar och beslut har i hög grad handlat om 
organisation och styrning av förvaltningen, om myndigheternas ledningsformer 
och om kvalitetsutveckling och kompetensförsörjning. Det betyder att 
utredningarna och besluten  har omfattat flera olika sätt att styra, men regeringen 
har samtidigt uttalat att resultatstyrningen är ett av regeringens främsta redskap för 
att få en effektiv förvaltning. Regeringens program kan därför sammanfattas i 
följande punkter. 
 
   -   Målet för styrningen är att riksdagens och regeringens politiska riktlinjer skall 
få   genomslag i förvaltningens arbete. 
  - Styrningen skall bygga på de värden som skall prägla svensk 
förvaltningspolitik, demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. 

      -   Styrningen skall ske med olika metoder, men resultatstyrningens roll betonas. 
   - Mål skall anges för verksamheten och resultatinformation skall tas fram 
systematiskt och resultat skall analyseras och bedömas mot uppställda mål. 
 
   Det är detta program, i huvudsak utvecklat under l980- och 1990-talens 
förvaltningspolitiska debatt, som utgör den principiella grunden för regeringens 
styrning av förvaltningen. Två omständigheter betonades särskilt i samband med 
1987 års beslut om ledning av den statliga förvaltningen. 
 
   - En konstitutionell bakgrund: Folkviljan skall få ett omedelbart och effektivt 
genomslag i reformarbete och samhällsförvaltning. Regeringen kan och bör styra 
sina myndigheter på ett tydligare sätt, samtidigt som myndigheterna bör få större 
frihet att fullgöra sin verksamhet. 
 
   - En statsfinansiell bakgrund: Den offentliga sektorns effektivitet måste 
förbättras, tillgängliga resurser utnyttjas på ett bättre sätt och formerna för en mål-
och resultatorienterad styrning måste utvecklas. 

 
       

   Min studie av hur staten styrs utgår från detta program och den bakgrund som 
har medverkat till att forma programmet. 
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   Jag vill särskilt understryka orden ”betonades särskilt”. Det fanns naturligtvis 
flera bakgrunder. Dels den bakgrund som debatterna om och försöken med 
programbudgetering utgjorde. Den debatten och de försöken medverkade till att 
introducera nya synsätt kring planering och styrning i svensk förvaltning. Den 
bakgrunden har ingående skildrats i olika vetenskapliga arbeten (se kap. 2) och jag 
vill här endast tillägga att den förvisso var viktig. Dels den allmänpolitiska 
bakgrunden med den oro som de politiska partierna kände rörande stigande 
kostnader och begränsade resurser för att finansiera en stor offentlig sektor med 
otillräcklig effektivitet och växande byråkrati. Politikerna kände behov av att 
starkare förankra förvaltning och välfärd, att utveckla och förbättra de offentliga 
tjänsterna. Denna oro fanns såväl inom borgerliga regeringar åren 1976 – 1982 
samt 1991 – 1994 som inom socialdemokratiska regeringar 1982 – 1991  och 
1994 – 2006, vilka alla – från olika utgångspunkter – ville förnya och utveckla 
den offentliga sektorn och förstärka förvaltningens legitimitet. 
 
   Jag vill som underlag för min fortsatta analys försöka precisera innehållet i 
några nyckelord om styrning, om innebörden av olika termer och begrepp, som 
jag mött i svensk och internationell litteratur och i samtal med politiker och 
tjänstemän, detta för att klargöra några centrala begrepp inom resultatstyrningen. 
Jag använder i denna studie några termer och begrepp på ett ganska definitivt sätt, 
t.ex. talar jag om ”gängse definitioner” av resultatstyrning, och ger därmed kanske 
intryck av att innebörden är för alla klar och entydig genom att den är formulerad i 
riksdags- och regeringsbeslut och dagligen används av myndigheter och andra 
aktörer. Men många centrala formuleringar kan uppfattas olika, få olika innehåll 
för olika människor. Jag vill nämna fyra sådana ord: styra, mål, resultat och 
information. 
 
   Jag börjar med ordet styra. Styra kan ju betyda t.ex. bestämma, dirigera. 
kontrollera, leda. Det kan i detta sammanhang betyda bestämma genom klara 
besked i lagar och förordningar och i regleringsbrev. Det är då en formell och 
exakt styrning, ofta också en detaljstyrning. Men också besked i sådan form kan 
ge ett visst handlingsutrymme, myndigheten får själv handla inom vissa ramar. Ett 
ännu större handlingsutrymme får myndigheten om regeringen endast anger 
”övergripande mål och huvudsaklig inriktning” och då ger denna formulering det 
innehåll den brukar ha i vanligt språkbruk, dvs. en allmän och generell 
beskrivning av myndighetens uppgift, samtidigt som myndigheten själv får 
närmare bestämma vad den skall göra, hur och när något skall göras etc. 
 
   Styrning kan vidare ske genom påverkan av attityder och värderingar, t.ex. att 
genom rekrytering, utbildning och utveckling av medarbetare få dem positiva till 
en viss utveckling. 
 
   Ordet styra handlar inte bara om styrningens karaktär och styrka. Styra kan t.ex. 
handla om administration och organisation, om tillsättning av styrelse och 
myndighetschef och bör då närmare beskrivas under rubrikerna organisationsmakt 
och utnämningsmakt. Man kan också granska styrningens karaktär, och då tala om 
operativ styrning, då regeringen exempelvis i regleringsbrev preciserar vad en 
myndighet skall göra, ofta också när något skall göras, kanske t.o.m. hur det skall 
göras, detta trots att detaljstyrning inte skall ske. Styrningen kan vidare vara 
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kortsiktig, avse en begränsad period, eller långsiktig och då varje år beskrivas med 
samma formulering. 
 
   Med detta vill jag betona hur mångfacetterat ordet styra kan vara. Samma ord 
kan beskriva olika verkligheter. Jag har både i litteratur och i samtal mött ordet 
styra i olika sammanhang och med olika innehåll. Det är naturligt och innebär 
inga större problem om den styrande och den styrde är klara över innebörden. Det 
kan bli problem om den styrande och den styrde inte är klara över innebörden och 
har olika tolkningar av den, och av hur olika styrsignaler skall översättas och 
implementeras i myndigheten. Mitt intryck är att tolkningarna relativt ofta blir 
olika, vilket naturligtvis medför problem för verksamheten. 
 
   Jag har i mina samtal försökt förtydliga de intervjuades bild av ordet styra och 
mött olika tolkningar och reaktioner, beroende på bl.a. olika personers roll i 
politik och förvaltning. Jag har noterat att de flesta tjänstemän gör en mera formell 
tolkning, använder formuleringar och tänkesätt, som finns i instruktioner, 
regleringsbrev etc., medan de flesta politiker gör en friare tolkning, använder 
formuleringar och tänkesätt, som snarare bör rubriceras som informell styrning. 
 
   Jag vill nämna en speciell dimension av ordet styra, som har varit föremål för 
politisk debatt under senare år. Som regel brukar ju ordet i detta sammanhang 
avse regeringens styrning av myndigheternas vanliga verksamhet, men begreppet 
kan få en vidare innebörd och avse myndigheternas opinionsbildande verksamhet. 
Flera myndigheter skall ”verka för”, ”stödja” och ”stimulera”. Några myndigheter 
har en sådan roll särskilt uttalad, t.ex. Statens Folkhälsoinstitut, som skall främja 
”en god folkhälsa för alla”, och Konsumentverket som skall ”skydda 
konsumenternas hälsa och säkerhet”. Då vill regeringen via myndigheterna 
påverka, ”uppfostra”, ja styra människorna. Demokratiutredningen framhöll i sitt 
betänkande ”En uthållig demokrati” (SOU 2000:1) att den med oro såg hur 
myndigheterna allt oftare uppträdde som opinionsbildare utifrån ett snävt 
verksamhetsintresse, vilket enligt utredningen urgröper tilltron till myndigheternas 
opartiskhet. 
 
   Den kommitté som jag nämnde i kap. 2, Förvaltningskommittén, med uppgift att 
bl.a. granska omfattningen av myndigheternas opinionsbildande verksamhet 
framlade sitt betänkande (SOU 2007:107) vid en tidpunkt då jag i huvudsak hade 
slutfört mitt arbete, varför jag här endast kan nämna att kommittén visserligen 
menar att det är bra och önskvärt att myndigheterna bedriver opinionsarbete, men 
myndigheternas insatser på detta område bör präglas av saklighet och opartiskhet. 
Kommittén framhåller också att myndigheterna inte bör delta i sådant arbete i 
frågor som står inför politiskt avgörande. 
 
    Ett annat ord att närmare granska är mål, ett av de mest använda orden inom all 
styrning.  Med mål brukar man ange vad man vill uppnå eller genomföra. 
Ekonomistyrningsverket säger i sin Ordbok för ekonomisk styrning i staten att 
mål är ”en beskrivning av ett önskat resultat eller tillstånd vid en viss framtid 
tidpunkt. Jag kommer att i kap. 4 närmare tala om olika slag av mål i 
regleringsbreven och om den nivågruppering av mål som görs inom 
resultatstyrningen, nämligen mål för politikområden, för verksamhetsområden och 
för verksamhetsgrenar. Jag vill i detta avsnitt beröra några mer principiella 
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problem som jag mött under arbetets gång, i samtal och i litteratur, och också 
beröra frågan om huruvida politisk vilja kan formuleras i meningsfulla mål som 
kan användas för att styra, leda och kontrollera. 
 
   Tom Christensen m.fl. ställer i boken Organisationsteori för offentlig sektor 
(2005) frågan ”Vad är mål och värderingar?” De säger bl.a. följande: ”Mål avser 
att bidra till att påverka hur formella organisationer struktureras eller organiseras 
och därmed ge centrala riktlinjer för aktiviteterna i dessa. --- Mål kan vara viktiga 
för en ledning med hänsyn tagen till val mellan alternativ, och att kunna värdera 
och utvärdera de resultat som organisationen har uppnått. Mål kan medvetet vara 
oklara, eller vara oklara eftersom de reflekterar oenighet och komplexitet… 
Oklara mål  kan ge ledningen flexibilitet och göra det lättare att fatta beslut, men 
också skapa problem om var ansvaret ligger i ett politiskt-administrativt system. 
Mål … kopplas ofta till ett instrumentellt tänkesätt, något målrationellt, men kan 
också ha kulturella och symboliska aspekter.” (s. 102). 
 
   Författarna beskriver olika typer av mål, visionära eller officiella mål, 
operationella mål, informella mål, långsiktiga och kortsiktiga mål. De säger att 
”det som är mest typiskt för offentliga organisationer är att de generellt har 
komplexa och vaga mål och försöker prioritera många olika hänsyn och aktiviteter 
samtidigt. --- När mål är oklara kan det bero på att de avses vara oklara. Mål kan 
vara medvetet konstruerade så att de bygger broar mellan intressemotsättningar 
och verkar konfliktdämpande. Oklara mål ger också en organisationsledning 
betydande flexibilitet i hur dessa skall framställas och inte minst med hänsyn till 
om och hur de skall införas. Klara mål kan binda upp ledningen till mål som de 
vet är svåra att genomföra och som de därmed eventuellt kan få svårt att uppnå.” 
(s. 111). 
 
   De gör ett konstaterande som väl stämmer överens med mina slutsatser. Jag 
menar att följande formuleringar är giltiga för dagens resultatstyrning i svensk 
statsförvaltning: ”Som vi har varit inne på, skall ett mål- och 
resultatstyrningssystem idealiskt vara baserat på mål som politikerna formulerar, 
och dessa skall i sin tur reflektera önskemål och behov hos folket. Politiskt 
definierade mål skall därefter verkställas i en administrativ 
implementeringsprocess. Förvaltningen skall rapportera tillbaka om uppnådda 
resultat, och ett belönings- och straffsystem skall användas för att korrigera 
beteenden utifrån information om uppnådda resultat. I praktiken har detta ideal 
inte varit lätt att uppnå. Mål som sätts av politikerna utvecklas ofta nedifrån i 
förvaltningsapparaten. Dessa mål är ofta aktivitetsmål och resultatindikatorer, som 
har en tendens att bli aggregerade till politiska mål, vilket gör att de får en långt 
mer teknisk prägel än idealet skulle medge. Ett annat drag som kännetecknar detta 
system är att de förstärker fragmenteringen i den offentliga apparaten, eftersom 
målen som formuleras ofta är sektors-, organisations- och enhetsrelaterade, och 
inte tvärgående.” (s. 115). 
 
   Lena Lindgren diskuterar i sin bok Utvärderingsmonstret, Kvalitets- och 
resultatmätning i den offentliga sektorn (2006) vad som bör menas med mål i 
offentlig politik. Hon säger bl.a.: ”Målen är i stället nästan alltid vaga och 
vittfamnande, dessutom är de väldigt många och existerar på flera nivåer. --- Det 
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krävs (därför) ofta ett betydande inslag av tolkning för att avgöra innebörden i ett 
mål och dess relation till andra mål.” (s. 56). 
    
   Slutligen vill jag nämna att bl.a. Ekonomistyrningsverket i flera rapporter 
kritiserat formuleringarna av mål. ESV skiljer mellan vad man kallar ”riktiga 
mål”, dvs. mål som beskriver ett önskat resultat eller tillstånd vid en viss framtida 
tidpunkt, och mål, som egentligen borde benämnas åtgärdskrav. ESV har granskat 
utformningen av mål i regleringsbreven för 30 myndigheter åren 2006 och 2007 
och menar att andelen riktiga mål på politikområdesnivå är 73 procent, resten är 
åtgärdskrav eller en blandning av mål och åtgärdskrav. ESV – liksom Lena 
Lindgren i ovannämnda bok – menar att många mål är en mix av olika mål. Vissa 
delar i en målformulering kanske tar sikte på vilka egenskaper en process skall ha 
(t.ex. rättssäker handläggning), andra handlar om prestationer. 
 
   Jag nämnde tidigare att ordet styra kan beskriva olika verkligheter. Samma kan 
sägas om ordet mål. Många mål är egentligen inte mål utan krav på åtgärder. Mål 
kan vara övergripande eller detaljerade, de kan vara delmål, etappmål, kortsiktiga 
eller långsiktiga etc. Min slutsats blir densamma som beträffande ordet styra. Det 
innebär inga större problem om ordet mål har olika innehåll. Mål kan och skall 
vara av olika karaktär. Det kan emellertid vara problem för den styrande och för 
den styrde om de inte är klara över innebörden eller har olika tolkningar av 
innebörden, av vad som avses. Och hur olika styrsignaler skall översättas och 
implementeras i myndigheten. Mitt intryck är att tolkningarna relativt ofta blir 
olika, vilket naturligtvis medför problem för verksamheten. 
 
   Ett tredje ord att närmare granska är resultat. Vad är resultat? Ordböckerna 
brukar tala om utfall, följd, prestation, konsekvens. Ja, t.o.m. i svenska ordböcker 
nämns det engelska ordet output. 
 
   En kärnfråga i detta sammanhang är att avgöra vilka resultat som är värda att 
samla in för att analysera och bedöma verksamheten och vilka resultat som bör 
mätas och vara underlag för fortsatt styrning. Det sägs i budgetlagen att det skall 
finnas en tydlig koppling mellan mål, resultat och kostnad. Det är en vacker tanke. 
Men är den möjlig att uppnå? Det är till att börja med svårt att konstruera 
resultatmål och resultatmått. Skulle man ändå lyckas med det är det sedan svårt att 
klargöra den egentliga orsaken till olika utfall. Resultat kanske visar sig först efter 
flera år. Resultat kanske beror på någon annan åtgärd. Resultat kan ge positiva 
effekter på ett mål, negativa på ett annat. 
 
   Olika problem i samband med resultatmätning har behandlats i flera svenska 
och internationella arbeten om förvaltning. Som exempel vill jag nämna vad Hans 
de Bruijn säger i sin bok Managing Performance in the Public Sector (2002). Han 
börjar med att säga att resultatmätning kan ha en gynnsam effekt på offentlig 
förvaltning. Det kan t.ex. förstärka utveckling och kvalitet. Men så fortsätter han: 
”Strong criticism may be levelled against performance measurement. Performance 
measurement has a great many perverse effects: it may bureaucratize an 
organisation, killing all incentives for professionalism and innovation and causing 
performance measurement to lead mainly to strategic behaviour. Performance 
measurement may considerably widen the gap between political making and 
implementation.” (s. 5). 
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   Och Tom Christensen m.fl. säger i boken Organisationskultur för offentlig 
sektor (2005) att det i praktiken finns mindre kunskaper om uppnådda resultat och 
om offentliga organisationer som har blivit kostnadseffektiva eller ändamålsenliga 
än man skulle kunna förvänta sig. ”Man har problem med att skapa en logisk 
målkedja där övergripande huvudmål blir nedbrutna i delmål och 
resultatindikatorer. Det är svårt att i praktiken täcka in de yttersta leden i 
resultatkedjan. Den mest tacksamma uppgiften är att kontrollera att förvaltningen 
följer regelverk och att de rätta systemen är på plats. I stället för att undersöka 
samhällsmässiga effekter faller man ofta tillbaka på undersökningar av om det 
sker förändringar i sättet som offentliga organisationer planerar och samlar in 
information, i planers innehåll, styrrutiner och styrbeteende. Detta är en paradox 
eftersom huvudmålet med resultatstyrning är att tona ned fokus  på procedurer, 
processer och aktiviteter och koncentrera uppmärksamheten mot resultat.”  
(s. 190 f).  
 
   De betonar en annan viktig aspekt: ”Bristande resultatmätning kan också ses i 
samband med att resultatmålen har en tendens att bli triviala, okontroversiella, 
apolitiska och vaga. De resultatindikatorer som kan innehålla politiskt sprängstoff, 
har en tendens att utebli, och man sitter åter med neutrala och ofta lite politiskt 
relevanta indikatorer. I den politiska världen är det svårt att binda upp sig till 
indikatorer som inte är helt neutrala och odiskutabla. Detta medför att det är 
lättare att utveckla resultatindikatorer ju mindre politiserat sakområdet är och ju 
längre bort från den politiska nivån organisationen finns. Resultatstyrning blir 
svårare ju mer politiskt kontroversiellt ett sakområde är, och ju mer det präglas av 
inbyggda motstridande värderingar och hänsyn som är svåra att kvantifiera.” 
 (s. 191). 
 
   Resultatmålen har ”en tendens att bli triviala, okontroversiella, apolitiska och 
vaga” är ett hårt omdöme. Jag funderade ofta över den formuleringen í samband 
med min granskning av regleringsbreven (se kap. 4).  
 
   Jag vill slutligen illustrera svårigheten att få entydiga resultatbegrepp genom att 
återge några meningar ur en internrevisionsrapport från Sida. Myndighetens 
internrevision konstaterar bl.a. att ”… det råder oklarheter inom Sida när det 
gäller innebörden av och användningen av olika resultatbegrepp. 
Resultatstyrningen ifrågasätts av medarbetare bl.a. mot bakgrund av svårigheterna 
att definiera vad ett gott resultat inom utvecklingssamarbetet innebär. Detta 
medför svårigheter att planera, följa upp och återrapportera resultat av 
utvecklingssamarbetet på skilda nivåer inom organisationen.” I rapporten nämns 
en för denna myndighet speciell komplikation, nämligen oklarheter beroende på 
svenskt och engelskt språkbruk. (Sida, Resultatstyrningen inom Sida, 2004:06). 
 
   Till sist ordet information, eller mera precist resultatinformation. I den gängse 
definitionen av resultatstyrning sägs att resultatinformation skall tas fram 
systematiskt och att denna information skall analyseras och bedömas. Denna 
verksamhet och de problem den innebär kan sammanfattas under tre rubriker. 
 
   Informationsinsamling. Vilken typ och vilken omfattning av information 
behöver regeringen och Regeringskansliet? Det finns en utbredd känsla inom 
myndigheterna att de får lägga mycket tid på att samla in information om nuläge 
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och sannolik utveckling på olika områden, information som sedan inte används 
inom Regeringskansliet. Denna känsla är kanske inte alltid befogad, men det finns 
många exempel på att insamlad information ”läggs till handlingarna”. 
Regeringskansliet bör – som det också heter i handledningarna – endast samla in 
den information som behövs. 
 
   Informationsbearbetning. Vad gör regeringen/regeringskansliet med insamlad 
information? Vilken betydelse får informationen i det fortsatta arbetet, t.ex. för 
politiska prioriteringar och för bedömning av myndighetens anslag för kommande 
år och myndighetens ansvar för verksamhetsresultatet. 
 
   Informationsredovisning. Hur redovisas insamlad information för regeringen 
och för riksdagen? Det finns en betydande kritik i riksdagen mot regeringens 
redovisning av resultat och måluppfyllelse. Det är just på den punkten som 
styrkan i resultatstyrningsmodellen kan ligga, att jämföra mål, resurser och 
resultat och få underlag för eventuella förändringar på olika områden. 
 
   Det är en ganska entydig bild i svensk och internationell litteratur och i mina 
samtal med politiker och tjänstemän att ingen förvaltning, inte heller den svenska, 
förmått besvara nämnda frågor på ett för alla parter tillfredsställande sätt. För 
svensk del gäller att en betydande mängd av information samlas in, dock inte 
alltid information av betydelse för analys och bedömning av resultat och ansvar, 
information av värde för riksdagens och regeringens bedömning av framtida 
verksamhet och medelstilldelning. 
 
   Jag har i detta avsnitt granskat fyra termer och begrepp, som är av central 
betydelse inom resultatstyrningen. Listan skulle kunna göras längre, men redan 
denna lista visar att resultatstyrningen inrymmer en lång rad av problem. Vad 
betyder exempelvis att styra? Är det möjligt att styra? Vilka problem möter den 
styrande och den styrde? Och hur lika – och olika – är problemen inom en 
förvaltning som omfattar närmare 500 myndigheter inom vitt skilda områden? 
Också en granskning från vetenskaplig utgångspunkt av resultatstyrningen, med 
en jämförelse mellan program och verklighet, inrymmer många problem. Olika 
forskare, utredare, politiker och tjänstemän har olika uppfattningar och olika 
verkligheter kan beskrivas på olika sätt. Jag skall, framför allt i kap.4  och 5, 
redovisa ett försök. Först vill jag emellertid nämna vilka metoder regeringen kan 
använda för att styra. 
 
 

3.2  STYRNINGENS METODER  
 
Regeringen kan på olika sätt, med olika metoder, styra myndigheterna. Jag vill i 
detta kapitel beskriva olika sätt att styra och kommer att tala om följande 
styrmedel. 
 
   - Styrning genom lagar och regler – normgivningsmakten 
   - Styrning genom finansiella resurser och mål- och resultatkrav – finansmakten 
   - Styrning genom organisation – organisationsmakten 
   - Styrning genom utnämningar och personalpolitik – utnämningsmakten 
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   - Styrning genom kontroll – kontrollmakten 
   - Styrning genom informella kontakter – informell makt 
 
 
    Denna indelning i sex grupper är en förenkling, gränserna är ibland flytande, 
styrformerna går in i varandra, samverkar med varandra, ibland kanske också 
motverkar varandra. Indelningen kan göras på olika sätt, beskrivas med olika 
formuleringar, men den indelning jag gjort förekommer i många böcker. 
 
    Min utgångspunkt är att flera metoder kan och bör användas. Det sägs också 
i det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet att med hänsyn till de stora 
skillnaderna mellan myndigheterna måste styrningen anpassas till respektive 
myndighet. Flera olika medel bör komma till användning, men det krävs en 
helhetssyn för att uppnå en samordnad och verksamhetsanpassad myndig-
hetsstyrning. Det går inte att styra med utnyttjande av en enda metod, det handlar 
om att finna en god kombination av olika styrmedel. Jag beskriver i detta kapitel 
framför allt de regler och den verklighet som gäller för olika styrmedel.  I kap. 4 
och 5 skall jag närmare beskriva och analysera hur styrningen fungerar i praktisk 
verklighet inom de verksamhetsområden jag närmare studerat. 
 

3.2.1  NORMGIVNINGSMAKTEN 
 
Normgivningsmakten – alltså styrning genom lagar och regler – är av 
grundläggande betydelse för förvaltningens arbete. Med normgivning menar man 
en av offentliga organ bestämd regel, det är alltså ett vidare begrepp än 
lagstiftning. Riksdagen skall enligt grundlagen besluta om lagar, men riksdagen 
kan delegera lagstiftningsrätt till regeringen. Till regeringens område hör framför 
allt administrativa förordningar, t.ex. verksförordningen (myndighets-
förordningen) och myndighetsinstruktioner. Regeringen kan i sin tur överlåta 
lagrätt till myndigheter och kommuner. Den ramlagstiftningsteknik som numera 
används på många områden medför att många myndigheter, bl.a. länsstyrelserna, 
har rätt att utfärda föreskrifter. Det finns en omfattande föreskriftsmakt som på 
olika sätt berör inte bara offentliga organ på olika nivåer, utan också enskilda 
människor, företag och organisationer. 
 
   Jag vill i detta avsnitt nämna regeringsformen, förvaltningslagen, 
verksförordningen och myndighetsinstruktionen. En myndighets verksamhet kan 
också påverkas av vad som sägs i lagar inom olika politikområden, så t.ex. 
innehåller Miljöbalken flera regler som styr Naturvårdsverkets arbete. 
 
 Regeringsformen 
 
Regeringsformens regler om statsförvaltningen är mycket kortfattade. 
 
    Den nuvarande regeringsformen gäller från år 1974. Den har sedan dess ändrats 
på flera punkter, dock inga av betydelse i detta sammanhang.  Grundlagsreformen 
föregicks av ett mångårigt utredningsarbete, framför allt rörande valsätt, 
kammarsystem, regeringsbildning och statschefens ställning. Författnings-
utredningen berörde endast i ett par sammanhang statsförvaltningen. Då det gäller 
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myndigheternas ställning gjordes endast en formell bearbetning av tidigare 
grundlag. Det sägs bl.a. i utredningens förslag att förvaltningsmyndigheterna ”har 
att rätta sig efter av regeringen givna anvisningar rörande tjänsteuppgifterna. 
Denna lydnadsplikt skall för regeringen möjliggöra en effektiv ledning av 
statsstyrelsen.” (SOU 1963:17, s. 254). Lydnadsplikten har emellertid väsentliga 
begränsningar, säger utredningen och tillägger att på vissa områden är 
myndigheterna lika självständiga som domstolarna. Några preciseringar, utöver 
vad som sägs i RF 11:7, görs emellertid inte. Utredningen menar att förhållandena 
skiftar efter art av förvaltningsverksamhet och tillägger: ”Det låter sig icke göra 
att i en allmän formel precisera hur långt förvaltningsorganens självständighet 
sträcker sig.”  (s. 255). 
 
    Två särskilda punkter vill jag nämna. Dels berörde utredningen det sätt att styra 
som numera kallas informell styrning (se längre fram i detta kapitel) och gav ett 
klart besked: Anvisningar från regeringen ”böra utfärdas icke underhand utan 
genom formliga beslut”. (s. 255). Dels utgick en känd formulering i tidigare 
grundlag om samarbete myndigheterna emellan, nämligen att myndigheterna 
”skola räcka varandra handen”. Den formuleringen återfinns inte i nuvarande 
grundlag. Utredningen menade att det ”ligger i sakens natur” att så skall ske. 
 
   Det är särskilt värt att notera vad som sägs i förarbetena gällande 
regeringsformen om myndigheters självständighet och om informell styrning. 
Dagens verklighet är annorlunda. 
 
    De många utredningar och beslut som skett inom förvaltningspolitikens område 
under de senaste 20-30 åren har inte föranlett några ändringar i grundlagen, 
förutom de tillägg som jag nämnde i kap. 1, avsnittet rörande Sverige och EU. 
Fortfarande gäller alltså att regeringsformens bestämmelser om förvaltningspolitik 
och om olika styrmedel är knapphändiga och allmänt hållna. Också den 
grundlagsutredning som tillsattes år 2004 kommer i första hand att beröra frågor 
rörande valsystem, valkretsindelning och regeringsbildning. I direktiven nämns 
dock en fråga som kan beröra normgivningsmakten och det är om det bör inrättas 
en författningsdomstol. 
 
    Det är med hänsyn till den offentliga verksamhetens omfattning och betydelse 
märkligt att de många författningsutredningarna ägnat så ringa intresse åt 
förvaltningspolitik, åt relationerna mellan riksdag, regering och myndigheter och 
åt innebörden av begreppet ”den svenska förvaltningsmodellen”. 
 
 Förvaltningslagen 
 
Den första förvaltningslagen tillkom år 1971 som en del av en mera omfattande 
förvaltningsreform. Den hade föregåtts av ett omfattande och mångårigt 
utredningsarbete. En första utredning kom redan år 1946 och ytterligare 
utredningar kom under 1950- och 1960-talen. 1971 års lag handlade om 
förfarandet på förvaltningens område och hade en formell, juridisk karaktär. Den 
omfattade främst myndighetsutövning mot enskild samt förmåner, rättigheter, 
skyldigheter, disciplinpåföljder och avskedande. Den betonade främst krav på 
opartiskhet, omsorgsfull handläggning och enhetlig bedömning. 
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    År 1986 tillkom en ny och ännu gällande förvaltningslag, också den efter ett 
omfattande fast inte så mångårigt utredningsarbete. Denna lag (senaste version 
SFS 2003:246) bygger i hög grad på den äldre förvaltningslagen. Den utgår också 
från ett formellt, juridiskt betraktelsesätt. Lagen betonar krav på att 
myndigheterna skall handla opartiskt, omsorgsfullt och korrekt i juridisk mening. 
Det är en lag om myndighetsutövning och ärendehandläggning, men också om 
samverkan mellan myndigheter och om kontakterna mellan myndigheter och 
enskilda. Ett mål är att stärka serviceandan i förvaltningen. Myndigheterna ”skall 
lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp --- i den utsträckning 
som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och 
myndighetens verksamhet.” ( 4 §). Myndigheterna skall också vara tillgängliga för 
allmänheten, en regel som kompletterades år 2003 om tillgänglighet per telefax 
och e-post. 
 
    Det sägs också att ”varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom 
ramen för den egna verksamheten”. (6 §). Den formuleringen utgör en modern 
version av den klassiska formuleringen i 1809 års grundlag att myndigheterna 
”skola räcka varandra handen”. 
 
    En viktig paragraf är den som anger några allmänna krav på handläggning av 
ärenden. Det sägs i 7 § att ”varje ärende där någon enskild är part skall handläggas 
så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts”. 
Rättssäkerheten betonas sålunda, men också att handläggningen skall ske enkelt, 
snabbt och billigt. Det skall inte vara några onödiga utredningar, man skall 
undvika ärendebalanser och långa handläggningstider. Det sägs också att 
myndigheterna skall uttrycka sig lättbegripligt. Ett enkelt och tydligt 
myndighetsspråk är en viktig förutsättning för goda kontakter. Det händer då och 
då att myndigheter får kritik från JO för att de inte lever upp till dessa krav, främst 
kritik för alltför stora ärendebalanser. 
 
    Förvaltningslagen utgör alltså ett nödvändigt legalt ramverk kring 
myndigheternas arbete, framför allt i fråga om ärendehandläggning. Någon 
djupare diskussion av förvaltningspolitisk karaktär återfinns emellertid inte i 
utredningar och förslag till riksdagen. I några remissyttranden framhålls att lagen 
också borde syfta till att öka effektiviteten i förvaltningen, men i propositionen är 
endast nyckelorden ”enkelt, snabbt och billigt” resultat av de synpunkterna. 
 
Verksförordningen 
 
Verksförordningen (SFS 1995:1322) gäller för alla myndigheter under regeringen. 
Den reglerar bl.a. myndighetens ledningsformer, myndighetsledningens uppgifter 
och ansvar, ärendenas handläggning, myndighetens medverkan i EU-arbetet, 
skyldigheten att göra konsekvensanalyser i samband med regelgivning samt hur 
anställnings- och normgivningsärenden får överklagas. 
 
    Det sägs bl.a. att myndighetschefen skall se till att verksamheten bedrivs 
författningsenligt och effektivt och hushålla väl med statens medel. 
Myndighetschefen skall också se till att regeringen får det underlag som den 
behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamheten. 
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Dessutom preciseras styrelsens ansvar och uppgifter och i vilka ärenden styrelsen 
har att besluta. 
 
    Ett förslag till ny lagstiftning överlämnades i början av år 2004 av utredningen 
om en översyn av verksförordningen (SOU 2004:23). Utredningens förslag 
innebär att nuvarande verksförordning ersätts med en ny myndighetsförordning. 
Målet är att få en mer enhetlig och tydlig och samtidigt enklare reglering av 
myndigheternas verksamhet. I sak innebär förslaget främst större tydlighet i fråga 
om ansvar och uppgifter. En ny förordning, (SFS 2007:5l5), en 
myndighetsförordning, kommer att gälla fr.o.m. år 2008. I denna förordning 
tydliggörs ledningens ansvar för den interna styrningen och kontrollen. 
 
Myndighetsinstruktionen 

 
Varje myndighet har en av regeringen fastställd instruktion som anger 
myndighetens verksamhetsområde, hur myndigheten skall ledas och olika för 
respektive myndighet specifika förhållanden. 
 
    Varje myndighet skall dessutom ha en av myndigheten själv fastställd 
arbetsordning. Den skall innehålla bestämmelser om myndighetens organisation 
och formerna för myndighetens verksamhet. Den skall också reglera fördelningen 
av arbetsuppgifter, beslutanderätt och ansvar. 
 
    Vid myndigheter med styrelse skall styrelsen fastställa en årsplan för sitt 
arbete. Den skall innehålla ett program för det kommande året, regler för 
styrelsens arbete och en sammanträdesplan. 
 
    Denna genomgång av olika lagar, förordningar och instruktioner visar att 
riksdag och regering på vissa punkter - t.ex. styrelse och myndighetsledning - 
beslutat om regler av central betydelse för en myndighets arbete, regler som utgör 
en plattform för verksamheten. Samtidigt visar genomgången att formuleringarna 
ofta är så allmänna – vad innebär exempelvis enkelt, snabbt och billigt? – att de 
inte innebär någon tydlig styrning av myndighetens vardagsarbete, de är mera en 
riktningsangivelse, som får utgöra en grund för myndighetens arbete. 
 
 

3.2.2   FINANSMAKTEN 
 
Finansmakten – alltså styrning genom finansiella resurser och mål- och 
resultatkrav – utövas i samband med den statliga budgetprocessen och de olika 
moment som numera ingår i den: myndighetens budgetunderlag – regeringens och 
Regeringskansliets arbete med vårpropositionen och budgetpropositionen – 
riksdagens behandling av budgetpropositionen – regeringens regleringsbrev – 
myndighetens årsredovisning – regeringens och myndighetens mål- och 
resultatdialog, en process som löper över närmare tre år och där de olika 
momenten delvis går in i varandra. Detta innebär – med mitt sätt att se på 
finansmakten och resultatstyrningen – att de båda begreppen väsentligen omfattar 
samma sak: Att styra med mål- och resultatkrav. 
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    Huvudlinjerna i budgetprocessen är fastlagda i regeringsformen som anger 
riksdagens och regeringens uppgifter inom beskattning och budgetreglering. 
Dessutom finns ytterligare ett antal lagar och förordningar samt handledningar 
o.d. från Finansdepartementet och exempelvis Ekonomistyrningsverket som 
reglerar processen. 
 
    Statsbudgeten är ett viktigt instrument för regeringens styrning av 
verksamheten. Dels är väsentliga delar av den statliga verksamheten beroende av 
anslagens storlek, dels kan regeringen i budgetpropositionen ange riktlinjer och 
villkor för medelsanvändningen. 
 
    Myndigheternas och Regeringskansliets arbete med budgeten har reformerats 
flera gånger sedan 1980-talet. En mängd förändringar har gett statsbudgeten nytt 
innehåll och ny utformning. Syftet har varit att förbättra informationen och ge 
bättre underlag för en bedömning av den statliga verksamheten samt att på vissa 
områden delegera beslut till myndigheterna. Länge gällde att riksdagen beslutade 
om anslag inte bara på total nivå utan också fördelat på löner, lokaler och resor. 
Riksdagen beslutade också om personalorganisationen fördelad på avdelningar 
och byråer och om nya tjänster, t.o.m. förste byråsekreteraretjänster inrättades 
genom riksdagsbeslut. 
 
Några reformbeslut bör nämnas: 
 
   - 1988 ny form för budgetstyrning av statsförvaltningen, bl.a. skulle fördjupad 
anslagsframställning inlämnas vart tredje år och förenklad mellanliggande år. 
   - 1992 fick myndigheterna fullt kostnadsansvar för löner, lokaler, resor och 
andra förvaltningskostnader. 
   -  1996 tillkom utgiftstak för den offentliga sektorn. 
   - 1997 blev budgetår och kalenderår lika, rambeslutsmodell infördes och 
statsbudgeten indelades i 27 utgiftsområden i stället för departementsvisa 
huvudtitlar. 
   -  2001 tillkommer politikområden som en ytterligare indelning av den statliga 
verksamheten. 
 
    Nu gällande regler finns framför allt i budgetlagen (SFS 1996:1059) och i 
förordningen om myndigheternas årsredovisning och budgetunderlag (SFS 
2000:605). Budgetlagen, som gäller fr.o.m. år 1997, innehåller bestämmelser om 
effektivitet och resultat, anslag och inkomster, ekonomiska förpliktelser, 
statsbudgetens avgränsning, finansiering av investeringar, statens egendom, 
uppföljning, prognoser och utfall, utgiftstak och utgiftsramar samt redovisning 
och revision. Av betydelse är också de riktlinjer för den ekonomiska styrningen 
som formulerades år 2000 (prop. 1999/00:1, utgiftsområde 2, s. 24). Här sägs 
bl.a.: 
 
   - att statsbudgeten skall presenteras i termer av intäkter och kostnader, 
inbetalningar och utbetalningar samt tillgångar och skulder, 
   - att i statsbudgeten skall utöver mål även kostnadsramar föreslås för statlig 
verksamhet, samt 
   -  att styrningen av statliga verksamheter skall verksamhetsanpassas. 
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    Det ekonomiska styrsystemet syftar till en god kontroll av statens finanser och 
resursfördelning enligt politiska prioriteringar och hög produktivitet och 
effektivitet. Regering och riksdag skall ange övergripande mål och inriktning samt 
ekonomiska ramar och andra mål för verksamheten. Kraven på redovisning och 
analys av vilka resultat som uppnåtts har skärpts och tyngdpunkten förskjutits från 
budgetering till uppföljning och utvärdering. Regeringen skall redovisa mål och 
resultat för olika politikområden och verksamhetsområden i budgetpropositionen i 
september samt i särskilda resultatskrivelser för alla utgiftsområden i maj. Syftet 
med detta är att förbättra riksdagens möjligheter att följa upp och utvärdera den 
statliga verksamheten. Särskilda resultatskrivelser har emellertid hittills avlämnats 
i begränsad omfattning. 
 
    Av grundläggande betydelse är också de av riksdagen fastställda  
budgetpolitiska målen: 
 
   - De offentliga finanserna, alltså inte bara statens utan också kommunernas och 
landstingens, skall visa ett överskott på två procent av bruttonationalprodukten 
(BNP) över en konjunkturcykel (fr.o.m. år 2007 en procent). Med utgångspunkt i 
detta saldomål och den aktuella konjunkturutvecklingen fastställs årliga mål. 
 
   - De statliga utgifterna får inte överstiga fastställda utgiftstak. Dessa tak är av 
stor betydelse för kontroll och styrning av den statliga utgiftsutvecklingen. Ett 
syfte är att förhindra att tillfälligt högre inkomster används för att finansiera 
varaktigt högre utgifter. Beslutet om utgiftstak avser tre år och är inte rättsligt 
bindande. Det är ett s.k. riktlinjebeslut som kan omprövas men det är ändå starkt 
bindande. 
 
    Systemet med utgiftstak ”har på det hela taget fungerat väl” brukar det sägas i 
budgetpropositionerna under senare år. Och utgiftstaket har klarats alla år sedan 
det tillkom år 1997. Såväl riksdag som regering talar ibland om utgiftstaket som 
”ett verkningsfullt instrument”, som gör att budgetpolitiken blir mera långsiktig 
och förutsägbar. Men vid flera tillfällen har gjorts ”tekniska justeringar” och 
”förändringar av redovisningsprinciper” för att klara taken. Regeringen har – i 
vart fall enligt kritiker av systemet – flera gånger använt sig av ”kreativ 
bokföring”. Och regeringen handlar ibland i strid med sina intentioner. För år 
2005 beslutade regeringen – i syfte att klara taket – om en generell begränsning av 
myndigheternas disponibla medel. Varken sparade anslagsmedel eller krediter 
skulle få utnyttjas och dessutom skulle 0.6 procent av för året anvisade medel för 
förvaltnings- och investeringsmedel ställas till regeringens förfogande. Samtidigt 
som regeringen ibland talar om långsiktighet fattar man alltså i regleringsbrev, 
som ju utkommer cirka två veckor före ett budgetårs början, i ett skede då 
myndigheterna kommit långt i sitt arbete med kommande års verksamhetsplan, 
beslut som förändrar förutsättningarna för planeringen. Snabba förändringar kan 
bli nödvändiga – sådana är förutsättningarna för offentlig verksamhet – men de 
rubbar tilltron till förvaltningspolitiken om de snabbt förändrar en väsentlig grund 
för verksamheten. 
 
    Riksdagsbeslutet om budgeten sker i två steg. Först tar riksdagen under våren i 
anslutning till den ekonomiska vårpropositionen ställning till vilka mål som skall 
gälla för den offentliga sektorns finansiella sparande. Detta beslut ligger till grund 
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för budgetpropositionen i september. Riksdagsbesluten under hösten sker i två 
steg. Först tar riksdagen ställning i stort, utgiftstak och utgiftsramar för 27 
utgiftsområden samt nivån på statsinkomsterna. Riksdagen fastställer utgiftstak 
för vart och ett av de kommande tre åren. Därefter, i ett andra steg, beslutar 
riksdagen om en mer detaljerad fördelning. Hela budgetprocessen för riksdagens 
del är inte färdig förrän i mitten av december. 
 
    De olika delarna av processen kan beskrivas på följande sätt. Mitt exempel 
avser budgetåret/verksamhetsåret 2005. 
 
 
1. Januari – Mars 2004 
 
MYNDIGHETERNA utarbetar sitt budgetunderlag för år 2005 och för de två 
följande åren.  Detta skall lämnas till regeringen senast 1 mars. Myndigheterna 
fastställer dessutom dels sin årsredovisning för år 2003, vilken skall lämnas senast 
22 februari, dels sin  verksamhetsplan för år 2004. Myndigheterna skall alltså 
samtidigt avsluta föregående år, påbörja sin verksamhet under innevarande år och 
börja planera för kommande år. Någon form av beräkningsunderlag, en ”bud-
PM”, har i allmänhet lämnats före jul, varför processen faktiskt påbörjades redan 
hösten 2003. 
 
RIKSREVISIONEN avger revisionsberättelse för år 2003 i slutet av mars. 
 
REGERINGSKANSLIET arbetar med prognoser för den samhällsekonomiska 
utvecklingen de närmaste åren och förbereder regeringens ekonomiska 
vårproposition. Underlag i det arbetet är bl.a. myndigheternas årsredovisning och 
budgetunderlag. Regeringen har i februari-mars överläggningar om den 
ekonomiska politiken och de budgetpolitiska målen. 
 
REGERINGEN arbetar med vårpropositionen under februari – april. 
 
2. April – Juni 2004 
 
REGERINGEN överlämnar till riksdagen i april den ekonomiska 
vårpropositionen  (”Våpen”). Den innehåller förslag till riktlinjer för den 
ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt förslag till tilläggsbudget för år 
2004 och en bedömning av kommunsektorns ekonomiska utveckling. Regeringen 
överlämnar också en årsredovisning för staten för år 2003. 
 
RIKSDAGEN beslutar om den ekonomiska vårpropositionen, ett beslut som blir 
vägledande för det fortsatta budgetarbetet. 
 
REGERINGSKANSLIET och myndigheterna har många kontakter om budgeten 
för år 2005 och årsredovisningen för år 2003. Väsentliga delar av 
budgetpropositionen för år 2005 låses redan i slutet av juni. Regeringskansliet och 
myndigheterna genomför den s.k. myndighetsdialogen. 
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3. Juli – september 2004 
 
REGERINGSKANSLIET fortsätter budgetarbetet med sikte på 
budgetpropositionen för år 2005. Omfattande förhandlingar förs inom 
regeringskansliet och med de samverkande partierna. 
 
REGERINGEN framlägger senast 20 september (under valår något senare) förslag 
till statsbudget för år 2005 med beräkning av inkomster och utgifter, riktlinjer för 
den ekonomiska politiken, förslag till budgetpolitiska mål, utgiftstak m.m. 
Statsbudgeten omfattar ca 500 anslag, fördelade på 27 utgiftsområden. 
Utgiftsområdena är för att underlätta resultatstyrningen av verksamheten indelade 
i ett 50-tal politikområden. 
 
4. Oktober – december 2004 
 
RIKSDAGEN behandlar förslaget till statsbudget för år 2005 och fattar slutligt 
beslut i december. Riksdagsledamöterna kan under allmänna motionstiden (15 
dagar efter det att budgetpropositionen lagts fram) väcka motioner i alla frågor 
och oppositionspartierna lägger fram alternativa budgetförslag. Riksdagen 
fastställer först ramar, som utskotten måste hålla sig inom, och beslutar därefter 
om budgetens olika detaljer. 
 
REGERINGSKANSLIET och myndigheterna har många kontakter rörande 
regleringsbrev för år 2005. 
 
REGERINGEN beslutar i mitten av december om regleringsbrev för år 2005. I 
dessa anges mål- och resultatkrav för varje myndighet. 
 
MYNDIGHETERNA påbörjar arbetet med årsredovisningen för år 2004, 
verksamhetsplan för år 2005 och budgetunderlag för år 2006. 
 
5. Januari - mars 2005 samt följande kvartal under året 
 
Samma process som år 2004 fast med ett års framflyttning av de olika stegen. 
 
    Hela budgetprocessen för verksamhetsåret 2005 började sålunda i slutet av år 
2003/början av år 2004 och avslutas först hösten 2006, sett ur myndigheternas och 
regeringens/regeringskansliets synvinkel. Sett ur riksdagens synvinkel var 
processen mera koncentrerad till våren och hösten 2004, dock att riksdagsutskott 
som engagerade sig i uppföljning och utvärdering också verkade i ett 
flerårsperspektiv. 
 
    Jag återkommer i nästa kap. till några inslag, nämligen budgetunderlag och 
budgetproposition, regleringsbrev, årsredovisning och resultatdialog. Jag kommer 
då att jämföra program och lagar och verklighet inom främst de åtta 
verksamhetsområden jag granskat och analyserat. 
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3.2.3 ORGANISATIONSMAKTEN 
 
Ett sätt att styra offentlig verksamhet är att bestämma hur en verksamhet skall 
vara organiserad, hur uppgifter och ansvar skall fördelas på olika nivåer, 
mellan stat och kommun och mellan centrala, regionala och lokala organ. 
Organisationsmakten kan innefatta beslut om den samlade myndighets-
organisationen i riket, vilka myndigheter som skall finnas och var de skall vara 
lokaliserade, samt varje enskild myndighets ledningsorganisation, form av styrelse 
och av myndighetsledning. Däremot bestämmer varje myndighet numera sin 
interna organisation, fördelning på avdelningar, byråer etc. 
 
    Riksdagen kan i samband med beslut om ny eller förändrad lagstiftning besluta 
om vilka organ som skall svara för olika områden. Ett exempel är Miljöbalken 
som innehåller flera bestämmelser om Naturvårdsverkets uppgifter, liksom 
rörande Fiskeriverket, Lantmäterimyndigheten och länsstyrelserna. I flera punkter 
talas om ”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer” eller om 
”varje kommun”. Det finns bestämmelser om hur tillstånd, godkännande och 
dispens skall hanteras liksom om vilka domstolar som har att pröva olika mål. 
 
    Det är annars regeringen som bestämmer om myndighetsorganisationen. 
Regeringen har den rätten enligt Regeringsformen som i RF 11:6 säger att bl.a. de 
centrala ämbetsverken, liksom annan statlig förvaltningsmyndighet, lyder under 
regeringen. Regeringen kan alltså som ”ägare” besluta om att inrätta en myndighet 
eller att en myndighet skall få förändrade uppgifter eller att den skall 
sammanläggas med annan myndighet eller helt upphöra. 
 
    Den samlade myndighetsorganisationen vid en viss tidpunkt kan vara ett 
resultat av ett rationellt, strategiskt tänkande. Regeringen kan ha övervägt olika 
alternativ och ha funnit en lösning som är i linje med det förvaltningspolitiska 
programmet, alltså bl.a. att vara effektiv. 
 
    Lika sannolikt är dock att organisationen också har påverkats av andra 
bedömningar, av olika händelser vid skilda tidpunkter och av politiska 
överväganden som inte främst har med effektivitet att göra utan exempelvis 
regionalpolitiska skäl. Därtill kommer att förändringar på detta område kan ta tid, 
de möter ofta motstånd. 
 
    Vid några tillfällen under senare årtionden har mera omfattande 
omlokaliseringar av statlig verksamhet ägt rum. De första besluten fattades redan i 
början av 1970-talet. Ett senare exempel är de omflyttningar som riksdagen 
beslutade i samband med försvarsbeslutet år 2004. Den omlokaliseringen, som 
berörde närmare 2.000 anställda vid 17 förband och myndigheter, var inte en följd 
av förvaltningspolitiska bedömningar utan att betrakta som en ”kompensation” till 
de orter som berörts av försvarsnedläggningar. Vid tre myndigheter flyttades all 
verksamhet till orter utanför Stockholm, vid övriga myndigheter gällde 
omflyttningen delar av verksamhet och en mindre eller större del av de anställda. 
 
    Till organisationsmakten hör också val av ledningsform för en myndighet. 
Denna fråga har, som framgått av tidigare kapitel, berörts i flera utredningar, bl.a. 
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av Verksledningskommittén (SOU 1985:40) och Förvaltningspolitiska 
kommissionen (SOU 1997:57). 
 
    Det är regeringen som avgör vilken ledningsform som skall gälla vid en 
myndighet. Nu finns fyra ledningsformer: 
 
   - Enrådighetsverk, myndigheten leds av en chef med ansvar för den löpande 
verksamheten och ansvar inför regeringen. 
   - Styrelse med begränsat ansvar, myndigheten har en styrelse med insyn i 
verksamheten men med beslutsrätt endast i vissa frågor, t.ex. rörande budget-
underlag och årsredovisning. Verksamheten leds av en chef, som i de flesta fall 
också är ordförande i styrelsen. Detta är den vanligaste ledningsformen för statliga 
myndigheter. 
   - Styrelse med fullt ansvar, myndigheten leds av en chef som svarar för den 
löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Styrelsen ansvarar 
för verksamheten inför regeringen. Styrelsens ordförande är oftast extern. 
   - Nämnd, som leds av en nämnd med begränsat ansvar. Verksamheten leds ofta 
av en kanslichef. 
 
