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”Om demokratin har en kärna så består den av 
tron på att vi, det vill säga var och en av oss i 
ungefär lika grad, inte står maktlösa inför samhäl-
lets komplexitet, att vi gemensamt kan påverka 
de krafter som styr våra liv.”

(Premfors, R., 1993, ”En postmodern demokrati?”, i 
von Sydow, B., m.fl., red., Politikens väsen. Institutioner i 
den moderna staten. Tidens förlag, s. 333).

Rune Premfors
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frvaltning och demokrati

Den som googlar på nätet efter bilder på Rune Ingvar Tage 
Premfors möter till att börja med anblicken av en stilfull, lätt grå-
nad akademiker i sina bästa år. Därpå följer 18 bilder på svettiga, 
grönvita bandyspelare. En hel massa böcker poppar också upp 
på skärmen, liksom en bild på Rosenbads välkända fasad och en 
interiör från riksdagens förstakammarsal. Det fladdrar förbi bilder 
från något som ser ut som debatter inför en folkomröstning (om 
medlemskap i EU kanske), och så kommer det upp ett plakat där det 
står: ”policyanalys”. Och därefter kommer det ännu lite flera grön-
vita bandyspelare från Studenternas, Friends och Zinkensdamm. 
    Hur ska man tolka detta? Många böcker har han uppenbarligen 
skrivit, professor Premfors, och det verkar vara påfallande mycket 
… bandy. Rune har under senare åt visat ett tilltagande intresse för 
denna anrika sport. Under senare år har vi kolleger fått små rappor-
ter – ibland kanske fler än vad vi egentligen har önskat – om X:ets 
briljans, Kockens skridskoåkning, Gilljams dolda skavanker och 
annat som har gällt Hammarbys grönvita bandyspelare – inklusive 
rapporter från träningar, försäsongsturneringar och VM-matcher 
på den ryska tundran. Vi återkommer lite senare till detta stora 
intresse för ” … leken med det lackröda nystanet”. 
    Det finns andra intressen, till exempel det historiska, som självfal-
let går att kombinera med bandy. Rune vet att det var engelsmän 
som först ägnade sig åt det som kallades ”hockey on ice”. Han vet 
att det var Hammarbys roddare (som ville ha något att syssla med 
om vintern) som började spela bandy på Hammarby sjö, och att det 
först var på 1950-talet som reglerna för spelet hade standardiserats 
i tillräcklig grad att de bästa länderna i världen, Sverige och Sovjet, 
kunde mötas. Och han vet förstås – och har berättat för oss andra – 

Förord
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att Hammarby under senare år har lyft två välförtjänta SM-pokaler, 
efter att tidigare år under Runes livstid faktiskt ha förlorat sju finaler. 
    Runes historiska intresse är omvittnat, också vid sidan av bandyn. 
Han har sett till att det har suttit (åtminstone) en framstående his-
toriker på Score, och han har bjudit in andra prominenta sådana 
från hela Skandinavien till seminarier om stat, förvaltning och 
annat. Med sina breda och djupa kunskaper från sitt eget ämne 
har han alltid kunnat hänvisa bångstyriga (och andra) doktorander 
till viktiga, tidiga statsvetenskapliga skrifter som de för allt smör i 
Småland inte borde försumma att läsa. Utan att snöa in på någon 
särskild ism eller teori eller lärofader (utom möjligen då Lindblom 
och Dahl), har han snitslat stigar bakåt i tiden för alla sina adepter, 
och allt detta i jakten på diverse formativa moment någonstans där 
på 1980-talet, 1920-talet eller varför inte 1720-talet. 
    Det finns i Runes gärning en hög grad av stigberoende. Historien 
betyder något. Det historiska arvet har alltid varit värt en ibland 
ganska utförlig mässa. Inget decennium i historien har varit så 
obetydligt och begränsat formativt att det inte har kunnat omfattas 
av lite premforska tirader. Så kommer det också att vara framöver, 
hoppas vi. När nu den närmast oändliga tidsrymd som hugsvalar 
en pigg pensionär har infunnit sig, förväntar vi oss sålunda mäng-
der av intressanta texter, bland annat om Atens demokrati. Så har 
det utlovats.
    Det stora intresset – vid sidan av det för bandyn då – är förstås 
det för folkstyrets idéer och för dess praktik: demokratin. Om demo-
kratin har en kärna, skrev Rune (i det citat från honom som vi har 
placerat som motto för denna bok), så består den av tron på att vi, 
det vill säga var och en av oss i ungefär lika grad, inte är maktlösa 
utan att vi gemensamt kan påverka de krafter som styr våra liv. Vi 
tycker att det är ett citat som passar festföremålet väl. Rune är en 
förespråkare för den starka demokratin, och han har alltid själv 
varit en stark demokrat. 
    Eller har han det? När han var doktorand en gång i tiden, var 
han nog en betydligt tunnare demokrat än vad han är idag (vi pratar 
nu förstås om den jordiska framtoningen). Även om han fortfarande 
är aktiv inom sina intresseområden, får man väl ändå säga att den 
lekamligt snabbe Premfors också hör till (just det) historien. Rune 
har alltså helt utvecklats i riktning mot sina ideal … i allt högre grad 
har den tunne och snabbe Premfors fått ge vika för den starke och 
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robuste. En stark demokrat i en tyvärr allt tunnare (och snabbare) 
demokratisk tid, skulle man kunna säga. 
    Intresset för förvaltningen – och för en förvaltning i medborgar-
nas tjänst – har också kännetecknat Rune. Han har alltid värjt sig 
mot idén om att man skulle kunna skapa en förvaltning som är så 
instrumentellt effektiv att politikerna bara behöver vifta med öronen 
eller rynka på näsan för att få sin vilja igenom. Förvaltningen har 
aldrig betraktats som en politikens svans, utan som en integrerad 
del av politiken. Man kan inte lämna över problemlösning till 
experter. Det finns helt enkelt enligt Rune inga enkla lösningar på 
komplexa problem, utan det möjliga måste alltid växa fram i sam-
tal människor emellan. Lösningen på demokratins kris kan aldrig 
vara mindre demokrati, utan mera. Det ska finnas en demokratisk 
infrastruktur som kännetecknas av deliberation: där det finns fora 
för fördjupade samtal … och där medborgarrätt aldrig ska kunna 
köpas för pengar. 
    Ibland har Rune faktiskt helt på egen hand kunnat sköta det 
mesta av det deliberativa. Det finns historier om hur vetgiriga 
masterstudenter ibland var angelägna att klämma in begreppet 
demokrati i sina frågor till Rune under seminarierna. På så sätt 
lyckades de nämligen förvandla dessa normalt ganska spretiga 
tillställningar – där de flesta av deltagarna helt simpelt ville torg-
föra och diskutera sina egna käpphästar – till mer sammanhållna, 
välargumenterade och högklassiga föreläsningar. Inte sällan kunde 
dessa till och med bli så inkluderande och omspännande att tiden 
inte riktigt räckte till.
    Vi har också suttit där ibland och lyssnat när Rune praktiserat 
sin starka demokrati, på seminarier