    Regeringen stannade vid det förvaltningspolitiska beslutet år 1998 för att som 
huvudmodell bevara en lekmannastyrelse med begränsat ansvar och en chef som 
leder verksamheten. Det sägs i propositionen att ”Denna ledningsform, styrelse 
med begränsat ansvar, har sitt värde, inte minst som forum för demokratisk insyn 
och medborgerligt inflytande.” (prop. 1997/98:136, s. 47). Regeringen menade att 
styrelse med fullt ansvar borde finnas främst vid myndigheter som arbetar under 
affärsliknande förhållanden eller som har verksamhet som innebär stort finansiellt 
och självständigt ansvar. I myndigheter med styrelse med fullt ansvar fungerar det 
så att myndighetschefen leder det dagliga arbetet efter delegation från styrelsen. 
 
    Regeringen menade också att ledningsformen enrådighetsverk borde övervägas 
där det finns behov av en mer direkt och tydlig styrning av myndigheten och där 
politiska beslut måste genomföras utan fördröjning. Ett sådant verk borde dock i 
allmänhet ha ett rådgivande organ. Slutligen framhöll regeringen att 
nämndmyndighetsformen borde användas endast i begränsad omfattning. 
 
    Den vanligaste ledningsformen i en myndighet har alltså hittills varit styrelse 
med begränsat ansvar – och med begränsad makt bör tilläggas. Styrelse med fullt 
ansvar finns – förutom vid nyss nämnda mindre grupp av myndigheter – vid 
universitet och högskolor. Av de åtta myndigheter som jag närmare har granskat 
har två en styrelse med fullt ansvar, sex en styrelse med begränsat ansvar. I fyra 
av styrelserna är myndighetschefen ordförande medan fyra har extern ordförande. 
 
   Riksrevisionen har i en rapport från effektivitetsrevisionen granskat hur 
myndighetsstyrelserna fungerar och om regeringen ger styrelserna tillräckliga 
förutsättningar för att ta sitt ansvar. (Styrelser med fullt ansvar, RiR 2007:25). 
Riksrevisionen har närmare granskat 20 myndighetsstyrelser och funnit flera 
brister i styrelsernas sätt att fungera. En del av de bristerna beror, enligt 
revisionen, på att regeringen inte har gett styrelserna nödvändiga förutsättningar 
för att ta sitt ledningsansvar. Styrelseledamöterna har uppfattat sitt ansvar som 
otydligt och regeringen brister i att följa upp och utkräva ansvar av styrelserna. En 
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iakttagelse i rapporten är särskilt värd att notera. Endast en av tjugo 
myndighetsstyrelser med fullt ansvar har i praktiken fullt ansvar, de övriga nitton 
styrelserna har i praktiken ett begränsat ansvar. Revisionen menar att använda 
etiketter ”inte ger en helt korrekt bild”.  (s. 9) Revisionen anser bl.a. att regeringen 
bör skapa rutiner för sin styrning och uppföljning av myndighetsstyrelserna och 
dessutom överväga att låta fullt ansvariga styrelser utse myndighetschef. 
 
    Den myndighetsförordning som kommer att gälla fr.o.m. år 2008 innebär att 
ledningsformerna kommer att koncentreras till tre alternativ, nämligen 
enrådighetsmyndighet, styrelsemyndighet och nämndmyndighet. Lednings-
formen styrelse med begränsat ansvar kommer sålunda att avvecklas. 
 
    I ett företag har styrelsen en betydande roll, åtminstone enligt aktiebolagslagen 
och i regel också i verkligheten. Det står i aktiebolagslagen att styrelsen svarar för 
bolagets organisation, att den fortlöpande skall bedöma företagets organisation 
och se till att medelsförvaltningen kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen 
skall utse – och vid behov avskeda – företagets verkställande direktör. Styrelsen 
betraktas som viktig såväl ägarna och företagsledningen som av ledamöterna 
själva och informella kontakter mellan styrelseledamöter, framför allt 
ordföranden, och företagsledningen är vanliga. 
 
    Styrelsen i en myndighet har en mera begränsad roll. Det gäller i synnerhet vid 
styrelser med begränsat ansvar, men också för styrelser med fullt ansvar. Styrelsen 
får t.ex. inte utse myndighetschef, det gör regeringen. Styrelsens inflytande, 
”makt”, över verksamhetens utformning och inriktning är ringa, det är mera en 
fråga om insyn och information. Regering och regeringskansli har då och då 
ordnat utbildning för ledamöter i myndighetsstyrelser, men inte ställt några 
bestämda krav i form av direktiv eller instruktioner för styrelseledamöterna, och 
inte heller utkrävt ansvar av styrelseledamöter, exempelvis då Riksrevisionen i 
revisionsrapporter varit kritiska gentemot en myndighets förvaltning och 
ekonomiska redovisning. 
 
    Till organisationsmakten kan också sägas höra regeringens beslut i fråga om 
verkställande ledningsnivå. De flesta myndigheter leds av en generaldirektör. Vid 
större myndigheter kan dessutom finnas en överdirektör. Dessa utses av 
regeringen för viss tid, i allmänhet för sex år med möjlighet till förlängning för tre 
år. En del mindre myndigheter leds ofta av en överdirektör och 
nämndmyndigheter av en kanslichef. 
 
    Jag kommer att i ett följande avsnitt – Utnämningsmakten – behandla frågor 
rörande utseende av ledamöter i styrelser och av myndighetschefer. 
 
    Beslut rörande myndighetens inre organisation, indelning i avdelningar, byråer, 
sektioner etc. fattas av myndighetschefen. Samma gäller beträffande 
tjänstetillsättningar och andra personalpolitiska frågor, varvid myndighetschefen 
dock skall beakta regeringens förvaltningspolitiska handlingsprogram och olika 
anvisningar i regleringsbrev, t.ex. beträffande jämställdhet mellan kvinnor och 
män. 
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3.2.4  UTNÄMNINGSMAKTEN 
 
Utnämningsmakten är ett annat viktigt styrmedel för en regering. 
 
    Regeringen har rätt att tillsätta tjänster vid alla myndigheter som lyder under 
regeringen. Denna utnämningsmakt omfattar emellertid numera bara tillsättning 
av de högsta tjänsterna, myndighetschef och i förekommande fall överdirektör. 
Utnämningsmakten i övrigt har delegerats till myndigheterna själva. 
 
    Enligt regeringsformen skall vid tillsättning av statlig tjänst fästas avseende 
endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet (RF 11:9). Detta 
gäller för alla statliga tjänster. Med förtjänst menar man numera den vana som 
förvärvats genom föregående anställning, alltså tjänstgöringstidens längd, och 
med skicklighet lämpligheten för den aktuella tjänsten, ådagalagd genom teoretisk 
och praktisk utbildning och tidigare verksamhets art. 
 
    Nämnas bör också lagen om offentlig anställning, LOA (SFS 1994:260). Där 
sägs att skicklighet skall sättas främst om det inte finns särskilda skäl för något 
annat. Innebörden av ordet ”såsom” i regeringsformen har då och då diskuterats. 
Det finns utöver LOA också en anställningsförordning (SFS 1994:373). Enligt 
den skall myndigheten, utöver skicklighet och förtjänst också beakta sådana 
sakliga grunder som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, 
jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål. 
 
    Detta är alltså den formella utgångspunkten. Huvudprincipen inom svensk 
förvaltning är att tjänster skall tillsättas på sakliga grunder. Att den principen följs 
bevakas av andra medsökande, som har rätt att anföra besvär över en tillsättning, 
och av de fackliga organisationerna, ibland också av massmedia. Det finns 
emellertid ingen rätt att anföra besvär över regeringsbeslut rörande exempelvis 
tjänst som generaldirektör, landshövding och överdirektör. 
 
    Som nämnts finns vid regeringskansliet ett antal politiska tjänster som tillsätts 
på andra grunder. Det gäller statssekreterare, pressekreterare och politiskt 
sakkunniga. De förutsätts lämna sina tjänster vid ett regeringsskifte och de lämnar 
också ofta vid byte av statsråd inom regeringen. Man kan säga att detta utgör ett 
inslag av spoil-systems i svensk förvaltning. Denna grupp omfattade år 2006 
knappt 200 personer. 
 
    I olika utredningar från 1980-talet och framåt, liksom i budgetpropositioner och 
andra regeringsförslag har vikten av en god chefsförsörjning i statsförvaltningen 
betonats. Olika förslag har framlagts, program har utformats med inriktning på 
rekrytering, rörlighet och utveckling. Myndigheter med ansvar inom detta område 
har tillkommit – och försvunnit. 
 
    Senaste exemplet på detta är Statens kvalitets- och kompetensråd, KKR, inrättat 
år 1999, nedlagt år 2005 och ersatt av bl.a. det nytillkomna Verket för 
förvaltningsutveckling, Verva. Det har utkommit många skrifter, anordnats många 
konferenser och kurser om kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom 
statsförvaltningen. Det har också i många sammanhang sagts att myndigheternas 
kompetensförsörjning är av strategisk betydelse för verksamhetens resultat och att 
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myndigheterna skall ha hög förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
kompetenta medarbetare. 
 
    Vad gäller då i fråga om myndighetschefer? Sådana utnämningar föranleder 
ofta debatt. Debatten har gällt såväl utnämningspolitiken i stort som enskilda 
utnämningar. Det finns kritik mot den slutna tillsättningsprocessen, regeringen 
utnämner utan att informera om att en tjänst skall tillsättas, vilka krav som ställs, 
vilka överväganden som gjorts vid tillsättningen etc. Det har också i den politiska 
debatten, i synnerhet under de senaste fem-tio åren, sagts att regeringen 
”överutnyttjat” sin rätt att utse myndighetschefer och därigenom uppnått en 
överrepresentation av personer med socialdemokratisk bakgrund. Regeringen har 
utsett partipolitiskt ”lämpliga” och inte tillräckligt beaktat regeringsformens krav 
på sakliga grunder, detta för att få ett snabbare och starkare genomslag för sina 
politiska intentioner. ”Lämpliga” behöver nu inte alltid betyda medlemskap i 
samma politiska parti, fast det ofta gör det, eller sägs göra det. Men det kan också 
betyda positivt inställd till sittande regerings politik på berört område, t.ex. 
miljöpolitik eller utbildning. 
 
    Många myndighetschefer är f.d. statssekreterare och eftersom alla 
statssekreterare numera har partipolitisk bakgrund och varit politiskt aktiva i olika 
uppdrag och ibland fortsatt är det, medför det att många tillsättningar kan 
betraktas som politiska. De kan dock också – åtminstone i vissa fall – betraktas 
som sakligt grundade eftersom en person som flera år varit statssekreterare 
förvärvat betydande kunskaper och breda erfarenheter som kan vara värdefulla för 
den kommande tjänsten. 
 
    Det kan tilläggas att då det gäller en speciell grupp av myndighetschefer, 
landshövdingar, så har majoriteten politisk bakgrund, som statsråd, 
statssekreterare, riksdagsledamot, kommunal- eller landstingsråd. Ett mindre antal 
har bakgrund från näringsliv eller facklig organisation. Också för denna grupp 
gäller regeringsformen krav om förtjänst och skicklighet, men i praktiken gäller 
en form av partipolitiskt kvoteringssystem. De politiska partierna är ense om att 
politisk bakgrund med hänsyn till uppdragets karaktär ofta är en fördel. 
 
    Riksdagen har vid flera tillfällen granskat regeringens hantering av 
utnämningsmakten. Konstitutionsutskottet har sagt att den omständigheten att en 
person har en politisk bakgrund inte skall vara diskvalificerande vid tillsättningar. 
Politisk erfarenhet kan tvärtom vara värdefull för den som skall leda en offentlig 
verksamhet.  Samtidigt har företrädare för oppositionspartierna menat att alltför 
många med socialdemokratisk bakgrund utsetts som myndighetschefer under 
senare år. 
 
    I boken Makthavare i fokus (1999), attityder och verklighetsuppfattningar hos 
toppskikten inom politik och förvaltning, av Gunnar Wallin m.fl. redovisas en 
undersökning av bl.a. statliga tjänstemäns medlemskap i politiska partier 1971 och 
1990. Av denna framgår (s. 97) bl.a. följande (procent): 
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                                                               1971     1990   
Statssekreterare                                        46         100 
Generaldirektörer                                     30           49 
Departementsråd                                      22           36 
Chefstjänstemän ämbetsverk                   21           18 
Chefstjänstemän affärsverk                     17           13 
 
    Som framgår av tabellen finns under perioden ett markant ökat politiskt 
engagemang bland statssekreterare, generaldirektörer och departementsråd, medan 
de båda andra grupperna visar en svagt minskande tendens. Siffran för politiskt 
engagemang bland rikets röstberättigade befolkning stannar strax under tio 
procent, vilket visar att personer med ledande befattningar i framför allt 
Regeringskansliet men också i myndigheter i hög grad är politiskt engagerade. 
 
    Det är bl.a. värt att notera att drygt en tredjedel av departementsråden år 1990 
var medlemmar i politiskt parti. Siffran för exempelvis år 2006 torde inte vara 
lägre. Som nämnts är antalet politiska tjänster inom Regeringskansliet relativt 
lågt, men därtill kommer alltså att en betydande del av cheferna är partipolitiskt 
engagerade. 
 
    De i nämnda bok intervjuade har gjort en egen inplacering på en 
vänster/högerskala och den visar en klar åsiktsskillnad mellan en mera 
vänsterorienterad grupp av statssekreterare, generaldirektörer och departementsråd 
och en mera högerorienterad grupp av chefstjänstemän vid ämbetsverk och 
affärsverk.  Man kan anta att de högre talen för de tre första grupperna beror på en 
medveten rekrytering, så är klart fallet beträffande statssekreterare. Man kan 
också anta att det sker en slags självselektion, personer med viss bakgrund, med 
viss samhällsuppfattning, söker sig till statlig tjänst. De vill ”göra en 
samhällsinsats” och då är arbete i statlig tjänst särskilt lockande. Man kan också 
anta att det finns någon form av institutionell socialisation, att tjänstemän 
medvetet eller omedvetet tillägnar sig, införlivar, värderingar som de ledande i 
gruppen företräder. Ett sådant handlingsmönster kan särskilt förekomma om ett 
och samma parti under lång tid innehar regeringsmakten. 
 
    Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, framlade år 2003 en 
rapport (utarbetad av Rolf Sandahl), Förtjänst och skicklighet – om utnämningar 
och ansvarsutkrävande av generaldirektörer. I den redovisades en undersökning av 
248 generaldirektörer som varit verksamma vid 115 myndigheter under perioden 
1988-2001. I denna grupp hade 34 procent en bakgrund som statsråd, 
statssekreterare, riksdagsledamot eller annat politiskt uppdrag. 19 procent hade 
tidigare haft opolitisk tjänst i Regeringskansliet.  I rapporten redovisades också en 
genomgång av tidigare studier under 1900-talet, som säger att en tredjedel mer 
eller mindre konstant haft politisk bakgrund. En jämförelse mellan åren 1989 och 
2001 visar att andelen generaldirektörer med politisk bakgrund faktiskt minskat 
något. 
 
    Konstitutionsutskottet har granskat regeringens utnämningar av 
myndighetschefer dels hösten 2003, dels hösten 2005. I ett betänkande hösten 
2005 redovisar utskottet uppgifter rörande perioden januari 2001 – september 
2005 (KU 2005/2006:10). Totalt fattades under den perioden 157 beslut om 
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anställning av myndighetschef. Av dessa gällde minst 39 anställning på befattning 
där krav på särskild utbildning eller erfarenhet ställdes. Enligt utskottets mening 
hade 45 av de resterande politisk erfarenhet, 20 som statssekreterare och 25 som 
riksdagsledamot, kommunalråd, statsråd eller liknande bakgrund. Flera hade dock 
inte rekryterats direkt från politiskt uppdrag. Av de 45 hade 26 politisk bakgrund 
som socialdemokrat. Utskottet kunde inte enas om bedömningen av dessa siffror. 
Utskottets socialdemokratiska och vänsterpartistiska ledamöter menade att 
regeringen utövat utnämningsmakten enligt regeringsformens bestämmelser, 
medan representanter för övriga partier ansåg att siffrorna ”kan väcka misstanke 
om att inte enbart sakliga grunder vägs in vid utnämningen”. (s. 59). 
 
    Det kan tilläggas att av de åtta myndigheter som jag granskat i denna studie 
leddes två av generaldirektörer med politisk bakgrund som statssekreterare. 
 
    I debatten kring utnämningspolitiken brukar framföras olika förslag till 
förändringar av nuvarande system i riktning mot mera öppenhet och större insyn. 
En del vill ha en ökad professionalism vid tillsättningen, t.ex. intervjuer av 
aktuella kandidater och systematisk bedömning av kompetensen. Ofta förordas 
också att särskilda rekryteringskonsulter utnyttjas. En del förordar ett öppet 
ansökningsförfarande, alltså att tjänsterna utlyses i allmänna tidningar och 
elektroniskt. Ett annat förslag är att rekryteringen borde ske via någon typ av 
nämnd som gör urval och bedömningar och ger regeringen ett förslag som den 
förutsätts normalt följa. Då det gäller tjänst som domare finns redan en 
Tjänsteförslagsnämnd för domstolsväsendet som ger förslag. Regeringen är inte 
bunden av förslaget men följer det oftast. De högsta domartjänsterna (justitieråd, 
regeringsråd, presidenter i hovrätt och kammarrätt) tillsätts dock direkt av 
regeringen. Samtidigt framhålls också i debatten att ett öppet 
ansökningsförfarande skulle medföra problem, bl.a. skulle kanske flera 
kompetenta personer inte söka eftersom de inte vill visa att de söker ny tjänst. 
 
    Regeringskansliet har utarbetat en skrift som redovisar riktlinjer för rekrytering 
av myndighetschefer, Regeringens chefspolicy (Finansdepartementet, 2005). I 
den sägs bl.a. att rekryteringen skall ske utifrån preciserade krav, ett brett 
sökförfarande och ett omsorgsfullt urvalsförfarande. Bl.a. skall en skriftlig 
kravprofil alltid tas fram. Särskild vikt skall läggas vid chefsegenskaper och 
tidigare erfarenhet som chef. Det sägs också i nämnda chefspolicy att utnämningar 
skall beredas gemensamt med Statsrådsberedningen. Denna chefspolicy har 
emellertid inte fått fullt genomslag i verkligheten. Många menar att 
Statsrådsberedningen har ett avgörande inflytande över alla chefstillsättningar och 
i nämnda chefspolicy sägs också att statsministern har särskild betydelse vid 
beredning av regeringens utnämningsfrågor. 
 
    Grundlagsutredningen, som skall göra en samlad översyn av regeringsformen, 
skall bl.a. se över möjligheten att öka öppenheten vid tillsättning av högre tjänster. 
Den utredningen skall redovisa sitt arbete senast vid utgången av år 2008. Som 
tidigare nämnts sägs också i regeringsförklaringen oktober 2006 att 
utnämningspolitiken skall reformeras. 
 
    Samtidigt kan konstateras att Göran Persson som statsminister slår vakt om 
regeringens utnämningsmakt: ”Jag tror inte någon regering vill göra sig av med 
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utnämningsmakten. Denna är ett av varje regering använt instrument.” (KU 
1997/98:25, bil B 8, s 165). Och även i ett annat sammanhang har Göran Persson 
markerat att tillsättningen av myndighetschefer är en viktig sak. Han säger i ett av 
sina samtal med Erik Fichtelius (i boken Aldrig ensam, alltid ensam, s. 279): 
”Men jag vill ha verksledningar som genomför den politik som regeringen har 
beslutat, och som jag också är övertygad om är kompetent. Det finns ingen 
regering som kan styra Sverige utan att engagera sig i vem som ska vara 
generaldirektör.” Även andra statsråd har betonat utnämningsmaktens betydelse. 
Så säger exempelvis Sven-Erik Österberg, ansvarig för förvaltningspolitik åren 
2004 - 2006: ”Just därför att svenska myndigheter är fristående och jag som 
minister inte kan lägga mig i hur de sköter enskilda ärenden så är det naturligtvis 
väldigt viktigt att försäkra sig om att man får en chef som verkligen verkställer 
regeringens politik.” (DN 27 mars 2006). 
 
    Den regering som tillträdde i oktober 2006 angav i regeringsförklaringen sin 
viljeinriktning: ”Utnämningspolitiken skall reformeras med utgångspunkt i 
regeringsformens stadga att vid statliga utnämningar endast fästa avseende vid 
sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.” Under år 2007 har ett antal 
tjänster som myndighetschef tillsatts efter öppet ansökningsförfarande, 
inkluderande bl.a. annonsering i dagliga tidningar. 
 
    En annan debatt handlar om ansvarsdelen, alltså i vad mån 
resultatbedömningar görs av en myndighetschefs insats och om ansvar utkrävs om 
en chef inte sköter myndigheten tillräckligt bra. 
 
    Det är en ganska allmän uppfattning att denna del av chefspolitiken inte 
fungerar tillfredsställande. I nämnda ESO-rapport sägs att det finns en brist på 
tydlighet i relationen departementsledning – myndighetsledning. Det är inte 
vanligt att en departementsledning tydligt uttalar vare sig beröm eller kritik. Det 
förekommer att regeringen (statsråd, statssekreterare) är missnöjd med framför allt 
ledarskap och förmåga att genomföra förändringar och hantering av 
samarbetsproblem. Ibland föranleder detta missnöje ett samtal, någon enstaka 
gång omplacering eller uteblivet omförordnande. Men det är mycket ovanligt att 
en generaldirektör får lämna sin tjänst. 
 
    Till utnämningsmakten hör också att regeringen förordnar ledamöter i 
myndigheternas styrelser, i nämnder och insynsråd. 
 
    Som framgått av tidigare avsnitt finns olika modeller av styrelse vid de statliga 
myndigheterna. De flesta myndigheter leds av en styrelse med begränsat ansvar, 
dvs. den har beslutsrätt endast i vissa frågor såsom budgetunderlag och 
årsredovisning. Verksamheten leds av en chef som också brukar vara ordförande i 
styrelsen. Av de åtta myndigheter som jag granskat i denna studie har två styrelse 
med fullt ansvar och extern ordförande och sex styrelse med begränsat ansvar, 
varav två har extern ordförande. Det bör tilläggas att samtliga universitet och 
högskolor har styrelse med extern ordförande. 
 
    Myndighetsstyrelserna har ofta sju-åtta ledamöter. I min studie varierar 
storleken mellan sex och elva ledamöter. I de flesta styrelser ingår ett par 
riksdagsledamöter. 
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    Då det gäller uppdrag som ordförande och ledamot i myndighetsstyrelser har 
förts en liknande debatt om politisering som i fråga om myndighetschefer. Särskilt 
har kritik riktats mot sammansättningen av styrelserna vid universitet och 
högskolor där 13 av 16 ordförande med politisk bakgrund år 2005 var 
socialdemokrater. Styrelserna har under år 2007 fått förändrad sammansättning. 
 
    Också en statlig utredning är som nämnts i formell mening en myndighet. Det 
medför att utnämningsmakten även omfattar rätten att tillsätta utredare. Det sker i 
två steg. Först beslutar regeringen att tillsätta en utredning, sedan förordnar berört 
statsråd en eller flera som särskild utredare eller ordförande och ledamöter att 
genomföra utredningen. 
 
    Regeringen har full rätt att välja form för utredningen, allt från ensam utredare 
till kommittéer och kommissioner med ett tiotal ledamöter. I de fall då 
utredningen tillsatts som en följd av ett riksdagsbeslut kan riksdagen emellertid ha 
uttryckt uppfattningar om utredningens form, t.ex. att den skall vara 
parlamentariskt sammansatt, och även om uppdragets innehåll och resultat. 
Sådana uppfattningar brukar uttryckas som ”tillkännagivanden” och regeringen är 
inte bunden att följa dem, men brukar ändå göra så, åtminstone delvis. Andelen 
ensamutredningar har emellertid väsentligt ökat under senare år. 
 
    Regeringen kan styra en kommittés arbete på flera sätt. Dels genom direktiv 
som preciserar och avgränsar uppdraget och som anger ett datum för 
slutredovisning av uppdraget. Dels genom personsammansättningen, framför allt 
ordförandevalet. I flera utredningar ingår också någon representant för berört 
departement, ofta som ledamot eller expert. Departementet ”biträder” också med 
val av sekreterare, ibland är sekreteraren en departementstjänsteman. 
 
    Riksdagens utredningstjänst gjorde år 2004 en utredning om hur många av 
ordförandena i statliga utredningar som hade en partipolitisk bakgrund. Gransk-
ningen avsåg åren 2001, 2002 och 2003. För år 2003 omfattade studien 80 
ordförande, varav 19 hade partipolitisk bakgrund. Av dessa var tolv 
socialdemokrater. Av 61 som inte hade aktuell partipolitisk bakgrund hade åtta 
emellertid en tidigare bakgrund som statssekreterare i socialdemokratisk regering 
och en tidigare bakgrund som statssekreterare i borgerlig regering. Inom gruppen 
icke-politiker fanns åtskilliga generaldirektörer och landshövdingar samt 
justitieråd och regeringsråd. 
 
 

3.2.5  KONTROLLMAKTEN 
 
Kontrollmakten handlar inte bara om kontroll i formell och laglig mening. Den 
handlar också om information och insyn, om uppföljning och utvärdering. 
Kontroll och ansvar är ju en förutsättning för förvaltningens legitimitet och 
medborgarnas förtroende. Det finns också ett nära samband mellan kontroll, 
tillsyn och styrning, även om orden har olika innebörd. Med kontroll menar man i 
allmänhet granskning i efterhand, med tillsyn åtgärder för att säkerställa att lagar, 
förordningar och villkor följs, med styrning åtgärder före och under en process. 
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    Den svenska förvaltningen kontrolleras på olika sätt och på olika nivåer. 
Förenklat kan man säga att på politisk nivå kontrolleras regeringen och indirekt 
myndigheterna av riksdagen. Regeringen kontrollerar myndigheterna främst via 
finansmakten och dess olika delar, budgetprocessen, regleringsbreven, mål- och 
resultatdialogerna samt genom utnämningar av styrelser och myndighetschefer. På 
revisionellt plan kontrolleras regeringen och myndigheterna av Riksrevisionen 
och på rättsligt plan kontrolleras myndigheterna av Justitieombudsmannen. 
Slutligen bör nämnas medborgarnas rätt att överklaga myndigheters beslut. 
 
    I Regeringsformen sägs att riksdagens kontrollmakt kan utövas på olika sätt, 
dels en politisk granskning genom konstitutionsutskottet och genom 
riksdagsledamots rätt att framställa interpellation eller fråga, dels en rättslig 
granskning genom riksdagens ombudsmän, JO, dels en revisionell och ekonomisk 
granskning genom Riksrevisionen  samt slutligen genom riksdagens möjlighet till 
missförtroendeförklaring. Jag skall nämna sju former av kontrollmakt. 
 
Konstitutionsutskottet 
 
Konstitutionsutskottet (KU) skall granska statsrådens tjänsteutövning och 
regeringsärendenas handläggning. Utskottet har rätt att ta del av alla handlingar i 
ett ärende, också sådana som är hemliga. Dessutom anmäls varje år ett antal 
ärenden till KU för granskning. Det handlar då ofta om huruvida ministerstyre har 
förekommit. Utskottet har också rätt att kalla statsråd och tjänstemän till 
sammanträde, ”förhör”, för att besvara frågor. Dessa utfrågningar kan vara 
offentliga. Granskningen omfattar inte bara om regeringen har följt gällande lag 
och praxis, utan också lämpligheten av vidtagna, eller icke vidtagna, åtgärder. I ett 
årligt betänkande, dechargebetänkandet, redovisar utskottet sin uppfattning om 
hur regeringen har hanterat sitt uppdrag. 
 
    Granskningen brukar föranleda långa debatter som normalt avslutas med att 
betänkandet läggs till handlingarna. Om utskottet skulle finna att ett statsråd har 
grovt åsidosatt sin plikt kan utskottet väcka åtal i Högsta domstolen. Detta har 
dock aldrig skett. Granskningen inom utskottet kan emellertid leda till ett yrkande 
om misstroendeförklaring (se längre fram i detta avsnitt). 
 
Interpellationer och frågor 
 
Riksdagsledamöterna kan kontrollera regeringsarbetet genom att ställa 
interpellationer och frågor till statsråden om arbetet inom regeringen, om 
”angelägenhet som angår dennes tjänsteutövning” som det heter i RF 12:5. En 
interpellation skall ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering. Den 
skall ställas skriftligt och besvaras skriftligt. Svaret skall också läsas upp i 
kammaren, varpå följer debatt i vilken alla ledamöter har rätt att delta. En 
interpellation bör avse en ”större” fråga. En fråga ställs och besvaras muntligt vid 
frågestunder en gång i veckan. Frågor och svar skall vara korta. Det är också 
möjligt att ställa en fråga skriftligt och den besvaras då skriftligt. En fråga är 
främst avsedd för upplysningar. 
 
    Interpellationer och frågor får inte gälla myndighets eller domstols beslut. 
Riksdagsledamöter kan emellertid tänja gränserna genom att formulera sina frågor 
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så att de får en principiell inriktning, t.ex. genom att fråga om statsrådet är beredd 
att föreslå lagändring i anledning av visst domstols- eller myndighetsbeslut. 
 
Misstroendeförklaring 
 
Riksdagen har också möjlighet att utkräva ansvar genom att rikta en 
misstroendeförklaring. Riksdagen kan förklara att ett statsråd inte längre har 
riksdagens förtroende och därigenom tvinga ett statsråd att avgå. Skulle denna 
förklaring avse statsministern måste hela regeringen avgå eller utlysa ett extra 
riksdagsval. Ett yrkande om misstroendeförklaring måste stödjas av minst 35 
ledamöter och för bifall krävs att minst l75 ledamöter röstar för en sådan 
förklaring. 
 
    Omröstning om missförtroendeförklaring har förekommit fem gånger sedan 
denna möjlighet tillkom år 1973. I samtliga fall har yrkandena avvisats. I ett par 
fall har statsråd avgått för att undvika att yrkanden om misstroendeförklaring 
skulle framställas. 
 
    Förtroendefråga (kabinettsfråga) är inte samma sak som misstroendeförklaring. 
Det handlar då om en fråga där statsministern har förklarat att regeringen kommer 
att avgå om den förlorar en omröstning i riksdagen. Detta har förekommit en gång 
sedan 1970-talet.  
 

          Justitieombudsmannen 
 
Justitieombudsmannen (JO) skall granska den offentliga förvaltningen och bl.a. 
tillse att denna följer regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet. JO skall 
också kontrollera att medborgarnas fri- och rättigheter respekteras. JO:s område 
omfattar inte bara statlig förvaltning utan också domstolar och kommunala 
myndigheter. JO:s tillsyn sker genom besök, inspektioner, hos myndigheter och 
genom utredningar i ärenden föranledda av klagomål från enskilda eller artiklar i 
massmedia. Skulle JO finna att ett ärende inte handlagts korrekt framförs kritik, 
s.k. erinran, över handläggningen. JO kan också begära disciplinär åtgärd mot 
ansvarig tjänsteman eller besluta om åtal för tjänstefel. JO kan dessutom rikta sig 
till riksdag eller regering med förslag till lagändring. 
 
    Det finns f.n. fyra ombudsmän, valda av riksdagen för en tid av fyra år. 
 
    Det bör tilläggas att också Justitiekanslern (JK) har en kontrollerande 
funktion inom statsförvaltningen. JK är emellertid regeringens kontrollorgan med 
uppgift att övervaka att myndigheterna följer lagar och förordningar. JK skall 
också bevaka statens rätt och bl.a. vara åklagare i tryckfrihetsmål. 
 
Riksrevisionen 
 
Riksrevisionen tillkom år 2003 genom en sammanläggning av Riksrevisionsverket 
och Riksdagens revisorer. Den är en del av riksdagens kontrollmakt, men bedrivs 
självständigt i relation till riksdag, regering och myndigheter. Riksrevisionens 
uppdrag är att genom oberoende revision skapa demokratisk insyn och medverka 
till god resursanvändning och effektiv förvaltning i staten. Revisionen skall täcka 
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hela beslutskedjan inom statlig förvaltning och arbetet skall ha den omfattning, 
inriktning och kvalitet som behövs för slutsatser och uttalanden i revisions-
berättelser och granskningsrapporter. 
 
   Så här beskriver Riksrevisionen själv sin roll som oberoende revisionsorgan: 
”Vi granskar inte politiken. Vi granskar genomförandet och effekterna av 
politiken. Vanligtvis utgår vi från riksdagens beslut. Har regeringen genomfört 
besluten? Har målen konkretiserats för ansvariga myndigheter och har 
statsförvaltningen genomfört verksamheten på ett effektivt sätt?”  
(Riksrevisionens årliga rapport 2007, s. 6). 
 
    Riksrevisionens verksamhet leds av tre riksrevisorer. De beslutar vad som skall 
granskas, hur granskningen skall gå till och vilka slutsatser som skall dras av 
granskningen. En av riksdagen tillsatt styrelse avgör om den skall göra 
framställningar till riksdagen med anledning av riksrevisorernas rapporter. 
 
    Granskningen sker dels genom en årlig revision som enligt Riksrevisionens 
årliga rapport år 2006 omfattade revisionsberättelser för 260 myndigheter och 
andra organisationer samt ett 60-tal stiftelser och bolag, dvs. i princip samtliga 
aktörer inom statsförvaltningen, dels genom effektivitetsrevision som avser 
genomförande och resultat och omfattade ett 30-tal granskningar. 
 
    Myndigheter som administrerar stora medelsflöden och som har omfattande 
intern delegering av ansvar och befogenheter skall också ha intern revision, som 
har till uppgift att granska att verksamheten bedrivs effektivt och enligt 
riksdagens, regeringens och myndighetsledningens mål. Ett 50-tal myndigheter 
har sådan intern revision. Det är Ekonomistyrningsverket som sedan år 2006 
svarar för samordning av den statliga internrevisionen. 
 
    Riksrevisionens  revisionsberättelse om myndighetens årsredovisning och 
ledningens förvaltning summeras i normalfallet med ett uttalande om att 
”årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande”. Om det finns ett eller flera 
väsentliga fel i årsredovisning och/eller ledningens förvaltning gör Riksrevisionen 
en ”invändning”. Om årsredovisningen är i allt väsentligt rättvisande men inte 
innehåller information som revisionen bedömer borde vara med för att rätt kunna 
bedöma årsredovisningen kan Riksrevisionen göra en ”notering” härom. 
 
    Riksrevisionen lämnade för år 2005 revisionsberättelse med invändning i 
sexton fall, dvs. revisionen konstaterade väsentliga fel eller brister i 
årsredovisning och/eller förvaltning. Dessutom fick fem myndigheter invändning 
till följd av väsentliga fel eller brister i årsredovisningen. I några av dessa fall gav 
årsredovisningen inte en rättvisande bild av det ekonomiska utfallet, i några andra 
fanns sådana brister i underlaget till årsredovisningen att revisionen inte kunde ta 
ställning till om redovisningen gav en rättvisande bild eller inte. Sett över en 
flerårsperiod beror revisionens kritik på bristande intern kontroll inom myndig-
heterna, brister i ledningarnas förvaltning, otillräcklig intern styrning och kontroll 
samt otydliga ansvarsförhållanden. Ibland kan problemen bero på otydliga eller 
felaktigt utformade regeringsbeslut, ibland på att en myndighet har hanterat anslag 
i strid med riksdagens eller regeringens beslut. 
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    Myndigheternas årsredovisningar brukar – enligt Riksrevisionens bedömning – 
på det stora hela taget vara goda. Ingen av de åtta myndigheter som ingick i min 
granskning fick någon invändning för år 2005. 
 
    Riksrevisionens revisionsberättelse om en myndighets årsredovisning och 
ledningens förvaltning lämnas till regeringen och till berörd myndighet. Om 
revisionsberättelsen skulle innehålla någon invändning skall myndigheten inom en 
månad till regeringen redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av 
invändningen. Regeringen skall sedan årligen för riksdagen redovisa vilka 
åtgärder regeringen och berörd myndighet vidtagit eller avser att vidta i anledning 
av revisionens iakttagelser. Sådan redovisning lämnas dels i budgetpropositionen, 
dels i Årsredovisning för staten. I  exempelvis  budgetpropositionen  för  år  2006 
finns korta sammanfattningar av revisionens samtliga granskningsrapporter. 
Regeringen kommenterar rapporterna under respektive politikområdesavsnitt och 
redovisar också sin bedömning av några särskilda frågor, för det året regeringens 
redovisningar till riksdagen, regeringens styrning av myndigheter och bolag samt 
myndigheternas genomförande av sina uppdrag. 
 
    Däremot fattar regeringen inte något formellt beslut i anledning av 
årsredovisningen. Det finns alltså inte någon motsvarighet till vad som gäller för 
aktiebolag, där bolagsstämman har att ta ställning till bolagets årsredovisning och 
”bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för året”. 
 
    Riksrevisionens främsta roll är att vara kontrollinstrument men den kan också 
bidra till att utveckla och förändra den statliga verksamheten.  Jag gjorde själv – 
på uppdrag av Förvaltningspolitiska kommissionen – en granskning av den 
statliga revisionens roll i Sverige (SOU 1997:18). Jag framhöll då att en 
avgörande fråga vid bedömning av revisionens betydelse är vilka resultat den 
uppnår och menade att det kan vara svårt att mäta resultat, bl.a. därför att 
begreppet resultat kan ha olika dimensioner. Revisionens huvuduppgift är ju att 
kontrollera, men den kan också ha en förebyggande effekt, en attitydpåverkande 
effekt och en kunskapsförmedlande effekt. 
                           
    De uppföljningar som då gjordes visade att inom den finansiella revisionen, 
numera benämnd årlig revision, hade 90 procent av väsentliga påpekanden 
åtgärdats inom ett år, medan talen för förvaltningsrevisionen, numera 
effektivitetsrevisionen, var klart lägre, 60 procent av förslagen hade helt eller 
delvis genomförts inom tre år. 
 
    Det är med hänsyn till att Riksrevisionen endast verkat sedan sommaren 2003 
inte möjligt att nu bedöma effekterna av den nya revisionens granskningar. Det 
förefaller dock som om den årliga revisionens påpekanden i hög grad har föranlett 
resultat, medan talen för effektivitetsrevisionen är klart lägre. I sin årliga rapport 
år 2006 ger Riksrevisionen en sammanfattande bild av effektivitetsgranskningen 
under perioden juli 2003-juni 2006. Riksrevisionen har under perioden lagt fram 
79 granskningsrapporter. Styrelsen har beslutat att ca 75 procent av dessa 
rapporter skall tillställas riksdagen. Den större delen av rapporterna innehåller 
förslag till riksdagsbeslut, en mindre del av redogörelser som överlämnas för 
information. I fråga om en fjärdedel av rapporterna beslutade styrelsen att de 
skulle läggas till handlingarna. Riksdagen har slutbehandlat 42 av de 51 rapporter 
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som styrelsen lämnade till riksdagen. Sju har helt eller delvis bifallits och 21 har 
avslagits av riksdagen. Resten, som är redogörelser utan förslag till riksdagsbeslut 
läggs normalt till handlingarna. 
 
    Detta svalare intresse för effektivitetsgranskningar beror sannolikt i hög grad på 
att riksdagsledamöterna, i synnerhet de som representerar regeringspartiet och 
samverkande partier, vill invänta regeringens bedömningar och eventuella 
åtgärder innan riksdagen tar ställning. En huvudtanke bakom tillkomsten av den 
nya Riksrevisionen var att förstärka riksdagens kontroll av regeringen. Så har 
också delvis skett, men fråga är om riksdagen utnyttjat denna ökade makt. 
 
    En ganska vanlig formulering då det gäller en av Riksrevisionens styrelse till 
riksdagen överlämnad granskningsrapport är att riksdagen konstaterar att 
regeringen har fattat beslut om åtgärder, alternativt att regeringen förbereder 
åtgärder, som överensstämmer med, alternativt ligger i linje med, de 
rekommendationer som lämnas i revisionens redogörelse, varför riksdagen för sin 
del avslutar ärendet utan att besluta något mer. ”Utskottet anser att regeringen 
redan arbetar med frågor som ligger i linje med förslaget.” 
 
    Detta kan ofta betraktas som ett ganska positivt besked. Regeringen har beslutat 
eller förbereder ett beslut i anledning av rapporten, men aktualiserar samtidigt 
någon annan fråga eller väljer någon annan vinkling för att presentera en lösning. 
Såväl regeringar som myndigheter vill ofta presentera en åtgärd som resultat av 
eget tänkande och inte som en följd av en revisionsrapport eller riksdagsmotion. 
Därför ger tidigare nämnda siffror om riksdagsbehandlingen av revisionens 
rapporter inte en fullständig bild av revisionens resultat. Rapporterna får större 
effekt än vad som framgår av andelen bifall i riksdagen. Fast förändringar tar tid! 
 
    Man kan också säga att detta är en illustration av de problem som revisionen 
ofta möter. 

 
    Då det gäller den årliga revisionen handlar Riksrevisionens kritik i regel om att 
en myndighet inte har följt det ekonomiadministrativa regelverket. Myndigheten 
kan ha överskridit sina befogenheter, inte följt bestämmelserna och vad som sägs i 
instruktion och verksförordning, inte lämnat en rättvisande redovisning av 
myndighetens ekonomi och resultat etc. Det finns då sällan utrymme för att 
ifrågasätta revisionens iakttagelser. Regeringen och myndigheten ”måste” vidta 
åtgärder för att följa gällande lagar och regler och för att undvika fortsatt kritik. Då 
det gäller effektivitetsrevisionen är det inte fullt så enkelt. Den revisionen handlar 
om resultat, om brister och problem inom olika områden och det finns större 
utrymme för att ifrågasätta analys och slutsatser – eller att åtminstone försöka göra 
detta. Det kan också ta längre tid att förbereda och genomföra önskvärda 
förändringar. Det kan dessutom finnas politiska dimensioner i revisionens 
rapporter som är svåra att hantera. Man kan notera att revision i alla länder och 
inom alla verksamheter möter problem då det gäller att granska politiska reformer 
och beslut, frågor om effektivitet och produktivitet. Alla är positiva till revision i 
allmänna termer. Det finns många exempel på positiva uttalanden i propositioner 
och utskottsbetänkanden, exempelvis ”revisionens resultat måste tas tillvara”. Då 
det gäller det egna departementet, den egna myndigheten, är emellertid 
entusiasmen inte lika stark. 
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Egenkontroll och ansvar 
 
Inom några områden av offentlig verksamhet sker kontroll också internt. Ett 
exempel är läkarkåren. Om en läkare har begått ett fel i sin yrkesutövning kan 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), som huvudsakligen består av 
läkare, utdöma sanktioner. Ett sådant beslut kan överprövas av 
förvaltningsdomstol. 
 
    Några ord också om ansvar i juridisk mening. Det finns straffrättsligt ansvar 
enligt Brottsbalken, gällande tjänstefel, mutbrott, brott mot tystnadsplikt. Det 
finns disciplinstraff om någon åsidosätter sina skyldigheter i anställningen, 
varning och löneavdrag. Det finns skadeståndsansvar om synnerliga skäl 
föreligger. Dessutom finns straffbestämmelser i andra lagar, t.ex. Miljöbalken. 
 

         EU 
 
Slutligen bör nämnas att EU på vissa områden har rätt att kontrollera hur 
medlemsstaterna hanterar sin förvaltning. Det gäller olika bidrag från EU, framför 
allt jordbruksstöd och strukturfondsprogram, men också bidrag till forskning och 
andra projekt. Det är ju oftast nationella myndigheter som svarar för 
administrationen av EU:s olika stödformer. Det betyder att den europeiska 
revisionsrätten granskar hur unionens medel används, om de ekonomiska 
transaktionerna har bokförts korrekt, genomförts lagligt och korrekt och förvaltats 
på ett ekonomiskt, effektivt och ändamålsenligt sätt. Revisionsrätten har rätt att 
granska och få ut handlingar av alla som fått medel från EU och att göra 
inspektioner i de olika medlemsstaterna för att bekämpa fusk och bedrägerier. 
Rätten redovisar varje år i en rapport sina iakttagelser och de återges i 
sammanfattning bl.a. i Årsredovisning för staten. Sverige har vid flera tillfällen 
kritiserats för brister i förvaltnings- och kontrollsystem gällande strukturfonder 
och jordbruksstöd. I en del fall har utbetalt stöd återkrävts. 
 
    EU:s revisionsrätt samarbetar nära med Riksrevisionen och 
Ekonomistyrningsverket. För svensk del är framför allt Statens jordbruksverk och 
länsstyrelserna berörda av detta arbete. Ekonomistyrningsverket är fr.o.m. år 2007 
revisionsmyndighet för EU:s strukturfonder och Europeiska fiskerifonden. ESV är 
också attesterande organ för Europeiska garantifonden  och för jordbruksfonden. 
 
 

3.2.6 INFORMELL STYRNING 
 
Vad som hittills sagts har skildrats under rubriken – makt, normgivningsmakten, 
finansmakten, organisationsmakten, utnämningsmakten, kontrollmakten. Styrning 
kan också ske via informella kontakter, möten, samtal och numera också på 
elektronisk väg. Det finns, av naturliga skäl, inga lagar eller förordningar om 
detta, inga av Statsrådsberedningen, Finansdepartementet eller andra utarbetade 
handböcker och vägledningar. Men det är likväl ett sätt att styra som förekommer, 
fast främst som en del av andra former av styrning, särskilt inom olika delar av 
finansmakten: budgetprocessen, regleringsbreven, årsredovisningen samt mål- och 
resultatdialogen. 
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    Jag vill emellertid nämna något om vad som sagts i olika utredningar och 
regeringsförslag. I följande kapitel (4 och 5) skall jag redovisa mina bilder av den 
informella styrningens roll i resultatstyrningen. 
 
    Regeringen säger i propositionen om Ledning av den statliga förvaltningen 
(prop. 1986/87:99, s. 27 f) att informella kontakter mellan regeringen eller 
företrädare för Regeringskansliet och tjänstemän hos myndigheterna är viktiga 
och nödvändiga inslag i regeringens relationer till myndigheterna. Detta uttalande 
bygger på vad som sagts av Verksledningskommittén (SOU 1985:40), som 
använde just formuleringen ”viktiga och nödvändiga inslag” (s. 98). Kommittén 
framhöll vidare att kontakterna måste inrymma information till myndigheterna om 
aktuella och förestående aktiviteter och planer, men kontakter inom området för 
RF 11:7 bör präglas av stor försiktighet. 
 
    Föredragande statsrådet (Bo Holmberg) menar att det är allmänt känt att 
kontakter mellan departementstjänstemän och handläggande tjänstemän i 
myndigheterna är och alltid har varit ytterst vanliga. Han fortsätter: ”Sådana 
kontakter betraktas av alla som helt naturliga och förekommer dagligen, icke 
minst mellan icke-politiska tjänstemän i regeringskansliet och tjänstemän hos 
andra myndigheter.” (s. 27). Statsrådet betonar samtidigt att kontakter inom 
området för RF 11:7 bör, i den mån de är nödvändiga, präglas av mycket stor 
återhållsamhet och för regeringens del skötas på tjänstemannanivå. 
 
    Det sägs att den från informationssynpunkt mest värdefulla informella 
kontakten är den där viktiga regeringsbeslut närmare klargörs, preciseras och 
motiveras. Det finns också ett fortlöpande behov av informella kontakter på grund 
av förändringar av den statliga verksamheten, rationaliseringar, omprioriteringar 
och omprövningar. Regeringen behöver också få del av myndigheternas kunnande 
och synpunkter i viktiga ämnen. 
 
    Informella kontakter är därför enligt statsrådets mening ”ett viktigt, naturligt 
och oundgängligt komplement till regeringens formella styrning av 
myndigheterna”.  (s. 28). 
 
    Riksdagens konstitutionsutskott framhöll i anledning av detta betydelsen av att 
kontakterna hanteras med stor omsorg och att de är mer inriktade på information 
än på styrning. Kontakterna i ärenden som rör RF 11:7 bör ske med stor 
återhållsamhet och i regel bara avse informationsutbyte. 
 
    Förvaltningspolitiska kommissionen framhöll i sitt betänkande (SOU 1997:57, 
s. 88 ff) att den informella styrningen har stor betydelse för samspelet mellan 
regering och förvaltning. Regeringen kan använda sådana kontakter för att 
förtydliga och kommentera fattade beslut och för att inhämta myndigheternas 
sakkunskap i olika frågor. Kommissionen betonade att det är viktigt att myndig-
heterna har tillräcklig integritet för att medverka i informella kontakter. Det är av 
centralt värde för den svenska förvaltningsmodellen att myndigheterna kan 
redovisa egna analyser och motbilder i dialogen med regeringen. Kommissionen 
betonade att det är viktigt att rollfördelningen vid informella kontakter är tydlig. I 
den mån det inte bara handlar om informationsutbyte utan i praktiken är fråga om 
styrning bör påverkan ske på ledningsnivå och kunna dokumenteras. 
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    I boken Offentlig sektor mot nya mål (1991) säger dåvarande statssekreteraren 
Sören Häggroth: ”Det är svårt att föreställa sig en väl fungerande förvaltning utan 
informella kontakter, t.ex. samtal per telefon eller diskussion vid möten. Inte 
sällan tas kontakter på myndighetens initiativ. Det torde ske hundratals gånger 
varje dag. Det är långtifrån något märkvärdigt.” (s. 56). 
 
    De informella kontakterna kan sägas vara allmänt accepterade också av 
oppositionspartierna. Det visar bl.a. Helena Wockelbergs studie Den svenska 
förvaltningsmodellen. 
 
    Statsvetaren Sun-Joon Hwang, verksam vid Skolverket, har studerat informella 
kontakter i mål- och resultatstyrning (Nordisk Administrativt Tidskrift 1/2000). 
Han belyser bl.a. informella kontakter mellan Regeringskansli och myndigheter i 
samband med regleringsbrev, årsredovisningar och rapporter samt vilka 
möjligheter, problem och begränsningar som kontakterna har. 
 
    Hans slutsats är att kontakterna är mycket täta under den tid (november-
december) då nya regleringsbrev utformas. Stora myndigheter har nästan dagligen 
kontakt med sitt departement. Regeringskansliet vill förankra, förklara och 
motivera regeringens uppfattning och intentioner, myndigheterna vill påverka 
regeringens beslut. 
 
    De flesta av det 40-tal personer i fem departement och 17 myndigheter som 
ingick i hans undersökning menade att de informella kontakterna hade stor 
betydelse för kommunikationen mellan regering och myndighet. Kontakterna är 
av betydelse inför beslut, bl.a. rörande regleringsbrev och årsredovisning, de 
medverkar till att förbättra kommunikationen, de har också en överbryggande och 
informations- och kunskapsspridande roll. 
 
    De informella kontakterna är emellertid inte problemfria säger Sun-Joon 
Hwang. Tjänstemännen inom Regeringskansliet menar att myndigheternas analys 
av verksamhetens effekter och av omvärlden är för bristfällig för regeringens 
rapportering till riksdagen eller för omprövning av myndighetens verksamhet, 
medan myndigheterna är missnöjda med omfattande återrapporteringskrav och 
detaljstyrning. Hwang menar att de senaste fyra årens utveckling (uppsatsen 
publicerades som nämnts år 2000) i vart fall gav fog för myndigheternas kritik. 
Som jag skall återkomma till i kap. 4 och 5 torde samma sak kunna sägas år 2006. 
 
    Det finns en viktig aspekt, inte minst från revisionell synpunkt och för 
transparensen i förvaltningsmodellen, och det är att informella kontakter, deras 
frekvens och innehåll, inte kan revideras och värderas. Denna aspekt har emeller-
tid föga debatterats. Som nämnts betonade Förvaltningspolitiska kommissionen 
att kontakter som kan betraktas som styrning bör ske på ledningsnivå och kunna 
dokumenteras.  
 
     Alla är medvetna om att informella kontakter är vanliga och kan dela 
uppfattningen att de är ”ett viktigt, naturligt och oundgängligt komplement till 
regeringens formella styrning” (se ovan), men relationen mellan informell och 
formell styrning är särskilt betydelsefull inom en förvaltning där demokrati, och 
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därmed transparens, är ett grundläggande värde. Jag återkommer till denna fråga i 
kap. 4 och 5 i samband med min granskning och analys av finansmakten och olika 
steg i styrningen, där jag också skall försöka belysa frågan vem som styr, 
politikerna eller tjänstemännen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 113

 

4. STYRNING – PROGRAM OCH VERKLIGHET 
 

 
I detta kapitel vill jag jämföra program och verklighet inom förvaltningspolitiken. 
Framför allt vill jag granska hur resultatstyrningen fungerar vid åtta myndigheter, 
sett ur riksdagens, regeringens/regeringskansliets och myndigheternas synvinkel 
och analysera varför det fungerar som det gör. Eller annorlunda uttryckt: Varför 
fungerar det inte som det var tänkt enligt olika programbeslut? Mitt syfte är att 
beskriva hur styrningen i verkligheten går till. Lever riksdag, regering/ 
regeringskansli och myndigheter upp till de förvaltningspolitiska målen och till de 
intentioner som utsagts i olika riksdagsbeslut och regeringsuttalanden under de 
senaste 20 åren? 
 

             Jag vill jämföra program och verklighet – eller snarare verkligheter, ty min      
utgångspunkt är att verkligheten kan skifta mellan olika verksamhetsområden och 
myndigheter och beskrivas på olika sätt av olika aktörer. Jag har följt olika steg i 
styrningsprocessen, från riksdag till regering, från regering/regeringskansli till 
myndigheter och inom myndigheten från ledning till medarbetare på olika nivåer. 
Så är ju ”befälsordningen” enligt regeringsformen och den svenska 
förvaltningsmodellen. Jag har emellertid också granskat om stegen ibland går i 
motsatt riktning: från myndigheter till regeringskansli och så till regeringen och 
slutligen till riksdagen. 
 
    Jag har koncentrerat min studie till resultatstyrning som styrmetod, detta 
samtidigt som jag har grundsynen att resultatstyrning endast är ett av flera 
styrmedel och att det behövs en kombination av medel för att uppnå de 
förvaltningspolitiska målen. Med resultatstyrning menar jag, som nämnts, ett 
styrsystem som innebär att mål anges för en verksamhet, att 
resultatinformation tas fram systematiskt samt att resultaten analyseras och 
bedöms mot de uppställda målen – den vanliga definitionen i officiellt tryck 
under senare år. 
 
    Min ambition har varit att belysa hur resultatstyrningens idéer har 
implementerats och tillämpats i den statliga förvaltningen. Det framhölls i olika 
riksdagsbeslut under 1980- och 1990-talen att förändringar av förvaltningens 
arbete bara kan ske om de som är direkt verksamma inom området deltar i 
förändringsarbetet. Det framhölls också att förändringarna skulle genomföras 
stegvis och att nya förändringar skulle komma att fortlöpande aktualiseras. Det 
handlade inte om en viss given lösning utan snarare om att arbeta i en viss 
given riktning och ha hög beredskap för en löpande omprövning. ”Arbetet bör 
bedrivas med verklighetsförankring och ett stort mått av pragmatism” hette det i 
en formulering från slutet av 1980-talet. Har reformarbetet präglats av 
verklighetsförankring och pragmatism? Har styrningen utvecklats och 
verksamhetsanpassats eller har den bara medfört administrativt merarbete utan att 
tillföra värdefulla kunskaper och erfarenheter för fortsatt styrning? Har insamlad 
information analyserats och bedömts? Hur är rollfördelningen mellan olika 
aktörer, bl.a. mellan politiker och tjänstemän? Är resultatstyrningen också i dag 
”den mest intressanta metoden”? Om inte, beror det i så fall på själva 



 114

genomförandet, implementeringen, eller på systemet, på grundtanke och innehåll i 
styrformen? 
 
 

4.1  GRANSKADE MÅL 
 
Målen för styrningen har formulerats något olika i skilda dokument från mitten av 
1980-talet och fram till år 2006, men har ändå i huvudsak varit desamma. Min 
analys utgår från följande formuleringar. 
 
   -  Riksdag och regering skall ange övergripande mål och huvudsaklig inriktning 
av verksamheten  samt ekonomiska ramar och andra villkor för verksamheten. 
   - Myndigheterna skall få ett successivt ökat ansvar för att driva verksamheten.    
Regeringens detaljstyrning skall minska, ansvar och befogenheter delegeras till 
myndigheterna. 
   - Riksdagens och regeringens/regeringskansliets intresse skall förskjutas från 
budgetering till uppföljning och utvärdering. Kraven på redovisning och analys av 
uppnådda resultat skall skärpas. En betoning av uppföljning och utvärdering 
kommer att ställa krav på förändrat arbetssätt inte bara i myndigheterna utan också 
i Regeringskansliet. 
   - Förbättringar skall göras av den formella och informella dialogen för att uppnå 
bättre styrning av verksamheten. 
   - Resurshantering och ekonomisk styrning skall präglas av god kontroll av 
statens finanser, av hög effektivitet och produktivitet samt av resursfördelning i 
enlighet med politiska prioriteringar. 
   -  Arbetet med att förändra förvaltningen, bl.a. ledningen av förvaltningen, bör 
bedrivas med verklighetsförankring och ett stort mått av pragmatism. 
 
    Dessa formuleringar är alltjämt giltiga som mål för styrningen. Såväl riks-
dagens förvaltningspolitiska beslut år 1998 som regeringens förvaltningspolitiska 
handlingsprogram år 2000 bygger på dessa mål. Flera förändringar av regelverket 
har skett, framför allt under 1990-talet, men några nya beslut av principiell 
karaktär har inte fattats under senare år. Den principiella grunden kan därför 
sammanfattas i nämnda punkter. Min ambition är att analysera om dessa mål har 
uppnåtts. 
 
 

4.2  GRANSKADE MYNDIGHETER 
 
Min granskning omfattar främst åren 2002 – 2006 och gäller den riksdag, den 
regering och den myndighetsorganisation som fanns från oktober 2002 till oktober 
2006. Den omfattar åtta myndigheter jämte motsvarande departement och 
riksdagsutskott. De åtta myndigheterna representerar inte bara olika verksamhets-
områden, utan också olika organisation och olika sätt att arbeta. Några är 
förvaltande organ, andra är utredande, andra åter finns inom tjänste- och varu-
produktion eller inom kontroll och tillsyn. Några har en traditionell myndig-
hetsorganisation med avdelningar, byråer etc. Några är processorienterade och i 
hög grad uppdragsstyrda. Några har inte bara huvudkontor utan också en 
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omfattande regional organisation. Några har en styrelse med fullt ansvar, andra en 
styrelse med begränsat ansvar. De åtta myndigheterna representerar alltså till-
sammans ett brett spektrum av statlig förvaltning och verksamhet. En 
närmare redogörelse för de berörda myndigheternas ansvarsområden, organisation 
och verksamhet lämnas i bilaga. 
 

4.3 BUDGETPROCESSEN 
 
Som framgått av kap. 3 omfattar hanteringen av ett budgetår/verksamhetsår en 
period om närmare tre år. Det är sålunda en lång väg vi skall följa för att granska 
de olika stegen i budgetprocessen, med start drygt ett år före själva 
verksamhetsåret och med avslutning närmare ett år efter verksamhetsåret. De 
olika nivåerna – riksdagen, regeringen/regeringskansliet och myndigheterna – 
berörs vid många olika tillfällen under denna period. 
 

Myndigheterna 
 
Jag börjar med myndigheternas budgetunderlag. Traditionellt har 
budgetunderlaget betraktats som ett viktigt dokument. Det benämndes tidigare 
petita, senare anslagsframställning och numera alltså budgetunderlag. Det finns en 
särskild förordning med olika bestämmelser om budgetunderlagets utformning 
och innehåll (SFS 2000:605). Myndigheterna skall – som framgått tidigare – 
lämna sitt budgetunderlag till regeringen senast 1 mars varje år. Det är styrelsen 
som avger detta budgetunderlag, en av de få formella uppgifter som styrelsen i en 
vanlig myndighet har. Bestämmelserna om budgetunderlag är ganska kortfattade 
och huvudsakligen tekniskt utformade. Det betonas särskilt att myndigheternas 
förslag skall rymmas inom ramen för regeringens beslut om verksamheten. 
 
    Budgetunderlaget skall innehålla myndigheternas förslag till finansiering av 
verksamheten de tre närmaste åren samt de förslag till bemyndiganden som 
myndigheten kan behöva för att göra åtaganden om framtida utgifter. 
Myndigheterna skall också lämna ett elektroniskt beräkningsunderlag som 
används för att beräkna anslag, låneramar m.m. och utgöra underlag för 
statsbudgeten. Regeringen kan också begära underlag för fördjupad prövning av 
olika verksamheter. Sådant underlag lämnas i en särskild rapport. Den skall 
innehålla en sammanfattande resultat-, omvärlds- och resursanalys och förslag till 
inriktning och finansiering av verksamheten. I resultatanalysen skall verksam-
heten utvärderas i relation till gällande mål. Detta material kan vara grund för en 
mera omfattande prövning av hela verksamheten eller någon del av den. 
 
    Det sägs i förordningen att myndigheterna – om förslag lämnas som kan leda 
till ökade kostnader eller minskade intäkter – skall redovisa förslag till åtgärder 
inom den egna verksamheten som leder till motsvarande minskning av 
kostnaderna. Myndigheterna får sålunda inte välja den enklare vägen att föreslå 
skattehöjningar eller omprövningar inom den statliga sektorn som helhet. Det är 
regeringens och riksdagens privilegium att utnyttja sådana metoder. Dock finns, 
åtminstone teoretiskt, en liknande möjlighet också för myndigheterna, ty det heter 
att om det finns särskilda skäl för förslagen får de även avse andra verksamheter. 
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Det är dock ett alternativ som brukar vara föga framgångsrikt. De särskilda skälen 
bör då vara mycket särskilda. Det är inte meningsfullt för en myndighet att göra 
egna, mera positiva, konjunkturbedömningar, förorda annan stabiliseringspolitik 
eller annan resursfördelning. 
 
    Den bild som jag i det följande kommer att ge av myndigheternas, 
regeringens/regeringskansliets och riksdagens roll i budgetprocessen är i 
huvudsak inriktad mot budgetpropositionen i september. Jag vill emellertid betona 
att den ekonomiska vårpropositionen i april har stor betydelse inte enbart för den 
ekonomiska politiken utan också som plattform för arbetet med själva 
budgetpropositionen. Den blir därigenom också viktig för styrningen av den 
statliga verksamheten. 
 
    Ett antal reformbeslut på budgetområdet under de senaste tio åren har försvagat 
budgetunderlagets roll. Det ekonomiska styrsystemet har förstärkts. Statsbudgeten 
har fått ny form och nytt innehåll. Det regelverk och den tidtabell som gäller för 
budgetarbetet gör det svårt för myndigheterna att nämnvärt förändra gällande 
anslag. Varje budgetproposition innehåller ju inte bara regeringens förslag till 
budget för kommande år utan också förslag om beräknad anslagsnivå för de två 
följande åren och även om de beräkningarna inte är formellt bindande är de ändå 
en viktig utgångspunkt för kommande budgetarbete. 
 
    Myndigheternas utrymme för att försöka förändra är också av andra skäl 
begränsat. Dels bestäms ju det totala utrymmet och fördelningen mellan olika 
utgiftsområden av riksdag och regering. De gällande budgetpolitiska målen – att 
de offentliga finanserna skall visa ett överskott om två procent av BNP (en 
procent fr o m år 2007) över en konjunkturcykel samt att de statliga utgifterna inte 
får överstiga ett av riksdagen fastställt utgiftstak – medför en stark bundenhet. 
Dels bestäms anslagsnivån av gällande regler, av vad som sagts i tidigare beslut 
och av erfarenheterna från tidigare år samt av vad myndigheterna själva sagt om 
utnyttjandet av befintliga resurser, bl.a. i årsredovisningen och i samband med 
mål- och resultatdialogen. En stor del av statsbudgeten är i realiteten bunden av 
tidigare beslut om verksamheten. Dessutom kan regeringen markera sin vilja 
genom särskilda budgetdirektiv som myndigheten i så fall fått några månader 
innan budgetunderlaget skall inlämnas. 
 
    Självklart sker ändå förändringar mellan åren men de är i allmänhet inte en 
följd av en myndighets skicklighet i att argumentera i budgetunderlaget. Enbart 
god argumentation i budgetunderlaget påverkar sällan anslagsnivån. Det 
måste tillkomma argumentation ”i annan form”, framhölls i ett par av mina 
intervjuer. Förändringar i anslagsnivåer och regelverk kan vara en följd av 
förändringar i den politiska verkligheten. Regeringen vill förändra för att uppnå 
vissa för regeringen betydelsefulla mål. Regeringen kan känna sig tvingad att 
ändra en anslagsnivå för att i riksdagen få stöd för sitt förslag. Förändringarna kan 
också vara en följd av aktuellt samhällsekonomiskt och statsfinansiellt klimat 
samt av organisationsförändringar eller av ett offentligt utredningsarbete som 
hanteras i budgetarbetet. 
 
    En viktig fråga i detta sammanhang är om budgetunderlaget är ett tekniskt-
kameralt dokument eller ett politiskt dokument? Mitt svar är att budgetunderlaget 
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numera i allt väsentligt är ett tekniskt-kameralt dokument. Myndigheterna skrev 
tidigare ganska omfattande motiveringar för sina förslag, motiveringar som kunde 
knyta an till aktuell debatt och utformas som engagerade pläderingar för det egna 
verksamhetsområdet och den egna myndighetens betydelse. Den typen av 
skrivningar är numera begränsad, den ryms inte inom gällande regelsystem, även 
om man också nu ibland kan finna inslag av politiska bedömningar och politisk 
strategi i en del formuleringar. Budgetpropositionen däremot är ett politiskt 
dokument. Den innehåller förvisso mycket av statistik och teknik, av kamerala 
redovisningar, men också av politisk argumentation. 
 
    Det är intressant att jämföra budgetunderlagens utformning i början av 2000-
talet med motsvarande dokument under olika skeden av 1900-talet. 
 
    Jag vill som en bakgrund till beskrivningen av nuläget nämna den studie av hur 
svenska myndigheter argumenterar för högre anslag som gjorts av Daniel 
Tarschys och Maud Eduards (Petita, 1975). De har granskat förslag från myndig-
heter inom kommunikations-, kultur- och utbildningssektorn åren 1910, 1930, 
1950 och 1970 för att se vilka argument myndigheterna använder och försökt 
utskilja några generella typer av motiveringar för högre anslag. De menar att 
argumenteringen förvisso har förändrats under den långa tid som studien omfattar, 
”men den har inte förändrats så mycket som man kanske skulle tro” (s. 7). Det 
finns en ”markant stabilitet i argumenteringen under hela perioden”. (s. 68). 
 
    De redovisar nio standardargument som varieras och turneras i myndigheternas 
framställningar (s. 11-55). De första fem kan kallas resursargument, de fyra senare 
prestationsargument. 
 
    - Obalansargumentet, myndigheterna måste ha en viss blandning av resurser, 
annars kan inte de andra resurserna utnyttjas fullt ut. 
    - Kapitalvårdsargumentet, statskapitalet får inte förminskas, det måste 
tillvaratas och vårdas. 
    -  Moderniseringsargumentet, man måste ”hålla jämna steg med utvecklingen”, 
ha en utrustning som motsvarar tidens krav. 
    -  Rättviseargumentet, man jämför med andra som fått större resurser och vädjar 
till statsmakternas känsla för rättvisa, konsekvens och jämställdhet. 
    -  Prishöjningsargumentet, man måste ha kompensation för högre löner och    
priser. 
    - Efterfrågeargumentet, man har mött en växande efterfrågan, fler besökande, 
fler elever, fler kunder, nya krav. 
    - Samhällsmålsargumentet, man vill främja värden av mer generell natur, 
demokrati, jämlikhet, miljövård, regional spridning och andra ”stora mål och höga 
värden”. 
    -  Det nationella argumentet, man jämför med andra länder, vi får inte vara 
sämre än andra, vi måste hänga med i utvecklingen. 
    -  Påbudsargumentet, man måste följa statsmakternas beslut, författningar och 
normer och internationella avtal och konventioner. 
 
    Tarschys och Eduards återger en mängd mer eller mindre glansfulla 
formuleringar från olika myndigheter, formuleringar som handlar om resurser 
eller prestationer och som kan sägas vara reflexer av dåtida administrativ ideologi. 
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De menar att argumentationen speglar myndigheternas uppfattning om den egna 
rollen, som supplikant, förhandlare och konsult. De noterar ett växande inslag av 
rationalism i myndigheternas argumentation under perioden 1950 till 1970. Ett 
mål - medeltänkande började växa fram, stimulerat bl.a. av nya idéer för 
budgetering och styrning. 
 
    I en bok om Regeringskansliet av Karin Brunsson m.fl. finns också exempel på 
myndigheternas argumentation i mitten av 1980-talet (Beslutsmaskinen, 1990).  
Jag nämner två av deras exempel (s. 94 f). 
 
   - ”Enbart länets egna ansträngningar kan inte ge den regionala balans vad gäller 
sysselsättning, service och god miljö som riksdagen fattat beslut om. Den centrala 
nivån måste uppmärksamma länets utsatta situation och vidtaga kraftfulla 
åtgärder.” 
 
   -  ”Länsstyrelsen har under tidigare år visat stor återhållsamhet med att begära 
nya tjänster. Detta innebär att länsstyrelsen anslagsmässigt hade ett sämre 
utgångsläge än flertalet andra län vid besparingsperiodens början när det gäller att 
uppfylla besparingskraven.” 
 
    Min erfarenhet av myndigheternas budgetförslag under 1970- och 1980-talen 
säger att den bild som framgår av nämnda studier i långa stycken var giltig fram 
till slutet av 1980-talet. Då började myndigheternas framställningar ändra 
karaktär. 
 
    Men även om huvudbilden av myndigheternas budgetunderlag under de år jag 
närmare granskat är att dokumenten numera är mera formella och tekniska och 
som regel saknar retoriska inslag finns exempel på formuleringar som väl skulle 
passa in i den argumentationskatalog som Tarschys och Eduards redovisade i sin 
bok. Jag nämner några. 
 
    - ”Konsekvenserna om en ökning av anslaget inte sker är kraftiga 
nedprioriteringar av programområden inom miljöövervakningen, alternativt 
nedprioritering av uppföljningen av miljökvalitetsmålen för att täcka de kostnader 
som följer av främst EU:s ramdirektiv för vatten och Kyotoprotokollet.” 
(Naturvårdsverkets budgetunderlag för 2004-2006). 
 
    - ”Omlokaliseringen kommer att få betydande ekonomiska konsekvenser, 
utöver andra konsekvenser för verksamheten på kort och lång sikt.” 
(Naturvårdsverkets budgetunderlag för 2006-2008). 
 
    - ”Omfattningen av arbete inom avfallsområdet styrs mer och mer av EU:s 
strategier och regleringar.”  (Naturvårdsverkets budgetunderlag för 2005-2007). 
 
    - ”Vägverket bedömer att målen för tillgänglighet, miljö och trafiksäkerhet inte 
i alla delar nås med nuvarande anslagsnivåer. Vägverket redovisar därför under 
avsnitt 5 en alternativ anslagsnivå för åren 2004-2006 som medger en högre 
måluppfyllelse.” (Vägverkets budgetunderlag för 2004-2006). 
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    -  Vägverket säger vidare i sitt budgetunderlag för 2004-2006 att anslaget för 
drift och byggande av enskilda vägar har successivt urholkats under senare år och 
fortsätter: ”En risk vid alltför låga bidrag är att väghållarna avsäger sig bidragen 
och stänger av vägen för allmänheten.” 

 
    - ”Möjligheten till långsiktig planering har försvårats betydligt genom 
regeringens beslut 2004 att inte låta myndigheterna föra budgetmedel mellan 
budgetåren. Socialstyrelsen räknar med att denna begränsning tas bort.” 
(Socialstyrelsens budgetunderlag för 2006-2007). 
 
   - ”Under senare år har en rad nya uppgifter tillkommit utan att nya medel 
tillförts.” (Socialstyrelsens budgetunderlag för 2006-2007). 

 
    Det finns sannolikt flera exempel om man skulle granska ytterligare 
myndigheter, men jag menar likväl att som generell bedömning gäller att 
budgetunderlagen numera i huvudsak är tekniskt-kamerala dokument. 
 
    Ekonomistyrningsverket (ESV) redovisade i en utredning i slutet av år 2004 en 
analys av bl.a. budgetunderlagets roll, funktion och användning i den statliga 
budgetprocessen (Konsten att styra, ESV 2004:25). Studien byggde på intervjuer 
och granskning av dokument och rapporter. Verket framförde också ett antal 
förslag till förändringar. 
 
    ESV konstaterar att budgetunderlaget numera har en tydlig budgetteknisk 
inriktning. Det finns därmed inget årligt dokument där regeringen får information 
om myndighetens framtida inriktning av verksamheten, om prioriteringar och 
ambitionsnivåer. Myndigheterna skall, förutom budgetunderlaget, lämna ett 
elektroniskt beräkningsunderlag i Hermes, men det är – som namnet antyder – 
också enbart budgettekniskt. Det används för att beräkna anslag, låneramar och 
bemyndiganden. 
 
    ESV fick några tydliga signaler i intervjuerna, främst att budgetunderlaget 
kommer in för sent i budgetprocessen för att kunna användas i regeringens 
budgetberedning. Budgetunderlaget skall ju lämnas till regeringen senast 1 mars 
varje år. I perioden januari-mars arbetar Regeringskansliet med 
samhällsekonomiska prognoser och förbereder regeringens ekonomiska 
vårproposition. Regeringen möts i februari-mars för att överlägga om innehållet i 
denna proposition och om riktlinjer för innehållet i höstpropositionen. Det betyder 
att tiden mellan inlämnande av budgetunderlag, Regeringskansliets granskning 
och sammanställning av dessa underlag, regeringens överläggningar om 
vårpropositionen och riktlinjer för budgetpropositionen är mycket kort, i realiteten 
endast omkring en månad. Några myndigheter lämnar dock ett preliminärt 
underlag redan i november-december, vilket ger längre tid för granskning och 
analys. 
 
    Flera av de intervjuade i ESV:s studie menade att budgetunderlaget borde 
lämnas senast i december. Några menade också att budgetunderlaget i för liten 
utsträckning innehåller förslag till prioriteringar och ambitionsnivåer och att 
budgetunderlaget är för teknokratiskt. ”Det saknar själ och innehåller bara siffror 
utan backning i text.” (s. 11). 



 120

 
    ESV föreslår därför att tidpunkten för att lämna budgetunderlag ändras från 1 
mars till 30 november, dvs. tre månader tidigare än nu och drygt ett år före det 
verksamhetsår som budgetunderlaget handlar om. 
 
    ESV föreslår vidare att innehållet i budgetunderlaget ändras så att 
Regeringskansliet får bättre underlag för beredning av kommande 
budgetproposition och för diskussion om prioriteringar av verksamheten de 
kommande åren och om verksamhetens utveckling, inriktning och 
ambitionsnivåer.  I ett annat – och djärvare – förslag ifrågasatte verket om det 
verkligen var nödvändigt att varje år inlämna ett budgetunderlag. Man borde 
överväga att göra budgetunderlaget frivilligt. Budgetunderlag borde lämnas endast 
om regeringen begär detta eller om myndigheten själv skulle anse det motiverat. 
Däremot bör alla myndigheter under våren lämna ett beräkningsunderlag, detta 
främst som stöd för Finansdepartementets arbete med prognoser. 
 
    I de intervjuer jag gjorde mötte jag olika reaktioner på dessa förslag. De allra 
flesta var kritiska till gällande tidtabell. Budgetunderlaget kommer in för sent i 
regeringens och Regeringskansliets beredningsprocess. Det är visserligen lång tid 
mellan myndigheternas budgetunderlag, senast 1 mars, och regeringens 
budgetproposition, omkring 20 september, men regeringens överläggningar i 
februari-mars och vårpropositionen i april innefattar även riktlinjer för 
budgetpropositionen i september. Det betyder en mycket kort tid för analyser och 
prioriteringar i mars. De flesta menade emellertid samtidigt att nuvarande modell 
kanske ändå är bästa alternativet, i vart fall så länge man behåller nuvarande 
tidpunkt för riksdagsval och tidtabell för riksdagsarbetet. De ansåg att sambanden 
mellan de olika stegen skulle försvagas om myndigheten skulle utforma sitt 
budgetunderlag för år tre innan år ett var avslutat och riksdag och regering 
beslutat om år två. De allra flesta ansåg att budgetunderlagen i sin nuvarande form 
ger en otillräcklig grund för analyser och prioriteringar. De menade också att 
myndigheterna borde avlämna budgetunderlag varje år. Även om 
budgetunderlagens roll hade försvagats var de av betydelse såväl för 
myndigheterna som för regering/regeringskansli och riksdag. 
 
    Det är en allmän bild att budgetunderlagen ändrat karaktär under senare år. De 
är numera utpräglat tekniska dokument. De redovisar myndighetens bedömningar 
av anslagsbehov, bemyndiganden etc. De beskriver inte vad myndigheten gjort 
med de anslag de fick för tidigare verksamhetsår och vilka resultat som 
myndigheten har uppnått. De redovisar inte heller myndighetens bedömning av 
framtida inriktning av verksamheten, av alternativa inriktningar och prioriteringar. 
De innehåller inte några engagerade pläderingar för ökade anslag eller drastiska 
beskrivningar av vilka problem som följer om man inte skulle få de medel som 
man önskar. Myndigheterna talar på sin höjd om ”ytterligare medelsbehov” och 
om ”nya uppgifter”. Redovisningar av vad som uppnåtts under tidigare år, bl.a. 
om myndighetens bedömning av måluppfyllelsen, lämnas i stället i den 
årsredovisning som ungefär samtidigt inlämnas till regeringen och i mål- och 
resultatdialogerna senare under våren. 
 
    Jag har granskat budgetunderlagens omfattning och innehåll. 
Budgetunderlagens omfattning är naturligtvis en ofullständig mätare på 
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dokumentens tyngd och karaktär, men det är intressant att notera att de i allmänhet 
är ganska kortfattade och huvudsakligen tekniska. De innehåller den 
sakinformation som erfordras enligt förordningen om budgetunderlag, men 
beskrivningen av verksamheten är i flertalet fall mycket kortfattad. 
Budgetunderlaget omfattade för tre av de myndigheter som jag granskade 10 - 20 
sidor, för ytterligare tre 20-30 sidor, för en närmare 50 sidor och för en omkring 
80 sidor. 
 
    Några exempel kan nämnas. Sida brukar redovisa ett ganska omfattande 
budgetunderlag, där myndigheten anger några viktiga förutsättningar för 
verksamheten och redovisar en fyllig redogörelse för problem och insatser. 
Högskoleverkets budgetunderlag brukar vara mera kortfattat. Det innehåller 
främst en budgetteknisk redovisning om knappt tio sidor. Jordbruksverket 
däremot brukar redovisa ett omfattande budgetunderlag, ca 80 sidor. Också det är 
emellertid huvudsakligen budgettekniskt utformat, en genomgång av de många 
anslagsposter som berör verket, räntekrediter, avgifter, uppbörd och återflöden 
från EU. 
 
    Det är svårt att avgöra varför variationerna i omfattning är så stora. Det kan till 
viss del bero på att någon myndighet berörs bara av ett par anslagsposter, andra av 
ett 20-tal. Jordbruksverket har under de år jag närmare granskat berörts av 
närmare 40 anslag inom sju politikområden. Det kan också bero på olika tradition 
inom respektive myndighet och departement. I flera fall har sagts att det är bra om 
respektive riksdagsutskott och utskottskansli får fyllig information, i några andra 
fall har – litet resignerat – tillagts att ”det spelar ändå ingen roll”. Några av de 
tjänstemän jag talat med inom myndigheter, departement eller utskottskanslier 
menar att budgetunderlagen blivit för knapphändiga, de innehåller för litet 
information. De flesta betonar emellertid samtidigt att budgetunderlaget är endast 
ett underlag bland flera, som sådant oftast tillräckligt, även om det är kortfattat. 
Det är dessutom – oberoende av längd – inte ensamt avgörande. Jag har i mina 
intervjuer inte mött någon som förordat ESV:s linje att göra budgetunderlaget 
frivilligt. 
 
    Vad är det då som egentligen styr myndigheternas budgetarbete? Man kan 
naturligtvis säga att utformningen av budgetförslaget är en anpassning till 
riktlinjerna för resultatstyrningen, som ju säger att riksdagens och regeringens 
/regeringskansliets intresse skall förskjutas från budgetering till uppföljning och 
utvärdering. Myndigheterna följer alltså riktlinjerna för förvaltningspolitiken då 
de skriver kort och tekniskt. Det kan vara en delförklaring, men viktigare är nog 
att gällande budgetpolitiska mål - överskottsmål och utgiftstak - i hög grad styr 
myndigheterna. De målen bestämmer utrymmet och myndigheterna har att arbeta 
inom detta utrymme. Budgetarbetet styrs endast i mera begränsad och 
huvudsakligen teknisk omfattning av lagar och förordningar. ESV kan utfärda 
tillämpningsföreskrifter, men de är också av mera teknisk karaktär. 
 
    Det finns också en bundenhet till tradition, till vad som beslutats och sagts 
under föregående år. Varje statsbudget har en budgetbas som är svår att förändra. 
Såväl myndigheter som regering och riksdag kan vara bundna av flerårsplaner och 
av internationella avtal. Därtill kommer andra omständigheter som en myndighet 
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inte kan påverka, t.ex. gällande samhällsekonomiska och statsfinansiella läge, 
inflation, räntenivå, sysselsättning m.m. 
 
    Jag har vidare granskat de kontakter som förekommer mellan myndigheter och 
regering/regeringskansli  under budgetprocessens gång, detta för att få en bild av 
styrningens omfattning och karaktär och på vilken nivå och i vilken form styrning 
sker. Det är täta kontakter mellan departementens budgethandläggare och 
myndighetshandläggare och medarbetare inom myndigheternas planerings- och 
ekonomienheter (motsvarande). Det handlar då främst om utbyte av information 
på teknisk nivå, till viss del också om utbyte av ”signaler” av olika karaktär. Det 
kan också i sådana samtal förekomma ”avstämningar” av formuleringar och 
upplägg i det kommande budgetunderlaget. Det kan förekomma kontakter på 
departementsrådsnivå, däremot sällan mellan statsråd/statssekreterare och 
myndighetschef. Naturligtvis kan budgetfrågor beröras i informella samtal mellan 
statsråd/statssekreterare och myndighetschef, t.ex. i samband med gemensam 
närvaro vid konferenser etc. De kontakterna kan handla om ”vardagsfrågor” och 
personfrågor, men också om större och mera principiella frågor som kan komma 
att behandlas i budgetpropositionen, t.ex. nya eller förändrade reformer eller 
omorganisationer. Sådana samtal kanske inte ger några omedelbara avtryck i 
budgetunderlaget, men de kan vara av betydelse för senare steg i budgetprocessen. 
Med hänsyn till budgetunderlagens numera tekniska utformning är emellertid 
sådana samtal ovanliga. Det är sällan lönsamt för en myndighetschef att tala med 
ett statsråd om höjda anslag. 
 
    Min bild är alltså att det förekommer många kontakter, men att de i allt 
väsentligt är tekniska och sker på handläggarnivå. 
 
    Vilken är då styrelsens roll i detta skede av budgetprocessen? Det är ju 
styrelsen som beslutar om budgetunderlaget och står som ansvarig avsändare. 
Likväl menar jag att styrelsens roll som regel är begränsad. Budgetunderlaget 
utarbetas inom myndigheten under ledning av myndighetschefen och någon 
enhetschef (motsvarande). Hur många inom myndigheten som deltar i det arbetet 
beror naturligtvis på myndighetens storlek, i större myndigheter kan budgetarbetet 
pågå ett par månader och flera medarbetare på olika nivåer kan vara engagerade.              
Myndighetschefen kan under arbetets gång ha underhandskontakt med styrelsen, 
framför allt med styrelsens ordförande, men den vanliga bilden är att ett färdigt 
förslag till budgetunderlag utsänds till styrelseledamöterna omkring en vecka före 
beslutssammanträdet. Ledamöterna har alltså haft tillfälle att i förväg läsa 
förslaget och kanske i några fall i förväg ställa frågor till myndighetschefen eller 
ansvarig medarbetare inom myndigheten. Mera vanligt är emellertid att eventuella 
frågor ställs under styrelsemötet, ibland framförs kanske också förslag på någon 
formuleringsändring. Det vanliga är att styrelsen efter ganska kort debatt 
godkänner förslaget.  Någon enstaka gång kan en ledamot reservera sig eller 
notera ett särskilt yttrande till beslutet. 
 
    Min sammanfattande bild är att riksdag och regering i ett väsentligt avseende 
styr myndigheternas arbete med att utforma budgetunderlag, nämligen genom de 
två överordnade politiska målen om budgetsaldo och utgiftstak. 
Anslagsvolymen skall ligga inom de budgetpolitiska målen, det är inte 
meningsfullt att begära medel på annan nivå. Dessutom styrs budgetunderlagets 
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utformning och innehåll av förordningen om budgetunderlag samt av andra 
eventuella anvisningar som regeringen och, på mera teknisk nivå, 
Ekonomistyrningsverket, kan ha utfärdat. Detta sammantaget är naturligtvis på ett 
sätt en stark styrning, men ändå inte en styrning i den form som debatten om 
resultatstyrning i huvudsak har handlat om. 
 

Regeringen/Regeringskansliet 
 
Det finns i flera läroböcker och i massmedia en etablerad bild av hur 
budgetarbetet i Regeringskansliet går till. Några dagar före fastställt slutdatum 
inkommer myndigheterna med sina budgetunderlag. Om vi räknar med att det 
finns ca 470 myndigheter betyder det – också i det nutida elektroniska 
informationssamhället – att en ansenlig mängd papper samlas i de olika 
departementen. Budgetunderlaget sänds främst till det ”egna” departementet, men 
i kopia också till Finansdepartementet och andra eventuellt berörda departement 
och dessutom bl.a. till Ekonomistyrningsverket, Riksgäldskontoret och 
Riksrevisionen. 
 
    Så vidtar ett intensivt arbete i Regeringskansliet med att sammanställa och 
analysera dessa förslag och att jämföra dels med annan information som redan 
finns och med olika prognoser för den samhällsekonomiska utvecklingen, dels 
med regeringens politiska handlingsprogram och allmänna bedömningar, bl.a. i 
den ekonomiska vårpropositionen. Småningom har man i de olika 
fackdepartementen kommit fram till vad man ”vågar” lägga fram för Finans- 
departementet. Då följer ett intensivt förhandlande, en budgivning, mellan 
fackdepartement och Finansdepartement. Detta sker än så länge på handläggar- 
och departementsrådsnivå. Antalet stridsfrågor minskar dag för dag och till sist 
återstår ett fåtal frågor som statssekreterare och statsråd inom berörda departement 
måste strida om. Det är en allmän uppfattning inom Regeringskansliet att det bör 
vara ganska få sådana frågor, ”annars har inte tjänstemännen gjort sin del av 
jobbet”. Samtidigt bör det vara några frågor som den politiska nivån skall hantera, 
det är ju den som har det slutliga ansvaret för hela budgeten. En del frågor är 
också av sådan politisk och principiell karaktär att de av det skälet måste avgöras 
på den nivån. Det kan emellertid också vara någon ganska liten och ganska 
”udda” fråga som bara statsråden kan hantera. Så till sist, efter flera veckors 
arbete, kan man se en bild av finansministern med en rödpenna i hand för att 
slutgiltigt avgöra hur statsbudgeten skall se ut. 
 
    Så kan det gå till också i dag, fast finansministern har numera inte rödpenna, 
men ändå ett avgörande inflytande under olika steg i budgetprocessen, ett 
inflytande som utövas i många former. Någon gång kanske med en penna i 
handen, men oftare framför datorn, i debatter, i artiklar, intervjuer, sammanträden 
och enskilda överläggningar. Men regeringen då – budgetförslaget är ju hela 
regeringens produkt och ministerstyre får inte förekomma? Regeringen beslutar 
om riktlinjerna för budgetpolitiken och om större program och ”satsningar”, 
besluten om statsbudgeten kommer i övrigt till på samma sätt som andra 
regeringsbeslut (se kap 1). Ett mindre antal frågor, där förhandlingarna mellan 
berörda statsråd/statssekreterare ”kört fast” behandlas vid allmän beredning och i 
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några fall måste kanske statsministern fälla avgörandet, ”döma av” som det heter 
på Kanslihussvenska. 
 
    Det finns regelverk och tidtabell som i hög grad styr regeringens och 
Regeringskansliets budgetarbete, ett arbete som numera pågår året om, kanske 
med undantag för juli månad. Regeringen medverkar i arbetet och styr processen 
vid flera tillfällen under året, framför allt under mars-april och augusti-september. 
 
    Jag nämnde i föregående avsnitt att ett antal reformbeslut på budgetområdet har 
försvagat budgetunderlagets roll. Det präglar naturligtvis också regeringens och 
Regeringskansliets arbete, först med förslaget i april med riktlinjer för den 
ekonomiska politiken, sedan med förslaget till statsbudget i september. Besluten 
om överskottsmål och utgiftstak styr hela kedjan myndigheter – regering – 
riksdag. Och liksom myndigheterna i sina budgetunderlag är bundna av tidigare 
beslut och av föregående års budget är regeringen och Regeringskansliet bundna 
av samma verklighet. Regeringens handlingsutrymme bestäms emellertid också av 
regeringens egen bedömning av det samhällsekonomiska och statsfinansiella läget 
och den bedömningen kan naturligtvis öka eller minska handlingsutrymmet. Men 
en utgångspunkt är likväl att huvuddelen av innehållet i en kommande statsbudget 
är fastställt genom tidigare beslut. Ingen regering, inte ens en majoritetsregering, 
har kraft och vilja att på en gång föreslå så väsentliga förändringar av de stora 
utgiftsområdena att budgetarbetet kan starta från en helt ny utgångspunkt. 
 
    Bundenheten är alltså en realitet och myndigheternas budgetunderlag kan 
endast i begränsad omfattning förändra detta. De kan göra det om 
budgetunderlagen innehåller förslag som i offentliga utredningar och i allmän 
debatt sammanfaller med regeringens bedömningar, antingen med regeringens 
vilja att förändra eller med regeringens känsla att den till följd av det politiska 
läget måste förändra. 
 
    Budgetarbetet är alltså av såväl tekniskt-kameral som politisk karaktär. Det är 
ju i den ekonomiska propositionen i april och i budgetpropositionen i september 
som regeringen redovisar huvudinnehållet i sin samlade politik, inklusive den 
statliga verksamheten på alla områden. Detta medför att också om budgetarbetet i 
sina sifferdelar präglas av budgetteknik så är den samlade budgetpropositionen av 
klart politisk karaktär. Budgetpropositionen och det bakomliggande budgetarbetet 
består alltså av två delar, vilka självfallet hör nära samman: Dels en mera formell 
del med redovisning av anslag, regler, tabeller, diagram etc., dels en politisk del 
med politiska värderingar och bedömningar. Propositionen innehåller ofta en 
ganska omfattande text om regeringens tidigare, nuvarande och framtida politik. 
 
    Det finns ännu ett skäl till att budgetunderlagets roll har försvagats under senare 
år och det är att regeringen och Regeringskansliet via andra vägar har god 
kännedom om myndigheternas verksamhet och ekonomi. Tidigare var 
budgetunderlaget (anslagsframställan, petita) om inte den enda så i vart fall den 
främsta informationskällan. Som sådan var den ofullständig, men likväl 
betydelsefull. Numera får regeringen/regeringskansliet information i många 
former och vid olika tidpunkter, förutom via budgetunderlaget genom 
årsredovisningen och delårsrapporten, genom mål- och resultatdialogen samt 
genom olika informella kontakter. Av särskild betydelse är IT-utvecklingen och 
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det statliga informationssystemet Hermes. Detta budgeterings- och 
rapporteringssystem är ett viktigt stöd för Regeringskansliets budgetberäkningar 
och utgiftsprognoser. 
 
    Myndigheterna får också i sina regleringsbrev i uppdrag att dels redovisa ett 
ofta stort antal rapporter om verksamhet och utveckling (se nästa avsnitt om 
regleringsbrev), dels redovisa utgiftsprognoser. I exempelvis regleringsbreven för 
år 2006 sägs att sådana prognoser skall lämnas i Hermes vid fem tillfällen under 
året och avse åren 2006-2009. Uppdragen är olika utförliga beroende främst på 
myndighetens ekonomiska omslutning. Då det gäller Högskoleverket sägs att 
prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle 
och i förhållande till budgeten. För Sida gäller dessutom att prognoserna skall 
avse såväl anslags- som delpostnivå och att även de antaganden som ligger till 
grund för prognoserna skall redovisas. För Vägverket är uppdraget mera 
omfattande. Verket skall redovisa utfall och utgiftsprognoser för samtliga anslag, 
anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar, inklusive äldre anslag 
och från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk. Prognoserna 
skall kommenteras med avseende på avvikelser jämfört med tilldelade anslag och 
föregående prognos. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall 
redovisas. Prognosen skall också månadsfördelas för anslagen under innevarande 
år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Osäkerheten i prognosen skall 
kommenteras. 
. 
    Vilka styrsignaler till myndigheterna ger regeringen och Regeringskansliet 
under budgetarbetet? 
 
    Informella kontakter mellan departement och myndigheter via telefon och 
internet sker året om på handläggarnivå. Det handlar då om ömsesidig information 
om ekonomi och verksamhet, ofta om preciseringar och kompletteringar av redan 
tillgänglig information. Även om samtal på den nivån inte bygger på mandat att 
framföra statsrådets, än mindre regeringens, uppfattning, kan samtalen få en 
utformning och ett innehåll som inom myndigheten uppfattas som en tydlig signal 
att handla på visst sätt. De kan också leda till ytterligare samtal på 
departementsrådsnivå, kanske t.o.m. på statssekreterarenivå och myndighets-
chefsnivå. Min bild är emellertid att kontakter på högsta nivå är ganska ovanliga 
även i detta skede av budgetarbetet. Det är inom Regeringskansliet som 
budgetarbetet sker, det är mellan Finansdepartement och fackdepartement som 
dragkampen pågår. Dragkamperna handlar inte bara om pengar utan i hög grad 
också om formuleringar. Finansdepartementet ser som sin uppgift inte bara att 
”hålla ordning på siffror” så att de budgetpolitiska målen kan uppnås, utan också 
att noga granska formuleringar för att undvika texter som kan leda till kommande 
utgiftsökningar. Och – som framhölls i flera av de intervjuer jag gjorde – 
”reglerna är oerhört styrande” och ”de unga på finansen har väldigt stor makt”. 
 
    Då budgetarbetet är i sitt slutskede får myndighetschefen information om 
utfallet och också tillfälle att granska skrivningar i den kommande 
budgetpropositionen. En myndighetschef har i detta läge inga möjligheter att 
påverka det ekonomiska utfallet (undantag kan förekomma) och små möjligheter 
att påverka texten. Eventuella otydligheter kan justeras, något tillägg, någon 
strykning, kan göras innan texten är slutgiltigt bestämd. 
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    En omständighet har komplicerat arbetsprocessen under de år jag granskat. 
Sverige har ju under mandatperioden 2002-2006 styrts av en enpartiregering, en 
minoritetsregering, som emellertid genom ett särskilt avtal med två andra partier 
på sätt och vis varit en majoritetsregering. Samverkansformer och samarbets-
klimat har något växlat under perioden, men budgetförslaget har hela tiden 
arbetats fram under ledning av enpartiregeringen, som sedan i slutskedet på 
statssekreterar- och statsrådsnivå har haft att förhandla om budgetens slutliga 
innehåll. Det har i flera fall gjort slutskedet dramatiskt, somliga formuleringar har 
inte blivit ”färdigslipade” förrän i sista stund, långa arbetsdagar har för en del 
tjänstemän blivit ännu längre innan man kunnat skriva att propositionen ”bygger 
på en överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet”. Budgetpropositionen för år 2003 byggde bara på en 
överenskommelse mellan den socialdemokratiska regeringen och Vänsterpartiet. 
Miljöpartiet anslöt sig först senare. En av de styrelseledamöter i en myndighet 
som jag intervjuade konstaterade litet uppgivet att ”man ägnar oerhört mycket tid 
till samarbetspartierna, medan myndigheter och riksdag får stå tillbaka”. Flera 
andra har gjort kommentarer som kan sammanfattas i orden: ”Mycket jobbigt”. 
 
    ”Myndigheter och riksdag får stå tillbaka”. Ja, det är inom Regerings-
kansliet som budgetarbetet sker och det är regeringen som slutligen beslutar. 
Samtidigt sker budgetarbetet i nära kontakt med myndigheterna, även om 
rollfördelningen ansökande – beslutande är tydlig. Kontakter med riksdagen 
förekommer också, dels i mera tekniska frågor och då mellan tjänstemän i berörda 
departement och utskott, dels i mera politiska frågor av ”komplicerad” karaktär 
och då mellan statsråd/statssekreterare och regeringspartiets gruppledning, kanske 
någon utskottsordförande. Ett statsråd vill kanske informera om eller testa ett 
förslag, riksdagsgruppens ledning vill kanske informera och ”varna” regeringen 
för kommande problem och komplikationer. Men likväl är det inom 
Regeringskansliet som budgetarbetet sker, även närstående riksdagsgrupp (-
grupper) får information om budgetförslaget först då det är färdigjusterat och klart 
att framlägga för riksdagen. 
 
    Budgetpropositionen, som i pappersversion väger närmare fem kilo, har under 
senare år redovisats i 12 volymer. Den första volymen, finansplanen, innehåller 
regeringens förslag till statsbudget för kommande år samt förslag till riktlinjer för 
den ekonomiska politiken och budgetpolitiska mål. Den innehåller regeringens 
bild av det ekonomiska läget med strategi och satsningar på olika områden. Vidare 
innehåller denna volym ett antal lagförslag rörande statens inkomster och utgifter 
samt tilläggsbudget för pågående verksamhetsår. Ett avsnitt handlar om revision, 
kontroll och ekonomisk styrning. 
 
    Redovisningen i det senare avsnittet är ganska kortfattad men ger likväl en 
översiktlig bild av Riksrevisionens rapporter och av den ekonomiska styrningen i 
staten. Den bilden fördjupas senare i andra delar, särskilt i redovisningen av 
utgiftsområde 2, Samhällsekonomi och finansförvaltning. Här finns bl.a. avsnitt 
om effektiv statsförvaltning och styrning, ledning och verksamhetsutveckling. 
Dessa avsnitt innefattar bl.a. regeringen insatser för styrning och ledning, 
förvaltningens organisation och struktur, resultatredovisning samt 
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förvaltningspolitikens inriktning och det fortsatta reformarbetet. Jag återkommer 
längre fram i detta kap. samt i kap. 5 till detta. 
 
    Av övriga volymer framgår regeringens förslag på olika områden, mål, 
kostnader och intäkter. För varje område anges mål och omfattning, utgifts-
utveckling, insatser och resultat, revisionens iakttagelser och regeringens analys 
och slutsatser samt slutligen regeringens budgetförslag. Målen för varje 
politikområde framläggs sålunda för riksdagen. De har för de flesta av de 
politikområden som min granskning omfattat varit oförändrade under perioden. I 
några fall har större förändringar skett, t.ex. förändrades målen för politikområdet 
Internationellt bistånd och därmed för Sida i samband med att riksdagen år 2003 
beslutade om ny svensk politik för global utveckling. I några andra fall har 
smärre, huvudsakligen språkliga, förändringar skett. 
 
    Jag har särskilt granskat budgetpropositionens innehåll från två utgångspunkter, 
dels regeringens redovisning av myndigheternas förslag i budgetunderlagen, dels 
regeringens redovisning av myndigheternas resultat och måluppfyllelse. 
 
    Regeringens redovisning av budgetunderlagens innehåll är i allmänhet 
kortfattad, detta trots att det sagts att riksdagen skall få god information i 
budgetpropositionen. Många gånger görs redovisningen enbart i tabellform. Det är 
inte lätt, ofta omöjligt, att avläsa vad som hänt med myndigheternas 
budgetunderlag. Det går inte att återfinna tydliga svar på myndigheternas begäran 
om ökade anslag, en utebliven ökning är ofta enda svaret. Som exempel kan 
nämnas att Vägverket ett år begärde mera pengar till drift och byggande av 
enskilda vägar. Svaret i budgetpropositionen blev endast att anslaget föreslogs 
ligga på samma nivå som tidigare. Detta utan att Vägverkets begäran ens 
omnämndes! Regeringen är ofta alltför ”minimalistisk” i sin redovisning. Vid 
mina intervjuer menade en av politikerna att regeringen medvetet mörkar i 
budgetpropositionen. Det kan i vart fall sägas att man ofta måste läsa mellan 
raderna och vara mycket ambitiös om man skall få tillräcklig information. Och om 
en myndighet vid något tillfälle skulle ta upp mera principiella och övergripande 
frågor i budgetunderlaget omnämns i allmänhet inte detta i budgetpropositionen – 
såvitt det sagda inte stämmer överens med vad regeringen av politiska skäl hade 
tänkt säga i budgetpropositionen. 
 
    Regeringens redovisning av myndigheternas resultat och måluppfyllelse är 
också ofta otillräcklig. Det sägs ju i budgetlagen (SFS 1996:1059) att regeringen 
skall för riksdagen redovisa de mål som åsyftas och de resultat som uppnås på 
olika områden. I förslaget till ny budgetlag (prop. 1995/96:220) framhölls bl.a. att 
denna redovisning skall ge en rättvisande bild av verksamheten och att bilden blir 
rättvisande först om den ger mottagaren en riktig uppfattning av verkligheten. Det 
är inte tillräckligt att informationen är korrekt, den skall också förmedlas så att 
mottagaren kan förstå den. (s. 114 ff). 
 
    Riksdagen har i många sammanhang betonat att verksamhetsmålen bör 
formuleras på sådant sätt att de är möjliga att följa upp, att resultat och utveckling 
bör redovisas så att måluppfyllelsen kan bedömas av riksdagen samt att 
kopplingen mellan uppnådda resultat och föreslagna anslag bör förbättras och att 
anslagsberäkningarna bör göras tydligare. Som exempel på riksdagens uppfattning 
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kan nämnas följande formulering: ”Ska mål- och resultatstyrningen kunna få en 
bredare uppslutning i riksdagen är det angeläget att sambandet mellan 
uppföljningens resultat och de föreslagna anslagsnivåerna kommer till klarare 
utryck i regeringens budgetförslag.” (Finansutskottet i betänkande 2003/2004:FiU 
2, s. 11). Se närmare i följande avsnitt om riksdagens roll i budgetprocessen. 
 
    Regeringens resultatredovisning och värdering av myndigheternas insatser skall 
göras i relation till angivna mål. Ambitionen är att för varje politikområde 
redovisa mål och resultatindikatorer, politikens inriktning och insatser inom 
området, resultatbedömning med resultat och måluppfyllelse samt analys och 
slutsatser. Denna ambition fullföljs emellertid inte alltid. Redovisningarna är 
ibland mera en beskrivning av ”det allmänna tillståndet i nationen”. Regeringen 
redovisar inte alltid sin bedömning av måluppfyllelsen eller gör det mycket 
kortfattat och inte för alla politikområden. I många fall redovisar regeringen inte 
grunderna för sin bedömning. Det kan exempelvis heta att en myndighet ”i allt 
väsentligt uppfyllt sina åtaganden” eller att den ”huvudsakligen uppfyller det mål 
som ställts”. Någon gång kan det heta att ”måluppfyllelsen inte i allo är 
tillfredsställande” eller att ”ansträngningarna att nå målen måste fortsätta”, kanske 
t.o.m. ”fortsätta och intensifieras” (följande år hette det ”fortsätta samt 
intensifieras”). Detta motsvarar knappast riksdagens krav att regeringens 
redovisning skall ha sådan kvalitet att måluppfyllelsen kan bedömas av riksdagen. 
 
    Det har inte varit möjligt att i mina intervjuer tillräckligt klarlägga bakgrunden 
till olika formuleringar, vilka skäl som kan finnas för skiftande betygsättning etc. 
Det tycks åtminstone i några fall vara så att olika formuleringar endast beror på 
byte av författare till de berörda avsnitten eller på en önskan att något variera 
formuleringarna. Det är ganska vanligt att anställda inom regeringskansli och 
myndighet i efterhand diskuterar bakgrunden till och motiven för olika 
formuleringsändringar – och ibland lyckas de inte finna något gemensamt svar. 
 
    Jag menar ändå vid en jämförelse mellan budgetpropositioner från mitten av 
1990-talet och budgetpropositioner från omkring år 2005 att en förbättring har 
skett i fråga om beskrivning av mål, insatser och resultat. Regeringens analys och 
slutsatser ger nu en tydligare bild av utveckling, nuläge och ambitioner för 
kommande år. 
 
    Min sammanfattande bild är att statsbudgeten är ett viktigt styrinstrument, 
främst genom att den klart anger en anslagsnivå och olika regler för dessa anslag 
och – kanske viktigast - genom att den utgör en grund för regeringens 
regleringsbrev. Det är dessutom i budgetpropositionen som regeringen redovisar 
sin syn på inriktningen av förvaltningspolitiken och på vad som görs för att uppnå 
de förvaltningspolitiska målen. Därigenom blir den betydelsefull för riksdagen, 
för myndigheterna, för partier och organisationer och för den allmänna debatten. 
 

Riksdagen 
 
Riksdagen har självfallet också påverkats av de förändringar i budgetprocessen 
som har skett under senare år. Riksdagens beredning och beslut om budgeten 
präglas av samma bundenhet av gällande regler och tidigare beslut som gäller för 
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myndigheterna och för regeringen. Och framför allt: De budgetpolitiska målen, 
överskottsmål och utgiftstak, styr hela kedjan myndighet – regering - riksdag. 
Därtill kommer att även om riksdagen enligt grundlagen är ”första statsmakten”, 
folkets främsta företrädare som stiftar lag, beslutar om skatt till staten och 
bestämmer hur statens medel skall användas (RF 1:4) så är det i verkligheten 
snarast regeringen som bestämmer om statens inkomster och utgifter. Detta i 
vart fall med en regering av det slag som styrde Sverige under den period jag 
närmare granskat (2002-2006), alltså formellt en minoritetsregering, men till följd 
av avtal om samarbete mellan tre partier i realiteten en majoritetsregering. 
 
    Riksdagen har fått ett minskat inflytande också på detta område.  Regeringens 
budgetförslag är visserligen just ett förslag, precis som andra regeringsförslag och 
riksdagen kan göra de förändringar den vill. Under den allmänna motionstiden har 
alla riksdagsledamöter rätt att väcka förslag i alla frågor. Det är framför allt 
oppositionspartierna som i partimotioner, gruppmotioner och enskilda motioner 
lägger alternativa förslag till regeringens budget. Hur tungt regeringens förslag 
väger i den fortsatta riksdagsbehandlingen beror på regeringens parlamentariska 
förankring, om förslaget stöds av en majoritet eller en minoritet i riksdagen. 
Under senare år har regeringen som nämnts kunnat räkna med stöd av en majoritet 
inom riksdagen, eftersom bl.a. budgetpropositionen utarbetats i samverkan mellan 
tre partier. Med hänsyn till detta och till riksdagens beslutsmodell är det därför 
svårt, nästintill omöjligt, att förändra regeringens budgetförslag i fråga om utgifter 
och inkomster. Ibland kan riksdagen besluta om ändringar och tillägg i avsnitt 
som rör regeringens motiv för beslut, men det är då oftast förändringar och tillägg 
som får betydelse först ett kommande budgetår. 
 
    Utskotten kan föreslå omfördelningar, men de får inte lägga fram förslag som 
går utöver den fastställda ramen. Ökade kostnader på någon punkt måste 
finansieras genom minskningar på annan punkt inom utgiftsområdet. Allt detta 
medför att en enskild riksdagsledamot – oberoende av partitillhörighet – normalt 
sett har ringa, snarast inga, möjligheter att i riksdagen ändra budgetförslagets 
innehåll. Ändå väcks varje år ca 4.000 motioner i riksdagen, de flesta med någon 
anknytning till budgetpropositionen. Ledamöterna är medvetna om att detta inte är 
särskilt meningsfullt, men de fortsätter ändå att lägga fram motioner, främst av 
hänsyn till ”väljarna och partifolket därhemma” och till lokala media. Och kanske 
kan motionen ändå vara till nytta, inte omedelbart men på sikt. Motionen avslås, 
men kan få en ”positiv skrivning”. Som exempel kan nämnas att riksdagsåret 
2004/2005 väcktes 4.165 motioner, varav 207 bifölls och 152 delvis bifölls. För 
riksdagsåret 2006/2007 var siffrorna genomgående lägre. Då väcktes 2.628 
motioner, varav 13 bifölls och 11 delvis bifölls. (Riksdag & Departement 
34/2007, s. 8). 
 
    Många motioner handlar om vägar, ofta om regionala vägar. Många motioner 
handlar också om speciella högskolor. Ett annat exempel gäller Tullverket. Inom 
myndigheten gjordes i början av 2000-talet en intern utredning som förordade en 
omfattande omorganisation inom verket. Den redovisades bl.a. i budgetunderlaget 
för 2004-2006, där verket skrev att omorganisationen skulle innebära 
neddragningar i personalstyrkan och förändringar i Tullverkets geografiska när-
varo. Antalet orter med fast bemanning skulle minska från 42 till 29. 
”Förändringar i geografisk närvaro” brukar engagera riksdagsledamöter. Så blev 
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också fallet. Ett stort antal motioner rörande tullens organisation väcktes. 
Skatteutskottet menade emellertid att det är Tullverket som skall avgöra var 
tillgängliga resurser gör mest nytta och utskottet framförde därför inga synpunkter 
på hur tullen skulle organisera sitt arbete och vilka regionala prioriteringar som 
skulle göras. Utskottet avstyrkte därför motionerna. (SkU 2003/04:1). Som jag 
nämner i bilagan, avsnittet om FMV,  har riksdagen en annan syn då det gäller 
förbandsnedläggningar inom försvaret. Då är det riksdagen och inte försvaret som 
skall avgöra ”var tillgängliga resurser gör mest nytta”. 
 
    Riksdagsutskotten anses ju vara kärnan i riksdagsarbetet. Där görs analyserna, 
där vägs motiv och alternativ, där sker debatterna. Riksdagsledamöternas 
motioner må vara intressanta och värdefulla, men de förmår ändå inte rubba 
regeringens förslag. ”Utskottet finner ingen anledning att frångå regeringens 
förslag” brukar vara en vanlig formulering i utskottsbetänkandena. Så brukar 
också riksdagens beslut bli. ”Riksdagen har blivit ett transportkompani” är en 
reflexion som jag har mött från flera resignerade riksdagsledamöter med olika 
politisk förankring. Och i ett par svar från tjänstemän inom riksdagen framhölls att 
budgetpropositionen har blivit av mindre intresse. ”Man kan ju inte förändra 
någonting.” 
 
    En myndighets möjlighet att påverka riksdagen till ett för myndigheten 
gynnsammare beslut än regeringsförslaget är så gott som obefintlig. Varje 
regering ”förutsätter” att den egna riksdagsgruppen följer regeringens förslag. Så 
brukar också vara fallet. Det är därför inte särskilt ”lönsamt” för en myndighet att 
utforma budgetunderlaget med sikte på riksdagsledamöternas engagemang för en 
viss fråga, ett visst område. Även riksdagsledamöter som i egenskap av 
styrelseledamot i en viss myndighet medverkat i ett beslut om ett budgetunderlag 
med begäran om högre anslag brukar avstå från att fullfölja denna uppfattning i 
riksdagen då det gäller budgeten för kommande år. Däremot kan de naturligtvis 
försöka påverka kommande års anslag på olika sätt, bl.a. genom att få gehör för 
formuleringar om kommande år i utskottsbetänkanden. 
 
    Under utskottsbehandlingen förekommer kontakter mellan utskottskansli och 
regeringskansli, framför allt för kompletterande information. Det förekommer 
också att riksdagsledamöter som företräder regeringsparti (-partier) har kontakt 
med den politiska ledningen i berört departement för att överlägga om 
formuleringar i ett utskottsbetänkande. 
 
    Det förekommer också kontakter i olika former mellan utskott och 
myndigheter, framför allt med större myndigheter och andra myndigheter som av 
olika skäl kan vara särskilt intressanta just då. Myndighetschefer framträder ibland 
inför berört utskott för att informera om aktuella frågor eller om följderna av 
något berört regeringsförslag. Exempelvis Vägverket och Jordbruksverket har 
många kontakter med riksdagen, framför allt med ”sina” utskott. 

 
    Ibland kan oförutsedda händelser ändå föranleda behov av nya medel. 
Regeringen har rätt att föreslå riksdagen att ändra budgeten under pågående år. 
Sådana förslag brukar läggas fram i samband med vårpropositionen i april eller 
budgetpropositionen i september. Myndigheterna skall noga följa utvecklingen 
under pågående budgetår och i god tid informera regeringen om man förutser 



 131

anslagsöverskridanden. Den bundenhet av tidigare beslut och av budgetpolitiska 
mål, som jag tidigare talat om i detta kapitel, kan sålunda rubbas om regeringen 
finner detta nödvändigt med hänsyn till aktuella händelser, nya behov etc. I 
budgetpropositionen för år 2006, framlagd i september 2005, lade regeringen fram 
förslag om ändringar av anslag och om nya anslag som berörde 19 av 27 
utgiftsområden under år 2005. 
 
    I samband med olika förvaltningspolitiska beslut har riksdagens betydelsefulla 
roll markerats. Riksdagen skulle besluta om mål för politikområden och vara en 
viktig länk i beslutskedjan. Riksdagen skulle få god information i 
budgetpropositionen och göra egna utvärderingar. Dialogen mellan regeringen och 
riksdagen borde fortsätta och ambitionen borde vara att utveckla 
resultatstyrningen med inriktning mot en budget som fokuserar på resultat. 
 
    Jag har särskilt granskat riksdagens roll i budgetprocessen från två utgångs-
punkter, dels riksdagens bedömning av graden av information i budget-
förslaget, dels riksdagens bedömning av regeringens resultatredovisningar 
och resultatbedömningar. Denna granskning har baserats på vad som sagts i 
olika förvaltningspolitiska beslut under senare år, bl.a. att riksdagen skulle vara en 
viktig länk i förändringsarbetet och få god information i budgetpropositionen för 
att på denna grund kunna göra egna bedömningar och utvärderingar. Riksdagen 
har också fastställt en handlingsplan för riksdagens arbete med uppföljning och 
utvärdering av den statliga verksamheten och betonat att riksdagen måste kunna se 
om resurserna använts i enlighet med politiska prioriteringar och om de lagar som 
riksdagen beslutat fått avsedda effekter. 
 
    Jag har redan i avsnittet om regeringens och regeringskansliets roll i budget-
processen sagt att redovisningen av budgetunderlagen i allmänhet är kortfattad. 
Det är inte lätt att i budgetpropositionen kunna se vad som sagts i en myndighets 
budgetunderlag. Den riksdagsledamot som vill få fördjupad kunskap måste av 
egen kraft eller med hjälp av sitt partis riksdagskansli skaffa erforderligt underlag. 
Däremot kan en riksdagsledamot, och varje annan läsare av budgetpropositionen, 
få god allmän information om läget inom olika sektorer av offentlig verksamhet. 
”Regeringen är en organisation med betydande makt att styra och leda. De vet det, 
därför är de ibland minimalistiska i sin redovisning. De politiska partierna måste 
vara mera aktiva för att begära information”, säger en kanslichef i ett av 
riksdagsutskotten. 
 
    Några riksdagsutskott har framfört synpunkter på omfattningen av och 
innehållet i regeringens information i budgetpropositionen. 
 
    Försvarsutskottet kan nämnas som exempel på en positiv formulering. Utskottet 
säger (FöU 2002/03:1, s. 36 f) att regeringens redovisning är detaljerad men ändå 
överskådlig. ”Den är mera genomarbetad än föregående års text och innebär, som 
en helhet, en klar förbättring. Regeringen har återkommit inom ett flertal områden 
där utskottet tidigare haft synpunkter och begärt en sådan redovisning.” (Åtta 
sådana punkter nämns) ”Vidare görs i betydligt större utsträckning än föregående 
år jämförelser av hur resultatet har utvecklats mellan olika år.” --- ”Dock saknas 
fortfarande i stor utsträckning en koppling mellan verksamhetens genomförande 
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och vilka kostnader som detta har medfört.” Det finns emellertid också exempel 
på kritiska formuleringar från samma utskott. 
 
    Utrikesutskottet kan nämnas som exempel på en mera negativ formulering. 
Budgetpropositionerna brukar jämförelsevis utförligt behandla frågor rörande 
internationellt bistånd och internationellt utvecklingssamarbete. Men år 2003 
säger utskottet (majoriteten): ”Utskottet noterar dock att informationen, sett i 
förhållande till föregående års budgetproposition har ändrat karaktär och 
omfattning. För den demokratiska processen och beredningen av propositionen, 
liksom för riksdagens möjligheter att i framtiden följa upp och utvärdera fattade 
beslut med anledning av budgetpropositionen, är det av vikt att informationen är 
tillfredsställande. Utskottet förutsätter därför att regeringen inför nästkommande 
budgetproposition noga överväger hur den på ett tydligt och informativt sätt kan 
lämna underlag om biståndets fördelning på olika ändamål, länder och regioner.” 
(UU 2003/04:2, s. 10 ff). 
 
    Representanter för de dåvarande oppositionspartierna formulerade sig ännu 
starkare i en reservation till utskottets betänkande. De menade att informationen 
hade minskat jämfört med tidigare år: ”Därigenom har riksdagens insyn i hur det 
svenska biståndet skall fördelas försämrats på ett mycket negativt och allvarligt 
sätt. Regeringen uppger t.ex. inte i årets budgetproposition några konkreta siffror 
för det bilaterala biståndet… Möjligheterna att effektivt och på ett fullgott 
underlag bereda regeringens förslag beskärs härigenom på ett oacceptabelt sätt. 
Inte heller medborgarna får tillgång till relevant information om hur skattemedel 
används inom utvecklingssamarbetet. Också riksdagens uppgift att i efterhand 
följa upp och utvärdera riksdagens beslut försvåras högst påtagligt när 
informationen vid beslutstillfället är bristfällig. Denna ordning måste med kraft 
ifrågasättas. Inför kommande budgetproposition måste en ändring komma till 
stånd.” (s. 14). 
 
    Kritiken gäller ofta inte bara omfattningen av utan också innehållet i 
regeringens information. Ett exempel är Miljö- och jordbruksutskottet som 
konstaterar att regeringen gör ingen samlad bedömning för politikområdet som 
helhet utan enbart för tre verksamhetsområden. Utskottet fortsätter: ”En del av 
bedömningarna görs mot mål som riksdagen inte har beslutat om och en del av 
dessa mål redovisas inte i budgetpropositionen.” (MjU 2005/06:2, s. 165). 
 
    Samtidigt finns exempel på att fråga ställts från annan utgångspunkt om 
lämplig omfattning av informationen till riksdagen. Miljö- och jordbruksutskottet 
säger i ett betänkande följande. ”I budgetpropositionen redovisas en stor mängd 
information, både av övergripande och av detaljerad karaktär. Det kan övervägas i 
vilken utsträckning som riksdagen behöver detaljerad information för att kunna 
bedöma resultatet för politikområdet. En stor mängd detaljerad information bidrar 
inte med nödvändighet till att utskottets möjlighet att bedöma resultaten ökar. I 
stället kan detta göra det svårt för mottagaren att hitta relevant information.” (MjU 
2005/06:2, s. 165). 
 
    Det finns inte något slutgiltigt svar på frågan om lämplig mängd av 
information. Om man betraktar budgetpropositionen enbart som regeringens 
förslag till riksdagen – och så är det ju formellt – kan endast riksdagsledamöterna 
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besvara frågan. Som framgått är ju meningarna delade, fast många anser att 
redovisningen av myndigheternas budgetunderlag är alltför knapphändig. Man 
kan också – som reservanterna i Utrikesutskottet – mena att uppgiften är vidare. 
Budgetpropositionen skall också ge medborgare, massmedia och organisationer 
tillgång till relevant information. 
 
    Då det gäller resultatredovisning och resultatbedömning har riksdagen vid 
flera tillfällen uttalat kritik och framfört sina önskemål. Jag vill återge 
huvudpunkterna i ett uttalande från Miljö- och jordbruksutskottet (MjU 
2005/06:2, s. 47 f). 
 
    - Målstrukturen inom livsmedelspolitiken bör klargöras och det bör också 
klargöras hur måluppfyllelsen skall mätas. 
    - Redovisning och analys av resultat bör göras tydligare med hjälp av 
indikatorer, liksom resultatets koppling till målet för livsmedelspolitiken. 
    -  Kopplingen mellan regeringens slutsatser av redovisade resultat och förslagen 
om anslag bör bli tydligare. 
   - Strukturen för regeringens resultatredovisning bör innehålla en klar åtskillnad 
mellan insatser, faktiska resultat, omvärldsförändringar och bedömningar. 
Strukturen för redovisningen bör vara klart anpassad till riksdagens behov. 
    - Överensstämmelsen mellan utgiftsområden och politikområden bör förbättras 
för att underlätta utskottets överblick av mål, insatser och resultat. 
 
    En vanlig kritik från riksdagens sida gäller att det inte går att avläsa vad som är 
resultat av statliga insatser eller vad som snarare är en följd av 
omvärldsförändringar. 
 
    Flera liknande synpunkter har med olika grad av utförlighet framförts från olika 
utskott, framför allt från Finansutskottet, varje år under 2000-talet. Vid flera 
tillfällen, särskilt under senare år, konstaterar utskottet att förbättringar har skett 
och att redovisningarna ger värdefull information och underlag för politiska 
beslut. Samtidigt brukar utskottet, liksom andra utskott, betona att 
ansträngningarna att förbättra redovisningen måste fortsätta och regeringen brukar 
i budgetpropositionerna framhålla att ansträngningarna fortsätter. Denna ”dialog” 
kan sägas visa att regeringens resultatredovisning och resultatbedömning ännu 
inte fått en tillfredsställande utformning. 
 
    Min genomgång visar emellertid samtidigt att riksdagen är ganska försiktig vid 
sin behandling av regeringens resultatredovisning och resultatbedömning. Ut-
skotten framför kritiska och ofta konstruktiva synpunkter, men är försiktiga då det 
gäller bestämda krav och uttalanden. Man stannar för att man godkänner förslagen 
och ”inte har någon erinran” eller för att ”ge sin mening till känna” Man kan säga 
att det ingår i regeringspartiers arbetsvillkor att vara välvilliga till regeringens 
förslag, men måste ledamöterna vara så försiktiga då riksdagen själv sagt att 
redovisningen bör vara mera omfattande? Och varför är riksdagsledamöter från 
oppositionspartierna inte mera kritiska? 
 
    2002 års riksdagskommitté föreslog i en framställning till riksdagen  
(2005/06:RS 3) en handlingsplan för riksdagens uppföljning och utvärdering. Den 
byggde på ett riksdagsbeslut år 2001 om riksdagens arbete med uppföljning och 
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utvärdering, varigenom uppföljning och utvärdering skrevs in i Riksdags-
ordningen som en uppgift för utskotten. Uppföljning och utvärdering skulle bli en 
integrerad och naturlig del i alla utskotts ärendeberedning. Riksdagen skulle 
härigenom få ett bättre berednings- och beslutsunderlag i den politiska styr- och 
beslutsprocessen och vara en central länk i styrkekedjan när det gäller såväl 
ekonomisk styrning som regelstyrning. Riksdagen måste få god information om 
resultaten bl.a. för att kunna se om resurserna använts i enlighet med de politiska 
prioriteringarna och om de lagar som riksdagen har beslutat om fått avsedda 
effekter. 
 
    Riksdagens utredningstjänst gjorde hösten 2004 en genomgång av utskottens 
arbete med att bedöma mål och resultat. Av den genomgången framgick bl.a. 
 
    -  Tolv utskott hade förslag till riksdagsbeslut som rörde innehåll i mål. 
    -  Sex utskott hade förslag till riksdagsbeslut som rörde utformningen av mål. 
    - Inget utskott hade förslag till riksdagsbeslut som rörde det faktiskt uppnådda 
resultatet inom politikområdet. Sex utskott gjorde bedömningar i 
betänkandetexterna. 
    - Fem utskott hade förslag till riksdagsbeslut som rörde resultatredovisningen 
till riksdagen och ytterligare fem gjorde bedömningar av redovisningen i 
betänkandetexterna. 
 
    Min sammanfattande bild av riksdagens arbete med frågor rörande 
resultatredovisning och resultatbedömning blir sålunda splittrad. Det finns 
onekligen ett växande intresse för frågor rörande redovisning och analys av 
resultat. Det framgår bl.a. av den handlingsplan för riksdagens arbete med 
uppföljning och utvärdering som numera finns och att flera utskott på olika sätt 
arbetar med mål och resultat, uppföljning och utvärdering. Samtidigt är det mitt 
intryck att det i första hand är riksdagens ledning (talmännen, riksdagsstyrelsen 
m.fl.) och utskottens tjänstemän som driver dessa frågor, medan engagemanget 
bland flertalet av riksdagens ledamöter inte är lika starkt.  
 
    Också Ekonomistyrningsverket har i en granskning av bl.a. riksdagens och 
regeringens arbete med resultatredovisning och uppföljning och utvärdering funnit 
att riksdagen generellt sett är dålig på att hantera mål, resultat och uppföljning och 
sätta in detta i sitt rätta sammanhang. Verket säger att det finns en uppfattning att 
riksdagsledamöter generellt sett inte vill lägga kraft på historien utan i stället vill 
engagera sig i framtiden. (Resultat och styrning i statsförvaltningen,  2007). 
Denna bild har jag också fått i många samtal med riksdagsledamöter och – 
tjänstemän. Jag återkommer till detta i kap. 5. 
 

4.4  REGLERINGSBREVEN 
 
Regleringsbreven är – enligt min mening - regeringens viktigaste styrinstrument 
gentemot myndigheterna. Regleringsbrev är en speciell benämning för ett 
regeringsbeslut, en traditionell benämning som levt kvar. Numera skrivs 
regleringsbreven elektroniskt i det statliga informationssystemet Hermes, statens 
system för statsredovisning och koncernrapportering. 
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Regler för regleringsbrev 
 
Regleringsbrev fastställs årligen i december av regeringen sedan riksdagen fattat 
alla beslut om statsbudgeten för kommande år. Varje statlig myndighet får ett 
sådant brev. Det finns ingen lag eller förordning om regleringsbrev, men 
Finansdepartementet har utarbetat en handledning för arbetet med regleringsbrev 
och andra styrdokument. Denna utkommer årligen med endast smärre 
förändringar under de år jag granskat.  Jag utgår från den version som gällde för år 
2005. 
 
    Ett regleringsbrev består av tre delar, dels en verksamhetsdel med regeringens 
mål- och resultatkrav på politikområde, verksamhetsområde och verksamhetsgren, 
dels en finansieringsdel med styrning på anslag och andra finansieringskällor, 
dels en del med särskild information om ekonomiadministrativa regler. 
 
    Grundprincipen är att all information, alla regler och villkor skall samlas i ett 
regleringsbrev per myndighet. Så är också verkligheten då det gäller 
verksamhetsdelen. All information etc. skall ingå i samma brev även om flera 
departement berörs av myndighetens verksamhet. Det blir då en uppgift för det 
departement som svarar för myndigheten att samordna arbetet med reglerings-
brevet. Däremot kan en myndighet få fler än ett regleringsbrev som innehåller 
myndighetens finansiella villkor. Ett visst anslag kan också ingå i ett 
regleringsbrev som huvudsakligen ställs till en annan myndighet. 
 
    Det sägs att ett regleringsbrev bör vara kortfattat och anpassat till de 
förutsättningar som gäller för den enskilda myndighetens verksamhet. Jag 
kommer längre fram i detta kap. att granska om så verkligen är fallet. Det gäller 
också en annan formulering i handledningen, nämligen att man bör undvika alltför 
många önskemål om generella krav, återrapporteringskrav och uppdrag, varför en 
prioritering mellan olika mål, återrapporteringskrav och uppdrag måste göras. 
 
    Handledningen innehåller omfattande anvisningar för hur verksamhetsdelen bör 
utformas. Det sägs att ett avsnitt skall handla om verksamhetsstyrning med mål 
och återrapportering i tre nivåer, politikområde, verksamhetsområde och 
verksamhetsgren. Strävan bör vara att formulera mål som uppfyller SMART-
kriterierna, alltså vara Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och 
Tidsatta. 
 
    Målen för varje politikområde redovisas i budgetpropositionen och ingår i 
riksdagens beslut, varför de kan sägas vara statsmakternas beslut om mål och 
effekter. Politikområdena delas in i verksamhetsområden och verksamhetsgrenar. 
För varje verksamhetsområde skall anges minst ett mål per myndighet. En 
ytterligare nedbrytning är verksamhetsgrenar. Några myndigheter har bara en 
verksamhetsgren, andra har många. Det sägs att varje mål skall så långt möjligt 
vara uppföljningsbart. Myndigheterna skall kunna visa uppnådda effekter eller 
prestationer. 
 
    Ett regleringsbrev innehåller normalt ganska många återrapporteringskrav. 
Rapporterna skall vara ett underlag för regeringens bedömning av myndighetens 
insatser, bl.a. för resultatredovisning till riksdagen. Också här finns en 
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formulering som jag kommer att närmare granska längre fram, nämligen att det är 
viktigt att regeringen beställer information som den behöver, men att det är lika 
viktigt att regeringen inte beställer information som den inte behöver. 
 
    Verksamhetsdelen brukar också innehålla ett avsnitt om organisationsstyrning. 
Denna styrning är ett utflöde av regeringens förvaltningspolitik och regeringens 
ansvar för att skapa organisations-, styr- och ledningsformer som ger 
förutsättningar att uppnå de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och 
effektivitet. Här kan regeringen ställa upp mål och ställa krav på återrapportering i 
fråga om t.ex. organisation, IT-system, kompetens och hälsa och utveckling av 24-
timmarsmyndigheten. 
 
    Denna del innehåller slutligen avsnitt om uppdrag, krav på särskilda åtgärder 
som myndigheten skall vidta och krav på särskilt beslutsunderlag från 
myndigheten. Det kan t.ex. gälla utvärderingar, metodutveckling, utveckling av 
uppföljningssystem samt utformning av riktlinjer eller nya regler. Regeringen kan 
också begära in underlag för fördjupad prövning av en verksamhet eller en del av 
en verksamhet. En sådan prövning kan resultera i beslut om att verksamheter tas 
bort eller tillförs en myndighet. 
 
    I finansieringsdelen anger regeringen de ekonomiska förutsättningarna för 
myndighetens verksamhet och de villkor som gäller för att utnyttja resurserna. 
Denna del innehåller regler om anslag och villkor för anslagsbemyndiganden. 
Anslagssparande och anslagskredit, avgifter och bidrag är också av stor betydelse 
för styrningen. 
 
    Innehållet i avsnittet särskild information om ekonomiadministrativa regler kan 
givetvis variera, men det kan som exempelvis för år 2005 handla om undantag 
från ekonomiadministrativa bestämmelser. Sådana undantag på en eller flera 
punkter är ganska vanliga. 
 
    Regleringsbreven tillkommer efter ett omfattande beredningsarbete. Det gäller 
även om de för ett visst år är i allt väsentligt likalydande med föregående års brev. 
Processen inleds i början av oktober och avslutas i mitten av december. 
Regleringsbreven kommer alltså till myndigheterna kort tid före verksamhetsårets 
början, men det är med nuvarande budgetordning knappast möjligt att besluta 
tidigare. 
 
    För beredning och hantering av generella frågor (sektorsövergripande frågor 
och generella krav) finns en särskild handledning och en tågordning som 
involverar alla berörda departement. 
 
    Under processen förs en dialog mellan berört departement och berörd 
myndighet. Denna dialog kan, som kommer att framgå längre fram i detta kapitel, 
variera i omfattning. Mål för politikområde fastställs ju i riksdagens budgetbeslut 
och blir därigenom en fråga enbart för regering och riksdag. Det är först på 
verksamhetsområdesnivå som det klart utsägs att målen bör formuleras i dialog 
med myndigheten. 
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    Regleringsbreven ställs till respektive myndighet med kopia till berört utskott i 
riksdagen och bl.a. till Ekonomistyrningsverket, Riksgäldskontoret och Riks-
revisionen. 
 
    Det är möjligt att under pågående verksamhetsår ändra ett regleringsbrev och 
det förekommer ganska ofta. En sådan ändring kan beröra såväl verksamhetsdelen 
som finansieringsdelen. En ändring kan bero på att riksdagen genom beslut i 
anledning av tilläggsbudgeten ökat eller minskat ett anslagsbelopp eller att 
regeringen ändrat förutsättningarna för en myndighet, t.ex. beslutat om ytterligare 
uppdrag. Som exempel kan nämnas att år 2005 tillkom över 800 sådana beslut. De 
var en följd av nya politiska beslut och initiativ till följd av händelser på något 
område. Det finns exempel på myndigheter i min studie som fått inte mindre än 
sju ändringar av sitt regleringsbrev under ett år. Det finns också exempel på 
förändringar beslutade först i slutet av november, då endast en månad återstod av 
verksamhetsåret. 
 
    Ett exempel på förändringar, som avser vägtrafikområdet, var det s.k. 
Trollhättepaketet hösten 2005 med förslag om utbyggnad av vägsystemet kring 
Trollhättan. Detta ansågs nödvändigt till följd av risk för nedläggning av  SAAB:s 
biltillverkning. Då reviderades den tidigare beslutade nationella vägplanen, bl.a. 
skulle flera vägprojekt kring Trollhättan framflyttas och 13 andra vägprojekt i 
olika delar av landet utgå ur denna plan, utgå i betydelsen framflyttas till tid efter 
år 2015. Ändringar av det slaget medför ofta glädje inom en viss region, ett visst 
verksamhetsområde, bekymmer och irritation inom ett annat. Myndigheterna är 
medvetna om att sådana förändringar kan vara nödvändiga – ”de hör till 
verkligheten i en föränderlig värld” – men förändringarna kan likväl vara svåra att 
hantera inom ramen för oförändrade finansiella och personella resurser och 
fastlagda verksamhetsplaner. 
 
    De nu nämnda ändringarna visar också ett exempel på vad som kan sägas ligga 
inom eller i närheten av området ministerstyre. En följd av det s.k. 
Trollhättepaketet var att ett vägprojekt i Stockholmsområdet, Förbifart Stockholm, 
av Vägverket föreslogs flyttas framåt i tiden, detta samtidigt som det inom 
Stockholmsregionen fanns ett starkt tryck på att just det projektet skulle fullföljas 
inom tidigare beslutad tidsram. Den uppfattningen fick stöd av dåvarande 
finansministern Pär Nuder, som i ett anförande vid en konferens innan regeringen 
fattat sitt beslut bl.a. yttrade: ”Vägverket är en myndighet underställd regeringen 
och när finansministern säger att det skall bli så blir det så.” (Svenska Dagbladet 
27 nov. 2005). 
 
    Bengt Jacobsson hävdar i boken Konsten att reagera att politik mera handlar om 
att reagera än att regera, att styra. Man kan säga att Trollhättepaketet är en 
illustration till detta. Regeringen hade först utövat sin makt att styra, att regera, 
och beslutat om en vägplan och om regleringsbrev som byggde på det beslutet. Så 
inträffade händelser som ”tvingade”/föranledde regeringen att reagera på dessa 
händelser, i detta fall genom att ändra en beslutad vägplan. 
 
    Detta om regelverket. Hur går det till i verkligheten? Lever riksdag, regering 
och myndigheter upp till de mål och intentioner som utsagts i olika riksdagsbeslut 
och regeringsuttalanden? Riksdagen har ju vid upprepade tillfällen sagt att målen 
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för en verksamhet måste vara välformulerade, mätbara och uppföljningsbara för 
att resultatstyrningen skall bli meningsfull. Vidare skall målen kunna ställas i 
relation till resultat och kostnader. Målen bör inte vara för vagt eller allmänt 
formulerade utan formuleras i sådana termer att de kan bilda utgångspunkt för 
politiska prioriteringar och diskussioner. Följer regeringen Finansdepartementets 
handledning, t.ex. att undvika alltför många önskemål om generella krav, 
återrapporteringskrav och uppdrag och beställa endast den information som man 
behöver?  Följer regeringens målformuleringar SMART-kriterierna? Har arbetet 
bedrivits med verklighetsförankring och ett stort mått av pragmatism? 
 
    Det finns många studier och uttalanden som tyder på att styrningen via 
regleringsbrev inte fungerar tillfredsställande, bl.a. därför att regleringsbreven är 
för allmänna och svåra att följa upp. Det finns för många mål, åter-
rapporteringskrav och uppdrag, detta trots att en huvudpunkt i riksdagens 
förvaltningspolitiska beslut år 1998 var att myndigheterna inte skulle detaljstyras. 
Och målen ger ingen eller endast begränsad vägledning för myndighetens 
prioritering. 
 
    Jag har analyserat regleringsbrevens utformning och innehåll och genom 
intervjuer med politiker och tjänstemän försökt kartlägga deras tillkomst och 
betydelse för riksdag, regering och myndigheter. Jag har i granskning och 
intervjuer framför allt fokuserat på 
 
   - Om målen är specifika, mätbara, acceptabla, realistiska och tidsatta, dvs. om 
de följer SMART-kriterierna 
   - Om målen är uppföljningsbara 
   - Om mål, krav och uppdrag är ”lagom” många eller för många och detaljerade. 
   - Om resultaten analyseras och bedöms mot uppsatta mål och redovisas för 
riksdagen och om det finns en koppling mellan mål, resultat och kostnader 
   - Om kvaliteten har förbättrats. 
 
Hur tillkommer ett regleringsbrev?    
 
Jag börjar med att granska regleringsbrevens tillkomst. Varje regleringsbrev 
tillkommer efter ett omfattande beredningsarbete som involverar såväl 
Regeringskansliet som myndigheterna. En utgångspunkt i detta arbete är – precis 
som i fråga om andra regeringsbeslut – det befintliga regleringsbrevet. Förtjänster 
och svagheter i det dokumentet tenderar att fortplantas in i nästa regleringsbrev. 
Också i en förvaltning i förändring är det befintliga en viktig utgångspunkt, sedan 
är det fråga om hur långt Regeringskansli och myndigheter förmår att hantera 
behov av, signaler om, förändringar. ”Våra regleringsbrev har varit relativt lika 
under de senaste fem åren” var ett vanligt svar från flera myndigheter. 
 
    ESV säger i nämnda studie – Resultat och styrning i statsförvaltningen – att 
mer än hälften av målen har förändrats under perioden 2000 – 2007. Hälften av de 
förändrade målen har omformulerats utan information från Regeringskansliet och 
i de fall förändringar gjorts har det i hälften av fallen handlat om förtydliganden. 
(s. 69). Även om antalet förändringar vid noggrann jämförelse sålunda kan vara 
ganska många gäller ändå – enligt min mening - bedömningen att reglerings-
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breven i flertalet fall är ”relativt lika”. Förändringarna är nämligen ofta små. 
Ibland kan det handla om nytillkomna utredningsuppdrag. 
 
    Som exempel på mera omfattande förändringar kan nämnas att Försvarets 
materielverks regleringsbrev för år 2005 fick en annorlunda utformning än 
motsvarande brev för tidigare år, detta främst till följd av 2004 års försvarsbeslut. 
Vidare kan nämnas att riksdagens beslut år 2003 om framtida politik för global 
utveckling medförde betydande förändringar i Sida:s regleringsbrev för följande 
år. 
 
    Då beredningsarbetet börjar, normalt i början av oktober, har regering och 
myndigheter kunnat konstatera hur det gällande regleringsbrevet fungerar, på 
vilka punkter som det är oklart formulerat och otillräckligt som styrinstrument. 
Man känner också innehållet i regeringens nyligen framlagda budgetproposition, 
liksom utredningar och andra omständigheter som kan komma att påverka det 
kommande regleringsbrevets omfattning och innehåll. 
 
    Beredningsarbetet skall i mitten av december utmynna i ett regeringsbeslut. 
Regleringsbrevet tillkommer i en dialog mellan och inom berört departement och 
berörd myndighet, eller rättare sagt berörda departement, ty i bilden finns inte 
bara ett fackdepartement utan ofta flera och dessutom också Finansdepartementet 
som alltid har en betydelsefull roll i Regeringskansliets beredningsprocess. 
 
    Den dialogen omfattar som nämnts inte ett väsentligt inslag i regleringsbrevet, 
nämligen indelningen i politikområden och formuleringen av mål för respektive 
politikområde. Detta är en fråga för regering och riksdag, dialogen mellan 
regering/regeringskansli och myndigheter omfattar indelningen i verksamhets-
områden och verksamhetsgrenar samt mål, återrapporteringskrav och uppdrag på 
de nivåerna. Ändå sker naturligtvis samtal mellan Regeringskansli och 
myndigheter vid flera tillfällen under året om målen för politikområden. De målen 
är ju styrande för de andra nivåerna och för hela regleringsbrevet och det är ett 
gemensamt intresse för Regeringskansli och myndigheter att de målen så långt 
möjligt följer SMART-kriterierna. 
 
    Dialog betyder samtal, åsiktsutbyte, kommunikation, kontakt. En sådan 
definition bygger på att båda parter är på någorlunda jämbördig nivå. Den dialog 
som sker i samband med tillkomsten av ett regleringsbrev utgår från att båda 
parterna kan samtala, utbyta åsikter, kommunicera och ha kontakt. Men slutligen 
är det ändå den ena parten, regeringen, som beslutar, medan den andra parten, 
myndigheterna, har att följa beslutet. En sådan dialog kan vara mer eller mindre 
omfattande, men den sker naturligtvis inte på jämbördig nivå. 
 
    Mina samtal med politiker och tjänstemän visar att regleringsbrev tillkommer i 
dialog, men att dialogen kan ha olika grad av öppenhet, omfattning och innehåll. 
Jag nämner några exempel på svar. 
 
    -  ”Vi har en intensiv dialog” – ”Vi samråder” (flera svar från Regeringskansliet 
och myndigheterna) 
    -  ”Regleringsbreven tillkommer i harmoni” (Regeringskansliet) – ”Samarbetet 
fungerar bra” (myndighet under samma departement) 
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    - ”Regleringsbrevet skriver vi här” (Regeringskansliet) – ”Vi lägger 
synpunkter, de beaktas ibland” (myndighet under samma departement) 
    -  ”Regleringsbreven skrivs av myndigheterna” (politiker) 
   -  ”Vi medverkar, förutom i rent politiska formuleringar” (myndighet) 
    -  ”Vi samråder och brukar få gehör, framför allt om tidpunkter” (myndighet) 
    - ”Regleringsbreven är en kompromiss inom och mellan departement och 
myndigheter” (myndighetschef) 
    -  ”I  år fick vi några för oss överraskande uppdrag” (myndighetschef) 
    - ”Ibland är vi i konflikt med Finans om formuleringar. Då får man fundera 
över hur många och vilka konflikter man är beredd att ta. Ibland kan man då 
acceptera synpunkter även om man inte gillar dem.” (statssekreterare i 
fackdepartement) 
   - ”Vi har ibland motstridande krav/förväntningar inom departementet” 
(departementsråd). 
 
    På två punkter var många inom såväl fackdepartement som myndigheter ense: 
”Finans bestämmer mer och mer om regleringsbrevens utformning och innehåll. 
Regleringsbreven skall följa en viss mall.”  Alla inom fackdepartement och 
myndigheter var i mina samtal kritiska till detta och menade att det försvårade en 
önskvärd verksamhetsanpassning. Dessutom var flertalet kritiska till att så många 
krav kom in ”från sidan”, som en följd av politisk debatt, krav som inte direkt 
hade med myndigheternas verksamhet att göra, utan mera var allmänpolitiska 
värderingar. Som exempel nämndes mål och krav rörande barnpolitik och 
ungdomspolitik, folkhälsa, global utveckling, integration, jämställdhet samt etnisk 
och kulturell mångfald. Myndigheterna skall på dessa områden redovisa ganska 
omfattande (i vart fall enligt deras egen mening) rapporter om läge, utveckling, 
insatser etc. De kraven i regleringsbreven formulerades ofta under medverkan av 
politiskt anställda inom Regeringskansliet. 
 
Varför är regleringsbreven så omfattande? 
 
Det sägs i handledningen att ett regleringsbrev bör vara kortfattat. Man bör 
undvika alltför många önskemål om återrapporteringskrav och uppdrag och 
prioritera mellan olika mål, krav och uppdrag. Vad detta innebär i sidor räknat kan 
naturligtvis inte besvaras, det beror bl.a. på bredden i myndighetens uppdrag. Men 
i allmänhet är regleringsbreven inte kortfattade. Min genomgång visade att två 
myndigheter (Tullverket och Högskoleverket) brukar få jämförelsevis korta 
regleringsbrev, 12 – 15 sidor. En myndighet (Jordbruksverket), brukar få ett 
jämförelsevis långt regleringsbrev, ca 70 sidor, medan de andra myndigheterna 
brukar få regleringsbrev om 20 – 50 sidor. Variationerna mellan åren är ganska 
små, med undantag för att Socialstyrelsen har fått avsevärt längre regleringsbrev 
under senare år (också ca 70 sidor för år 2005). 
 
    Är dessa skillnader beroende på den enskilda myndighetens verksamhet? 
Kanske är skillnaderna motiverade, de kan vara ett exempel på verksamhets-
anpassning. Men de kan också vara en illustration till att man ofta inte lyckats 
med ambitionen att göra regleringsbreven kortfattade och till att det finns olika 
tradition i skilda delar av Regeringskansliet och i olika myndigheter. 
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    Intervjuerna gav flera förklaringar till varför regleringsbreven ofta blir så 
omfattande. Nästan alla menade att tidigare års regleringsbrev utgjorde basen för 
ett nytt regleringsbrev och att det var mycket svårt att stryka någon punkt, något 
krav, i denna bas. ”Det skulle markera att denna punkt inte längre var viktig.” Om 
sedan någon punkt måste tillkomma blir slutresultatet ofrånkomligen längre 
regleringsbrev. 
 
    En annan förklaring var att generella krav vuxit i antal och omfattning. 
 
    En tredje förklaring var att regleringsbreven i många fall inte tillkommit på 
chefsnivå, utan var resultat av ett informellt samarbete mellan främst yngre 
medarbetare inom departement och myndigheter. ”Vi har entusiaster och sådana 
finns också inom Kanslihuset”, menade en myndighetschef. Ett par departe-
mentsråd talade också om ”oheliga allianser” mellan medarbetare inom 
departement och myndighet och menade att ”några krav kommer nog in” eller 
”kommer nästan in” i regleringsbreven av det skälet. Då en punkt av det slaget når 
högre chefsnivå kan den ibland stoppas, men ibland kan det vara för sent. 
 
    En fjärde förklaring var att varje berörd enhet inom ett departement och inom 
en myndighet vill få ”ett avtryck” i regleringsbrevet. Det är ett sätt att markera 
enhetens och frågornas betydelse. I flera fall är många enheter inom ett 
departement och en myndighet inblandade i tillkomsten av ett regleringsbrev och 
slutresultatet kan då bli ett mycket omfattande dokument. 
 
    En femte förklaring var att det inom politik och förvaltning finns en ”bra att ha-
mentalitet”. En viss information är kanske inte nödvändig just nu, men den kan 
vara bra att ha för framtiden, kanske som underlag för svar på interpellationer och 
frågor eller för frågor från massmedia. Det finns också ett inslag av perfektion, 
framför allt i förvaltningen. Alla aspekter skall belysas och man skall också kunna 
gå tillbaka och jämföra. 
 
    En sjätte förklaring hänger samman med de former för regeringssamarbete som 
gällt under de år jag granskat, alltså formellt en minoritetsregering, men reellt till 
följd av avtal om samverkan mellan tre partier en majoritetsregering. Arbetet med 
regleringsbreven har letts av regeringen (minoritetsregeringen), men i slutskedet 
har samarbetspartierna informerats och kunnat lägga synpunkter på 
regleringsbrevens innehåll och utformning. De synpunkterna har i nästan alla fall 
inneburit tillägg, nya formuleringar och nya krav och uppdrag. Regleringsbrev 
som enligt Regeringskansliets uppfattning var färdigbehandlade har därigenom 
fått kompletteras. 
 
    Allt detta gör att regleringsbreven blir så omfattande även om ambitionen är att 
de skall vara kortfattade. Regleringsbreven kan lätt bli en form av ”klotterplank” 
(”julgran”, ”målfrossa” och”önskebrunn” är andra formuleringar som jag mött) 
med många olika budskap. 
 
Vilka formulerar ett regleringsbrev? 
 
Nu är ett regleringsbrev inte bara ett förvaltningsdokument, ett ekonomi-
administrativt dokument. Det är också i hög grad ett politiskt dokument, som skall 
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ange regeringens vilja, krav och förväntningar på en myndighet. Regleringsbrevet 
skall med utgångspunkt i riksdagens beslut om mål för politikområden precisera 
regeringens krav på myndigheten och också vara en grund för den politiska 
debatten eller i vart fall vara användbart i den politiska debatten. 
 
    En väsentlig fråga blir då hur formuleras regeringens vilja och vilka formulerar 
den? Som framkommit av det sagda tillkommer ett regleringsbrev i dialog mellan 
Regeringskansliet och berörd myndighet. Ett inslag tillkommer som nämnts på 
annat sätt, nämligen mål för respektive politikområde vilka beslutas av riksdagen 
efter förslag från regeringen i budgetpropositionen. Men huvuddelen av ett 
regleringsbrev tillkommer i dialog mellan tjänstemän inom departement och 
myndighet. Den dialogen sker numera i hög grad i elektronisk form. Arbetet inom 
ett departement leds av något eller några departementsråd, men huvuddelen av 
”hantverket” görs av departementssekreterare. Arbetet inom en myndighet leds av 
någon planeringsdirektör eller ekonomidirektör eller chef för verkskansli under 
medverkan av medarbetare från olika enheter inom myndigheten. 
 
    Men den politiska nivån? Hittills har jag bara talat om politiskt obundna 
tjänstemän, i vart fall formellt obundna tjänstemän. Av nästan alla svar framgår att 
statsråden inte medverkar i arbetet med regleringsbrev och att statssekreterarna 
kommer in först då arbetet går in i sitt slutskede. På myndigheterna är processen 
likartad, men myndighetschefen får tätare rapporter och ger oftare signaler till sina 
medarbetare under arbetets gång. Kontakter mellan statssekreterare och 
myndighetschef är ovanliga, inom flertalet av de områden jag granskat 
förekommer de inte alls. Myndighetschefen får del av förslaget till regleringsbrev 
innan det beslutas och expedieras, men vid några tillfällen har i det slutliga 
slutskedet tillkommit punkter då sådan information inte hunnit utväxlas. Någon 
dialog har sålunda inte förekommit på de punkterna, trots att det ibland har gällt 
ganska omfattande tillägg (nya krav och uppdrag). 
 
    Statsrådet då?  ”Ja, hon/han skriver på, men har inte läst”. 

 
    Kanske är denna bild orättvis. Kanske har statsrådet läst åtminstone delar av ett 
eller flera regleringsbrev. Kanske har hon/han fällt någon kommentar som kan 
uppfattas som en signal, ett besked, inte vid någon föredragning utan i en korridor. 
Och kanske har statssekreteraren berört regleringsbrevet i något samtal med 
statsrådet, samtal som egentligen handlade om andra saker, och så har 
statssekreteraren fört delar av samtalet vidare till något departementsråd. Ja, 
kanske. Vad som faktiskt har hänt är som i många andra frågor som gäller 
styrning i hög grad personberoende och bilden kan därför skifta mellan olika 
departement och vid olika tidpunkter. Men i stort är bilden att regleringsbreven i 
huvudsak tillkommer på tjänstemannanivå och att den politiska nivån – då den 
medverkar - representeras av statssekreterarna ändå rättvisande. Detta kan ju 
också sägas vara en följd av att ett regleringsbrev mera är ett administrativt 
dokument än ett politiskt. 
 
    En precisering bör dock göras. Målen för politikområden redovisas ju i 
budgetpropositionen och ingår därmed i riksdagens beslut och utgör också 
inledning till respektive regleringsbrev. Det innebär att den politiska nivån är 
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mera involverad i arbetet med att formulera de målen. Fast det har ju skett i ett 
tidigare skede, i samband med utarbetande av budgetpropositionen. 
 
    Min sammanfattande bild av arbetet med regleringsbrev är att innehållet i 
huvudsak formulerats på tjänstemannanivå och under goda kontakter mellan 
Regeringskansliet och berörd myndighet. I och med att regeringen beslutat blir det 
emellertid ett politiskt beslut. Samma gäller ju i fråga om regeringens 
propositioner. Också om en proposition innehåller många formuleringar av typen 
”jag anser” och ”enligt min uppfattning” är det inte statsrådet som har skrivit den. 
 
    Slutsatsen av det sagda behöver inte bli att ett regleringsbrev är en tjänste-
mannaprodukt. Arbetet inom ett departement är i hög grad präglat av ett 
konsensustänkande. Tjänstemännen handlar ”i statsrådets anda”, i vart fall i vad 
de tror vara statsrådets anda. Vad jag sagt om ett regleringsbrevs tillkomst 
illustrerar emellertid hur svårt det är att besvara frågan ”Vem styr?” 
 
Vad innehåller ett regleringsbrev? 

 
Om vi delar den allmänna uppfattningen  - och jag gör det – att regleringsbreven 
är regeringens viktigaste styrinstrument blir det av avgörande betydelse att 
regleringsbreven fyller höga krav på tydlighet och väsentlighet och att de mål som 
anges är mätbara och uppföljningsbara. Jag har analyserat innehållet i reglerings-
breven, framför allt verksamhetsdelen som ju innehåller regeringens mål- och 
resultatkrav på politikområde, verksamhetsområde och verksamhetsgren. Följer de 
målen SMART-kriterierna, är de uppföljningsbara och ”lagom” många? 
 
    Det finns många sätt att definiera ordet mål. Språkligt brukar man i dessa 
sammanhang mena avsikt, inriktning, intention, policy, program, riktlinje, syfte. I 
administrativ litteratur brukar man skilja mellan olika slag av mål. 
 
   - Inriktningsmål, som anger ett syfte, en strävan. Sådana mål beskrivs ofta i 
allmänna och positiva formuleringar. 
   - Resultatmål, som anger ett bestämt mål, ett tillstånd, som skall uppnås, ofta 
också när det skall uppnås. 
   - Effektmål, som anger koppling mellan åtgärd och resultat. 
   - Produktionsmål, som avser prestation, t.ex. volym. 
 
    I regleringsbreven kan vi finna alla dessa former av mål, framför allt de två 
förstnämnda. Ibland används också ordet vision, som egentligen betyder syn, 
uppenbarelse, dröm, i detta sammanhang ungefär ett långsiktigt framtidsmål. 
 
    Daniel Tarschys har i en uppsats under rubriken Mål utan mening? analyserat 
och katalogiserat målbeskrivningarna inom mål- och resultatstyrningen (Stats-
kontorets småskrifter, nr 1/2006, s. 19-40). Han menar att regeringens styrning 
innefattar dels sifferstyrning, i flera fall mycket exakt, dels ordstyrning med 
”avsevärt mer abstrakta, vaga och övergripande” målangivelser. Han granskar 
målen för flera olika politikområden och talar om utopiska mål (nollvisionen inom 
trafikpolitiken), ribbmål (maximi- eller miniminivåer för t.ex. inflation, 
arbetslöshet och sjuktal, ibland formulerat i termer som halvering, alternativt 
fördubbling före en viss tidpunkt), främjandemål och motverkandemål (”främja 



 144

det goda och motverka det onda”, ibland med formuleringar som ”bidra”, 
”främja”, ”förbättra”, ”stärka”), samt skyddsmål (inom försvar, djurpolitik och 
rättspolitik) och slutligen tautologier och hala mål, dvs. mål som vid första 
påseende verkar kloka, men som vid närmare granskning glider i väg. Han talar 
också om mål som är definierade med värdeord, t.ex. rimligt, effektivt, hållbart, 
uthålligt. 
 
    Jag instämmer i denna allmänna beskrivning och i slutsatsen att ”allmänt 
formulerade politiska mål skapar betydande huvudbry på de lägre offentliga 
nivåer som har att (i) bryta ner dem till mer operativa påbud, (ii) verkställa sådana 
påbud och (iii) mäta graden av måluppfyllelse.” (s. 39). 
 
    Det sägs ofta från riksdag och regering, i utredningar och debatt, att ”målen bör 
vara tydliga”. I flera utskottsbetänkanden har vid upprepade tillfällen sagts att 
målen är för allmänt hållna och svåra att följa upp, att de måste vara tydliga och 
ändamålsenliga etc. Också Riksrevisionen har vid flera tillfällen sagt att de mål 
som regeringen formulerar är alltför otydliga och svåra att följa upp. De ger inte 
heller myndigheterna underlag för erforderlig prioritering. Detta har sagts så 
många gånger och i så många sammanhang att det kan anses vara ”en etablerad 
sanning”. Jag har tidigare nämnt om den form av ”dialog” som pågår mellan 
riksdag och regering rörande regeringens resultatredovisning till riksdagen, en 
dialog som brukar innebära att riksdagen uttalar vissa krav, varpå regeringen säger 
att man arbetar på detta. Samma ”dialog” pågår rörande målformuleringar i 
budgetpropositionen. Riksdagen säger att målen bör vara tydliga, möjliga att följa 
upp osv.,  regeringen svarar att man arbetar också på detta, varpå riksdagen säger 
att arbetet ”bör intensifieras”. 
 
    Jag har granskat regleringsbreven ur två synvinklar, dels omfattningen, dvs. om 
antalet mål, krav och uppdrag är någorlunda rimligt med hänsyn till myndighetens 
uppgift och resurser, dels utformningen, dvs. om målformuleringarna ger 
myndigheterna tillräckliga direktiv och vägledning för verksamheten. 
 
    Då det gäller omfattningen vill jag än en gång påminna om Finans-
departementets handledning som säger att ett regleringsbrev bör vara kortfattat 
och att man bör undvika alltför många generella krav, återrapporteringskrav och 
uppdrag. Detta är alltså regeringens egen utgångspunkt. Den stämmer också med 
flera riksdagsbeslut och med en av huvudlinjerna i förvaltningspolitiken, nämligen 
att riksdag och regering skall ange övergripande mål och huvudsaklig inriktning 
av verksamheten, samtidigt som regeringens detaljstyrning skall minska och 
ansvar och befogenheter delegeras till myndigheterna. 
 
    Av de åtta myndigheter jag granskat ingick fyra i ett politikområde (Tullverket, 
Högskoleverket, Naturvårdsverket och Vägverket), två i två politikområden (FMV 
och Sida), en i fyra (Jordbruksverket) och en i sex politikområden 
(Socialstyrelsen). Motsvarande gäller i fråga om indelning i verksamhetsområden 
och verksamhetsgrenar. Socialstyrelsen berörs av åtta verksamhetsområden och 
22 verksamhetsgrenar. Detta påverkar naturligtvis regleringsbrevets omfattning. 
 
    Viktigare är emellertid antalet mål, krav och uppdrag för respektive myndighet. 
Följande siffror avser år 2005. 
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Myndighet              Mål     Återrapportering     Uppdrag 
 
Tullverket              13                 14                         8 
FMV                        4                 15                         6 
Sida                        16                 16                       49 
Socialstyrelsen       42                 80                       67 
Högskoleverket        9                 13                       14 
Naturvårdsverket    21                 53                       14 
Jordbruksverket      19                 18                       39 
Vägverket                 6                 40                       39 
 
 
    Två saker bör tilläggas. Dels att i listan över uppdrag för Socialstyrelsen ingår 
36 nya uppdrag och 31 ännu inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev 
och särskilda regeringsbeslut och i listan för Jordbruksverket ingår 24 nya och 15 
tidigare uppdrag. Dels att siffrorna varierar mellan olika år men att de här nämnda 
för år 2005 ändå är representativa för hela perioden, alltså att några myndigheter 
har ganska få mål, andra har många mål, och att de alla berörs av många krav och 
uppdrag, framför allt Socialstyrelsen som ålagts närmare 150 åter-
rapporteringskrav och uppdrag. 
 
    Vi kan notera att endast tre myndigheter hade färre än 50 återrapporteringskrav 
och uppdrag under år 2005, nämligen Tullverket, FMV och Högskoleverket. Fyra 
myndigheter – Sida, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Vägverket – hade 
mellan 50 och 80 krav och uppdrag vardera och en – Socialstyrelsen – hade 
närmare 150 återrapporteringskrav och uppdrag. 
 
    Jag vill för jämförelse nämna några siffror ur andra undersökningar. 
Ekonomistyrningsverket redovisade i rapporten Konsten att styra (2004:25) en 
analys av de olika budget- och styrdokumentens roll, funktion och användning, 
bl.a. en studie av regleringsbrevens omfattning och detaljeringsgrad. De konsta-
terade att för åren 1999, 2000 och 2004 var antalet återrapporteringskrav per 
myndighet omkring 20. Av 34 granskade myndigheter år 2004 hade en tredjedel 
flera än 20 krav och lika många hade under tio krav. Och Sun-Joon Hwang 
redovisade i en uppsats i Nordisk Administrativt Tidskrift (nr 1/2000, s. 48) 
följande antal återrapporteringskrav och uppdrag: Tullverket 35, Socialstyrelsen 
64 och Jordbruksverket 43. 
. 
    Man kan naturligtvis ha olika uppfattning om vad som skall sägas ligga inom 
ramen ”undvika alltför många generella krav, återrapporteringskrav och uppdrag” 
men enligt min mening ligger endast tre myndigheter inom denna ram. I synnerhet 
en myndighet, Socialstyrelsen, har ett så omfattande regleringsbrev att man med 
fog kan säga att någon prioritering mellan olika mål, återrapporteringskrav och 
uppdrag inte har gjorts, detta också om man beaktar att Socialstyrelsen har ett 
mycket brett uppdrag och ingår i många politikområden. 
 
    Då det gäller utformningen, alltså om målformuleringarna uppfyller SMART-
kriterierna (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta), är det svårare 
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att objektivt bedöma. Det är – med Daniel Tarschys ovan återgivna formulering – 
lättare att sifferstyra än att ordstyra. Formuleringarna blir ofta ”avsevärt mer 
abstrakta, vaga och övergripande”. 
 
    Detta kan ha flera orsaker. En kan vara att ett regleringsbrev har två syften, dels 
ett politiskt, dels ett administrativt. 
 
    Det politiska syftet är att ange ett mål, en inriktning av verksamheten. Den bör 
formuleras i positiva termer, ge en känsla av att regeringen vill ”lösa” alla 
problem, kanske inte detta år men ”under mandatperioden” (eller i vart fall under 
nästa). Skulle det eventuellt ta längre tid får man tala om en vision. Huvudsaken 
är att formuleringarna ger intryck av vilja, av handlingskraft.  Man vill, som 
Tarschys säger, ”främja det goda och motverka det onda”. Formuleringarna får 
inte vara alltför exakta, då kan de bli till besvär, i synnerhet om någon skulle 
jämföra mål och resultat. Då är det bättre med litet mer ”luddiga” formuleringar. 
Regeringen sätter mål som den tror att myndigheterna kan klara, i vart fall mål 
som regeringen kan försvara, alternativt kunna säga att någon annan bär ansvaret 
om de inte uppfylls. Det är inte politiskt klokt att vara tydlig/för tydlig. Därför blir 
målformuleringarna otydliga, ibland motsägelsefulla, orealistiska. Någon kan 
invända och erinra om att riksdagen många gånger faktiskt sagt att målen bör vara 
tydliga. Likväl är det nog så att politikerna, i vart fall då de är i regeringsställning, 
inte vill ha klara och tydliga mål. 
 
    Därtill kommer att det ibland kan vara svårt att formulera klara och entydiga 
mål. Sakfrågorna är inte alltid entydiga, också fakta kan ibland tala emot varandra. 
Vackra önskemål måste vägas mot ekonomiska realiteter, detta dock utan att säga 
”vi skulle vilja, men det finns inte pengar”. Det kan också vara svårt att bli ense 
om formuleringar. Inom Regeringskansliet finns många viljor, olika departement 
har olika intressen att bevaka och försvara. Och ibland finns kanske inte 
tillräckliga kunskaper hos författarna för att i en komplicerad verklighet formulera 
tydliga mål och krav. Då väljer man den lättare vägen att säga något, men att säga 
det otydligt. Det blir någon typ av röksignal som regeringen sänder ut i 
förhoppningen att den skall vara till nytta i den politiska debatten, vara värdefull 
inom den egna partiorganisationen och i massmedia och samtidigt på något sätt 
vara till nytta för den berörda myndigheten. 
 
    Det administrativa syftet är att ge myndigheterna klara besked inom ramen för 
förvaltningspolitiken, att ange övergripande mål och huvudsaklig inriktning av 
verksamheten, detta utan att detaljreglera. Myndigheterna vill veta vad regeringen 
förväntar sig, vilka krav som regeringen ställer. De vill också ha underlag för sin 
egen prioritering, ett regleringsbrev innehåller ju ofta flera krav än vad som är 
möjligt att tillgodose inom ramen för tilldelade resurser. De nöjer sig inte med att 
höra att ”allt är prioriterat”. Myndigheterna vill ha klar och tydlig information, 
som kan vara till grund för deras egen styrning av verksamheten. 
 
    Det är svårt att förena dessa båda syften i ett och samma regleringsbrev. 
Politiker och administratörer talar ofta olika språk. Och författarna, som ju i 
huvudsak är administratörer, har fått föga vägledning av politikerna. En svaghet 
med många målformuleringar och de långa krav- och uppdragslistorna är att man 
inte tillräckligt klargjort syftet med ett regleringsbrev. För vem skrivs ett 
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regleringsbrev? Formellt för en myndighet. Men då bör det kanske få en annan 
utformning. 
 
    Jag vill nämna några exempel på målformuleringar som enligt min mening inte 
är förenliga med SMART-kriterierna 
 
   - ”Sverige skall vara en ledande forskningsnation”.  Denna vackra formulering 
väcker många frågor. Vad innebär det att vara ledande? En av de tio främsta? 
Eller en av de 25 främsta?  Och ledande inom alla, inom många eller inom några 
få forskningsområden? Forskarutbildning bedrivs i Sverige i drygt 600 ämnen vid 
1.000 institutioner. Sverige kan möjligen, åtminstone för en tid, vara ledande 
inom några få områden. Det kan i sammanhanget vara intressant att nämna 
resultatet av en ranking av världens bästa universitet, utförd av Institute of Higher 
Education i Shanghai år 2006. Fyra svenska universitet ingick i gruppen ”100 
bästa”, nämligen Karolinska institutet plats 48, Uppsala universitet 65, 
Stockholms universitet 84 och Lunds universitet 90. Det finns andra 
undersökningar som visar att inget svenskt universitet ingår i 100-gruppen. (IVA- 
Aktuellt 6/2006). Och hur mäter man ett lands nivå inom forskning? Ett vanligt 
mått är att räkna antalet citat i betydande internationella tidskrifter, t.ex. Science 
och Nature samt i antalet Nobelpris, vilket bl.a. förutsätter att forskningsresultat 
publiceras på i första hand engelska. Detta krav är inte specifikt, mätbart, 
realistiskt eller tidsatt. Men det är vackert – och kanske accepterat av 
forskningsråd och universitet som tror att de skall få resurser för att uppnå målet. 
 
   - ”Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen i Sverige är lösta.”  Detta övergripande miljömål innebär alltså att 
inom ganska kort tid skall såväl nuvarande som kommande miljöproblem vara 
lösta. Och egentligen inte bara i Sverige, ty flera av våra problem är ju 
internationella och fordrar lösningar på internationell nivå. Vilka miljöproblem är 
”stora” och vad innebär ”lösta”? Till detta övergripande politiska mål kommer 
dessutom 16 av riksdagen fastställda nationella miljökvalitetsmål som beskriver 
den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö och natur- och kulturresurser som 
är hållbara på lång sikt och ett 70-tal delmål på vägen till miljömålen. Dessa 
delmål skall vara tydliga och överskådliga och uppföljningsbara samt kunna vara 
underlag för regionalt och lokalt miljöarbete. De skall ange riktning och 
tidsperspektiv, t.ex. 2010, 2015 eller 2020. Miljömålsrådet menade i en rapport 
våren 2007 att åtta av de 16 målen är mycket svåra att nå inom den utsatta 
tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in/genomförs. Sju mål är möjliga att 
nå om ytterligare åtgärder sätts in/genomförs. Miljömålet har samma svagheter 
som det nyss nämnda. 
 
   - ”En säker trafik, där det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att 
ingen dödas eller allvarligt skadas till följd av trafikolyckor inom 
vägtransportsystemet.” Här finns också ett etappmål: ”Målet är att antalet dödade 
och svårt skadade till följd av vägtrafikolyckor minskar och att antalet dödade i 
vägtrafikolyckor understiger 270 personer år 2007”. Båda är mål i Vägverkets 
regleringsbrev men eftersom flertalet/alla inser att det långsiktiga målet är 
orealistiskt brukar man ofta kalla det för en vision, medan etappmålet kallas för 
mål. Det har förvisso skett en betydande minskning av antalet svåra trafikolyckor, 
detta till följd av bättre vägar, säkrare bilar, säkrare trafikmiljö, fartbegränsningar, 
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poliskontroller osv. Men antalet dödade i trafik var 445 år 2006 och preliminära  
siffror (november 2007) visar att antalet trafikdödade kommer att vara högre år 
2007 än år 2006. 
 
   Det finns en skillnad i formuleringarna som är värd att notera. Det långsiktiga 
målet talar om ”dödas eller allvarligt skadas”, etappmålet talar om ”antalet 
dödade”. Skillnaden mellan långsiktigt mål och etappmål handlar alltså inte bara 
om tidpunkt utan också om ambitionsnivå. Det sammanlagda antalet dödade och 
allvarligt skadade uppgick år 2006 till 3.404. Visionen innebär sålunda att antalet 
dödade och allvarligt skadade skall minska från drygt 3.400 till noll!  Detta mål 
uppfyller alla SMART-kriterierna utom ett: Realistiskt. Etappmålet skulle 
möjligen kunna nås om alla bilar vore försedda med alkolås. 
 
   - ”Rennäringen bedrivs så att den ger ett rimligt antal samer en tryggad 
försörjning. ”Såväl Jordbruksverket som samerna och andra måste fråga sig vad 
regeringen menar med ”ett rimligt antal”. 
 
    Det finns också flera exempel på formuleringar som kanske inte är fullt 
nödvändiga i ett regleringsbrev, eftersom respektive myndighet ändå inser att det 
är regeringens mål. 
 
   - ”Vårdens kvalitet och tillgänglighet skall förbättras. 
   - ”Barn och unga skall respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet 
samt delaktighet och inflytande.” 
   - ”En god djurhälsa. Livsmedlen är säkra och folkhälsan god.” 
   - ”Arbetsmetoderna skall vidareutvecklas”. 
 
    Om formuleringar av den typen behöver utsägas, kan de möjligen finnas i en 
myndighetsinstruktion. 
 
    Min egen bild av regleringsbrevens omfattning och innehåll och av intervjuer 
med många politiker och tjänstemän är ganska splittrad och innehåller både 
positiva och negativa exempel. Den kan sammanfattas i följande punkter. 
 
   - Regleringsbrev tillkommer huvudsakligen på tjänstemannanivå, dock att den 
politiska    ledningsnivån i högre grad medverkar i formuleringen av mål för 
politikområden än för andra områden. 
                         
   - Regleringsbreven är mera omfattande och detaljerade än vad som behövs 
för att regeringen skall kunna styra. Det finns för många mål, uppdrag och krav – i 
synnerhet i relation till givna resurser. Man har försökt att samla alla möjliga 
önskemål och blandat kortsiktiga och långsiktiga krav utan att ange prioriteringar. 
Listan över krav och uppdrag är så lång att myndigheterna inte får tillräckligt 
utrymme för egna initiativ, för att fånga upp händelser under året och för att 
fördjupa sin verksamhet inom områden där det skulle vara värdefullt. 
Regleringsbreven är inte heller tillräckligt verksamhetsanpassade. Det finns ibland 
direkta målkonflikter i regleringsbreven. Hur skall en myndighet då prioritera? 
 
   - Målen är ofta för ”välvilliga”, för orealistiska, för att vara meningsfulla för 
myndigheterna. Det finns för mycket av ”bidra till”, ”verka för” och ”främja”. 
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Målen är en blandning av politisk retorik och administrativ verklighet, vilket gör 
regleringsbreven svåra att läsa och förstå både för politiker och tjänstemän. En 
viktig – men glömd – formulering i den förvaltningspolitiska propositionen var: 
”Myndigheterna skall åsättas realistiska mål.” (prop 1997/98:136, s.44). 
 
    Det bör dock samtidigt framhållas att många av de intervjuade var mera 
positiva till regeringens målangivelser under senare år. Det gäller såväl politiker 
som tjänstemän inom riksdag, regeringskansli och myndigheter. ”Det har blivit 
bättre under senare år”, hette det i många svar. ”Vi har lärt oss”. ”Kvaliteten har 
förbättrats.” Några myndighetschefer menade att ”regleringsbrevet är bra för vår 
del”. Från myndighetssidan framhöll nästan alla att regleringsbrevet är ett bra 
underlag för verksamhetsplaneringen, framför allt i fråga om finansieringsdelen. 
 
    Nu kan diskrepansen mellan en under flera år etablerad negativ bild och en 
under senare år, främst åren 2004 – 2006, mera positiv bild, ha flera förklaringar. 
 
    En kan vara att negativa bilder ofta lever kvar längre tid än som är berättigat. 
Kritiken, som ursprungligen formulerades för 10-20 år sedan, finns kvar i 
utredningar, riksdagstryck och litteratur, den upprepas och blir en ”evig sanning”. 
En annan kan vara att det faktiskt har blivit bättre, att målen nu är klarare och 
tydligare. De följer, åtminstone delvis, kanske t.o.m. i hög grad, SMART-
kriterierna. En tredje kan vara att berörda författare och läsare har lärt sig att 
hantera formuleringarna i regleringsbreven, flera av dem har i något skede 
medverkat i utformningen av regleringsbrev. Man har lärt sig hur man skall tolka 
otydliga formuleringar, myndigheterna gör som man tror att regeringen har avsett 
och regeringen/regeringskansliet är nöjd med det, i synnerhet som 
regeringen/regeringskansliet inte heller är säkra på vad de egentligen ville. 
 
    Sannolikt är alla dessa förklaringar, i växlande blandning, riktiga. 
 
    Min sammanfattande bild är att det har skett förbättringar, men att 
riksdagens och regeringens målformuleringar för politikområden, liksom 
regeringens målformuleringar för verksamhetsområdeoch verksamhets-
grenar fortfarande har flera svagheter. De är många gånger otydliga, alltför 
välvilliga, ibland kanske användbara som politiska visioner, men inte för den 
egentliga uppgiften, att styra myndigheternas dagliga verksamhet. 
Regleringsbreven är inte heller tillräckligt verksamhetsanpassade. De utformas 
enligt en mall där utgångspunkten är att alla regleringsbrev skall vara så lika som 
möjligt. Inom Regeringskansliet, främst Finansdepartementet, menar man att detta 
är enklast, det underlättar jämförelser. Men då blir de inte anpassade till 
respektive myndighets verksamhet och en sådan anpassning kanske ändå är 
viktigare. I vart fall har regeringen sagt så. Den främsta svagheten med 
regleringsbreven är emellertid enligt min mening att de innehåller för många mål, 
återrapporteringskrav och uppdrag. Regeringen har frångått en central punkt i det 
förvaltningspolitiska handlingsprogrammet och börjat detaljstyra myndigheternas 
verksamhet. Detta utan att redovisa några skäl för att göra så. 
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4.5 VERKSAMHETSPLANEN 
 
Varje myndighet skall ha en verksamhetsplan som anger verksamhetsinriktning, 
organisation och budget för verksamhetsåret. Den är egentligen inte en del av 
regeringens styrning av en myndighet, planen är ett instrument för 
myndighetschefens styrning av den egna myndigheten. Men verksamhetsplanen är 
samtidigt ett inslag i, en förlängning av, regeringens styrning. Den bygger 
nämligen framför allt på regeringens regleringsbrev och utgör myndighetschefens 
tolkning av vad som där sägs i fråga om myndighetens uppgift och mål inom 
respektive politikområde, verksamhetsområde och verksamhetsgren. I 
verksamhetsplanen görs en fördelning på avdelningar och enheter av 
återrapporteringskrav och uppdrag och likaså görs en fördelning av anvisade 
medel på olika avdelningar och enheter. 
 
    Verksamhetsplanen för de åtta myndigheter jag granskat är i några fall 
omfattande, ca 75 sidor för t.ex. Tullverket, i andra fall kortare, under 20 sidor för 
t.ex. Naturvårdsverket och Vägverket. 
 
    Verksamhetsplanen växer fram genom ett omfattande arbete inom 
myndigheten. Myndighetschefen utfärdar direktiv för planeringsarbetet, i 
allmänhet i början av oktober då regeringens förslag till statsbudget för det 
kommande året lagts fram. I brevet redovisar myndighetschefen sina synpunkter 
på arbetets inriktning och prioriteringen av olika uppgifter. Eftersom de 
ekonomiska ramarna i allmänhet är i stort sett oförändrade brukar i direktiven ingå 
en formulering som ungefär säger: ”För att kunna genomföra nya satsningar måste 
vi skapa utrymme genom att prioritera”. Ibland sägs också följande: ”Vår 
verksamhet måste hela tiden omprövas utifrån nya krav och förväntningar”. En 
myndighetschef säger i inledningen till sina direktiv att riksdagen har beslutat om 
ökade satsningar på i stort sett alla sakanslag, samtidigt som besparingar har gjorts 
på det totala anslaget. Flera myndighetschefer betonar i sina direktiv också vikten 
av omvärldsanalys. 
 
    Samtidigt med detta myndighetsinterna arbete pågår en dialog mellan 
Regeringskansliet och myndigheten om utformningen av det kommande 
regleringsbrevet. Det medför att myndigheten stegvis får kunskap om vad som 
kommer att stå i detta brev, och också i växlande grad medverkar i utformningen 
av det. Det medför att myndighetschefen kan besluta om innehållet i kommande 
verksamhetsplan redan några dagar efter det att regeringen beslutat om 
regleringsbrevet. Myndighetschefen brukar fatta beslut om kommande års 
verksamhetsplan omkring 20 december, ibland någon av de sista dagarna i 
december. Ibland fastställs den nya verksamhetsplanen först i mitten av januari 
och jag har också funnit exempel på att planen fastställts först i slutet av februari, 
dvs. då två månader gått av det nya verksamhetsåret. Ansvaret för så långa 
förseningar får som regel delas mellan departement och myndighet. Det kan t.ex. 
ha uppstått delade meningar om hur några formuleringar i regleringsbrevet skall 
tolkas eller har ett nytt uppdrag aktualiserats redan så tidigt på året. 
 
    Som jag nämnt i tidigare avsnitt beslutar regeringen ganska ofta om tillägg till 
regleringsbreven. Det medför i regel att myndigheterna på något sätt måste 
förändra sin verksamhetsplan. Tilläggen kan nödvändiggöra omdisponeringar av 
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finansiella och personella resurser och innebära att någon aktivitet måste utgå ur 
den ursprungliga planen. 
 
    Verksamhetsplanen brukar ha ungefär samma upplägg under de granskade åren 
inom de berörda myndigheterna. Myndighetschefen anger i ett inledande avsnitt 
myndighetens vision och strategiska mål. Därefter görs en genomgång av 
myndighetens verksamhet område för område med utgångspunkt i vad som sägs i 
regleringsbrevet. Resultatmål och former och tider för resultatuppföljning anges. 
Ofta nämns också särskilda satsningar och utvecklingsområden. I ett avsnitt 
behandlas organisationsfrågor och arbetet med personalutveckling. Verksamheten 
presenteras ibland med citat ur instruktion, regleringsbrev och budgetproposition. 
Ibland biläggs regleringsbrevet i sin helhet. 
 
    I mina intervjuer var alla inom myndigheterna positiva till myndighetens arbete 
med verksamhetsplanen. Många anställda medverkade i någon form i arbetet och 
detta fördjupade de anställdas medvetande om statsmakternas mål, villkor och 
förväntningar. Arbetet ledde också till fördjupad förankring och större med-
vetande inom organisationen. I några intervjuer menade de svarande att 
myndigheten kanske lade ned för mycket arbete på verksamhetsplanen – ”det 
skulle väl gå lika bra med mindre planering, vi vet ju ändå vad vi skall göra”. 
 
    På en punkt var alla intervjuade inom myndigheterna ense, också de som eljest 
av olika skäl var kritiska till regleringsbreven. Alla menade att regleringsbreven 
var värdefulla som utgångspunkt för myndighetens eget planeringsarbete, de gav 
en stadga åt det arbetet. På flera punkter gav regleringsbreven ändå klara besked, 
framför allt i fråga om finansiella villkor och tidpunkter för redovisning av olika 
uppdrag. På några punkter var formuleringarna oklara, otydliga, men då gav de 
ändå underlag för myndighetens tolkningar och preciseringar. En fråga blir då i 
vad mån myndigheten ”tolkat rätt”, om myndighetens ”översättning” ligger i linje 
med regeringens intentioner. De berörda menade att så brukar vara fallet och jag 
har inte funnit några viktiga avvikelser. 
 
    Verksamhetsplanen delas ut till alla anställda. De intervjuade menade också att 
planen läses noga av de anställda. En svarande tillade dock: ” Fast kanske bara till 
den del som berör en själv”, och en annan tillade: ”Fast mest finns den ju i 
pärmen”. 
 

4.6   ÅRSREDOVISNINGEN 
 
Årsredovisningen är ett viktigt dokument för framför allt uppföljning och 
utvärdering av en myndighets verksamhet. Den är också ett viktigt medel för att 
informera regering och riksdag och omvärld i form av politiska partier, 
organisationer, företag och andra myndigheter samt i slutänden medborgarna/ 
skattebetalarna om myndighetens verksamhet och resultat. Sådan information 
lämnas – som framgått av tidigare avsnitt – endast i mycket kortfattad form i 
myndigheternas budgetunderlag. 
 
    I internationell litteratur om årsredovisningar (t.ex. Rutherford, An Introduction 
to Modern Financial Reporting Theory, 2000) brukar nämnas några 
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grundläggande krav på en god årsredovisning. Redovisningen skall framför allt 
vara relevant och tillförlitlig. Den bör också vara möjlig att jämföra med andra 
redovisningar och med redovisningar vid olika tidpunkter. Redovisningen bör 
vara begriplig och innehålla väsentlig information. Dessa allmänna krav är 
giltiga också för svenska myndigheter. 
 
    De regler som gäller i fråga om statliga myndigheters årsredovisning finns i en 
särskild förordning om årsredovisning och budgetunderlag (SFS 2000:605). 
Dessutom har Ekonomistyrningsverket utfärdat närmare föreskrifter och allmänna 
råd. Det sägs i nämnda förordning att myndigheterna skall lämna sin 
årsredovisning till regeringen senast 22 februari varje år. Det är myndigheternas 
styrelse som svarar för dokumentet. Syftet är att årsredovisningen tillsammans 
med budgetunderlaget, som skall lämnas senast 1 mars, skall vara underlag för 
regeringens uppföljning, prövning och budgetering av myndigheternas 
verksamhet. 
 
    Årsredovisningen skall bestå av resultatredovisning, resultaträkning, 
balansräkning, anslagsredovisning och finansieringsanalys samt bl.a. uppgifter om 
låneram, anslagskredit och vissa nyckeltal. Årsredovisningen skall också ge 
information om andra förhållanden av väsentlig betydelse för regeringens 
uppföljning och prövning av verksamheten. Det betonas att årsredovisningen skall 
upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Myndigheten skall 
bl.a. redovisa och kommentera hur prestationerna har utvecklats med avseende på 
volym, intäkter, kostnader och kvalitet. Myndigheten skall också redogöra för 
väsentliga externa och interna omvärldsförändringar, organisatoriska förändringar 
etc. som har påverkat resultatet. Informationen skall omfatta de tre senaste åren 
och vara jämförbar över tiden. Förordningen innehåller ganska detaljerade 
bestämmelser om redovisningsprinciper, resultat- och balansräkningarnas 
innehåll, värderingsregler, anläggningstillgångar m.m. 
 
    Myndighetens årsredovisning är ett underlag för regeringens/regeringskansliets 
budgetarbete och för kontakterna regeringskansli – myndighet, bl.a. i samband 
med den årliga mål- och resultatdialogen. 
 
    Regeringen lämnar i april i samband med den ekonomiska vårpropositionen en 
Årsredovisning för staten till riksdagen. Det är en konsoliderad balans- och 
resultaträkning för ”koncernen staten” och visar en samlad bild av hur resultat och 
ställning inom hela den statliga sektorn har utvecklats under året. 
 
    Förutom årsredovisningen skall myndigheterna senast 15 augusti lämna en 
delårsrapport. Den skall innehålla resultaträkning, balansräkning och 
anslagsredovisning samt en prognos över utfallet för året på anslag, inkomster och 
bemyndiganden samt verksamhetens kostnader och intäkter. Många myndigheter, 
särskilt mindre myndigheter, har dispens från kravet på delårsrapport. 
 
    Ekonomistyrningsverket lämnade år 2004 ett förslag om vidareutvecklad 
årsredovisning (ESV  2004:22). Bakgrunden till det förslaget var att ESV menade 
att det fanns en stor variation i kvalitet på myndigheternas årsredovisningar och 
att den gällande förordningen om årsredovisning därför borde kompletteras och 
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förtydligas. ESV framhöll att årsredovisningen skall ge en rättvisande bild av 
utvecklingen av en myndighets verksamhet och resultat, rättvisande i meningen att 
redovisningen skall ge relevant, tillförlitlig, jämförbar, begriplig och transparent 
information. I redovisningen skall ingå svar på regeringens återrapporteringskrav, 
verksamhetsöversikt, måluppfyllelseanalys, ekonomisk analys och analys av 
personalförhållandena.  Någon förändring av förordningen har ännu inte skett. 
 
För vem? 
 
Årsredovisningen vänder sig till olika grupper av läsare, grupper som ställer olika 
krav på redovisningens utformning och innehåll. Det medför att det ofta är svårt 
att ge ett entydigt svar på frågan om vad som skall redovisas och hur det skall 
redovisas. 
 
    En årsredovisning vänder sig i första hand till regeringen och 
Regeringskansliet. Den är underlag för regeringens uppföljning, prövning och 
budgetering. Flertalet av de återrapporteringar som en myndighet skall lämna görs 
i årsredovisningen. Den är tillsammans med budgetunderlaget underlag för arbetet 
med budgetpropositionen för kommande år och för utformningen av nya krav och 
uppdrag. De krav som regeringen ställer på årsredovisningens innehåll finns 
angivna i nyss nämnda förordning. 
 
    För regeringen är det viktigt att årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
myndighetens verksamhet. Den skall visa uppnådda mål och resultat men också 
visa vilka mål och resultat som inte uppnåtts. Redovisningen bör vara begriplig 
och koncentrerad till väsentligheter. Det bör också vara möjligt att jämföra 
resultat mellan olika år. 
 
    En annan viktig mottagare är Riksrevisionen. Den årliga revisionen skall varje 
år granska och uttala sig om redovisningen och förvaltningen inom myndigheten. 
Är räkenskaperna tillförlitliga, har myndigheten följt lagar och förordningar och 
regeringens beslut rörande verksamheten, har redovisningen gjorts enligt god 
redovisningssed (följt gängse principer för redovisning)?  Riksrevisionen lämnar 
revisionsberättelse enligt god revisionssed (gängse principer för revision). Den 
berättelsen är inte, som motsvarande berättelse inom företag och organisationer, 
föremål för formellt godkännande och underlag för prövning av frågan om 
ansvar/ansvarsfrihet. Berättelsen ingår inte heller som en del av myndigheternas 
årsredovisning. Riksrevisionens slutsatser brukar emellertid refereras i 
budgetpropositionen och om revisionen gör uttalanden brukar regeringen 
kommentera dessa uttalanden. Revisionsberättelsen är tillsammans med årsredo-
visningen grund för regeringens uppföljning och bedömning av myndighetens 
verksamhet under det gånga året. 
 
    Revisionen ställer höga krav på att redovisningen skall vara rättvisande, att alla 
givna krav på återrapportering och uppdrag är redovisade samt att all information 
är verifierbar. 
 
   Till denna grupp kan också räknas Ekonomistyrningsverket, som använder 
myndigheternas årsredovisningar i sitt arbete, bl. a. som underlag för rapporten 
Årsredovisning för staten.  
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    En tredje grupp är myndighetens omvärld, andra statliga myndigheter, 
kommunala organ, företag, organisationer och massmedia. De ställer höga krav på 
läsbarhet och jämförbarhet. 
 
    En fjärde grupp är myndighetens anställda, som genom årsredovisningen får 
en samlad information om myndighetens verksamhet. Det är viktigt för 
sammanhållningen inom myndigheten, speciellt vid större myndigheter och vid 
myndigheter med regional och lokal organisation. De ställer stora krav på 
läsbarhet och fullständighet, i synnerhet beträffande den egna enheten. 
 
    I en av mina intervjuer framhöll ett departementsråd att ”det är viktigt att veta 
vem man skriver för”. Detta är förvisso riktigt, men eftersom man skriver för så 
olika grupper är det svårt att skriva en årsredovisning som är bra för alla. 
 
Av vem? 
 
Hur tillkommer en årsredovisning? Vilka samlar in och bearbetar den information 
som ingår i en årsredovisning? Förekommer också i detta skede kontakter mellan 
Regeringskansliet och myndigheterna av sådan karaktär att man kan tala om 
informell styrning? 
 
    Jag nämnde i samband med intervjuerna av tjänstemän inom myndigheterna ett 
kort avsnitt i en delvis självbiografisk bok av författaren och tidigare byråchefen 
vid Arbetsmarknadsstyrelsen Ragnar Thoursie. I hans bok Elefantsjukan finns ett 
avsnitt om konsten att skriva en verksamhetsberättelse, som jag här återger i 
sammandrag. (s. 431-439). 
 
Uppgiften att skriva AMS verksamhetsberättelse under dessa år, eller rättare sagt 
att redigera den, ligger på verkets juridiska byrå. Där har den anförtrotts åt en 
byråsekreterare. Han går till väga på så sätt, att han i stället för att skriva själv 
vandrar runt till personalen på alla andra byråer i huset för att få skrivningen 
utförd av dem. Månader i följd befinner han sig i rörelse i det stora huset, trappa 
upp och trappa ned. Till skillnad från andra kringstrykande byråkrater har han 
alltså en bestämd uppgift att utföra: Han ska få andra att förbereda och 
färdigställa styrelsens årsberättelse. 
 
Först förelägger han varje byrå en skriftlig anmodan – det enda skriftliga han 
själv bidrar med i det hela – att författa byråns årliga pensum. Det ska ha 
inkommit till juridiska enheten en bestämd månad och en bestämd dag. 
 
Det är dock vanligt att något sådant manus inte syns till på utsatt tid. Då 
återvänder han personligen till varje byrå för att påminna. Hans sätt är vänligt, 
på sin rundvandring får han träffa många kolleger i verket och höra många 
nyheter, han har mycket att berätta, det finns tillfälle till samtal om än det ena och 
än det andra. Frågan om texten till årsberättelsen berörs däremot mera sällan 
och då mest i förbigående. Om den finns ju ännu inte mycket att säga. Få eller 
ingen har ännu tagit itu med att författa sitt bidrag. 
 
Ändå är och förblir hans begäran om medverkan från den enskilda byrån mycket 
blygsam. Egentligen begär han inte att man ska skriva ny text. Det räcker 
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vanligen med att aktualisera siffrorna i föregående års berättelse. Byråns chef 
verkar förvånad. Broder, har Du inte fått vårt än? Hör med sektion si eller så, jag 
har lämnat din begäran dit! Och byråsekreteraren går vidare till sektionschefen, 
får reda på att ärendet ligger hos yngsta amanuensen – där hopar sig många 
ärenden, också detta. 
 
Då tar amanuensen fram papperen i fråga, gräver i sina lägg och hittar de 
erforderliga siffrorna. På stående fot kommer de fram och förs in. 
 
”Arbetsmarknaden är varje morgon ny!” är ett stående uttryck på AMS vid denna 
tid, om än skämtsamt, som talar om ledningens dynamiska synsätt. Ändå kan 
samma ord användas från år till år i verksamhetsberättelserna för att beskriva 
vad som uträttats på landets arbetsmarknad – endast siffrorna ändras med några 
tiotal eller några tusental i redogörelsen. 
 
Ack, efter många vändor fram och tillbaka på husets våningsplan verkar dock det 
mesta ha lämnats. Då löper hans steg raskt och målmedvetet tillbaka till hans 
egen modul. Där vidtar mycket klippande och klistrande, tills ett stort fladdrande 
manus är färdigt för uppsättning på tryckeri. Nu är det bråttom. 
 
Korrekturet lämnas för godkännande till olika nivåer i verket, i regel utan att 
någon ansvarig läser det hela – man nöjer sig med att slå ner på enstaka stycken 
där man vill bevaka formuleringarna. 
 
Slutligen kan en tättryckt årsberättelse i rätt tid överlämnas till Kungl. Maj:t. 
 
En verksamhetsberättelse, färdigtryckt, avlevererad, är en gravallvarlig 
sammanställning. Den består av till synes meningslösa ord- och siffermassor: 
tabeller, uppräkningar, enahanda uppgifter på ett fackspråk som läses och förstås 
endast av gudar och deras jämlikar, byråkraterna själva. 
 
En verksamhetsberättelse är en berättelse som aldrig har lästs från början till slut 
av någon enskild människa. 
 
    Jag ställde den provocerande frågan om det går till så idag, inte för att jag 
trodde att någon skulle svara ja, utan mera för att stimulera samtalet. Några 
svarade dock att det finns likheter men betonade samtidigt att myndigheten lade 
ner ett omfattande arbete på årsredovisningen, några med tillägget ”kanske för 
mycket”. 
 
    Årsredovisningen växer numera fram genom ett projektarbete med ansvariga 
från olika enheter, olika program och teman. Detta arbete påbörjas redan under 
hösten, dvs. innan verksamhetsåret avslutats. Efter årsskiftet färdigställs den 
finansiella redovisningen och revisorerna kan fullfölja sin granskning. 
Revisorerna granskar också textdelarna och kontrollerar att återrapporteringskrav 
och uppdrag fullgjorts eller - för det fall de skall avrapporteras först efter årsskiftet 
-  är under arbete. 
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    I de flesta fall är många människor engagerade i detta arbete. Och visst kan man 
se vissa likheter med den skildring som Ragnar Thoursie lämnade i sin bok. Jag 
vill nämna några exempel på svar. 
 
    - ”Man får tjata för att få in material.” 
    - ”Vi börjar på hösten, men det blir allvar först då klockan är fem i tolv.” 
    - ”Man får skriva om en del. Det är ju en sak att skriva fackrapporter, ibland               
smått vetenskapliga, en annan att skriva en lättläst årsredovisning”. 
    - ”Ja, en hel del är ju samma text, men mycket skrivs om.” 
 
    I ett avseende är det emellertid en betydande skillnad. I det dåtida AMS var det 
enligt Ragnar Thoursie i huvudsak en byråsekreterare vid verkets juridiska enhet 
som arbetade med årsredovisningen, eller verksamhetsberättelsen som det hette 
då. Den färdiga berättelsen var ganska kort och formell. I arbetet med att utforma 
en nutida årsredovisning medverkar, i synnerhet inom de större myndigheterna, 
många medarbetare på olika nivåer och slutresultat blir en omfattande, informativ 
och oftast lättläst berättelse om myndighetens verksamhet. 
 
    Under arbetets gång förekommer en del kontakter på handläggarnivå mellan 
tjänstemän inom vederbörande myndighet och departement. De kontakterna är 
huvudsakligen av teknisk karaktär. Myndigheterna beaktar också synpunkter som 
tidigare framförts från Regeringskansliet, t.ex. i samband med förra årets 
årsredovisning samt mål- och resultatdialogen. Det förekommer också flera 
kontakter på olika nivåer mellan myndigheten och Riksrevisionen. 
 
Omfattning och innehåll 
 
Myndigheternas årsredovisningar är numera omfattande, sällan under 50 sidor, 
ibland över 150 sidor. Som exempel kan nämnas att år 2005 omfattade 
Jordbruksverkets årsredovisning 180 sidor, Socialstyrelsens 168 och Natur-
vårdsverkets 155 sidor. Ändå skriver Socialstyrelsen att redovisningen inte är en 
heltäckande redovisning av Socialstyrelsens komplexa verksamhet. Och 
Högskoleverket skriver på liknande sätt: ”Syftet med Högskoleverkets 
årsredovisning är att kortfattat ge underlag för regeringens uppföljning, prövning 
eller budgetering av myndighetens verksamhet. I enlighet med detta är 
årsredovisningen strikt disponerad med utgångspunkt från målen och 
återrapporteringskraven i regleringsbrevet.” 
 
    Det finns flera skäl till att myndigheterna numera avger så omfattande 
årsredovisningar. 
 
    Ett skäl är att regeringen i regleringsbreven ställer så många krav på 
återrapportering. Denna rapportering görs i huvudsak i årsredovisningen. 
Dessutom har kraven på den finansiella redovisningen ökat, varför den delen 
omfattar många sidor. Regeringens krav på den finansiella redovisningen finns 
angivna i nämnda förordning. Riksrevisionen bevakar att de kraven följs och 
granskar också att den allmänna informationen är korrekt. 
 
    Ett annat skäl är att myndigheternas årsredovisningar i ökad grad har 
näringslivets, framför allt de stora bolagens, årsredovisningar som förebild. 
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Myndigheterna vill redovisa inte bara vad lagen kräver, utan också informera om 
bredden i verksamheten, visa bilder, diagram och tabeller. Årsredovisningen har 
blivit ett sätt att marknadsföra myndigheten inför omvärld och medborgare. Den 
har blivit mera professionellt utformad i fråga om design och layout. 

 
    Myndigheterna vill utförligt redovisa de resultat som uppnåtts och också - fast 
varsamt, ty det är inte uppgiften i detta sammanhang – antyda vad man skulle 
kunna göra om man hade mera resurser. 
 
    Årsredovisningarna innehåller ofta mera information än vad som behövs. De 
innehåller åtskilligt av allmän information, knapphändigt om resultat men mycket 
av redogörelser för det allmänna läget inom myndigheten och 
verksamhetsområdet. Måluppfyllelsen analyseras i många fall otillräckligt eller 
inte alls. I några intervjuer framhölls just detta, ”årsredovisningen innehåller mera 
än vad vi egentligen vill ha”, sade ett par departementsråd. Av andra svar 
framgick att man inom Regeringskansliet gärna ville ha en annan utformning av 
myndigheternas årsredovisningar. Några exempel på svar: 
 
   - ”Vi skulle önska mera av analys och problematisering. Det är inte i 
årsredovisningen som vi får information om myndighetens problem.” 
(departementsråd) 
   - ”Vi skulle vilja ha mer av analys. Vad beror saker på? Nu får vi ofta onödigt 
detaljerad redovisning, men inte tillräckligt av djupare information.” 
(departementsråd) 
   - ”Årsredovisningarna är ibland onödigt detaljerade. Myndigheterna lägger till 
saker som vi inte frågat om, inte behöver. Då får vi skulden också för det” 
(departementsråd) 
   - ”Årsredovisningen ger inte hela bilden. Man letar efter vad som inte står.” 
(statssekreterare) 
 
    Samtidigt framhölls i flera svar från departementsråd och andra inom 
Regeringskansliet att årsredovisningarna har blivit bättre och att redovisningarna 
från den eller de myndigheter som jag närmare granskade var bra, fyllde höga 
krav etc. 
 
    I intervjuerna berördes särskilt frågan om årsredovisningarna var rättvisande 
inte bara i ordets revisionella mening utan också i mera allmän mening. Gav 
årsredovisningen en tillräckligt nyanserad bild eller gav den en alltför positiv bild, 
var den en ”skönhetsredovisning”? Flera svarande menade att så var nog ibland 
fallet. ”I någon mån.” – ”Det ligger något i det.” – ”Man skriver fylligare på 
områden där man lyckats och på områden där man vill göra mer.” – ”Man förbigår 
eller skriver knapphändigt om vissa saker.” Revisorerna brukar bevaka att 
redovisningarna blir rättvisande också i bredare mening och inte vinklade för att 
passa in i myndighetens marknadsföring. ”Revisorerna brukar inte gilla min 
inledning”, sade en myndighetschef. 
 
    Några myndigheter utarbetar också andra redogörelser för verksamheten än 
årsredovisningen. Som exempel kan nämnas att Högskoleverket avger en 
årsrapport som sammanfattar utvecklingen vid samtliga universitet och högskolor. 
Den omfattade för år 2005 ca 150 sidor och byggde på de olika högskolornas 
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rapportering och avsåg både det senaste året och utvecklingen i ett längre 
perspektiv. Den beskrev grundutbildning och forskarutbildning, regionala 
skillnader och könsfördelning, forskningsfinansiering, arbetsmarknad m.m. Denna 
rapport är en värdefull översikt, en bra ”uppslagsbok”, men alltså inte en formell 
årsredovisning. 
 
    Inom miljö- och naturvårdsområdet finns, som nämnts, ett miljömålsråd. Det 
rådet avger en årlig rapport som ingående beskriver utveckling och läge för 
miljökvalitet inom 15 (16 fr.o.m. år 2006) av riksdagen beslutade områden. I 
rapporten används symboler i form av glada, neutrala och ledsna gubbar vid varje 
miljökvalitetsmål. En liknande metod använder Vägverket för att i sin 
årsredovisning sammanfatta bedömningen av årets resultat. Verket visar 
måluppfyllelsen i tre färger: grönt, gult och rött ljus. 
 
    Ett exempel på en annorlunda återrapportering finns i Naturvårdsverkets 
årsredovisning för år 2003. Verket hade i regleringsbrevet för det året fått i 
uppdrag att - mot bakgrund av regeringens förvaltningspolitiska handlings-
program - lämna en allmän redovisning av hur de förvaltningspolitiska frågorna 
hanteras i verkets arbete. Verket framhöll att allt arbete har sin utgångspunkt i de 
grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet och att ett 
visionsdokument om värderingar och förhållningssätt i arbetet fastställts under år 
2002. Särskilt omnämndes verkets arbete med att integrera och tydliggöra 
medborgarperspektivet i utredningar, förslag, regelverk och beslut. Vidare 
nämndes att verket i början av år 2003 hade ISO-certifierat hela sin verksamhet. 
 
    Det är myndighetens styrelse som beslutar om årsredovisningens utformning 
och innehåll. Den entydiga bild jag fått är att styrelseledamöterna noga läser 
förslaget till årsredovisning, ställer frågor och har synpunkter, men beslutar i 
enlighet med det utsända förslaget. 
 
Vem läser? 
 
Jag har tidigare sagt att en årsredovisning vänder sig till olika grupper: 
Regeringen/regeringskansliet, revisorerna, omvärlden och de anställda. Vilka läser 
då en årsredovisning? 
 
    Jag har inte sett eller själv gjort någon större undersökning om detta men frågan 
berördes i intervjuer med politiker och tjänstemän. Många inom myndigheterna 
tror att en årsredovisning har ganska få läsare. ”Det är nog mest revisorerna som 
läser den.” Jag har ändå fått en något mera positiv bild. 
 
    Inom Regeringskansliet är årsredovisningen ett underlag för uppföljning, 
prövning och budgetering. Den är också underlag för mål- och resultat-
dialogen. Den är vidare en allmän kunskapskälla, litet av uppslagsbok i många 
sammanhang, bl.a. vid utarbetande av svar på interpellationer och frågor och vid 
frågor från massmedia.  ”Årsredovisningen är en viktig del av mitt jobb”, menade 
en statssekreterare och ett departementsråd sade att ”vi använder årsredovisningen 
i vardagsarbetet”. 
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    Statsråd och statssekreterare läser inte årsredovisningarna från pärm till pärm 
utan mera selektivt, exempelvis inför medverkan i konferenser och debatter. De 
informeras i övrigt genom PM och föredragningar. Myndighets- och 
budgethandläggare läser noga de finansiella delarna, anslagsredovisningar och 
låneramar etc., medan departementsråden närmare granskar återrapporteringar och 
uppdrag. 
 
    Inom myndigheterna är det emellertid en ganska vanlig uppfattning att 
Regeringskansliet inte i tillräcklig grad läser årsredovisningarna. ”Vi får aldrig 
någon återkoppling.” - ”Vad svarar departementet? Ofta inte alls.” Samtidigt säger 
tjänstemännen inom Regeringskansliet: ”Vi ger återkopplingar.” - ”Vi begär 
förtydliganden.” Som orsak till att Regeringskansliet inte tillräckligt skulle 
tillgodogöra sig årsredovisningens innehåll anger man ibland från 
myndighetssidan att tidspress alltför mycket präglar Regeringskansliets arbete och 
att många av de anställda inom Regeringskansliet inte har tillräckliga kunskaper 
och erfarenheter för att kunna bedöma en årsredovisning. Det är rätt att framför 
allt tiden mellan årsredovisning och vårproposition är kort liksom att 
omsättningen av handläggande personal inom Regeringskansliet är stor och att det 
tar tid att ”kunna en myndighet” i sakfrågor och i finansiella frågor. Min 
uppfattning är ändå att årsredovisningen läses mera inom Regeringskansliet än 
vad många inom myndigheterna tror. 
 
    Årsredovisningen är ett underlag för budgetarbetet, men den påverkar som regel 
inte anslagsnivåerna. De nivåerna är, som framgått av tidigare avsnitt, bundna av 
budgetpolitiska mål, tidigare beslut och av politiska bedömningar. De 
förändringar av anslagsnivåer som ändå kan komma att göras är mera motiverade 
av regeringens politiska bedömningar än av myndigheternas text i 
årsredovisningarna. 
 
    Däremot är årsredovisningarna ett viktigt underlag för mål- och 
resultatdialogen. Viktiga frågor i en årsredovisning kan också bli viktiga frågor i 
dialogen. 
 
    De flesta myndigheter sänder för information sin årsredovisning till 
vederbörande riksdagsutskott, i några fall till samtliga riksdagsledamöter. 
Redovisningen kan ibland utgöra underlag för motioner och debatt. Allmänt kan 
dock sägas att riksdagen inte ägnar något större intresse åt myndigheternas 
årsredovisningar. ”Den blir kanske inte så mycket läst av oss i riksdagen”, sade en 
utskottsordförande. Samma ordförande menade att ”visst finns det 
skönhetsredovisning i en del årsredovisningar, men det gör det ju också i 
budgetpropositionen”. 
 
    Myndigheternas årsredovisningar får allt större betydelse för allmän 
information och kommunikation. Att myndigheterna själva tycker så framgår av 
att de satsar så mycket tid och pengar på utformningen av redovisningen. 
 
    Min sammanfattande bild är att myndigheternas årsredovisningar är viktiga för 
styrningen och för uppföljning och utvärdering av myndigheternas verksamhet. 
De redovisningar jag granskat är av god klass, i några fall kanske onödigt 
detaljerade och omfattande. Dessutom bör de – för att motsvara kraven i 
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förordningen om årsredovisning – mera inriktas på analys av måluppfyllelse och 
resultat. 
 

4.7  MÅL- OCH RESULTATDIALOGEN 
 

Ett annat viktigt instrument för regeringens styrning är den årliga mål- och 
resultatdialogen. Den bygger inte på någon lag eller förordning utan på mera 
allmänna uttalanden i olika propositioner och andra dokument. Finans-
departementet har utarbetat ett cirkulär om mål- och resultatdialoger som utgör 
en vägledning för arbetet med dialogerna. Jag utgår från den version som gällde 
för år 2004. 
 
     Det sägs att syftet med dialogen är att följa upp myndighetens verksamhet för 
det gångna året och att ge återkoppling och bedömning av resultatet samt att 
diskutera verksamheten i ett framåtriktat perspektiv. Ett ytterligare syfte är att ge 
möjlighet till ett mera personligt planeringssamtal mellan berört 
statsråd/statssekreterare och myndighetschef. 
 
    Det betonas att dialogen måste anpassas till respektive myndighet med hänsyn 
till de stora skillnaderna i verksamhet och storlek mellan olika myndigheter. 
Likväl innehåller Finansdepartementets cirkulär ganska detaljerade synpunkter om 
dialogerna, tidpunkt, förberedelser, innehåll, deltagare m.m., synpunkter 
utformade med sikte på alla myndigheter. 
 
    En förutsättning för att dialogen skall fungera som instrument för styrning är att 
dialogen planeras och förbereds väl. Arbetet bör inledas med att en förberedande 
promemoria utarbetas inom berört departement. Den bör innehålla en bedömning 
av myndighetens verksamhet och en inventering av tänkbara frågor inför mötet. 
Förberedelsearbetet innefattar samtal mellan tjänstemän inom respektive 
departement och myndighet. Inom departementet sker därefter en redovisning för 
statsråd/statssekreterare och beslut fattas om vilka viktiga frågor som bör tas upp. 
En ny promemoria utarbetas och den bör bl.a. innehålla avsnitt om myndighetens 
mål, resultatbedömning, måluppfyllelse och resursförbrukning, ekonomisk 
uppföljning, information från Riksrevisionen och Ekonomistyrningsverket samt 
eventuella utvärderingar. Vidare bör en uppföljning och analys av myndighetens 
arbetsgivarpolitiska ansvar ingå, liksom ett avsnitt om information om politiska 
beslut eller andra omvärldshändelser som kan komma att få betydelse för 
myndigheten. Slutligen ingår ett avsnitt med underlag och allmänna frågor inför 
planeringssamtalet mellan statsråd/statssekreterare och myndighetschef. 
 
    Dialogen rörande verksamheten bör omfatta regeringens och myndighetens 
resultatbedömning, återkoppling och avstämning av mål, uppnådda resultat 
och effekter, kostnader och organisation m.m. Dialogen bör också behandla 
mål och krav som inte har uppfyllts och orsakerna till eventuella avvikelser. 
 
    Andra områden som särskilt omnämns är myndighetens verksamhetsutveckling 
och myndighetens ansvar för gemensamma politiska mål samt regeringens 
framtida styrning av verksamheten och behovet av att förändra och precisera 
styrsignalerna till myndigheten. 
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    Vidare sägs i cirkuläret att dialogerna bör genomföras i nära anslutning till att 
myndigheterna lämnar sina årsredovisningar, normalt under perioden mars-juni 
årligen. I dialogen bör delta statsråd/statssekreterare med ansvarig enhetschef och 
myndighetshandläggare samt från myndigheten myndighetschefen och i 
myndigheter med styrelse med fullt ansvar styrelsens ordförande. Planerings-
samtalet är ett enskilt samtal mellan departementsledning och myndighetschef. 
Utgångspunkten är att dialoger med flertalet myndigheter skall hållas årligen. För 
exempelvis länsstyrelserna gäller emellertid att årliga dialoger hålls med en 
tredjedel av länsstyrelserna varför varje enskild länsstyrelse berörs av dialoger 
vart tredje år. En liknande cykel gäller för kulturmyndigheter. De är många och 
flera av dem är små, varför årliga dialoger knappast är möjligt. 
 
    Finansdepartementet följer upp arbetet med mål- och resultatdialoger i syfte att 
få en samlad planering och uppföljning av arbetet. Erfarenheter och resultat skall 
dokumenteras och varje departement skall lämna en redovisning över genomförda 
dialoger. Dessa redovisningar sammanställs och lämnas till regeringen. 
 
    Cirkuläret jämte bilagor omfattar 15 sidor och präglas av hög ambitionsnivå. 
 
    Det var i den förvaltningspolitiska propositionen Statlig förvaltning i 
medborgarnas tjänst (prop. 1997/98:136) som regeringen framhöll att regelbundet 
återkommande mål- och resultatdialoger borde betraktas som kompletterande 
styrinstrument och att sådana dialoger mellan departementsledning och 
myndighetschef normalt borde hållas varje år. 
 
    Hur ser det ut nu några år senare? Först regeringens bild så som den formulerats 
i budgetpropositionen för år 2006: ”Mål- och resultatdialogerna med 
myndighetscheferna är ett viktigt instrument i regeringens styrning av 
myndigheterna. Dialogen syftar bl.a. till att följa upp myndigheternas verksamhet 
under det gångna året. Utifrån denna kunskap ges en återkoppling och bedömning 
av resultaten. Syftet är vidare att föra en diskussion om verksamheten i ett 
framåtriktat perspektiv där omprövning av verksamhet ingår. Arbetet med mål- 
och resultatdialogen fortsätter.” (prop. 2005/06:1, utgiftsområde 2, s. 28). 
 
    De flesta myndigheter medverkar numera i en årlig mål- och resultatdialog. 
Men inte alla. En av de åtta myndigheter som jag närmare granskat deltog i en 
sådan dialog första gången först år 2005. Det totala antalet dialoger som 
genomfördes år 2005 uppgick till drygt 200. Att dialoger i vissa fall inte 
genomförts eller genomförts först under de allra senaste åren trots att regeringen 
redan år 1998 uttalade att de ”normalt borde hållas” årligen beror i några fall på 
att detta inte prioriterats, i några fall på personskiften inom departementsledning 
och/eller myndighet. Därtill kommer att man på några områden beslutat att inte 
genomföra årliga dialoger. Det gäller, som nämnts, bl.a. exempelvis 
länsstyrelserna, där man i stället följer en treårscykel. 
 
    I dialogerna deltar ofta ca åtta personer. Från departementet deltar 
statssekreteraren, ett eller flera departementsråd samt en eller flera 
myndighetshandläggare. Från myndigheten deltar myndighetschefen, 
överdirektören eller planeringsdirektören om sådana finns, ekonomidirektören och 
chefen för verksledningssekretariatet. Om det gäller större myndigheter med brett 
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uppdrag kan gruppen omfatta sammanlagt 12 – 16 personer. Då det gäller 
myndighet som har styrelse med fullt ansvar deltar också representanter för 
styrelsen, i allmänhet styrelsens ordförande och vice ordförande. 
 
    Det är mycket ovanligt att statsråd deltar i dessa dialoger. I min studie av åtta 
myndigheter under fyra år har två olika statsråd medverkat vid några tillfällen. 
Som skäl för denna ringa medverkan brukar nämnas tidsbrist, ibland med tillägget 
bristande engagemang. Ofta sägs emellertid också att det är en fördel om 
statssekreteraren leder dialogen, hon/han ”kan” myndigheten på ett djupare sätt, 
dialogen får då ett för både parter bättre utfall. 
 
    Cirkuläret om mål- och resultatdialoger är som nämnts omfattande och präglat 
av en hög ambitionsnivå. En läsare av cirkuläret kan lätt få intrycket att det 
handlar om en genomgång under en till två dagar. Som regel handlar det 
emellertid om ca två timmar och då är 20 – 30 minuter avsatta för ett enskilt 
samtal mellan statssekreteraren och myndighetschefen. Denna del av samtalet, 
som alltså är enskilt och inte föranleder vidare information inom myndigheten och 
inom departementet endast till statsrådet, brukar handla om personfrågor, 
personalutveckling och eventuella omorganisationer e.d. 
 
    Dialogerna betraktas – trots den korta tid de omfattar – som värdefulla för båda 
parter. Det beror framför allt på att de som regel är mycket väl förberedda. 
Dialogen har föregåtts av en genomgång av tjänstemän inom departement och 
myndighet. De medverkande är alltså väl förberedda. Jag har granskat ett antal 
promemorior som legat till grund för samtalen. De har olika utformning och 
innehåll. Omfattningen kan variera från ca tio sidor till drygt 35 sidor. Jag nämner 
i sammanfattning några exempel. 
 
    Exempel 1. Den första punkten omfattar en genomgång av 
verksamhetsresultatet och det ekonomiska resultatet. Här sägs bl.a. att 
departementets bedömning är att verksamheten genomförts väl och att uppställda 
mål uppnåtts. I en andra punkt behandlas myndighetens arbetsgivarpolitiska 
ansvar, bl.a. frågor rörande kompetensförsörjning, sjukfrånvaro, HBT-frågor, 
etnisk och kulturell mångfald samt jämställdhet. I en tredje punkt behandlas 
myndighetens verksamhet under de kommande tre åren och slutligen i en fjärde 
punkt frågor rörande regeringens framtida styrning av myndigheten. På denna 
senare punkt ställs bl.a. frågor om hur styrningen fungerar och hur den kan 
utvecklas, om det finns behov av att förändra och precisera styrsignalerna och om 
det behövs förändringar i styrelsens uppgift och sammansättning. 
 
    Exempel 2. I en första punkt behandlas årsredovisningen som sägs hålla en hög 
kvalitet och utgöra ett gott beslutsunderlag. Kvaliteten har förbättrats. Men det 
sägs också att det kunde vara möjligt att minska omfattningen på årsredovisningen 
genom att undvika upprepningar. ”I övrigt är det väl snarare fråga om att se över 
regleringsbrevet.” Den finansiella redovisningen är utan anmärkning och 
budgetunderlaget är översiktligt och bra. Det konstateras vidare att resultatet 
ligger i linje med målen. I en andra punkt behandlas arbetsgivarpolitiska frågor, 
framför allt sjukfrånvaro och kompetensförsörjning och i en tredje punkt 
behandlas myndighetens verksamhetsutveckling. Slutligen ingår en checklista 
över myndighetens arbete med av regeringen ställda generella krav. Här 
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konstateras att fyra punkter inte berör myndigheten, att myndigheten arbetat med 
gott resultat på åtta punkter och med bristande resultat på två punkter. 
 
    Exempel 3. Här finns ett längre avsnitt om departementets resultatbedömning. 
Här sägs bl.a. att det behövs en tydligare styrning och uppföljning på ett viktigt 
område. Vidare att departementet har behov av mera analyser i årsredovisningen. 
Nu redovisas exempel i årsredovisningen, nästan uteslutande goda exempel. I 
promemorian lämnas förslag till förbättrad årsredovisning. Det betonas att 
departementet har krav att i budgetpropositionen lämna en resultatredovisning, 
”det är omöjligt om vi inte kan bygga den på myndighetens egen bedömning”.     
Vidare görs en ekonomisk uppföljning, en genomgång av Riksrevisionens 
iakttagelser (berättelse utan anmärkning) och en utförlig genomgång av en rapport 
från Riksrevisionens effektivitetsrevision. En punkt handlar också här om 
myndighetens arbetsgivarpolitiska ansvar. Slutligen handlar ett längre avsnitt om 
myndighetens verksamhetsutveckling. Den punkten handlar bl.a. om samarbetet 
departement/myndighet, regleringsbrevsarbetet och antalet återrapporteringskrav 
och uppdrag. 
 
    Ett samlat intryck av dessa och andra dokument som utgjort underlag för mål- 
och resultatdialogerna är att dialogerna förberetts väl. En stor del av värdet med 
dialogerna ligger också i detta förberedelsearbete. 
 
    Nästan alla intervjuer som jag gjorde gav en positiv bild av mål- och 
resultatdialogerna. Några få var mindre positiva, t.ex. sade en myndighetschef att 
”dialogerna är bra, men snarast ett nedslag” och ett departementsråd att 
”dialogerna ger kanske inte så mycket”. En generaldirektör med erfarenhet från 
såväl Regeringskansliet som flera myndigheter sade att ”jag har upplevt flera bra, 
men vet att hela skalan finns”. I ett 25-tal andra intervjuer som berörde denna 
fråga var emellertid omdömena ”bra”, ”mycket bra”, ”värdefulla” och ”har blivit 
bättre”. Flera betonar att den aktuella personkonstellationen i dialoggruppen är 
betydelsefull för utfallet, framför allt är statssekreterarnas engagemang avgörande. 
Det tycks som om både departement och myndigheter är ense om att mål- och 
resultatdialogerna är ett värdefullt inslag i styrningen. 
 
 

4.8  SUMMERING 
 
Vi har nu följt olika steg i styrningsprocessen under en resa om fyra år, 2002 – 
2006, i realiteten längre, ty flera inslag, bl.a. olika steg i budgetprocessen startade 
före år 2002 och avslutades efter år 2006. Vi har jämfört program och verklighet 
vid åtta myndigheter sett ur riksdagens, regeringens/regeringskansliets och 
myndigheternas synvinkel. De åtta myndigheterna representerar åtta olika 
verksamhetsområden, olika organisation och olika sätt att arbeta. Det primära 
syftet har varit att analysera hur resultatstyrningen fungerar som styrmetod inom 
den statliga förvaltningen, om den har utvecklats och förändrats. 
 
    Den statliga förvaltningspolitiken har under de åren utvecklats och förändrats. 
Det gäller också tillämpningen av resultatstyrningen. Ändå vill jag summera min 
granskning i en sammanfattande bild för hela perioden. Under perioden har vissa 
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tendenser förstärkts, andra försvagats, men förändringarna under den period jag 
granskat är inte större än att följande sammanfattning kan gälla hela perioden. Jag 
kommer att i kap. 5 behandla några mera långsiktiga tendenser.  
 
    Det finns både likheter och skillnader i fråga om styrning av olika myndigheter. 
Det är naturligt att det finns likheter mellan de åtta myndigheterna eftersom stora 
delar av regelverket är detsamma för dem alla. Den rollfördelning mellan riksdag, 
regering och myndigheter som lagts fast i Regeringsformen gäller alla, liksom en 
lång rad av lagar och förordningar, t.ex. budgetlagen och förordningen om 
budgetunderlag och årsredovisning samt ett antal handledningar och cirkulär 
utarbetade inom Regeringskansliet. Tidtabellen för budgetprocessen är också 
gemensam. 
 
    Det är också naturligt att det finns skillnader. De åtta myndigheterna finns 
inom mycket olika verksamhetsområden. De arbetar på olika sätt. De är olika 
stora, alltifrån ca 150 anställda till drygt 6.500 anställda. De representerar olika 
tradition och kultur och har olika personalstruktur. Vad som passar bra inom en 
myndighet passar kanske inte inom en annan. 
 
    Likväl gäller samma förvaltningspolitiska målsättningar och samma 
uppsättning av styrmetoder, varav resultatstyrning är en. Det talas förvisso ofta 
om verksamhetsanpassning, att tillämpningen av regelverket skall anpassas till 
respektive myndighets verklighet. Den bild som jag fått i min analys är emellertid 
att denna verksamhetsanpassning är otillräcklig, alla myndigheter hanteras på i 
stort sett samma sätt. 
 
    Det finns en annan bild som jag har fått många gånger under resans lopp och 
det är hur personberoende resultatstyrningen är. Om det finns en för frågor 
rörande styrning och ledning och resultat starkt engagerad statssekreterare och 
samtidigt en för styrning och ledning och resultat starkt engagerad 
myndighetschef fungerar styrningen bra, svagheterna i systemet är mindre 
framträdande, fördelarna mera framträdande. Om det däremot samtidigt finns en 
för dessa frågor mindre engagerad statssekreterare och en mindre engagerad 
myndighetschef blir problemen flera och mera framträdande. 
 
    Jag summerar min studie av program och verklighet genom att kort redovisa de 
slutsatser jag kommit till i fråga om de sex punkter jag nämnde i inledningen till 
detta kapitel, formuleringar som alltjämt är giltiga som mål för styrningen.  
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Mål för styrningen                                Min bild av nuläge 
Riksdag och regering skall ange 
övergripande   mål och huvudsaklig 
inriktning av verksamheten samt 
ekonomiska ramar och andra villkor 
för verksamheten.                                    

Riksdag och regering anger inte 
bara ”övergripande mål och 
huvudsaklig inriktning”. Målen 
för verksamheten och kraven på 
återrapportering och uppdrag är 
för många. Målen är för 
omfattande och detaljerade. Men 
beskeden är tydliga då det gäller 
ekonomiska ramar och andra 
villkor 
 

Myndigheterna skall få ett successivt 
ökat   ansvar för att driva 
verksamheten. Regeringens  
detaljstyrning skall minska, ansvar och 
befogenheter delegeras till 
myndigheterna.                                        

Myndigheterna har inte fått ett ökat 
ansvar för att driva verksamheten. Det 
finns för många exempel på ökad 
detaljstyrning. Men myndigheterna har 
fått större frihet och ökat ansvar i 
fråga om inre organisation, personal, 
lokaler m.m. 
 

Riksdagens och 
regeringens/regeringskansliets intresse 
skall förskjutas från budgetering till 
uppföljning och utvärdering. Kraven 
på redovisning och analys av 
uppnådda resultat skall skärpas. En 
betoning av uppföljning och 
utvärdering kommer att ställa krav på 
förändrat arbetssätt inte bara i 
myndigheterna utan också i  
Regeringskansliet. 
           

Redovisningen av resultat och mål- 
uppfyllelse är otillräcklig. Det finns 
för få exempel på uppföljning och 
utvärdering. Men en förskjutning har 
skett inom budgetprocessen. 
 
 
 

Förbättringar skall göras av den 
formella och informella dialogen för 
att uppnå bättre    styrning av 
verksamheten.      

Så har skett. Men för mycket av detalj-
styrning.      

Resurshantering och ekonomisk 
styrning   skall präglas av god kontroll 
av statens finanser, av hög effektivitet 
och produktivitet samt av 
resursfördelning i enlighet med 
politiska prioriteringar. 
     

God kontroll, i huvudsak god 
effektivitet och produktivitet.  

Arbetet med att förändra 
förvaltningen, bl.a. ledningen av 
förvaltningen, bör bedrivas med 
verklighetsförankring och ett stort 
mått av pragmatism.                    

Det finns enstaka exempel på detta, 
men huvudbilden är otillräcklig 
verklighetsförankring och pragmatism. 
För mycket av likformighet. 
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    Min analys av resultatstyrningens verklighet vid åtta myndigheter visar alltså 
att denna styrmetod i vissa avseenden fungerar väl, medan den i andra avseenden 
bör förändras och utvecklas. Är detta möjligt? Kan man bevara och utveckla 
värdefulla inslag i resultatstyrningen, främst betoningen av resultatkultur och av 
resultatinformation och resultatanalys, och samtidigt minska, till och med avstå 
från, andra mindre värdefulla inslag och detaljstyrning? Svaret på de frågorna 
rymmer viktiga principiella aspekter rörande relationen mellan politik och 
förvaltning, mellan regering och myndigheter, men också viktiga administrativa 
aspekter, hur skall man utforma en resultatstyrning som i högre grad än hittills 
motsvarar målen för förvaltningspolitiken. Jag skall i nästa kapitel beröra några 
principiella frågor rörande styrning. 
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      5.  DEN SVÅRA KONSTEN ATT STYRA 
 
 
Då jag började denna studie av styrningen av den statliga förvaltningen hade jag 
ett par utgångspunkter, nämligen att riksdag och regering kan och bör styra och 
att sådan styrning kan och bör ske genom olika styrmetoder, varvid resultat-
styrning är en sådan metod, av flera skäl den mest intressanta. 
 
    Jag ville jämföra program och verklighet, beskriva och analysera hur 
styrningen i verkligheten går till och se om riksdag, regering och myndigheter 
levde upp till gällande förvaltningspolitiska mål och till de intentioner som utsagts 
i olika riksdagsbeslut och regeringsuttalanden. 
 
    Jag hade utgångspunkten att resultatstyrningen i verkligheten skulle utövas på 
olika sätt och att det på flera punkter skulle finnas skillnader mellan program och 
verklighet. Jag skulle inte finna entydiga svar om resultatstyrningens resultat som 
skulle gälla hela den statliga förvaltningen. Jag trodde mig dock kunna ge en 
ingående belysning av riksdagens, regeringens/regeringskansliets och myndig-
heternas roller och av resultatstyrningens förtjänster och svagheter. Jag ville 
anlägga såväl ett normativt (hur bör det vara?) som ett empiriskt (hur är det?) 
perspektiv, med betoning på det senare. 
 
    Jag har självfallet under arbetets gång prövat hållbarheten i dessa teser och vill i 
detta avslutande kapitel sammanfatta några resultat av min studie och behandla 
några mera principiella frågor rörande styrning av statlig förvaltning. 
 

5.1  STYRNINGSPERSPEKTIV 
 

Jag vill först redovisa några synpunkter på styrningen av statlig verksamhet ur 
fyra perspektiv, nämligen styrning ur ett riksdagsperspektiv, ur ett regerings-
perspektiv, ur ett myndighetsperspektiv och ur ett medborgarperspektiv. Den 
redovisningen bygger främst på mina empiriska studier av resultatstyrningens 
utformning under åren 2002 – 2006. Jag kommer att i varje avsnitt ange några 
krav som enligt min mening måste uppfyllas om resultatstyrningen skall fungera 
på ett bra sätt.  
 
    Det sägs ju i vår grundlag att all offentlig makt utgår från folket och att 
riksdagen är folkets främsta företrädare. Det är därför naturligt att först analysera 
styrningen av den statliga verksamheten från riksdagens utgångspunkt. 
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Riksdagsperspektiv 
 
Riksdagens roll i styrningen av de statliga myndigheterna betonades vid 
riksdagsbeslutet år 1987. Riksdagen skall inte bara - i enlighet med grundlagen - 
stifta lagar och bevilja medel, den skall också utöva styrning i fråga om 
verksamhetens huvudinriktning. Däremot skall riksdagen inte engagera sig i 
detaljfrågor. Det är ”förenat med klara olägenheter” om riksdagen skall fatta 
detaljerade beslut gällande myndigheternas sätt att fullgöra sina uppgifter. Det är 
emellertid ”av centralt intresse” att riksdagen får bättre möjligheter att följa 
utvecklingen inom olika verksamhetsområden, det är av vikt att riksdagens 
ledamöter får tillfälle ”att lära känna förvaltningens vardag” (prop. 1986/87:99, s. 
20). 
 
    Riksdagen skulle alltså spela en viktig roll, inte i detaljfrågor utan genom att 
ange övergripande mål och huvudsaklig inriktning av verksamheten och genom 
att granska regeringens redovisning av myndigheternas resultat och målupp-
fyllelse. Även  Förvaltningspolitiska kommissionen framhöll i sitt slutbetänkande 
år 1997 att riksdagen borde spela en större roll i förvaltningspolitiken. 
 
    Den jämförelse som jag gjort mellan program och verklighet visar emellertid att 
det i nuläget finns ett betydande avstånd mellan hur det enligt programmen 
och riksdagsbesluten bör vara och hur det i verkligheten är. Detta gäller 
framför allt riksdagens medverkan i styrningen. Det är visserligen riksdagen som 
stiftar lag och beviljar medel och riksdagen som slutligen fastställer målen för alla 
politikområden – och därmed anger ”övergripande mål och huvudsaklig in-
riktning” – men riksdagen spelar likväl inte någon större roll inom 
förvaltningspolitiken. Riksdagen brukar besluta enligt regeringens förslag och 
riksdagens ledamöter kan endast i undantagsfall ändra i regeringens förslag. Det 
kan naturligtvis sägas att så fungerar en parlamentarisk demokrati. Om riksdagens 
majoritet känner förtroende för regeringens arbete så röstar den för regeringens 
förslag utan att i detalj pröva varje enskilt delförslag och tar därmed högsta 
ansvaret för besluten. Men den bundenhet också i detaljer som följer av gällande 
budgetlag och budgetpolitiska mål och av gällande partipolitiska klimat gör att 
riksdagens i grundlagen starka position i realiteten övergått i regeringens hand. 
Min bild är att riksdagens roll inte har förstärkts under senare år, den har snarare 
försvagats. Denna bild har jag också fått i många samtal med riksdagens 
ledamöter och tjänstemän. 
 
    Min bedömning är att denna maktfördelning kommer att bestå, i vart fall så 
länge som landet styrs av majoritetsregeringar av olika slag, antingen som under 
de år jag närmare granskat i form av en minoritet som verkar med i förväg uttalat 
stöd av andra partier och därigenom utgör en majoritet, eller som fr.o.m. hösten 
2006 i form av en verklig majoritet, en ”alliansregering”. En ytterligare 
förutsättning för min bedömning är att riksdagen också fortsättningsvis kommer 
att besluta om budgetpolitiska mål av det slag som gällt sedan slutet av 1990-talet, 
mål som medfört en betydande bundenhet för den statliga verksamhetens 
omfattning och innehåll, en av riksdag och regering beslutad bundenhet, som 
minskat riksdagens handlingsutrymme och makt. Man kan sålunda säga att 
riksdagen själv fattat beslut som medför begränsningar av riksdagens inflytande.  
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   Det bör dock samtidigt framhållas – eftersom jag så ofta betonat den bundenhet 
som följer av gällande budgetpolitiska mål – att dessa mål samtidigt varit och är 
av stor positiv betydelse för samhällsekonomi och statsfinansiell stabilitet. Det är 
möjligt att riksdag och regering småningom söker former för beslut om 
statsbudgeten som skulle innebära större frihet, makt och ansvar för riksdag och 
regering, eftersom en mångårig bundenhet av nuvarande slag begränsar möjlig-
heterna till förändringar av den statliga verksamhetens omfattning och innehåll. 
Men åren 2002-2006 var bundenheten en realitet och i vart fall de närmaste åren 
torde komma att präglas av samma bundenhet. 
 
   Min granskning av riksdagens roll i styrningen leder till slutsatsen att riksdagen 
inte tillräckligt bestämt fullgjort sin roll i styrningen av de statliga 
myndigheterna. Riksdagen beslutar enligt regeringens förslag om mål för och 
omfattning av statliga verksamheter utan att göra några ändringar i förslagen. 
Riksdagen har inte heller tillräckligt bestämt granskat regeringens redovisning av 
myndigheternas resultat och måluppfyllelse. Däremot kan man notera att 
riksdagen har börjat arbeta med uppföljning och utvärdering och betonat att detta 
skall vara en integrerad del i alla utskotts ärendeberedning. 
 
   Nu kan riksdagen självfallet uttrycka sin uppfattning rörande styrning av den 
statliga förvaltningen i flera andra sammanhang än vid behandlingen av 
budgetpropositionen och motioner i anknytning till den, t.ex. vid behandling av 
lagförslag rörande statlig verksamhet på olika områden. 
 
    Det finns en del exempel på att riksdagen ingående har behandlat regeringens 
förslag till målformuleringar på politikområden. Ett sådant exempel är regeringens 
förslag rörande mål för folkhälsan (prop. 2002/03:35). Regeringen föreslog bl.a. 
ett övergripande nationellt folkhälsomål och en sektorövergripande målstruktur 
för det framtida folkhälsoarbetet samt att regeringen dessutom skulle få bestämma 
olika delmål för detta arbete. 
 
    Riksdagen behandlade åtta motioner med 47 yrkanden och ett 70-tal andra 
yrkanden från allmänna motionstiden. I motionerna framfördes dels förslag om 20 
nationella folkhälsomål (i stället för ett), dels förslag om andra delmål och om 
andra formuleringar på olika delmål. Samtliga motioner avslogs, Socialutskottet 
menade att riksdagen borde ”godkänna regeringens förslag i dess helhet”. (SoU 
betänkande 2002:7). Folkhälsa är ett brett och viktigt politikområde, men varken 
riksdagens eller regeringens hantering av denna fråga präglades av nämnvärd 
återhållsamhet i fråga om antalet mål och krav. 
 
    Konstitutionsutskottet brukar också i ett årligt betänkande, Statlig förvaltning 
m.m., behandla ett stort antal motioner rörande statlig förvaltning. Flera av 
motionerna återkommer – och avslås – varje år. Som exempel kan nämnas 
motioner rörande: 

         -  Alkoholfri representation 
         -  Barn- och ungdomsperspektiv i beslutsfattande 
         -  HBT-kompetens inom offentlig sektor 

            -  Information från myndigheter 
        -  Justitiekanslerns roll 
        -  Jämställdhet i förvaltningen 
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         -  Myndigheters service 
            -  Myndigheters sponsring 

         -  Myndigheters årsredovisning 
         -  Opinionsbildande myndigheter 
         -  Tillsättning av högre tjänster 
         -  Vegetarisk och vegansk mat. 
 

    Denna långa uppräkning är ändå inte fullständig. Den visar dock att det inom 
riksdagen finns engagemang och intresse för olika delfrågor inom förvaltnings-
området. Men ändå: Helhetsbilden är att det finns få, vissa år inga, motioner som 
behandlar frågor av betydelse för styrningen av den statliga förvaltningen. Några 
exempel finns, bl.a. flera års motioner om tillsättning av högre tjänster, liksom en 
öppen utfrågning i samma ämne, samt en öppen utfrågning rörande regeringens 
styrning av Vattenfall. 
 
    Varför är riksdagens ledamöter i så ringa grad intresserade av 
förvaltningspolitik? Den statliga förvaltningen har ju ändå att hantera en stor del 
av statens budget och ledamöterna borde vara intresserade av att myndigheterna 
arbetar enligt de förvaltningspolitiska målen och uppfyller de krav som riksdagen 
ställt i samband med medelstilldelningen. De är också väsentliga för ett 
framgångsrikt genomförande av de beslut som riksdagen fattat. Några svar i mina 
intervjuer speglar den partipolitiska och massmediala verklighet som gäller: 
 

          - ”Det är inte meningsfullt att tala om förvaltningspolitik, människorna är inte    
       intresserade, de lyssnar inte.” 
          - ”Det finns inget ”tryck” inom partiet kring dessa frågor.” 

              - ”Massmedia tar inte upp vad jag sagt.” 
          -  ”Det är inte sexigt.” 

 
    Andra svar speglar en osäkerhet om riksdagens roll och om det konstitutionella 
regelverket: 
 

          -  ”Det är inte vår uppgift, regeringen skall sköta myndigheterna.” 
          -  ”Resultatstyrning gäller relationen regering - myndighet, inte relationen  

         riksdag – myndighet”. 
 
      Många studier tyder på att riksdagens ledamöter fortfarande lever i en 
anslagsstyrd värld, inte i en resultatstyrd. De vill gå in på detaljer, på 
”cykelställsnivå”. De är inte intresserade av regleringsbrev, verksamhetsplaner 
och årsredovisningar. Några svar hade den innebörden: ”Vi skall inte vara i 
riksdagen och syssla med detta. Vi skall vara ute i verkligheten.”  En modern 
riksdagsledamot skall medverka i massmedia och vara på arbetsplatsbesök, inte 
vara i riksdagen, läsa utredningar och sitta i utskottssammanträden. De vill snarare 
utöva styrning via TT och DN-debatt än genom riksdagsbeslut. Fast samtidigt är 
de intresserade av detaljer! 
 

En ytterligare omständighet kan vara att en ganska liten andel av ledamöterna 
har erfarenhet av arbete inom statlig förvaltning. De känner inte förvaltningens 
vardag. Sådana kunskaper och erfarenheter tillmäts inte heller större betydelse vid 
nominering av kandidater till riksdagsval. 
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    Detta att riksdagens ledamöter i så begränsad omfattning medverkar i 
styrningen av den statliga verksamheten – medverkar i den form och på det sätt 
som är riksdagens uppgift – utgör en svaghet. Den svenska förvaltningsmodellen 
bygger på en ansvars- och uppdragskedja – riksdag - regering - myndigheter. 
Riksdagen har ett särskilt ansvar för att förvaltningens arbete präglas av 
demokratins värderingar och för att bevaka medborgarnas intresse av en 
effektiv och rättssäker förvaltning. 
 
    Riksdagsledamöternas engagemang har också ett betydande symbolvärde. Om 
ledande tjänstemän inom Regeringskansli och myndigheter känner att frågor 
rörande förvaltningens arbete, rörande ledning och styrning, resultat och 
måluppfyllelse, är väsentliga för riksdagen blir de också väsentliga för andra på 
olika nivåer. Och motsvarande, om riksdagens engagemang inte är stort påverkar 
det andra på olika nivåer. 
 

Regeringsperspektiv 
 
Så här säger Göran Persson, statsminister åren 1996-2006, om styrning ur ett 
regeringsperspektiv: ”Vi har självständiga myndigheter i Sverige som fattar egna 
beslut. Regeringen styr med målsättningar, budget, lagstiftning och uppdrag. Vi 
pekar åt vilket håll som vi ska gå och förväntar oss därefter att den statliga 
organisationen går i den riktningen.” (Politikens ramar och aktörer, s. 233). 
 
    Regeringen ”pekar åt vilket håll som vi ska gå”. Uttryckt på ett mera formellt 
sätt har regeringen denna rätt genom Regeringsformen som bl.a. säger att 
regeringen styr riket och att de centrala verken lyder under regeringen. Och 
dessutom genom riksdagens beslut år 1987 att regeringen bör styra sina 
myndigheter precis så bestämt och i den omfattning som regeringen finner 
lämpligt. Det är regeringen som i varje särskild situation skall avgöra innebörden 
av orden ”bestämt” och ”omfattning”. 
 
    Riksdagen har bl.a. i samband med de förvaltningspolitiska besluten åren 1987 
och 1998 och i anslutning till regeringens redovisningar i budgetpropositionerna 
gjort en del uttalanden om styrning av förvaltningen. Regeringen har dessutom 
utfärdat olika förordningar och gett ut olika handledningar, ordnat kurser och 
konferenser etc. Men ändå! Den analys som jag har gjort visar att program och 
verklighet på flera punkter inte stämmer överens. Jag vill särskilt nämna några 
punkter. 
 
    Regeringen skall – enligt riksdagsbeslutet år 1987 – ange övergripande mål och 
huvudsaklig inriktning av verksamheten, medan myndigheterna skall få ett ökat 
ansvar för att driva verksamheten samtidigt som regeringens detaljstyrning av 
myndigheterna skall minska. 
 
    Verkligheten visar emellertid att styrningen ofta går långt utöver varje rim-
lig definition av begreppen ”övergripande mål och huvudsaklig inriktning”. 
Detaljstyrningen av myndigheterna har minskat på en viktig punkt, nämligen 
myndigheternas organisation och administration, men den har ökat då det gäller 
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själva verksamheten. I Regeringskansliets egen handledning för arbetet med 
regleringsbrev och andra styrdokument talas bl.a. om att regleringsbreven bör vara 
kortfattade och att man bör undvika alltför många önskemål om generella krav, 
återrapporteringskrav och uppdrag samt att en prioritering mellan olika krav och 
uppdrag måste göras. Regeringen skall endast beställa den information som den 
behöver. 
 
    Det finns en betydande - och enligt min mening i många fall befogad – kritik 
mot regeringens hantering av denna del av resultatstyrningen. Som exempel kan 
jag nämna följande bedömning i en utredning av Statskontoret: ”Sammantaget är 
regeringens styrning av försvarsmyndigheterna – och då framför allt Försvars-
makten – så omfattande och komplicerad att det är svårt att förutse resultatet av 
alla styrsignaler.” (Riksdagens och regeringens styrning av försvaret, 2005, s. 6). 
 
    Jag har tidigare sagt att målen för verksamheten och kraven på återrapportering 
är för många och att målen är för omfattande och detaljerade. Vad beror denna 
utveckling på? Det finns inga utredningar, inga riksdagsbeslut, som ger begreppen 
”övergripande mål” och ”huvudsaklig inriktning” något nytt innehåll jämfört med 
slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, inget som därefter säger att 
”maktbalansen” regering - myndighet bör förändras och att styrningen därför 
behöver få en mera detaljerad utformning. Det finns kritik mot regleringsbrev och 
andra styrdokument som på några punkter kan medföra en förlängning av 
dokumenten, men på många andra punkter också en förkortning. Jag har i kap. 4 
nämnt några orsaker till att regleringsbreven blir så omfattande. Min 
sammanfattande bild är att regeringen inte förmått att leva upp till sina egna 
anvisningar, regeringen har inte förmått att prioritera, att undvika alltför 
många önskemål om rapporter etc. 
 
    Det kan finnas ännu en aspekt, nämligen en otillräcklig grad av förtroende 
mellan regering/regeringskansli och myndigheter. Det kan vara så att regeringen 
inte litar på att myndigheten fullgör en viss uppgift om den inte är särskilt 
angiven, att regeringen inte litar på att myndigheten prioriterar ”rätt” då den får 
många uppgifter och begränsade resurser. Jag har mött några få exempel på detta, 
också exempel på ömsesidig misstro. Min tro är emellertid att myndigheterna som 
regel arbetar med så hög ambitionsnivå och med så god kännedom om sina 
verksamhetsområden och om regeringens behov av information att Regerings-
kansliet skulle få ett lika bra underlag för sitt arbete om regleringsbreven 
väsentligt förkortades och förenklades. 
 
    En eventuell känsla av bristande tilltro är inte unik för relationen 
regering/regeringskansli och myndigheter. Den finns inom och mellan 
myndigheter, särskilt inom flernivåmyndigheter, där centralnivå och regionalnivå 
ibland sviktar i tilltron till andra nivåer än den egna. Sådana känslor finns också 
inom näringslivet, mellan huvudkontor och dotterbolag. Samtidigt är det 
naturligtvis så att all verksamhet fungerar bättre om det finns en god relation 
mellan olika led inom en organisation, en hög grad av tilltro mellan olika nivåer. 
 
    Det finns ännu ett område där regeringens och Regeringskansliets arbete med 
resultatstyrningen måste förbättras och det gäller ett starkare beaktande av 
mångfalden i myndighetsvärlden. Det har sagts många gånger att arbetet med att 
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förändra förvaltningen måste präglas av verklighetsförankring och ett stort 
mått av pragmatism. Myndighetsstyrningen måste verksamhetsanpassas, 
regeringen måste välja ut och kombinera de styrmedel som sammantaget är bäst 
för styrningen av varje specifik myndighet och dess speciella verksamhet. Så har 
det sagts nästan varje år, men ändå är styrningen i väsentliga delar lika utformad 
vid alla myndigheter. 
 
    Många menar att Regeringskansliet inte har tillräcklig förmåga att ta emot, 
analysera och värdera rapporter.  Olika förslag till förbättringar har lagts fram. 
 
    Per Molander m.fl. säger i boken Vem styr? att Regeringskansliet inte har den 
kapacitet och det intresse som krävs. Regeringen måste ta ett tydligare strategiskt 
ansvar och antalet anställda i Regeringskansliet bör öka med uppskattningsvis 
1.000 personår, samtidigt som den genomsnittliga utbildningsnivån och 
erfarenheten höjs. Andra har motsatt uppfattning. Karin Brunson har sagt att det 
bör finnas färre tjänstemän med möjlighet att utforma krav och läsa rapporter 
inom Regeringskansliet. 
 
    Jag menar att Regeringskansliet borde följa anvisningarna i sina egna hand-
ledningar och bl.a. ”undvika alltför många krav, återrapporteringskrav och 
uppdrag”. Då borde det vara möjligt att utöva styrning inom ramen för ungefär 
oförändrad personalstyrka. 
 
    Däremot borde – med respekt för yngre tjänstemäns ofta djupa kunnande – flera 
seniora tjänstemän medverka i uppgiften att formulera mål, krav och uppdrag 
samt granska och analysera myndigheternas information och verksamhet. Det 
borde inom Regeringskansliet finnas flera tjänstemän med erfarenhet från arbete 
inom myndigheter och/eller kommunal förvaltning och företag. Det är av mycket 
stort värde att de tjänstemän inom Regeringskansliet som medverkar i utarbetande 
av regleringsbrev har egen erfarenhet av arbete på myndighetsnivå. 
 
    I en rapport – Regeringskansliets kontroll och styrning av statlig verksamhet 
(Finansdepartementet, 2002) – finns ett intressant och värdefullt förslag, nämligen 
att det i varje departement borde finnas en chefstjänsteman med ansvar för 
förvaltningsfrågor. Denne skulle biträda den politiska ledningen med att 
samordna, utveckla och kvalitetssäkra departementets arbete med finansiell 
kontroll, mål- och resultatstyrning och underlag för omprövning av statlig 
verksamhet samt med att utforma strategier för uppföljning och utvärdering.  En 
sådan tjänst skulle innebära en tydlig markering av dessa frågors tyngd. Härtill 
kommer att statssekreterarnas arbete under senare år har fått en starkare politisk 
betoning, varför de har svårt att få tillräcklig tid för nämnda mera politiskt-
administrativa uppgifter. 
 

Myndighetsperspektiv 
 
Regering/regeringskansli och myndigheter har naturligtvis olika perspektiv på 
resultatstyrningen. Det är regeringen som styr myndigheternas verksamhet och det 
är myndigheterna som blir styrda, som har att gå i den riktning som regeringen 
pekar. Men i mycket har de samma perspektiv, de har samma problem att hantera, 
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fast från olika utgångspunkter. Myndigheterna skall följa regeringens styrsignaler, 
de skall redovisa och kommentera hur verksamheten utvecklas och regeringen 
skall granska, analysera och bedöma denna information och i lämplig form 
redovisa information och bedömningar för riksdagen. Mycket av det nyss sagda 
kan därför gälla också för myndigheterna, även om slutsatserna av förklarliga skäl 
kan bli olika. 
 
    Målformuleringarna är av grundläggande betydelse i resultatstyrningen. De 
anger färdriktningen. Men regering/regeringskansli och myndigheter har olika 
behov av, förväntningar på, målformuleringarna. Regeringen vill för varje 
politikområde göra programförklaringar som kan vara till nytta inte bara för 
myndigheterna utan också, och kanske framför allt, i olika allmänpolitiska 
sammanhang. Sådana förklaringar är ett naturligt inslag i styrningen av en 
politiskt styrd verksamhet och det kan vara av värde också för en myndighet, för 
alla anställda, att få besked om regeringens syn på myndighetens roll i samhället 
och regeringens allmänna förväntningar på myndigheten. 
 
    Men en myndighets främsta behov är att få mera konkreta och operativa mål, 
mål som kan användas i det dagliga arbetet och vara underlag för myndighetens 
egen planering av verksamheten. Som jag redan nämnt finns det inom många 
myndigheter en betydande kritik mot regeringens målformuleringar. Målen är ofta 
för många, de kan vara otydliga och motsägelsefulla. Min tro är att verksamheten 
skulle fungera lika bra om antalet mål starkt reducerades. 
 
    Också antalet återrapporteringskrav och uppdrag är i många fall för stort. Jag 
har i tidigare avsnitt nämnt att regeringen i verksledningspropositionen sagt att det 
skulle medföra olägenheter om riksdagen skulle fatta detaljerade beslut. Detta 
gäller också för regeringen. I samma proposition säger också dåvarande regering 
följande: ”Inte heller regeringen bör driva styrningsambitionerna så långt att de 
försvårar för myndigheterna att smidigt anpassa sig till förändrade krav. Det är 
myndigheterna själva som har de bästa förutsättningarna att avgöra på vilket sätt 
och i vilka organisatoriska former som uppgifterna skall fullgöras.” 
 (prop. 1986/87:99, s. 20). 
 
    Regeringen har emellertid drivit styrningsambitionerna långt. Regeringen styr i 
hög grad verksamheten, i så hög grad att många myndigheter får begränsat 
utrymme för egna initiativ och för att ”smidigt anpassa sig till förändrade krav”. 
Och det är viktigt, också för regeringen och Regeringskansliet, att myndigheterna 
har gott om utrymme för egna initiativ. Myndigheterna lever närmare den 
operativa verksamheten, de kan snabbare fånga upp läge och utveckling inom 
olika områden och informera regeringen och Regeringskansliet om det aktuella 
läget. 
 
    Det kan också finnas en principiell dimension i detta, nämligen i vilken 
omfattning en myndighet – som ju framför allt skall verkställa politiska beslut – 
också skall medverka i utformningen av dem. Ett konkret exempel kan gälla 
Naturvårdsverket. 
 
    Riksrevisionen har i en rapport granskat regeringens styrning av Natur-
vårdsverket, främst balansen mellan politikutformning och politikgenomförande 
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(RiR 2006:2). Riksrevisionen konstaterar att en stor del av Naturvårdsverkets 
verksamhet är inriktad på understöd av regeringens arbete med att utforma 
miljöpolitiken. Detta har försvårat Naturvårdsverkets agerande som styrande och 
verkställande myndighet. Hela 40 procent av verkets arbete består, enligt 
revisionens mening, av politikutformning, regeringsuppdrag och arbete inom EU 
på regeringens uppdrag. Detta innebär, enligt revisionen, en detaljstyrning som 
riskerar att tränga ut och försvaga målstyrningen av verket. 
 
    Eftersom uppdrag åt regeringen inte brukar medföra några ytterligare resurser 
för myndigheten har den inte tillräckliga resurser för att genomföra sina 
ursprungliga uppgifter inom miljöpolitiken. Det kan tilläggas att regeringen under 
år 2007 påbörjat en översyn av Naturvårdsverkets verksamhet, bl.a. avseende mål 
och inriktning samt prioriteringar i verksamheten. 
 
    Jag nämnde i tidigare avsnitt att ett mycket viktigt inslag i resultatstyrnings- 
modellen är att granska och analysera resultat och måluppfyllelse. Det är 
myndigheterna som skall redovisa underlag för regeringens granskning och 
analys. Många av återrapporteringskraven avser underlag för denna granskning 
och analys. Samtidigt kan konstateras att den redovisning som regeringen 
framlägger för riksdagen enligt riksdagens mening är mycket kortfattad och ett 
bristfälligt underlag för riksdagens egen värdering. Myndigheterna talar också ofta 
om att Regeringskansliets granskning och redovisning av inlämnade rapporter är 
otillräcklig. 
 
    Det finns en stark känsla inom många myndigheter att den information som de 
utarbetar inte tillräckligt används inom Regeringskansliet. I nämnda rapport, 
Regeringskansliets kontroll och styrning av statlig verksamhet, sägs också bl.a. 
följande: ”Den årliga resultatredovisningen innebär ett betydande arbete för 
myndigheterna samtidigt som det material som produceras i många fall har ett 
begränsat värde för regeringen och Regeringskansliet. En vanlig fråga från 
myndighetsföreträdare är om materialet över huvud taget används. De krav på 
redovisningar som ställs i regleringsbreven är ofta mycket omfattande, och de 
frågor som ställs om effekterna av verksamheten är ibland utomordentligt svåra att 
besvara. Det är svårt att frigöra sig från intrycket att kraven ofta är ett uttryck för 
en ”kan vara bra att ha – filosofi”, och att de inte sällan i praktiken har efterfrågats 
av tjänstemän på låg nivå i Regeringskansliet.” (s. 13). Detta skrevs år 2002, men 
jag mötte liknande uppfattningar också några år senare. Myndigheterna lämnar 
mer information än vad som faktiskt används inom Regeringskansliet, vilket dels 
medför kostnader och ineffektivt utnyttjande av tillgängliga personalresurser, dels 
påverkar tilltron till styrningsmodellen. 
 
   En vanlig kritikpunkt från myndigheternas sida är att de saknar prioriteringar i 
regleringsbreven. Myndigheterna menar att tilldelade resurser är otillräckliga för 
att fullgöra alla uppgifter. De vill då ha anvisningar från regeringen om vad som 
är mest viktigt att göra, de vill få någon form av prioritering från regeringens sida. 
Detta är i och för sig inte något nytt, som följer av resultatstyrningen. 
Myndigheterna har ”alltid” tyckt att resurserna är otillräckliga i relation till 
uppgifterna och att regeringens vanliga svar att ”myndigheten får själv prioritera” 
är otillräckligt. Men ju längre listan över krav och uppdrag blir samtidigt som 
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resurserna är reellt oförändrade desto mera motiverad blir ju myndigheternas 
kritik. 
 
    Regeringar har ofta svårt att prioritera. Daniel Tarschys talar i en tidigare 
nämnd uppsats (Förvaltningens byggstenar) om svårigheten att styra i ”landet där 
allt är prioriterat”. I intervjuer med tjänstemän inom Regeringskansliet mötte jag 
exempel på samma tänkande. Jag undrade hur en myndighet med synnerligen 
många krav och uppdrag skulle prioritera inom ramen för sina resurser, då 
regeringen i regleringsbrevet inte gav några anvisningar. Ett svar blev: ”Men allt 
är ju prioriterat.” 
 

Medborgarperspektiv 
 
Hur fungerar styrningen av förvaltningen ur ett medborgarperspektiv?  Detta är en 
väsentlig fråga om man vill ha en förvaltning präglad av demokratins värderingar. 
 
    Det är nödvändigt för förvaltningens legitimitet att människor har förtroende 
för förvaltningens sätt att arbeta. I regeringens förvaltningspolitiska 
handlingsprogram sägs det bl.a. att hur förvaltningen fungerar, hur den styrs, leds, 
organiseras och arbetar har avgörande betydelse för det demokratiska samhällets 
funktionsduglighet och för människors förtroende för demokratin. 
 
    Jag har själv inte gjort någon närmare studie av medborgarnas uppfattning om 
svensk förvaltning. Jag känner inte heller några sådana studier utgivna under 
senare år. Under 1990-talet behandlade några offentliga utredningar frågor 
rörande relationen medborgare-samhälle, bl.a. Maktutredningen, Demokrati-
utredningen och Förvaltningspolitiska kommissionen. Då och då gör olika 
opinionsundersökningsföretag och exempelvis SOM-institutet vid Göteborgs 
universitet undersökningar om människors förtroende för samhällsorgan, för 
riksdag, regering och myndigheter, för partier och politiker. Statskontoret och 
Statistiska centralbyrån genomförde på regeringens uppdrag år 2002 en 
undersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning. Jag vill endast 
redovisa några resultat. 
 
    Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier (FSI) har vid flera 
tillfällen sedan år 1955 gjort undersökningar av svenskarnas missnöje. De 
mätningarna ger en kanske något oväntad bild av människors krav och 
förväntningar. Missnöjet var som minst när välfärden var som minst utvecklad på 
1950-talet. Sedan har missnöjet ökat och ligger sedan flera år på hög nivå, ca 60 
procent. Missnöjet över ”ofrihet” och myndigheters maktmissbruk var som högst 
omkring år 1985. 
  
    Flera undersökningar tyder på att medborgarna har lågt förtroende för 
samhällsorgan och för politiker inom sådana organ. De exakta talen kan variera 
mellan olika tidpunkter bl.a. beroende på aktuellt läge inom samhällsekonomi och 
arbetsmarknad, statsfinanser och kommunala finanser. Aktuella händelser, som 
ställer särskilda krav på samhällsorganens resurser och beredskap, liksom aktuella 
exempel på misskötsel, kan också påverka förtroendesiffrorna. 
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    Den kritik som medborgarna brukar rikta mot offentliga organ handlar främst 
om att förvaltningen är svåröverskådlig, sektoriserad och fragmenterad. Många 
vet inte vad som är statens, landstingens eller kommunernas uppgift. Kritiken 
handlar vidare om att resurser är otillräckliga inom exempelvis barnomsorg, 
äldreomsorg och sjukvård. Flera problem skulle lösas om resurserna kunde 
användas på ett annat sätt, säger många. En annan kritiklinje är att myndigheter 
inte ger tillräcklig information, de är inte tillgängliga, de använder inte ett enkelt 
och begripligt språk. 
 
    Samtidigt kan noteras att en del förändringar och tendenser inom förvaltningen 
har minskat medborgarnas kritik under senare år. Myndigheterna har i dag ökad 
tillgänglighet och öppenhet. Den s.k. 24-timmarsmyndigheten, en förvaltning som 
alltid är elektroniskt tillgänglig, är betydelsefull. Myndigheternas arbete präglas 
numera också av en minskad byråkratisering, även om det varje år pågår en kamp 
mellan antalet avskaffade regler och antalet nytillkomna regler. Under framför allt 
1970- och 1980-talen förekom en omfattande byråkratiseringsdebatt. Den är 
numera av begränsad omfattning. Samtidigt finns emellertid fortfarande mycket 
att göra innan förvaltningen helt motsvarar handlingsprogrammets krav ”största 
möjliga nytta för medborgare, företag, kommuner m.fl.”. (s. 10). 
 
    Vad anser då medborgarna om förvaltningens ledning och styrning? Sannolikt 
har medborgarna ringa kunskap om myndigheternas inre arbete. Inte ens 
medborgarnas främsta representanter, riksdagsledamöterna, har ju några djupare 
kunskaper eller större engagemang för dessa frågor. Resultatstyrning är för de 
flesta en fråga för ”byråkrater”. Sannolikt ogillar de flesta medborgare 
resultatstyrningens formella delar, rapporter, statistik etc. Ett vanligt inslag i olika 
undersökningar brukar vara att många anser att kostnaderna för administration bör 
minska, att myndigheter bör läggas ned etc. Samtidigt gillar de sannolikt den 
grundläggande tanken bakom resultatstyrningen, inriktningen på att granska och 
analysera resultat och måluppfyllelse och på den grunden göra erforderliga 
förändringar av politiken. 
 
    Det sägs ibland att den svenska förvaltningen skall vara rättssäker, effektiv och 
medborgarorienterad. Det är en god ambition, men det tycks som om det är ett 
gott stycke kvar innan medborgarna själva anser att förvaltningen är 
medborgarorienterad. 
 

 5.2  STYRNINGSPROBLEM 
     Jag nämnde i kap. 1 att frågan om huruvida regeringen kan styra rymde två 
aspekter, en konstitutionell, vad säger grundlagen, och en rationell, är det möjligt 
att styra politisk verksamhet. 

 

Regeringen skall styra 
 
   Den konstitutionella frågan kan synas vara lätt att besvara. Det är numera en 
allmän uppfattning att riksdag och regeringen kan och skall styra myndigheterna, 
riksdagen genom att stifta lagar och bevilja medel, regeringen genom att i 
regleringsbrev och andra beslut ange inriktningen av verksamheten. 
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   Denna uppfattning är emellertid ganska ny. Den allmänna uppfattningen var 
länge att myndigheterna skulle vara ”självständiga”, ett begrepp som då hade vid 
innebörd. Myndigheterna skulle svara för verkställigheten av riksdagens och 
regeringens beslut, det var innebörden av den svenska förvaltningsmodellen, av 
grundlagens funktionsuppdelning mellan regering och myndigheter. 
 
   Regeringsformens formulering att ingen fick bestämma hur en myndighet skulle 
besluta i ärende som rör myndighetsutövning mot enskilda eller mot kommun 
eller tillämpning av lag (RF 11:7) övertolkades av många till att avse en 
långtgående allmän självständighet för myndigheterna. Förvaltningen skulle stå fri 
från politiska beslutsfattare, så var den traditionella uppfattningen. Paradoxalt nog 
kunde ett sådant synsätt kombineras med en långtgående regeringsreglering av en 
myndighets organisation och medelsdisposition i fråga om bl.a. personal, lokaler 
och omkostnader. 
 
   Vid tillkomsten av 1974 års regeringsform gjordes på denna punkt endast en 
formell bearbetning av då gällande 1809 års regeringsform. Myndigheterna skulle 
rätta sig efter ”av regeringen givna anvisningar”, men någon precisering av detta – 
utöver vad som sägs i RF 11:7 – gjordes inte. Inte heller beaktades att den statliga 
verksamheten vid 1970-talets början hade ett helt annat innehåll och en helt annan 
omfattning än då grundtexten, 1809 års regeringsform, tillkom. Verkligheten har 
också förändrats sedan år 1974, då gällande regeringsform tillkom. Många 
ärenden som rör enskild eller kommun avgörs numera av domstolar eller av 
myndigheter och är inte regeringsärende. Nuvarande formulering av RF 11:7 är 
principiellt viktig, men den har mindre räckvidd än för 30 år sedan. 
 
   Ett annat synsätt på regeringens mandat att styra blev emellertid gällande efter 
riksdagens beslut i anledning av den s.k. verksledningspropositionen. Den 
propositionen byggde på två utredningar om den politiska styrningen av den 
statliga förvaltningen, Förvaltningsutredningen och Verksledningskommittén. 
Båda utredningarna menade att regeringen hade rätt och skyldighet att leda 
myndigheterna. I nämnda proposition framhöll dåvarande civilministern Bo 
Holmberg: ”Min slutsats blir att regeringsformens regler utgör en full tillräcklig 
grund för regeringen att styra sina myndigheter precis så bestämt och i den 
omfattning som regeringen finner lämpligt i varje särskild situation.” (prop. 
1986/87:99, s. 27). 
 
   Det är ett långtgående besked, i synnerhet i jämförelse med tidigare 
dominerande synsätt. Regeringen kan och bör styra på det sätt och i den 
omfattning den själv vill!  En begränsning gjordes visserligen i följande mening: 
”Självfallet bör denna rätt utnyttjas för att styra förvaltningen på ett sätt som 
uppfyller riksdagens krav och som är i medborgarnas intresse.”(s. 27). 
 
   Riksdagens styrning skulle enligt propositionen gälla verksamhetens 
huvudinriktning. Regeringen skulle ha ansvar för myndigheternas ledning och 
verksamhet samtidigt som myndigheterna skulle få större frihet vid verksamhetens 
utförande. Detta beslut är främsta grunden för nu gällande förvaltningspolitik 
rörande styrning av den statliga förvaltningen. Andra utredningar och riksdags-
beslut har inte inneburit några principiella förändringar eller kompletteringar i 
detta avseende.  
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   Begreppet bör styra – eller rättare sagt skall styra, ty det är ju innebörden av 
regeringsformens formuleringen ”Regeringen styr riket” – bör emellertid 
analyseras även från andra utgångspunkter än grundlag och riksdagsbeslut. Varför 
bör regeringen styra myndigheterna så aktivt som nuvarande förvaltningspolitik 
innebär?  En myndighet med kompetent ledning och personal borde ju kunna 
fullgöra sin uppgift med utgångspunkt i vad som sägs exempelvis i en 
regeringsförklaring, i lagar och i en myndighetsförordning och en 
myndighetsinstruktion samt med en årligt tilldelad påse pengar? Många 
myndigheter har ju egna väl utvecklade styrsystem för att kunna fullgöra den mera 
direkta, vardagliga styrningen. 
 
   Det finns – förutom en lång svensk förvaltningstradition – ett starkt argument 
mot ett så enkelt förfarande. Det handlar om demokratins arbetssätt och om 
ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan politiker och tjänstemän. 
 
   Under 1980-talets förvaltningspolitiska debatt framhölls från flera håll att 
många lagar var så allmänt utformade att myndigheterna hade för stort utrymme 
för eget handlande. De gjorde själva politiska prioriteringar. Därför borde 
regeringens styrning förstärkas, den politiska sfären borde återta sin 
beslutskompetens. 
 
   Detta synsätt bör enligt min mening fortfarande gälla – med de preciseringar 
som då gjordes, alltså att riksdag och regering bör ange övergripande mål och 
huvudsaklig inriktning, samtidigt som myndigheterna bör få stor frihet att på 
denna grund driva verksamheten. Det bör vara riksdag och regering som 
prioriterar mellan olika önskemål – och önskemålen kommer alltid att vara större 
än resurserna, varför prioriteringar alltid blir nödvändiga. Det bör vara riksdag och 
regering som bestämmer hur tillgängliga resurser skall fördelas, hur olika 
verksamheter skall finansieras. Riksdag och regering bör sålunda styra i en stat 
som har demokrati, rättssäkerhet och effektivitet som mål för sin förvaltning. 
 
   Det är märkligt att det i ett så utredande och debatterande land som Sverige inte 
har förekommit någon djupare debatt och problematisering om ledning och 
styrning av den statliga förvaltningen, om riksdagens, regeringens och 
myndigheternas roller i denna styrprocess och om innebörden av formuleringen 
”så bestämt och i den omfattning den själv vill”. 
 
   Det är lätt att konstatera att ännu i dag, 20 år efter nämnda riksdagsbeslut, finns 
även bland erfarna politiker och tjänstemän en osäkerhet om innebörden av 
riksdagsbeslutet. Hur är egentligen ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan 
riksdagen, regeringen och myndigheterna? I vilken omfattning, på vilket sätt och 
med vilka metoder skall regeringen styra?  Och i vilken omfattning är informell 
styrning och personliga kontakter förenliga med regeringsformen? Vad innebär 
formuleringen att styra ”på ett sätt som uppfyller riksdagens krav och som är i 
medborgarnas intresse”? Vilka är egentligen riksdagens krav och vilka intressen 
har medborgarna? Denna osäkerhet präglar fortfarande relationen mellan de tre 
”makterna” riksdag, regering och myndigheter och den präglar också hanteringen 
av resultatstyrningen. 
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   Den konstitutionella frågan är därför i förvaltningens vardagsarbete inte så lätt 
att besvara som jag  menade i inledningen till detta avsnitt. 
 
   Man kan naturligtvis säga att frågor av detta slag aldrig kan få ett slutgiltigt 
svar. Förvaltningen är en del av ett föränderligt samhälle och förvaltningens 
arbete, liksom ledning och styrning av verksamheten, måste ständigt utvecklas 
och förnyas. Men samtidigt måste sägas att en del av de oklarheter som i dag finns 
rörande riksdagens och regeringens styrning av myndigheterna beror på att 
riksdagen och regeringen inte tillräckligt klargjort vika regler och principer som 
bör gälla. Riksdagen, som ju har det högsta ansvaret för att stifta lag, bevilja 
medel och ange övergripande mål och huvudsaklig inriktning för myndigheternas 
verksamhet, har gett regering och myndigheter föga ledning i frågor rörande form 
för och omfattning av styrningen. Riksdagen har gjort det lätt för sig genom att 
avstå från att utnyttja delar av sin makt och sitt ansvar. Och regeringen har 
visserligen utarbetat handledningar och gjort flera principiella uttalanden etc. om 
ledning och styrning av den statliga förvaltningen, men följer på väsentliga 
punkter inte sina egna handledningar och allmänna målsättningar. 
 
   Jag menar alltså – liksom i början av min studie – att riksdag och regering från 
konstitutionell utgångspunkt skall styra riket, men att många principiella frågor 
rörande styrningens innehåll och utformning också i dag kvarstår obesvarade. 
 

Regeringen kan styra 

 
Begreppet ”skall styra” har emellertid också en annan dimension: Är statlig 
verksamhet styrbar? Finns det tillräckligt bra metoder för att styra? I debatten 
om resultatstyrning har många hävdat att offentlig verksamhet, politiskt ledd 
verksamhet, inte är möjlig att styra, i vart fall inte med nuvarande verktyg. Den 
statliga verksamheten är inte så rationell som resultatstyrningen förutsätter. Den är 
beroende av snabba förändringar i politikernas aktuella värderingar och 
prioriteringar och det måste vara just aktuella värderingar och prioriteringar som 
är avgörande, inte för lång tid i förväg fastställda, detaljerade regelverk som låser 
verksamheten, regler som kanske inte längre är giltiga. Dessutom är den statliga 
verksamheten så mångfacetterad, så omfattande och komplicerad, att den inte kan 
hanteras i ett enhetligt system som skall gälla för hela sektorn. 
 
   Många menar att politikerna inte passar i formbundna och långsiktiga 
styrsystem. Politikerna kan principiellt instämma i innehållet i nuvarande 
förvaltningspolitik, i ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan riksdag, regering 
och myndigheter och mellan politiker och tjänstemän, men de är samtidigt 
beredda att bryta mot dessa principer om de skulle finna detta politiskt 
nödvändigt. De vill visa ”handlingskraft” i dagsaktuella frågor, detta också om ett 
sådant handlande skulle strida mot de förvaltningspolitiska principer som de 
allmänt gillar och de beslut rörande verksamheten som de tidigare fattat. De vill 
delta i den operativa verksamheten, detta trots att grundlagen säger att de inte 
skall göra det. ”Politiken måste ju gå före byråkratin, demokratin före 
teknokratin”. 
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   Det finns många exempel på att detta synsätt gäller i verkligheten. Regeringen 
kan formulera långsiktiga program på olika områden men likväl i en aktuell 
situation handla på ett annat sätt. Rolf Alsing, tidigare bl.a. under många år 
chefredaktör för Aftonbladet, under åren 2004-2006 politiskt sakkunnig i 
Regeringskansliet, säger att han är förvånad över hur mycket inom politiken som 
är improviserat. ”Jag trodde politiken till sin natur var långsiktig. Men jag har 
upptäckt att i själva verket är mycket improviserat och sker på halvvolley, som vi 
säger på fotbollsspråk.” (Från Riksdag & Departement 26/2005, s. 24). 
 
   Resultatstyrning är sålunda – enligt detta synsätt – inte förenlig med politikernas 
sätt att arbeta. Den är därför inte någon bra styrmetod. 
 
   Några menar att resultatstyrning bara kan passa i företag som har mera enhetliga 
mål – i första hand lönsamhet – för sin verksamhet. Men hur stor är egentligen 
skillnaden i fråga om styrning mellan företag och myndigheter? Om vi skall 
försöka besvara den frågan måste vi avgränsa den till att gälla någorlunda stora 
företag och myndigheter, säg minst 100 anställda. Små företag och små 
myndigheter arbetar under så annorlunda villkor att en jämförelse inte är 
meningsfull. Mitt svar blir – om vi begränsar oss till ledning och styrning av 
verksamheten av nämnda företag och myndigheter – att skillnaden mellan dem i 
just detta avseende ofta överbetonas. 
 
   Det finns naturligtvis skillnader mellan statliga myndigheter och företag, men 
det finns också likheter. Såväl offentliga organ som företag är beroende av 
omvärlden, av den politiska, sociala, ekonomiska och kulturella utvecklingen. I 
båda fallen ställs höga krav på ledning och styrning, på information och kontroll. 
Såväl offentliga organ som företag skall kunna hantera motsägelsefulla och snabbt 
föränderliga krav. De måste förnya och ompröva, kanske förändra sin planering. 
Båda kan beröras av omorganisationer, sammanläggningar, uppdelningar, 
ägarskiften. Båda kan använda sig av samma modeller för kvalitetsarbete och 
verksamhetsutveckling, av nyckeltal, indikatorer, resultatkontrakt etc. En skillnad 
är att företagen ofta är mera medvetna om att förändringar är en del av deras 
vanliga liv, medan myndigheter är mera formella och traditionella, mera lagstyrda. 
 
   Jag menar att skillnaderna i arbetssätt inte längre är lika framträdande. Kraven 
på rättssäkerhet och likformighet är större inom förvaltningen, beslutsprocessen är 
annorlunda, men också företagen är bundna av ett omfattande regelverk. För båda 
gäller höga krav på effektivitet och produktivitet. För båda gäller ett antal krav att 
styrningen skall fungera. För båda gäller också att om dessa krav inte uppfylls så 
fungerar inte styrningen på ett bra sätt. Dessa krav är framför allt följande: 
 

- Det behövs klara och tydliga mål för verksamheten. 
- Det ställs höga krav på redovisning av resultat och uppföljning och utvärdering av 

uppnådda resultat. 
- Styrningen kan inte fungera enligt en för alla myndigheter och företag enhetlig  
      modell, den måste verksamhetsanpassas. 

 
    Jag menar – också efter fullgjord granskning och analys – att resultatstyrning är 
ett användbart och betydelsefullt styrmedel såväl i fråga om myndigheter som 
företag. Det finns problem, men det finns också möjligheter i båda fallen. Styrning 
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i politisk miljö måste utformas med hänsyn till och respekt för såväl politikernas 
som tjänstemännens sätt att arbeta. Då blir den avgörande frågan inte om den 
statliga verksamheten kan styras, utan hur den bör styras, vilken ambitionsnivå 
som bör gälla. 
 
   Det är viktigt att vara medveten om en begränsning som gäller för all planering, 
ledning och styrning, för myndigheter såväl som företag: Ett mål måste kunna 
ändras också under den tid, t.ex. ett år som det gäller. Målen kan vara klara och 
tydliga, ja för en myndighet uppfylla alla SMART-kriterierna, men de måste ändå 
kunna ändras om det finns tillräckligt starka skäl för att göra detta. För såväl 
myndigheter som företag gäller att sådana situationer kan uppstå under året. Det är 
då inget misslyckande, inget som motiverar slutsatsen ”det går inte att styra”, om 
en regering skulle förändra gällande regleringsbrev för en myndighet eller om en 
företagsstyrelse skulle förändra gällande handlingsprogram för företaget. Det 
gäller att i båda fallen bedöma om skälen är tillräckligt starka och att kunna 
övertyga myndighetsledning och anställda respektive företagsledning och 
anställda att så verkligen är fallet. 
 
   Nuvarande problem då det gäller statlig styrning beror främst på att några 
väsentliga frågor rörande styrningens utformning ännu inte har besvarats, t.ex. vad 
är den djupare innebörden av begreppet resultatstyrning och av sådana begrepp 
som ”styra”, ”mål”, ”resultat” och ”resultatinformation”? Vad innebär att 
”analysera och bedöma”? Och vad innebär ”övergripande mål och huvudsaklig 
inriktning”?  Vilka är riksdagens, regeringens och myndigheternas roller? Med 
andra ord: Hur mycket och på vilket sätt bör riksdag och framför allt regering 
styra? 
 

Vem styr: Politikerna eller tjänstemännen? 
 

 Ett centralt tema i min studie har varit relationen mellan politiker och tjänstemän. 
Vem är det egentligen som styr? Och i synnerhet: Vem styr resultatstyrningen? 
 
   Den dominerande bilden i statsvetenskaplig litteratur är att politikerna i regering 
och riksdag beslutar, varpå tjänstemännen verkställer. Jag har i kap. 1 redovisat 
samma uppfattning. Det är politikerna som styr, som formulerar mål, prioriterar 
och fattar beslut. Tjänstemännen ”biträder” politikerna, de förbereder beslut och 
genomför dem. Jag tillade dock att fördelningen inte är lika klar i verkligheten. 
Min granskning av resultatstyrningens vardag i åtta myndigheter och motsvarande 
departement och riksdagsutskott visar att tjänstemännen har ett betydande 
inflytande, att det i flera skeden faktiskt är tjänstemännen som styr riket. 
 
   En grundfråga är i vad mån det är möjligt att skilja politikerroll och 
tjänstemannaroll. Om man begränsar sig till ett formellt betraktelsesätt kan man 
säga att den traditionella bilden stämmer, i riksdagen beslutar riksdagens leda-
möter, i regeringen bestämmer regeringens ledamöter och tjänstemännen 
”biträder” dem i detta arbete. Därefter blir det myndigheternas uppgift att 
genomföra de besluten, lojalt men samtidigt politiskt obundet. Av särskild 
betydelse vid ett försök att beskriva rollfördelningen politiker – tjänstemän är hur 
man ser på Regeringskansliets roll. Jag har i min studie försökt särskilja 
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regeringen och Regeringskansliet, de båda brukar ju i de flesta böcker beskrivas 
under rubriken regeringen. Ett skäl för mitt skrivsätt är att jag har försökt få  en 
bild av politikernas, statsrådens, roll och tjänstemännens, chefers och 
handläggares roll, inom Regeringskansliet. 
 
   I den tidigare omnämnda boken Regeringskansliet finns en intressant 
redogörelse för tjänstemännens allmänna rolluppfattning. Författarna, Rune 
Premfors och Göran Sundström, genomförde en enkät till handläggande 
tjänstemän inom Regeringskansliet (ca 2.500). En av frågorna lydde: ”I vilken 
utsträckning bör enligt Din uppfattning följande arbetsuppgifter i Din roll som 
tjänsteman i Regeringskansliet?” 88 procent ansåg att det i stor utsträckning 
ingick att ta fram beslutsunderlag till den politiska ledningen, 85 procent ansåg att 
det i stor utsträckning ingick att genomföra regeringens politiska intentioner och 
beslut och 57 procent ansåg att det i stor utsträckning ingick att styra, kontrollera 
och föra dialog med statliga myndigheter. I fråga om t.ex. att skriva tal åt 
ministern var siffrorna emellertid väsentligt lägre, 18 procent. 
 
   Premfors-Sundström menar att enkäten stärker bilden av en tjänstemannaroll 
präglad av stark lojalitet med den politiska ledningen. De säger bl.a.: 
”Departementstjänstemännen är alltså, enligt dem själva, mycket angelägna om att 
genomföra politikernas intentioner och mål. Men att vilja är en sak, att kunna en 
annan. Tjänstemännen måste t.ex. känna till politikernas intentioner och mål för 
att kunna realisera dem. I litteraturen om politikernas styrning av förvaltningen 
pekas dock ofta på svårigheterna för tjänstemännen att få klara besked från 
politikerna. Politiker kan ibland medvetet välja att avstå från att precisera sig för 
att behålla handlingsfrihet. Många gånger vet politikerna heller inte särskilt väl 
vad de vill i olika frågor, och dessutom kan deras viljor förändras över tid.” (s. 
132). Detta stämmer väl med min bild av regeringens och Regeringskansliets 
styrning av förvaltningen. 
 
   På en punkt finns en skillnad mellan min bild och vad som sägs i boken 
Regeringskansliet. Det gäller kontaktfrekvensen mellan politiker och tjänstemän. 
Jag har funnit att det förekommer ganska få kontakter mellan statsråd och 
handläggare, något flera mellan statssekreterare och handläggare under olika 
skeden av den mera formella styrningen, t.ex. vid utformningen av regleringsbrev. 
Den enkät som Premfors och Sundström genomfört visar på tätare kontakter. Var 
femte tjänsteman uppger sig i den enkäten ha kontakt med sitt statsråd minst en 
gång per vecka, nästan hälften av dem lika ofta med sin statssekreterare. Man kan 
självfallet fundera över om jag har underskattat kontakterna (likaså om 
tjänstemännen har överskattat dem vid sina enkätsvar). Jag tror emellertid att 
skillnaderna beror på en annan sak. Min studie gäller resultatstyrningen, enkäten 
hade en bredare ansats och gällde Regeringskansliets hela verksamhetsområde. Då 
blir kontakterna tätare. Min bild är att statsråden i ringa grad medverkar i den 
formella delen av resultatstyrningsprocessen inom Regeringskansliet. Statsrådens 
medverkan sker i ”indirekt form”, alltså genom att tjänstemännen känner, 
alternativt tror sig känna, statsrådets uppfattning och handlar ”i statsrådets anda”. 
 
   Jag vill betona att min bild gäller just resultatstyrningsprocessen. Däremot  har 
statsråd och myndighetschefer flera kontakter i annat sammanhang, framför allt 
vid ”kriser”, men också i samband med viktigt propositionsarbete, i personfrågor 
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och för ömsesidig orientering om läget inom verksamhetsområdet. Statsråd/ 
statssekreterare och myndighetschefer möts ganska ofta i samband med 
konferenser, uppvaktningar m.m. Exempelvis landshövdingar möter ofta 
statsråden i samband med deras besök i länen. 
 
   Det var kanske möjligt att på Max Webers tid dra en klar gräns mellan en 
politisk och målformulerande statsmakt och en opolitisk och verkställande 
förvaltning, mellan politiker styrda av känslor och värderingar och neutrala och 
analytiska tjänstemän, men sådana klara gränser finns inte i dagens förvaltning. 
Båda grupperna samverkar, de kompletterar varandra, understödjer varandra – 
även om de ibland kanske också misstror varandra. 
 
   Leif Lewin säger i boken Democratic Accountability (2007) följande: ”The 
classic distinction between politics and administration – wherein politicians make 
the decisions and bureaucrats immaculately implement them – paints a naïve and 
idyllic picture.” (s. 116). Ja, den traditionella bilden av klara gränser är nog mogen 
för avskrivning. Men bilden är kanske inte så enkel som Lewin säger i följande 
mening: ”It is actually the bureaucrats who are in command.” Jag menar att 
tjänstemännen har ett betydande inflytande, de är kanske ibland ”in command”, 
men politikerna har ändå ett avgörande inflytande över beslutens innehåll. Då det 
gäller resultatstyrning är emellertid min bild att tjänstemännen i hög grad är ”in 
command”. Detta till följd av större kunnande och erfarenhet av förvaltningens 
sätt att arbeta, men också till följd av att politikerna prioriterar andra uppgifter. 
 
   Sannolikt kommer vi att finna en sådan prioritering också i framtiden. Den 
förvaltningspolitiskt intresserade medborgaren kan naturligtvis tycka att ett 
statsråd borde ägna mycket tid och intresse åt förvaltning, åt ”sina” myndigheter, 
delta i möten, läsa rapporter, inte i sammandrag utan i sin helhet, besöka 
myndigheterna och på så sätt få en ingående bild av myndigheternas arbete. Men 
politikernas vardag är och förblir annorlunda. De har betydande svårigheter att 
klara olika krav och förväntningar, detta också om de i hög grad bryter mot de 
regler för arbetstid och ledighet som gäller för andra grupper. Ett statsråd i 
Sverige, liksom i andra länder, har flera arbetsplatser utöver Regeringskansliet, i 
Riksdagen, i partiorganisationen, i massmedia – och i ”Bryssel”. 
 
   Det skulle vara enkelt att använda etiketten ”Det frånvarande statsrådet” vid en 
beskrivning av statsrådens medverkan i resultatstyrningen. Enkelt, men inte 
rättvist, ty det är ändå statsråden, regeringen, som fattar besluten och har ansvaret 
för dem. Och som faktiskt också är intresserade av förvaltningens arbete av det 
enkla skälet att de vill ha en väl fungerande förvaltning som på ett effektivt och 
bra sätt fullgör de uppgifter som regering och riksdag har beslutat om.  

 

         5.3  ATT FÖRVERKLIGA EN REFORM 
 
”Reformer löser ibland problem, men de kan också skapa problem” säger Nils 
Brunsson (Brunsson-Olsen (red.) i Makten att reformera, s. 37). Om vi ser tillbaka 
till 1970- och 1980-talen, då begreppet förvaltningspolitik började växa fram, kan 
man verkligen tala om en rad problem att lösa i den offentliga sektorn. Jag har 
tidigare i kap. 2 nämnt om fyra sådana problem, nämligen resursproblem, 
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kostnadsproblem, effektivitetsproblem och byråkratiproblem. Många talade om en 
förtroendekris för den offentliga sektorn. I den allmänna debatten framhölls att 
den offentliga sektorn måste förnyas och effektiviseras och att styrningen av 
myndigheterna måste förbättras. 
 
   Genom olika beslut under 1980- och 1990-talen skedde också olika 
förändringar, bl.a. i fråga om ledning och styrning av den statliga förvaltningen. 
Riksdag och regering skulle ange övergripande mål och huvudsaklig inriktning för 
den statliga förvaltningen, medan myndigheterna skulle få ett ökat ansvar för att 
driva verksamheten. Mål skulle sättas av regering och riksdag men myndigheterna 
skulle ha frihet att välja medel för att nå målen. Resultaten skulle följas upp och 
resultatstyrningen utnämndes till att vara det styrverktyg som statsmakterna var 
mest intresserad av. 
 
   Har då resultatstyrningen löst några problem? Eller har den kanske skapat nya 
problem? Det är inte lätt att kort och klart besvara de frågorna eftersom 
resultatstyrning bara är ett inslag bland flera i utvecklingen inom den statliga 
sektorn.  Andra faktorer, såsom politiska värderingar, samhällsekonomiskt och 
statsfinansiellt läge, sysselsättning m.m. spelar sannolikt en mera avgörande roll 
för förvaltningens utveckling, och det är svårt att gradera vilken roll olika faktorer 
har. Till det kommer att resultatstyrningen är en av flera styrformer. Vi måste 
också bedöma de olika styrformerna som en helhet. 
 
   Vi har emellertid nu 15 – 20 års erfarenhet av resultatstyrningsmodellen och kan 
notera såväl positiva som negativa erfarenheter. Det finns flera exempel på bra 
resultat, men det finns också exempel på mindre bra resultat och framför allt 
exempel på outnyttjade möjligheter. Resultatstyrningen har, enligt min mening, 
utvecklats och förändrats, och grundtanken – resultattänkande – måste fortfarande 
vara ett viktigt inslag i förvaltningspolitiken. Det finns dock svagheter i modellens 
nuvarande utformning och tillämpning.  Till det mest positiva hör enligt min 
mening att reformen medverkat till ett större inslag av resultattänkande i 
myndigheternas verksamhet, till det mest negativa hör att styrningen fått en alltför 
detaljerad och formell utformning, att den medfört ett administrativt merarbete, 
merarbete eftersom insamlad information inte utnyttjats på det sätt den borde. 
 
   Många menar att man har inte tillräckligt utvecklat modellen under de åren. 
Man har inte lärt sig, man har inte förändrat systemet på basis av erfarenheterna, 
säger exempelvis Bengt Jacobsson och Göran Sundström och även Stefan 
Lindström talar om bristande förmåga till inlärning. 
 
   Jag kunde under min granskning konstatera att också omkring år 2005 fanns 
många av de problem som fanns i början – mitten av 1990-talet. Det gällde 
exempelvis regleringsbrevens utformning och innehåll med oklara och delvis 
motsägande målangivelser. Samtidigt kunde jag notera att åtskilliga inom 
myndigheterna var mera positiva till regeringens målangivelser under senare år. 
”Man har lärt sig” menade såväl politiker som tjänstemän inom riksdag, 
regeringskansli och myndigheter. ”Det har blivit bättre”. Och nästan alla var 
positiva till mål- och resultatdialogerna. 
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   Jag menar att man har lärt sig - i teknisk mening. Man har lärt sig att skriva och 
läsa regleringsbrev, att förbereda och genomföra mål- och resultatdialoger. Och 
eftersom regleringsbreven i väsentliga delar är oförändrade flera år i följd borde 
man rimligen ha lärt sig något. Men i ett avgörande avseende har man inte lärt sig, 
i vart fall inte tillräckligt. Det gäller att följa egna beslut. Det sägs i 
Regeringskansliets handledningar att ett regleringsbrev bör vara kortfattat, att man 
bör undvika alltför många generella krav, återrapporteringskrav och uppdrag. 
Ändå gör man så. Och fortfarande formuleras otydliga och orealistiska mål. Det 
finns exempel på ”triviala, okontroversiella, apolitiska och vaga” mål (se i kap. 3, 
Tom Christensen m.fl.). Det finns kanske inte många sådana exempel. Men för 
många. 
 
   Varför har reformen inte lyckats till fullo?  Det finns de som menar att hela 
resultatstyrningsmodellen är ett systemfel. Resultatstyrning är inte någon bra 
metod för att styra offentlig verksamhet. Som framgått tidigare delar jag inte den 
uppfattningen. Resultatstyrningen – liksom andra styrmodeller – har förtjänster 
och brister, men den är ett viktigt inslag i all styrning, också inom offentlig sektor. 
Det finns andra som menar att nuvarande resultatstyrningsmodell präglas av ett 
genomförandefel. Den implementerades, införlivades, i den svenska förvaltnings-
modellen, i förvaltningens vardagsarbete, på fel sätt. Den var inte tillräckligt 
genomtänkt, den hade föregåtts av en annan liknande modell som inte hade 
lyckats och många menade att nu gjordes bara ett nytt försök av samma slag som 
tidigare. Den hade inte tillräckligt stöd bland politiker och ledande tjänstemän. 
 
   Det ligger något i dessa argument, fast jag menar ändå att reformen kom vid rätt 
tidpunkt och att den i huvudsak var väl genomförd. Den föregicks också av 
omfattande utbildning och information. Däremot hade den inte tillräckligt stöd 
bland politiker och ledande tjänstemän – en oundgänglig förutsättning för att en 
reform skall nå framgång. 
 
   Jag vill emellertid i första hand tala om ett utnyttjandefel. Dels har reformen 
överutnyttjats. Det har formulerats för många och för detaljerade mål, för många 
krav och uppdrag. Myndigheterna är tillbaka i detaljstyrning. Systemet är 
överbelastat. Regeringen styr för mycket. Det finns för många ”systemkramare”, 
”indikatorkramare” och ”more of the same-tänkare” inom Regeringskansliet och 
vissa myndigheter. Dels har reformen underutnyttjats. Ett centralt inslag i 
reformen, granskning och analys av resultat och måluppfyllelse, har använts för 
litet. Riksdag och regering har i för liten grad arbetat med uppföljning och 
utvärdering. Arbetet har inte bedrivits med tillräcklig ”verklighetsförankring och 
pragmatism”. Reformen har inte verksamhetsanpassats till de olika 
myndigheternas förutsättningar, vilket angavs som en förutsättning då reformen 
tillkom. 
 
   Inom EU talar man ibland om ett implementeringsunderskott som en 
beskrivning av skillnaden mellan av EU fattade beslut och antalet genomförda och 
korrekt tillämpade beslut i medlemsländerna. Finns det ett implementerings-
underskott, kanske t.o.m. ett implementeringsmisslyckande, i svensk förvaltning 
då det gäller reformer och beslut rörande förvaltningens sätt att arbeta?  I så fall 
varför och på vilken nivå? En styrningsreform kan fungera endast om den har stöd 
av såväl politiker som tjänstemän. 
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    Bengt Jacobsson ställde i sin studie Hur styrs förvaltningen? (1984) frågan 
”Vem älskar regeringsformen?” Man kan också fråga sig: ”Vem älskar 
resultatstyrningen?” Ett svar skulle kunna vara riksdagen som fattat beslut om 
denna styrmodell, dels i form av mera omfattande och principiella beslut åren 
1987 och 1998, dels i form av årliga beslut i samband med budgetbehandlingen. 
Ett annat svar skulle kunna vara regeringen, som i nämnda proposition år 1998 
deklarerade att ”styrformen är väl lämpad för den svenska förvaltningsmodellen 
och för att uppfylla kraven på effektivitet i statens verksamhet”. (prop. 
1997/98:136, s. 43) och att resultatstyrningen även i fortsättningen bör ”vara ett av 
regeringens främsta redskap för att få en effektiv förvaltning som arbetar i 
enlighet med de politiska målen och prioriteringarna” (s. 42). Samma budskap har 
också funnits i de årliga budgetpropositionerna. Ett tredje svar skulle kunna vara 
Regeringskansliet, framför allt Finansdepartementet, som alltsedan slutet av 
1980-talet har arbetat på att utveckla resultatstyrningen och att ge ut 
handledningar etc. om hanteringen av olika steg i styrprocessen. Ett fjärde svar 
skulle kunna vara myndigheterna, som inte bara tillämpat modellen utan också 
fullgjort eget utvecklingsarbete och fördjupat resultattänkandet inom den egna 
myndigheten. Några myndigheter har varit särskilt aktiva i det arbetet. Ett femte 
svar skulle kunna vara konsulter och forskare som i resultatstyrningen funnit en 
marknad för insatser i syfte att förnya och utveckla den offentliga förvaltningen. 
 
    Min studie visar emellertid att kärleken inte är så djup och varaktig inom någon 
av de nämnda grupperna. Visst finns det ”älskare” inom alla grupperna, många 
som säger att resultatstyrningen är ett bra och nödvändigt styrmedel och tillägger 
att resultatstyrningen också i framtiden måste vara ett centralt inslag i den statliga 
förvaltningens arbete. De brukar också betona att det inte finns några bra 
alternativa styrmetoder. Jag menar att en reformerad resultatstyrning också i 
framtiden bör vara ett av flera styrmedel, men att utvecklingsarbetet – som det 
hette då modellen tillkom i slutet av 1980-talet – bör präglas av ”verklighets-
förankring och ett stort mått av pragmatism”. 
 
   I en amerikansk studie av resultatstyrning (Frederickson, Measuring the 
performance of the hollow state) finns en formulering som kan gälla också för 
svensk förvaltning. De talar om ett idealiserat och ett mindre idealiserat synsätt på 
styrning och konstaterar att resultatstyrningens problem  bl.a. beror på för höga 
förväntningar på modellen. I Sverige finns kanske två problem, en grupp med för 
höga förväntningar, en annan grupp med för låga förväntningar. 
 
 

5.4  DEN OFÄRDIGA FÖRVALTNINGSPOLITIKEN 
 
”Förvaltningspolitiken är under förfall” menade en av myndighetscheferna under 
mina samtal. Det är ett hårt omdöme. Mycket har ändå hänt under de senaste 20 
åren genom olika riksdags- och regeringsbeslut och genom myndigheternas eget 
förändringsarbete. Men program är en sak, verklighet är en annan. Det framgår av 
min egen studie och av andra rapporter. 
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    Förvaltningspolitiken har under de senaste 20 åren präglats av många 
ansatser – men också av många ofullbordade insatser. Det har gjorts flera 
utredningar, det har kommit många program och lägesrapporter och det har varje 
år sagts att frågor är ”under beredning”. Men det har inte varit mycket av politisk 
debatt. Politikerna har endast varit intresserade av några delfrågor, inte av mera 
principiella frågor. Det har samtidigt funnits mycket av spänningar, av maktkamp, 
mellan olika idéer och intressen, mellan olika delar av Regeringskansliet, mellan 
Finans- och fackdepartementen, främst mellan tjänstemän på olika nivåer. 
 
    Dåvarande regering framhöll i budgetpropositionen för år 2002 i ett avsnitt om 
utvecklingen av Regeringskansliet bl.a. att detta var ”en komplicerad uppgift 
som kräver långsiktighet, uthållighet och målmedvetenhet” (prop. 
2001/2002:1, s. 42). I en senare proposition talades om att förvaltningspolitiken 
skall präglas av kontinuitet och långsiktighet. 
 
    Förvaltningspolitiken kan inte sägas ha präglats av långsiktighet, uthållighet 
och målmedvetenhet. Detta kan belysas på flera sätt. 
 
    Ett sätt är att se på förvaltningspolitikens placering inom regeringen, vilka 
departement inom regeringen som har haft ansvar för förvaltningspolitik. De 
frågorna har hanterats inom Statsrådsberedningen, inom Justitiedepartementet, 
inom Civildepartementet och främst inom Finansdepartementet, där framför allt 
budgetavdelningen har utgjort ett kraftcentrum, men också inom andra 
avdelningar inom detta departement. Ofta har olika delfrågor handlagts inom olika 
departement, något som lett till revirbevakning, maktkamper och motstridande 
signaler. 
 
    Ett annat sätt är att se på hur många statsråd som under åren 1982 – 2006 med 
olika titlar och departementsplacering varit ansvariga för förvaltningspolitik. Det 
är nio statsråd under dessa 24 år, sålunda en relativt hög ”omsättning” av statsråd. 
Under den period jag granskat fanns ett statsråd åren 2002-2004, ett annat åren 
2004-2006. Några har varit departementschefer, flertalet har varit statsråd inom 
något departement med förvaltningspolitik som ett av flera ansvarsområden. 
Endast ett statsråd har haft en titel som inkluderar ordet förvaltning, nämligen 
demokrati- och förvaltningsminister. 
 
    Ett tredje sätt är att se på vilka myndigheter som under samma tid har haft 
ansvar för olika delar av förvaltningspolitiken, några under hela tiden, andra under 
delar av tiden. Den listan kan göras olika lång beroende på hur man vill definiera 
förvaltningspolitik, men jag vill utan att vara fullständig nämna några 
myndigheter: Ekonomistyrningsverket (ESV), Personalutbildningsnämnden 
(PUN), Riksrevisionsverket (RRV), Riksrevisionen (RiR), Statens förnyelsefond, 
Statens institut för personalutbildning (SIPU), Statskontoret, Statskonsult, Statens 
personalnämnd, Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR)  och Verket för 
förvaltningsutveckling (Verva). Särskilt bör noteras KKR och Verva, där KKR 
tillkom år 1999 som en följd av Förvaltningspolitiska kommissionens arbete för 
att år 2006 ersättas av Verva. 
 
    Detta kan man knappast kalla för långsiktighet, uthållighet och mål-
medvetenhet. 
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    På en punkt kan man möjligen tala om uthållighet och det är formuleringarna 
om statsförvaltningen i budgetpropositionerna. Där brukar det talas om att målet 
är att skapa en effektiv statsförvaltning med hög produktivitet, god kvalitet och 
bra service, en statsförvaltning som uppfyller höga krav på rättssäkerhet, 
effektivitet och demokrati. Där brukar också talas om att ”det förvaltningspolitiska 
handlingsprogrammet har fått ett brett genomslag i statsförvaltningen” och att 
”arbetet med att utveckla styrning och ledning inom förvaltningen fortsätter”. 
Samtidigt brukar det sägas att ”behovet av utvecklingsinsatser är fortsatt stort”. 
 
    Min slutsats är att resultatstyrning i sin nuvarande tillämpning inte bör betraktas 
som "den mest intressanta metoden". Det bör inte heller någon annan enskild 
metod göra. Styrning bör ske i samverkan mellan flera metoder. Mål och resultat, 
uppföljning och utvärdering bör i framtiden vara viktiga inslag i all styrning. Men 
styrning bör inte avse alla detaljer, det finns ett värde med myndigheter som 
fullgör politiskt beslutade verksamheter under betydande frihet och ansvar. 
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BILAGA 
 

 
GRANSKADE MYNDIGHETER 
 
 
Redogörelsen för myndigheterna och deras verksamhetsområden bygger främst på 
officiellt tryck, instruktioner, arbetsordningar m.m. samt regeringsförslag och 
utskottsbetänkanden, regleringsbrev och årsredovisningar. Mina samtal med 
medarbetare på olika nivåer inom myndigheterna har också gett en mera personlig 
bild. Min granskning och analys omfattar åren 2002 – 2006. Följande redogörelse 
baseras i första hand på läget i slutet av år 2005. 
 
 
Tullverket 
 
Tullverket är den centrala förvaltningsmyndigheten på tullområdet. Tullverket 
skall fastställa och uppbära tullar, mervärdeskatt och andra skatter och avgifter 
samt övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet. Dock har en annan 
myndighet, Kustbevakningen, ansvar för tullkontrollen till sjöss. Tullverket har i 
övrigt ett nära samarbete med Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Polisen. 
 
    Tullverket ingår i politikområdet Skatt, tull och exekution. Målet för det 
politikområdet är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra 
till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka 
brottslighet (version 2006). Verksamhetsområdet Tull är indelat i två verk-
samhetsgrenar, dels In- och utförselrestriktioner med processen Brotts-
bekämpning, dels Uppbörd med processen Effektiv handel. 
 
    Tullverket är en myndighet under Finansdepartementet och inom riksdagen 
svarar Skatteutskottet för Tullverkets anslag m.m. (Jag använder genomgående 
formuleringen under Finansdepartementet etc. för att därmed ange vilket 
departement som närmast svarar för respektive myndighet. Formellt hör ju alla 
myndigheter under regeringen.) 
 
    Tullverket har en styrelse med begränsat ansvar. Generaltulldirektören är 
ordförande i styrelsen och tillika chef för myndigheten. Styrelsen består av sju 
ledamöter. Vid myndigheten finns också en överdirektör. 
 
    Revisionen har lämnat revisionsberättelse utan invändning för tre av de berörda 
åren. För år 2004 fick Tullverket en oren revisionsberättelse. Verket hade 
överskridit anslaget för hantering av EU-avgifter och inte inkommit med någon 
begäran om ändring av anslaget. Regeringen ansåg, i likhet med revisionen, att det 
är otillfredsställande att verket inte har haft rutiner för att följa anslagsutnyttjandet 
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och framhöll att Tullverket måste vidta åtgärder för att något liknande inte 
inträffar igen. 
    Tullverket har under senare år påverkats av många omvärldsförändringar, t.ex. 
EU-utvidgningen och integrationen av ekonomi och handel, ökade trafikströmmar 
och ökat tryck från organiserad brottslighet, främst ökad smuggling av narkotika 
men också av alkohol och tobak. Tullverkets verksamhet är arbetsintensiv och i 
hög grad beroende av teknikutvecklingen, framför allt av datorstöd. 
 
    År 2004 genomfördes efter en intern utredning - Framtidens tullverk – en 
omfattande organisationsförändring. Syftet med den nya organisationen var att få 
en mera modern, flexibel och effektiv verksamhet med uppdragsstyrt och 
projektorienterat arbetssätt. Syftet var också att skapa ett ekonomiskt utrymme för 
satsningar inom vissa prioriterade områden som IT och kompetensutveckling, 
liksom för att möta generella besparingskrav. Antalet anställda minskade från ca 
2.600 till ca 2.100 och antalet orter med fast bemanning från 42 till 29. Samtidigt 
försvann den tidigare uppdelningen i regioner. 
 
    Tullverket har nu en organisation som är baserad på processer ur ett 
kundorienterat perspektiv. Det operativa arbetet är processtyrt med processägare 
som har ansvar för olika delar av verksamheten. Tullverkets huvudkontor, som 
finns i Stockholm, svarar för strategisk ledning samt policy- och normgivning. 
Vid huvudkontoret finns också ett antal funktioner för information, rättsfrågor, 
internrevision m.m. Dessutom finns ett antal kompetenscentra med ett nationellt 
ansvar för olika processer och för strategisk utveckling, ekonomistöd och service 
samt för personal- och kompetensförsörjning. Slutligen finns lokala tullkontor 
över hela riket. 
 
    Generaltulldirektören fastställer en verksamhetsplan för det kommande året. I 
denna plan specificeras mål och uppdrag för varje process, liksom budget för 
verksamheten. Målen preciseras inom fem fokusområden gemensamma för hela 
verksamheten. Uppföljning av nådda resultat sker löpande med särskilda 
tertialvisa totaluppföljningar som redovisas för verksledningen. Systemet betonar 
den höga grad av resultatorientering som numera gäller inom ett tidigare ganska 
”traditionellt” arbetande verk. 
 
Försvarets materielverk (FMV) 

  
 Försvarets materielverk (FMV) är en avgiftsfinansierad central 
förvaltningsmyndighet med uppgift att anskaffa, vidmakthålla och avveckla 
materiel och förnödenheter på uppdrag av Försvarsmakten. Verket skall också 
biträda Försvarsmakten i fråga om långsiktig materielförsörjningsplanering och 
materielsystemkunskap. 
 
    FMV ingår i politikområdet Totalförsvar, vilket i sin tur består av två 
verksamhetsområden, Det militära försvaret och Det civila försvaret. Det militära 
försvaret, som hanterar ca 99 procent av försvarsanslaget, omfattar för FMV:s del 
verksamhetsgrenarna Anskaffning, Ledningsstöd, Driftsstöd och Internationella 
materielsamarbeten och industrifrågor m.m. En mindre del av FMV:s verksamhet 
ingår också i politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra 
påfrestningar. 
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    FMV är en myndighet under Försvarsdepartementet och inom riksdagen svarar 
Försvarsutskottet för FMV:s anslag m.m. 
 
    FMV har en styrelse med fullt ansvar. Styrelsen består av sex ledamöter och har 
en extern ordförande. FMV:s generaldirektör skall leda och ansvara för 
verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Vid verket finns också en 
överdirektör. 
 
    FMV hade år 2005 ca 2.000 anställda, men som en följd av olika försvarsbeslut 
kommer en betydande minskning att ske de närmaste åren. Huvudkontoret finns i 
Stockholm, men verksamhet bedrivs på flera orter runt om i landet, bl.a. vid ett 
antal s.k. resursplatser för provning av försvarsmateriel. 
 
    Revisionen har lämnat revisionsberättelse utan invändning för de berörda åren. 
 
    FMV är en självständig civil myndighet men också en del av 
”försvarsfamiljen”. Något kort bör därför sägas om denna familj. Det militära 
försvaret är organiserat i en myndighet, Försvarsmakten, med överbefälhavaren 
som chef. Den myndigheten tillkom år 1994 genom en sammanslagning av ett 
hundratal försvarsmyndigheter. Dessutom finns ett antal stödmyndigheter, 
totalförsvarsgemensamma myndigheter, nämligen Försvarets materielverk, 
Försvarshögskolan, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut och 
Totalförsvarets pliktverk. Också Fortifikationsförvaltningen hör till gruppen, men 
den myndigheten hör till politikområdet Effektiv statsförvaltning och är en 
myndighet under Finansdepartementet. 
 
    FMV ingår i en omfattande, komplicerad och svårstyrd verksamhet. Hela det 
svenska försvaret har starkt förändrats i omfattning och inriktning under senare år. 
Ett antal riksdagsbeslut, det senaste större beslutet år 2004, har medfört en 
omställning från ett invasionsförsvar till ett nätverksbaserat insatsförsvar och en 
stegvis minskning av de ekonomiska ramarna, något som i hög grad har påverkat 
och kommer att påverka FMV. 
 
    De stora förändringarna ställer höga krav på riksdag, regering/regeringskansli 
och myndigheter. Det borde egentligen finnas goda förutsättningar att uppfylla de 
kraven, ty ingen samhällssektor är så fylld av planeringar och utredningar, av 
allmänpolitiska och säkerhetspolitiska bedömningar, av perspektivplaner och 
materielplaner som försvaret. Likväl finns många kritiska röster som talar om 
bristande styrning, uppföljning och kontroll, otillräcklig resultatredovisning m.m. 
 
    Detta kan ha flera orsaker. Visserligen gäller också på detta område att 
myndigheterna har stor frihet att välja medel och sätt att genomföra riksdagens 
och regeringens beslut, men försvaret är ändå i långt högre grad än andra statliga 
verksamheter detaljstyrt. Riksdagen styr inriktningen av försvaret, men 
bestämmer också om försvarets grundorganisation, om vilka myndigheter, 
förband och skolor som skall finnas och var de skall vara lokaliserade. Riksdagen 
beslutar om mål inte bara på politikområdesnivå utan också på 
verksamhetsområdesnivå. Riksdagen vill dessutom ha inflytande t.ex. i frågor 
rörande försvarsmateriel. Regeringen fattar en lång rad av beslut genom 
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organisering och planeringsprocesser, bl.a. när det gäller materielförsörjningen, 
och styr verksamheten genom många uppdrag och återrapporteringskrav. 
Samtidigt har Försvarsmakten genom sitt kunskaps- och informationsövertag en 
stark ställning. Den informella dialogen mellan regering/regeringskansli och 
myndigheter är mera omfattande på detta område än på andra områden. Det är, på 
någon nivå, dagliga kontakter mellan Försvarsdepartementet och Försvarsmakten 
och det finns många gemensamma arbetsgrupper. Dessutom förekommer ofta 
växeltjänstgöring, i vart fall i den meningen att anställda vid Försvarsmakten 
under kortare eller längre tid tjänstgör vid Försvarsdepartementet. 
 
    Det är i detta kraftfält som FMV har att arbeta. FMV skall – efter beställning av 
Försvarsmakten – svara för försvarets materielförsörjning, vapen, utrustning, 
transportmedel, och förbrukningsmateriel, till försvarets mark-, sjö- och 
luftstridskrafter. FMV får alltså inga direkta anslag, utan finansierar verksamheten 
genom avgifter från Försvarsmakten, avgifter som under senare år motsvarat 
närmare hälften av hela försvarsanslaget. FMV fick emellertid år 2006 ett eget 
anslag om 90 milj. kr. för internationella materielsamarbeten m.m. FMV kan 
också erbjuda tjänster inom den civila säkerhetssektorn och dessutom stödja 
svensk försvarsindustri genom exportfrämjande verksamhet. 
 
    Försvarsmaktens beställningar sker inom ramen för en investeringsplan. FMV 
har ett uppdragsorienterat och projektorienterat arbetssätt. Beställningar växer 
fram i ett nära samarbete mellan FMV, Försvarsmakten och Regeringskansliet, 
dock sker stora eller politiskt känsliga beställningar först efter beslut av 
regeringen. Försvarets materielförsörjning arbetar i ett långsiktigt perspektiv, men 
de många försvarsbesluten under senare år med följande besparingar och 
omorganisationer har medfört ryckighet och osäkerhet i planeringen. 
Försvarsmakten ålades år 2003 en begränsning av anslagsutnyttjandet på 
materielanslaget, vilket för FMV innebar en kraftig minskning av beställningar, 
omförhandlingar av avtal, senareläggning av leveranser och beställningar. 
 
    En rad beslut och utredningar åren 2004-2006 har haft samma prägel. I 
Försvarsförvaltningsutredningens betänkande En effektiv förvaltning för 
insatsförsvaret sägs bl.a.: ”En förändrad materiel- och teknikförsörjningsprocess 
bör införas. Mängden egenutvecklad materiel bör minska, särpräglade krav 
undvikas och färdigutvecklad materiel utgöra förstahandsalternativet vid 
anskaffning. En förändrad ansvarsfördelning mellan myndigheterna och industrin 
föreslås. Materielförvaltningens organisation bör omstruktureras i enlighet med 
detta.” (SOU 2005:96, s. 8). Kommande riksdagsbeslut torde komma att bygga på 
den grunden. 
 
    FMV är en förvaltningsmyndighet, men liknar på många sätt ett industriföretag 
med hög teknisk kompetens och företagsekonomiskt tänkande. I olika 
strategidokument betonas affärsmässighet och systemkunnande, effektivitet och 
produktivitet. Myndighetens organisation är också präglad av detta. FMV har 
ingen traditionell avdelningsindelning, man talar i stället om kravställare och 
genomförare och om operativ verksamhetsledning för uppdrag, produktion, 
process och resurs och om huvudenheter för marknad, systemområden, 
systemteknik och gemensamma kompetenser. 
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    FMV använder styrkort för att styra verksamheten mot myndighetens 
strategiska mål. I styrkortet används nyckeltal från olika utgångspunkter: 
Kund/ägare, arbetssätt/effektivitet, medarbetare/kompetens, utveckling och 
ekonomi. 
 
    FMV använder också resultatkontrakt. Detta kontrakt sluts mellan styrelse och 
generaldirektör, men utgör sedan grunden för verksamheten inom myndigheten 
med dess rollbaserade ansvarsfördelning. I kontraktet nämns ett antal strategiska 
mål, t.ex. ett effektivt resursutnyttjande, full kostnadstäckning och hög säkerhet i 
produktionsplaner och prognoser, utveckling av former för uppdragsstyrning och 
finansiering samt av ett kvalitetssäkert, miljömedvetet och processorienterat 
arbetssätt med tydligt verksamhets- och kostnadsansvar. Dessutom sägs att FMV 
skall verka för ökad jämställdhet och motverka diskriminering. För vart och ett av 
målen anges nyckeltal och målvärde, t.ex. nämns i versionen för år 2006 i vilken 
grad en aktivitet skall öka eller minska jämfört med år 2005. 
 
Sida 
 
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) är central 
förvaltningsmyndighet för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete. Sida skall 
också – i den omfattning som regeringen beslutar – medverka i 
utvecklingssamarbete genom EU och internationella organ. 
 
    Sida ingår i politikområdet Internationellt utvecklingssamarbete. 
Verksamhetsområdet, som har samma benämning, omfattar tio 
verksamhetsgrenar. Sida har också verksamhet inom politikområdet Utrikes- och 
säkerhetspolitik och dess två verksamhetsområden Freds- och säkerhetsfrämjande 
verksamhet samt Samarbete inom Östersjöregionen. 
 
    Sida är en myndighet under Utrikesdepartementet och inom riksdagen svarar 
Utrikesutskottet för Sidas anslag m.m. 
 
    Sida har en styrelse med begränsat ansvar. Generaldirektören är ordförande i 
styrelsen och tillika chef för myndigheten. Vid myndigheten finns också en 
överdirektör. Styrelsen skall bestå av ordförande och högst tio ledamöter. 
Styrelsen skall förutom om budgetunderlag och årsredovisning besluta om 
myndighetens utvärderingsplan och om riktlinjer för viktigare områden inom 
myndighetens verksamhet. Vid Sida finns också en forskningsnämnd med högst 
elva ledamöter. Denna nämnd skall besluta om stöd till internationella 
forskningsprogram och om stöd till forskning i Sverige om utvecklingsländerna. 
 
    Sida hade år 2005 ca 570 anställda vid huvudkontoret i Stockholm. Härtill 
kommer ett 20-tal i Härnösand och på Gotland samt ca 180 på ambassader och 
sektionskontor och ytterligare ca 100 nationella programhandläggare vid 
ambassader. De är formellt anställda vid ambassaderna, men med uppgifter inom 
biståndsområdet. Sida är organiserat i 14 avdelningar och två sekretariat. Några 
avdelningar svarar för olika geografiska områden, andra för olika program- och 
ämnesområden. Förvaltningen av det svenska biståndet sker alltså till stor del via 
de svenska ambassaderna, detta till följd av ett riksdagsbeslut som säger att 
utvecklingssamarbetet är en del av den svenska utrikespolitiken och att Sidas 
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biståndskontor skall integreras i ambassadernas verksamhet. Skälet för detta var 
också att helhetsperspektivet skulle bättre beaktas och fältadministrationen bli 
effektivare. Chefen för ambassaden har det övergripande ansvaret, men såväl UD 
som Sida utfärdar direktiv för verksamheten. 
 
    Revisionen har lämnat revisionsberättelse utan invändning för de berörda åren. 
Sidas verksamhet har behandlats bl.a. i en rapport från Riksrevisionens 
effektivitetsrevision (Bistånd via ambassader), en rapport från Statskontoret 
(Sveriges internationella utvecklingssamarbete)  samt en rapport från riksdagens 
Utrikesutskott (Uppföljning av det multilaterala utvecklingssamarbetet). 
 
    För att få en bild av Sidas roll bör först något kort sägas om biståndspolitiken 
och om uppdelningen i bilateralt och multilateralt bistånd. 
 
    Det internationella utvecklingssamarbetet bygger på ett antal internationella 
deklarationer och överenskommelser. Av särskild betydelse är FN:s 
millenniedeklaration år 2000, som anger mål för global utveckling. Deklarationen 
omfattar många områden, bl.a. fred och säkerhet, avrustning, utveckling och 
fattigdomsbekämpning, miljöhänsyn, mänskliga rättigheter, demokrati och god 
samhällsstyrning. Det övergripande målet för denna deklaration är att avskaffa 
fattigdom och hunger i världen med ett delmål att halvera fattigdomen fram till år 
20l5. 
 
    Det svenska utvecklingssamarbetet bygger på denna deklaration och på en av 
riksdagen år 2003 beslutad politik för global utveckling. Målet för det svenska 
biståndet är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att 
förbättra sina levnadsvillkor. Biståndspolitiken skall utgå från ett 
rättighetsperspektiv och från de fattigas perspektiv. 
 
    Den svenska biståndspolitiken bör enligt riksdagsbeslutet omfatta alla 
politikområden, vilket medför att den har nära kopplingar till exempelvis 
säkerhets- och försvarspolitik, handels-, jordbruks-, miljö-, folkhälso- och 
migrationspolitik. Det betonas att politiken skall vara samordnad och samstämd. 
 
    Den svenska biståndsramen uppgår år 2006 till drygt 28 miljarder kronor, vilket 
motsvarar en procent av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI). Det 
innebär en klart högre nivå än tidigare år under 2000-talet, då biståndsramen i 
regel motsvarade ca 0.8 procent av BNI. Det svenska biståndet sker nästan enbart 
i form av gåvobistånd till enskilda länder, internationella organisationer och 
enskilda organisationer. Stöd kan utgå som generellt stöd, projektstöd, stöd till 
sektorsprogram samt för skuldavskrivning. 
 
    Biståndet kanaliseras i huvudsak genom Utrikesdepartementet (UD) och Sida. 
Det finns ytterligare några myndigheter inom biståndsområdet, nämligen Nordiska 
Afrikainstitutet, Folke Bernadotteakademien och fr.o.m. år 2006 Institutet för 
utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (Sadev). Den senare nya 
myndigheten skall analysera och utvärdera både bilateralt och multilateralt 
bistånd. Dessutom får Riksrevisionen ramanslag för internationella uppdrag. 
 



 197

    Riksdagen fastställer de övergripande politiska målen och biståndsbudgeten, 
medan regeringen beslutar om politiken för olika geografiska områden och 
ämnesområden. Sida får i regleringsbrev och skrivelser riktlinjer för den operativa 
biståndsverksamheten. 
 
    UD är huvudman för utvecklingssamarbetet, men flera andra departement är 
involverade, bl.a. finans-, jordbruks-, närings-, social-, utbildnings- och kultur- 
samt miljö- och samhällsbyggnadsdepartementen. En lång rad av internationella 
organ och flera svenska myndigheter är också involverade, liksom kommuner, 
näringsliv och enskilda organisationer. Samordningen mellan olika mål, program 
och insatser kan ibland vara komplicerad. 
 
     Ansvarsfördelningen mellan UD och ”huvudmyndigheten” Sida är annorlunda 
än vad som allmänt gäller inom statsförvaltningen. Detta är främst en följd av 
uppdelningen i bilateralt och multilateralt bistånd. Det multilaterala biståndet, som 
UD huvudsakligen svarar för, har under senare år uppgått till ungefär 30 procent 
av det totala biståndet, medan det bilaterala biståndet, som Sida svarar för, har 
utgjort den största andelen, ca 70 procent. Sida medverkar emellertid efter 
regeringsbeslut också i handläggningen av frågor som rör svenskt samarbete med 
mellanfolkliga organisationer. För Sida gäller på samma sätt som för FMV att det 
förekommer dagliga kontakter mellan departement och myndighet samt att det 
finns gemensamma arbetsgrupper och växeltjänstgöring mellan UD och Sida. 
 
    Det sker alltså en omfattande bidragshantering inom UD. Departementet svarar 
inte bara för utvecklings- och biståndspolitiska frågor utan också för ansökningar, 
utbetalningar m.m. till olika mellanstatliga organ, till FN:s olika 
utvecklingsprogram och till EU:s utvecklingsfond samt till världsbanksgruppen, 
regionala utvecklingsfonder och Internationella valutafonden. 
 
Socialstyrelsen 
 
Socialstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för verksamhet som rör hälso- 
och sjukvård, tandvård, socialtjänst, hälsoskydd och smittskydd samt 
epidemiologi. Socialstyrelsen har också ett samlat sektorsansvar för 
handikappolitiken i vård och omsorgsfrågor. Myndigheten skall verka för god 
hälsa och social välfärd samt omsorg och vård av hög kvalitet på lika villkor för 
hela befolkningen. 
 
    Socialstyrelsen skall som nationell expert- och tillsynsmyndighet genom 
normering, tillsyn och kunskapsutveckling och kunskapsförmedling påverka 
huvudmän och yrkesverksamma inom området. Myndigheten skall följa och 
analysera utvecklingen inom de olika verksamhetsområdena, svara för en 
stödjande och granskande tillsyn och följa upp och utvärdera reformer, 
lagstiftning och verksamheter som kommuner, landsting och enskilda huvudmän 
bedriver. 
 
    Socialstyrelsens verksamhet ingår i flera politikområden. År 2006 (vissa 
förändringar av områden och benämningar har skett under åren 2002-2005) 
omfattar Socialstyrelsens verksamhet följande sju politikområden: Hälso- och 
sjukvårdspolitik, Handikappolitik, Äldrepolitik, Socialtjänstpolitik, Folkhälsa, 
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Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar samt 
Utbildningspolitik. Det bör tilläggas att inom områdena Skydd och beredskap 
samt Utbildningspolitik medverkar Socialstyrelsen endast i begränsad omfattning. 
De nämnda sju politikområdena är indelade i 12 verksamhetsområden och 33 
verksamhetsgrenar. 
 
    Socialstyrelsen är en myndighet under Socialdepartementet och inom riksdagen 
svarar Socialutskottet för Socialstyrelsens anslag m.m. 
 
    Socialstyrelsen har en styrelse med begränsat ansvar. Styrelsen, som skall ha 
högst elva ledamöter, leds av en extern ordförande. Generaldirektören är chef för 
myndigheten. Vid myndigheten finns också en överdirektör. Inom Socialstyrelsen 
finns ett antal fristående verksamheter, bl.a. Socialstyrelsens råd för vissa 
rättsliga, sociala och medicinska frågor (rättsliga rådet), Institutet för utveckling 
av metoder i socialt arbete, Donationsrådet, Socialstyrelsens institut för särskilt 
utbildningsstöd samt Nationellt kunskapscentrum för frågor om dentala material. 
 
    Socialstyrelsen har en traditionell myndighetsorganisation med ett antal 
avdelningar och många enheter vid huvudkontoret i Stockholm. Dessutom finns 
sex regionala tillsynsenheter. Socialstyrelsen hade år 2005 ca 550 anställda, varav 
ca 120 arbetade vid de regionala enheterna. 
 
    Revisionen har lämnat revisionsberättelse utan invändning för de berörda åren. 
 
    Socialstyrelsen har en omfattande och komplex verksamhet. Myndigheten 
verkar inom områden som berör alla människor, som omfattar en stor del av den 
offentliga ekonomin och sysselsättningen i landet. Men Socialstyrelsens roll är 
främst att vara nationell expert- och tillsynsmyndighet. Det är kommuner och 
landsting som har huvuddelen av det operativa ansvaret, de planerar, finansierar 
och tillhandahåller vård och omsorg. Det finns oklara gränser mellan olika vård- 
och omsorgsområden och därmed ansvar för olika samhällsinsatser. Det har skett 
betydande förändringar i struktur, tillgänglighet, teknisk och vetenskaplig 
utveckling och dessutom har de samlade kostnaderna stigit starkt under senare år. 
Allt detta gör att vård och omsorg är en svårstyrd verksamhet. 
 
    Hur kan då staten styra en verksamhet som huvudsakligen ombesörjs av 
kommuner och landsting?  Staten – riksdag, regering/regeringskansli och 
myndigheter - kan emellertid påverka utvecklingen på många sätt. 
 
    - Staten kan styra genom lagstiftning. Framför allt bör nämnas Hälso- och 
sjukvårdslagen, som är en ramlag med mål och riktlinjer, och Socialtjänstlagen.  
Också lagar inom näraliggande områden är av stor betydelse, exempelvis kan 
utformningen av socialförsäkringslagar påverka patientströmmar och vårdtaxor. 
    - Staten kan också styra genom att ange allmänna riktlinjer, t.ex. i 
riksdagsuttalanden och regeringspropositioner, riktlinjer som inte är formellt 
bindande, men som ändå brukar få stor tyngd.  
   - Staten kan vidare – och kanske framför allt – styra genom ekonomiska 
styrmedel. Det finns generella och specialdestinerade statsbidrag till kommuner 
och landsting. Under senare år har gjorts flera ”satsningar”. Det har funnits och 
finns överenskommelser mellan staten och de båda kommunförbunden, numera 
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Sveriges Kommuner och Landsting, överenskommelser om en nationell 
handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården, Dagmaröverenskommelser 
om bl.a. vårdgaranti, en tillgänglighetssatsning för att minska väntetiderna inom 
vården, en mångfaldssatsning och en särskild satsning inom psykiatriområdet. 
Sådana överenskommelser om statliga satsningar brukar också innehålla 
bestämmelser om att kommuner och landsting skall tillskjuta mera pengar. 
 

Den formella bilden av en klar gräns mellan statligt och kommunalt ansvar är         
alltså inte lika klar i verkligheten. Staten har betydande möjligheter att påverka   
kommunerna och landstingen. Socialstyrelsen är emellertid endast i vissa 
avseenden en överordnad myndighet, den är främst en expert- och 
tillsynsmyndighet. Vanliga formuleringar i regleringsbrev och beskrivningar av 
Socialstyrelsens verksamhet är att myndigheten skall ”verka för”, ”driva på”, 
”främja”, ”stödja”, ”bidra till” och ”följa upp”. 
 
Högskoleverket 
 
Högskoleverket är central myndighet för frågor som rör universitet och högskolor 
(då jag i fortsättningen ofta bara använder ordet högskola menar jag både 
universitet och högskolor). Verket arbetar med utvärderingar av kvaliteten i 
grundläggande högskoleutbildning och forskarutbildning, med tillsyn över 
verksamheten inom ansvarsområdet samt med uppföljning och information om 
utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete inom högskolan. Verket 
skall också bevaka nationella och internationella tendenser som är av betydelse för 
högskolans verksamhet och svara för statistik om verksamheten vid högskolor. 
 
    Högskoleverket ingår i politikområdet Utbildningspolitik och 
verksamhetsområdet Högskoleverksamhet. Detta område är för Högskoleverkets 
del indelat i tre verksamhetsgrenar. Högskoleverket har nära samarbete med 
universitet och högskolor samt med Myndigheten för nätverk och samarbete inom 
högre utbildning (tidigare Myndigheten för Sveriges nätuniversitet), Verket för 
högskoleservice, Svenska institutet, Centrala studiestödsnämnden, 
Arbetsmarknadsverket, Skolverket och Statistiska Centralbyrån. Det bör tilläggas 
att forskning är ett eget politikområde som omfattar anslag till nationell och 
internationell forskning. Inom det området finns ett antal forsknings- och 
utvecklingsfinansierande myndigheter, vilka också i vissa uppdrag samarbetar 
med Högskoleverket. 
 
    Högskoleverket är en myndighet under Utbildnings- och kulturdepartementet 
och inom riksdagen svarar Utbildningsutskottet för Högskoleverkets anslag m.m. 
 
    Högskoleverket har en styrelse med begränsat ansvar. Styrelsen består av en 
extern ordförande samt av universitetskanslern och högst nio andra ledamöter. 
Universitetskanslern är chef för myndigheten. 
 
    Högskoleverket hade år 2005 ca 150 anställda, samtliga i Stockholm. 
    Revisionen har lämnat revisionsberättelse utan invändning för tre av de berörda 
åren. För år 2004 ansåg Riksrevisionen att Högskoleverket överträtt sina 
befogenheter genom att göra åtaganden om bidragsbetalningar utan att ha särskilt 
bemyndigande att göra detta och eftersom åtagandet inte omnämnts i 
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årsredovisningen gav denna inte en rättvisande bild av Högskoleverkets 
verksamhet. Verket fick ett sådant bemyndigande sedan riksdagen år 2006 bifallit 
ett regeringsförslag härom.  Riksrevisionen har också i en effektivitetsgranskning 
behandlat högskolans samverkan med det omgivande samhället (Tillväxt genom 
samverkan, RiR 2005:2). 
 
    Högskoleverkets arbetsfält är stort och omfattande. Högre utbildning och 
forskning är det största verksamhetsområdet inom statlig sektor. Det svenska 
högskolesystemet omfattade år 2005 36 statliga universitet och högskolor, drygt 
330.000 studerande och ca 42.000 anställda. Räknar man också in enskilda 
utbildningsanordnare stiger antalet universitet och högskolor till ca 50. Till den 
senare gruppen hör ett antal i allmänhet stiftelseägda högskolor, exempelvis 
Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm, Högskolan i 
Jönköping, Ericastiftelsen, Röda korsets högskola och Sophiahemmet högskola. 
Dessutom finns ett antal enskilda utbildningsanordnare som endast har rätt att 
utfärda psykoterapeutexamen. 
 
    Högskoleverket är ett sektorsorgan, den centrala myndigheten inom 
universitets- och högskoleområdet. Det bör dock betonas att universitet och 
högskolor är självständiga myndigheter under regeringen och att Högskoleverket 
inte har ”befälsrätt” över högskolorna. Högskoleverket är ett utvärderingsorgan 
och ett expert- och stabsorgan åt regeringen/regeringskansliet. Verket får i 
regleringsbrev och i annan form många uppdrag och är också en viktig 
remissinstans. 
 
    Som exempel kan nämnas att Högskoleverket under år 2005 genomförde 12 
ämnes- och programutvärderingar omfattande 214 granskningar. De 
utvärderingarna har lett till förbättringar i utbildningarna, såväl organisatoriska 
förändringar som förändringar av kursplaner. Inom tillsynsområdet skall verket 
följa upp och granska högskolornas tillämpning av lagar och förordningar i syfte 
att öka rättssäkerheten för enskilda. Verket tar egna initiativ och får anmälningar 
från organisationer och enskilda om brister och problem. År 2005 avgjorde verket 
131 enskilda ärenden. Inom uppföljningsområdet skall verket utveckla, samla in, 
bearbeta, sammanställa och analysera data om högskolan. Verket svarar bl.a. för 
en omfattande information om högskolestudier. Högskoleverket redovisade i 
början av år 2007 en sammanställning av sex års samlade utvärderingar av grund- 
och forskarutbildningar. Verket hade under de åren granskat ca 1.700 
högskoleutbildningar. Generellt sett är utbildningarna enligt verkets uppfattning 
av god kvalitet, samtidigt som det emellertid finns flera problem och brister. 
Närmare elva procent av de granskade utbildningarna uppvisar så allvarliga brister 
att examensrätten hade ifrågasatts. 
 
Naturvårdsverket 

 
Naturvårdsverket är central förvaltningsmyndighet på miljöområdet och skall vara 
pådrivande och samlande i miljöarbetet. Verkets arbete skall syfta till att främja 
hållbar utveckling ur ett ekologiskt perspektiv. De av riksdagen fastställda 
miljökvalitetsmålen och strategierna skall vara vägledande i arbetet. Verket skall 
bidra med underlag och expertkunskap för regeringens arbete på miljöområdet, 
nationellt och internationellt. 
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    Verket brukar beskriva sina huvuduppgifter i fyra punkter:   
 
   - Utveckla miljöarbetet genom att föreslå mål, åtgärdsstrategier och styrmedel i 
miljöpolitiken.    
   - Genomföra miljöpolitiska beslut med stöd av statliga anslag, lagtillämpning 
m.m. 

         -  Följa upp och utvärdera miljösituationen och miljöarbetet. 
            -  Inspirera till att miljöansvaret stärks och breddas såväl i Sverige som  
           internationellt. 

 
    Naturvårdsverket ingår i politikområdet Miljöpolitik. Målet för det området är 
att till nästa generation kunna överlämna ett samhälle där de stora miljöproblemen 
i Sverige är lösta. Politikområdet består av tre verksamhetsområden och åtta 
verksamhetsgrenar. 
 
    Naturvårdsverket har nära samarbete med flera statliga myndigheter med 
sektorsansvar för olika delar av miljöarbetet, t.ex. Boverket, Fiskeriverket, Statens 
jordbruksverk, Verket för näringslivsutveckling, Riksantikvarieämbetet, 
Skogsstyrelsen, Sida, Sjöfartsverket och Vägverket. 
 
    Naturvårdsverket är en myndighet under Miljö- och samhällsbyggnads- 
departementet. Verket ansvarar också för jaktvårdsfrågor och är i sådana 
lagstiftnings- och policyfrågor en myndighet under Jordbruksdepartementet. Inom 
riksdagen svarar Miljö- och jordbruksutskottet för Naturvårdsverkets anslag m.m. 
 
    Naturvårdsverket har en styrelse med begränsat ansvar. Styrelsen består av 
högst elva ledamöter, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är 
styrelsens ordförande och tillika chef för myndigheten. 
 
    Inom verket finns ett stort antal råd med olika uppgifter, bl.a. Avfallsråd, 
Friluftsråd, Miljömålsråd, Tillsyns- och föreskriftsråd, Råd för investeringsstöd 
samt en Miljöforskningsnämnd. Råden ingår i verket, men kan på vissa områden 
fatta egna beslut. Exempelvis beslutar Rådet för investeringsstöd om fördelning av 
medel till landets kommuner för olika miljöprojekt. Råden har emellertid i 
flertalet fall en beredande och samrådande roll. Ledamöter utses i flera fall av 
regeringen, i andra fall av myndigheten. 
 
    Miljömålsrådet är av särskild betydelse. Det är ett organ för samråd och 
samverkan i arbetet att uppnå miljökvalitetsmålen. Det har bl.a. till uppgift att 
göra en samlad uppföljning och bedömning av miljösituationen. Rådet lämnar 
varje år en rapport till regeringen. 
 
    Vid verket i Stockholm fanns år 2005 ca 540 anställda. En mindre del av verket 
kommer att senast år 2008 omlokaliseras till Östersund. Verket är indelat i fem 
avdelningar med ett 20-tal enheter. Dessutom finns fyra sekretariat. 
 
    Revisionen har lämnat revisionsberättelse utan invändning för tre av de berörda 
åren. För år 2003 framhöll Riksrevisionen att Naturvårdsverket hade beslutat om 
framtida medfinansiering i flera fall utan att ha haft bemyndigande att göra detta. 
Revisionen menade att ett sådant bemyndigande måste finnas. Regeringen 
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uttalade att det var otillfredsställande att åtaganden gjorts utan att verket hade haft 
befogenhet att göra detta. Regeringen menade att sådan rätt borde finnas och 
föreslog därför i tilläggsbudget för år 2006 att riksdagen skulle besluta om sådant 
bemyndigande för perioden 2007-2011 för exempelvis medfinansiering av EU-
projekt och andra långsiktiga åtaganden. Riksrevisionen har vidare i en 
effektivitetsgranskning behandlat miljömålsrapporteringen (Miljömålsrapport-
eringen   – för mycket eller för litet, RiR 2005:1). 
 
    Naturvårdsverket har ett brett arbetsområde även om flera miljöfrågor 
handläggs av andra myndigheter. Verket har ansvar för tio av de 16 nationella 
miljökvalitetsmål som ingår i det av riksdagen fastställda programmet, medan sex 
andra myndigheter har ansvar för var sin av de resterande punkterna. 
 
    Men Naturvårdsverket är ändå det centrala organet inom allmän miljö- och 
naturvård. Verket skall – som det sägs i instruktionen – vara ”pådrivande och 
samlande”, det skall vägleda, samordna, följa upp och utvärdera miljöarbetet, det 
skall bidra med underlag och sakkunskap. 
 
    Verket skall medverka i genomförande av miljöpolitiken, bl.a. genom bidrag till 
olika insatser. Det skall utveckla och förnya miljöarbetet och står därmed 
regeringen och regeringskansliet nära, främst genom att fullgöra många uppdrag 
av olika slag. Kommunikation och information är viktiga inslag i verkets arbete. 
Dåvarande regering aviserade år 2005 att den hade för avsikt att genomföra en 
fördjupad prövning av Naturvårdsverkets verksamhet. Den prövningen skulle bl.a. 
avse behov av förändringar vad gäller mål och inriktning samt prioriteringar i 
myndighetens verksamhet. En särskild utredning härom tillsattes i början av år 
2007. 
 
    Miljöpolitik är på flera sätt gränsöverskridande. Hållbar utveckling – som är ett 
nyckelord inom miljöpolitiken – är ett övergripande mål för de flesta 
politikområden, för riksdag, regering/regeringskansli och myndigheter. Många 
mål kan uppnås bara i internationell samverkan, särskilt viktigt är samarbetet på 
EU-nivå. Nyckelroller inom landet har inte bara centrala myndigheter, utan också 
länsstyrelser, kommuner, näringsliv och organisationer. En stor del av 
miljöarbetet sker på kommunal nivå och på länsstyrelsenivå, i samverkan med 
Naturvårdsverket och med verket som ”pådrivande och samlande”. 
 
Statens jordbruksverk 
 
Statens jordbruksverk är central förvaltningsmyndighet inom jordbruks- och 
livsmedelsområdet. Verket skall arbeta för en konkurrenskraftig och miljö- och 
djurskyddsanpassad livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. 
    Jordbruksverket har ett samlat sektorsansvar för jordbrukets och rennäringens 
områden.  Verket skall enligt instruktionen bl.a.  
   - följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen inom 
näringarna,    
  -  bistå regeringen och medverka i det internationella arbetet med jordbruks- och 
rennäringsfrågor,    
  - medverka i Sveriges strävan att uppnå en från samhällsekonomisk synpunkt 
mer effektiv och miljöanpassad jordbrukspolitik inom EU, samt    
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  -  medverka i genomförandet av politiken för regional utveckling. 
 
    Verkets huvuduppgifter ligger inom områdena jordbruk, djurhälsa och 
smittskydd, växt och miljö, landsbygdsutveckling och rennäring. Verket skall 
arbeta för ett rikt och varierat odlingslandskap med biologisk mångfald och verka 
för att miljöbelastningen på jordbruket blir så liten som möjligt. Verket svarar för 
den officiella statistiken inom jordbrukets område och har ansvar för samordning, 
uppföljning och rapportering av ett av de 16 nationella miljökvalitetsmålen, Ett 
rikt odlingslandskap. 
 
    Jordbruksverket ingår i fyra politikområden med tillhörande fyra 
verksamhetsområden och tolv verksamhetsgranar. Politikområdena är Djurpolitik, 
Livsmedelspolitik, Landsbygdspolitik och Samepolitik. Verksamheten är i hög 
grad inriktad på tillämpning av EU:s reglerings- och stödsystem. Djurpolitiken är 
det största området räknat i driftskostnader och antal anställda. Verket har ett nära 
samarbete med flera andra statliga myndigheter, bl.a. Livsmedelsverket, 
Naturvårdsverket, Djurskyddsmyndigheten, Glesbygdsverket, Tullverket, 
Skogsstyrelsen och länsstyrelserna. 
 
    Jordbruksverket är en myndighet under Jordbruksdepartementet och inom 
riksdagen svarar Miljö- och jordbruksutskottet för verkets anslag m.m. 
 
    Jordbruksverket har en styrelse med begränsat ansvar. Generaldirektören är 
styrelsens ordförande och tillika chef för myndigheten. Vid myndigheten finns 
också en överdirektör. Styrelsen skall bestå av högst åtta ledamöter. Vid verket 
finns ett råd för samverkan, övergripande planering, styrning och andra frågor av 
strategisk betydelse för hanteringen av stödet till jordbrukare (Samverkansrådet). 
Härutöver finns frivilligt inrättade råd, t.ex. Djurhälsorådet och Landsbygdsrådet. 
 
    Jordbruksverket hade år 2005 ca 1.000 anställda. Huvudkontoret finns i 
Jönköping och runt om i landet finns tio regionala kontor. Verket är organiserat i 
nio avdelningar för olika verksamhetsområden samt ett antal stabsenheter. I verket 
ingår den statliga distriktsveterinärorganisationen med ca 370 anställda vid ca 70 
distriktsveterinärstationer. Dåvarande regering aviserade år 2005 att den hade för 
avsikt att göra en översyn av jordbruksadministrationen för att fortsätta 
utvecklingen av en kostnadseffektiv och modern förvaltning. 
 
    Revisionen har lämnat revisionsberättelser utan invändning för de berörda åren. 
I en effektivitetsgranskning av Riksrevisionen (Rätt avgifter?) säger revisionen att 
det är något oklart om riksdagen uttryckligen bemyndigat regeringen att förfoga 
över avgiftsintäkterna från vissa av Jordbruksverkets resultatområden. I 
budgetpropositionen för år 2005 säger regeringen att för att inga oklarheter skall 
föreligga bör det klarläggas att regeringen får disponera avgiftsintäkterna från 
dessa resultatområden. 
 
    Jordbruksverket är en av de myndigheter som mest berörts av Sveriges 
medlemskap i EU. Verket bistår regeringen och medverkar i EU-arbetet och i 
annat internationellt arbete på jordbruksområdet. Verket analyserar och följer upp 
olika beslut på EU-området och medverkar i många arbetsgrupper och kommittéer 
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på EU-nivå. Ungefär hälften av utgifterna inom utgiftsområdet Jord- och 
skogsbruk m.m. finansieras från EU-budgeten. 
 
    Jordbruksverket har en central och samordnande roll i svensk hantering av EU:s 
regel- och stödsystem och skall svara för att detta system tillämpas korrekt och 
kostnadseffektivt. Verket är svenskt utbetalningsställe för stöd som finansieras av 
EU:s jordbruksfond. Länsstyrelserna är beslutande myndighet för de flesta 
direktstöden till jordbrukarna, men Jordbruksverket skall svara för enhetlighet och 
likabehandling, likaså för samordning av handläggningen och för internrevision. 
Ekonomistyrningsverket är fr.o.m. år 2007 revisionsmyndighet för EU:s 
strukturfonder och Europeiska fiskerifonden. 

 
Vägverket 
 
Vägverket är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar, sektorsansvar, 
för hela väg- och transportsystemet. Vägverket skall verka för att de 
transportpolitiska målen uppnås och vara samlande, stödjande och drivande i det 
arbetet. 
 
    Vägverket skall, enligt instruktionen, bl.a. verka för tillgänglighet, 
framkomlighet och effektivitet, för högt ställda krav på miljö och trafiksäkerhet 
och på fordonens säkerhet och prestanda, för stärkt konkurrenskraft för 
kollektivtrafiken och för trafiksäker, miljöanpassad och effektiv yrkestrafik. 
Vägverket har ansvar för planering, byggande, drift och underhåll av statliga 
vägar och svarar också för myndighetsutövning, t.ex. frågor om körkort, 
förarutbildning och förarprov. 
 
    Huvuddelen av Vägverkets verksamhet finansieras med statsanslag och med lån 
och förskott samt med avgifter och intäkter i myndighetsutövning och 
uppdragsverksamhet. Vägverket får ett anslag för administration och ett för 
väghållning och statsbidrag. Riksdagen fastställer också investeringsplan och ram 
för beställningsbemyndiganden. 
 
    Vägverket ingår i politikområdet Transportpolitik och verksamhetsområdet 
Vägar med sex verksamhetsgrenar. 
 
    Vägverket är en myndighet under Näringsdepartementet och inom riksdagen 
svarar Trafikutskottet för Vägverkets anslag m.m. 
 
    Vägverket har en styrelse med fullt ansvar och en extern ordförande. Styrelsen 
består av lägst fem och högst nio ledamöter, generaldirektören medräknad. 
Generaldirektören leder och ansvarar för verksamheten enligt styrelsens direktiv 
och riktlinjer. 
    Vid verket finns en rådgivande delegation för yrkestrafikfrågor. Den 
delegationen har till uppgift att bistå verket i frågor om yrkestrafik. Delegationen 
består av företrädare för Vägverket, Polisen, Skatteverket och länsstyrelserna samt 
av företrädare för olika intresseorganisationer och fackliga organisationer. 
 
    Revisionen har lämnat revisionsberättelse utan invändning för de berörda åren. 
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    Vägverket hade år 2005 drygt 6.500 anställda. Vid huvudkontoret i Borlänge 
fanns endast ca 80 anställda. Verket har sju regionförvaltningar, varav en i 
Borlänge. 
 
    Inom vägtrafikområdet finns ett omfattande system för planering och styrning. 
Riksdagen beslutar om huvudlinjerna för transportpolitiken och vilka mål och 
delmål som skall uppnås på lång sikt. Regeringen kan också fastställa etappmål 
som anger lämpliga steg på vägen mot de långsiktiga målen. Målet för 
transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. 
 
    Sex delmål har lagts fast: 
 

           - ett tillgängligt transportsystem 
           - en hög transportkvalitet 
           - en säker trafik 
           - en god miljö 
           - en positiv regional utveckling 
           - ett jämställt transportsystem. 

 
    Regeringen fastställer en nationell väghållningsplan och ekonomiska ramar för 
länsplaner. Nuvarande planer gäller för åren 2004-2015. Den nationella planen 
avser investeringar på hela det statliga vägnätet, medan länsstyrelserna utarbetar 
planer för de mindre vägarna i respektive län. 
 
    Vägverket har kundorientering som utgångspunkt och ett processorienterat 
arbetssätt. Verksamheten präglas av kundorientering, helhetssyn och effektivitet. 
Verksamheten indelas i en huvudprocess med generaldirektören som processägare 
och med stödprocesser för ledning och styrning, kompetensförsörjning, 
information och kommunikation, IT och datahantering samt upphandling och 
marknadsanalys. 
 
    Vägverket arbetar med styrkortsmodell, detta för att tona ned detaljstyrning och 
anslagstänkande och samtidigt betona mål- och resultattänkande. Styrkortet 
används för prioriteringar och för dialog inom myndigheten. Det ger 
verksamheten en strategisk inriktning och en balans mellan olika faktorer vid 
styrning och medverkar också till att stimulera lärande inom organisationen. 
Styrningen bygger på fem fokusområden: uppdragsgivare – kund – medarbetare – 
internt/finansiellt – utveckling. Olika mål och fokus läggs sedan fast i ett 
dokument. 
 
    Styrkortet utformas i en omfattande dialog inom myndigheten, en dialog som 
berör alla områden och nivåer, från styrelsen som fastställer vision och 
verksamhetsmål till överenskommelser inom myndigheten, först mellan 
generaldirektör och enhetschefer och så vidare inom hela organisationen. All 
verksamhet följs upp och utvärderas, bl.a. genomförs resultatdialoger inom 
myndigheten minst två gånger under året och efter årets slut. 
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KÄLLOR OCH LITTERATUR 
 
Redovisningen omfattar, med några tillägg, arbeten utgivna 1980-2006. 
 
 
I. OFFICIELLT TRYCK 
 
 
Offentliga utredningar (SOU) 
 
1963:16-19    Sveriges statsskick 
1967:11-13    Programbudgetering 
1973:43-46    Budgetreform 
1979:61         Förnyelse genom omprövning 
1983:39         Politisk styrning – administrativ självständighet 
1985:40         Regeringen, myndigheterna och myndigheternas ledning 
1990:44         Demokrati och makt i Sverige 
1990:64         Årlig revision i statsförvaltningen 
1990:83         Ny budgetproposition 
199l:40-41    Marknadsanpassade service- och stabsfunktioner 
1991:82         Drivkrafter för produktivitet och välstånd 
1992:12         Administrationen i Kanslihuset 
1993:16         Nya villkor för ekonomi och politik 
1993:58         Effektivare ledning i statliga myndigheter 
1993:80         Statsförvaltningen och EG 
1994:147       Former för statlig verksamhet 
1995:93         Omprövning av statliga åtaganden 
1996:14         Budgetlag 
1996:173       När makten gör fel 
1996:180       Bättre grepp om bidragen 
1997:7           Byråkratin i backspegeln 
1997:9           Flexibel förvaltning 
1997:15         Det svåra samspelet 
1997:18         Granskning av granskning 
1997:28         I demokratins tjänst 
1997:30         Europa och staten 
1997:33         Att lära över gränser 
1997:38         Myndighet eller marknad 
1997:54         Ministern och makten 
1997:57         I medborgarnas tjänst 
1997:80         Reformerad stabsorganisation 
1999:40         Demokratin i den offentliga sektorns förändring 
2000:1           En uthållig demokrati  Politik för folkstyrelse på 2000-talet 
2000:61         Utvärdering och vidareutveckling av budgetprocessen 
2000:82         Högskolans styrning 
2001:97         Regler för riksrevisionen 
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2002:14         Statlig tillsyn 
2002:17         Riksrevisionen, organisation och resurser 
2003:93         Internrevision i staten 
2003:123       Utvecklingskraft för hållbar välfärd 
2004:14         Det ofullständiga pusslet 
2004:23         Från verksförordning till myndighetsförordning 
2004:65         En statsförvaltning i utveckling och förnyelse 
2005:32         Regeringens stabsmyndigheter 
2005:92         Styrningen av insatsförsvaret 
2005:96         En effektiv förvaltning för insatsförsvaret 
2005:110       Jämförelsevis 
2005:113       Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer 
2007:10         Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft 
2007:25         Att styra staten – regeringens styrning av sin förvaltning 
 
Offentliga utredningar (Ds) 
 
1986:8           Byråkratiseringstendenser i Sverige 
1986:13         Offentliga tjänster – sökarljus mot produktivitet och användare 
1991:19         Målstyrning och resultatuppföljning i offentlig förvaltning 
1993:44         Statsförvaltningens internationalisering 
1995:6           ELMA  - Åtgärder för att stärka resultatstyrningen 
1995:73         Fortsatt reformering av budgetprocessen 
1996:36         Kan myndigheter utvärdera sig själva? 
1997:79         Ramar, regler, resultat – vem bestämmer över statens budget? 
1998:39         Gula boken Handläggning av ärenden i regeringskansliet 
1998:56         Regeringskansliet inför 2000-talet 
1999:9           Med backspegeln som kompass 
2000:27         Vad kostar det att regera? 
2000:63         Ekonomisk styrning för effektivitet och transparens 
2000:67         Att granska sig själv 
2001:11         Riksrevisionen – ändringar i regeringsformen 
2001:42         Rättvisa och effektivitet 
2001:45         I rikets tjänst 
2002:7           Hoten mot kommunerna 
2002:27         Öppna Sverige – för en öppen offentlig förvaltning 
2002:58         ”Huru skall statsvercket granskas?” 
2003:1           Axel Oxenstierna – Furstespegel för 2000-talet 
2003:7           Förtjänst och skicklighet 
2003:49         Nya principer för utformning av statsbudgeten 
2003:63        Ekonomisk styrning för effektivitet och transparens 
2006:15         Intern styrning och kontroll i staten 
 
Riksdagstryck 

 
KU 1986/87:29   Ledning av den statliga förvaltningen 
KU 1992/93:3     Statlig förvaltning m.m. 
KU 1993/94:18   Reformera riksdagsarbetet 
KU  1996/97:3    Lag om statsbudgeten 
KU 1997/98:27   Riksdagens arbetsformer 
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KU 1997/98:31   Statlig förvaltningspolitik 
KU 2000/01:8     Riksdagen och den statliga revisionen 
KU 2000/01:23   Riksdagen inför 2000-talet 
KU 2001/02:25   Riksrevisionen – ändringar i regeringsformen 
FiU 1992/93:4     Den nya budgetprocessen 
FiU 1992/93:17   Omstrukturering i statsförvaltningen 
FiU 1993/94:10   Den ekonomiska politiken 
FiU 1995/96:7    Information och resultatstyrning 
 
RFR 2005/06:6   Utrikesutskottets uppföljning av det multilaterala 
utvecklingssamarbetet 
 
Riksdagsutredningen  Reformera riksdagsarbetet, 1993 
Talmanskonferensen   Reformera riksdagsarbetet, 1993/94 
Riksdagskommittén    Riksdagen och den statliga revisionen, 2000 
RS 1999/2000:1          Riksdagen och den statliga revisionen 
RS 2000/2001:1          Riksdagen inför 2000-talet 
RS 2005/06:3              Riksdagen i en ny tid 
 
Utskottsbetänkanden som berör statlig förvaltning och statsbudgeten, 
2000-2006 
 
Regeringstryck 
 
Prop 1985/86:80   Ny förvaltningslag 
Prop 1986/87:99   Ledning av den statliga förvaltningen 
Prop 1987/88:150  Kompletteringspropositionen 
Prop 1997/98:136  Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst 
Prop 2001/02:73    Riksrevisionen – ändringar i regeringsformen 
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SUMMARY 

 
A feature of the Swedish governing model is for the Government to manage the realm with 
independent agencies implementing its decisions. 
 
How should the Government manage? Which management methods can and may be applied 
by the Government? Do adequate management tools exist? How should management be 
conducted under the law and in accordance with programs and intentions behind existing 
administrative policies, and how does this manifest itself in practice? Can governmental 
actions – essentially matters of politics – be conducted in accordance with rational methods? 
These are some of the issues dealt with in this study. 
 
Governmental administrative policies established through various decisions taken in the 
1990’s established structural, administrative, and managerial mechanisms to ensure that the 
basic values of democracy, rule of law, and efficiency will characterize the performance of 
the agencies. These structures include laws and regulations, allocation of financial resources, 
and establishment of objectives and targeted results, such as organizations, appointments, and 
staff policies as well as informal methods. A combination of tools is required for successful 
management. 
 
This study deals primarily with results-based management, i.e., establishing objectives for 
activities and systematic reporting of results. An analysis and assessment of results relating to 
established objectives is also included 
 
As in many other countries, changes in the direction and contents of administrative policies 
have occurred. International organizations such as the OECD and the World Bank have 
strongly influenced developments. The effect on Sweden is apparent, particularly in the uses 
of results-based management as a management tool. 
 
This study is based on an extensive analysis of scientific literature and public reports 
concerning administrative policies, on about 75 individual interviews with politicians and 
public servants in Parliament, the Government (the Cabinet), the Government Office, (the 
Cabinet Office) and governmental agencies, as well as on my own observations and 
experience from my work with the administration. 
 
Eight governmental agencies and corresponding ministries and parliamentary committees 
during the period 2002–2006 are covered: Custom Administration, Defence Materiel 
Administration, Swedish International Development Cooperation Agency, National Board of 
Health and Welfare, National Agency for Higher Education, Swedish Environmental 
Protection Agency, Swedish Board of Agriculture and Swedish National Road 
Administration. These agencies perform their work in a variety of fields applying different 
methods. Some agencies are organized in the traditional manner while others are driven by 
procedural considerations and by specific tasks. 
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This study compares program and reality. In this context, program means rules and 
guidelines, formulated in decisions by the Government and Parliament during the last twenty 
years. Reality means how management is conducted and how it is viewed from the 
perspectives of Parliament, Government, and agencies. “How things ought to be” is compared 
with “how things actually are”. I review a reform, new ways of thinking and working as well 
as the interaction between formal rules and informal reality, and the implementation in 
Swedish administration of these ideas and work methods. 
 
My study encompasses relations principally between the Government, the Government 
Office, and agencies, and also relations between politicians and civil servants at different 
levels and at different stages of the management process. I also explore factors determining 
the formulation of objectives, the choice of management methods, the management process, 
controls, follow-up as well as assessment of activities. 
 
The objectives of the administrative policy now in force, particularly for the management and 
direction of the administration, can be summarized in the following points:  
 
   - Parliament and Government should indicate principal objectives and main directions as 
well as financial parameters and other conditions for the activity in question. 
   - Agencies should be given increasingly greater autonomy, while the micromanagement of 
the agencies should be relaxed. 
   - The interest of Parliament and Government should be gradually shifted from the budget 
stage to the follow-up and assessment stage. 
    - Both formal and informal dialogue between Government/Government Office and 
agencies should be improved. 
   - Resource management should be characterized by efficient control, high effectiveness and 
productivity, and resources should be allocated in accordance with political priorities. 
   - The work on administrative change, including administration management, should be 
carried out based on realities and, to a significant extent, pragmatically. 
 
Results-based management is shown to work well in some respects, less so in others. For 
instance, Parliament and Government not only set general objectives and basic direction; there 
are also many examples of continued and even increased micromanagement. Many regard the 
objectives of activities and the requirements with respect to reporting and related tasks as too 
numerous, too broad, and too detailed, and examples of follow-up and assessment are too few. 
However, there have been improvements in dialogue, both formal and informal. In some cases 
the work on changing the administration has been marked by a sense of reality and 
pragmatism, but there are even more cases to the contrary. On the whole, the work has been 
characterized by uniformity and inability to adapt to change in keeping with changing 
realities. 
 
One noteworthy success is that activities of the agencies have been increasingly characterized 
by results awareness. Failures include objectives that are unclear, contradictory, and too 
numerous. The Government has gone too far with its management ambitions and failed to 
adequately review the follow-up reports of the agencies. Nor has the Government analyzed 
and assessed the activities on the basis of follow-up information. 
 
Why has this reform not been completely successful? Is it that results-based management 
simply is not a good governmental management model, or has it not been adequately 
implemented? 
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In all management – whether public or in commerce and organizations – it is critically 
important to have well defined and clear objectives for all activities, and accountability, 
reporting of results, and follow-up and assessment of results are all needed. Management 
cannot function in accordance with one and the same model for all agencies. It must be 
adapted to the way that agencies, firms, and organizations are working. 
 
My conclusion is that the problem primarily is one of over-application. The reform has been 
carried too far and the Government has set up too many and too detailed objectives for the 
activities, imposed too many requirements and given too many orders. The reform has been 
under-applied by too little use of important features, for instance the review and analysis of 
results and the achievement of objectives. The reform has not been applied with a sufficient 
sense of reality and pragmatism. The Government has not lived up to its own rules and 
regulations and it has not succeeded in prioritizing or avoiding setting too many goals. 
 
Another problem is that politicians are hardly interested or involved in administrative policy. 
Such involvement is needed for the administrative policy to be founded on democratic 
principles. 
 
Results-based management should be one of several models for governmental management to 
go forward. Such valuable management tools as emphasis on result information, result 
analysis, and assessment should be maintained, while less valuable features and 
micromanagement should be reduced, sometimes even excluded. 
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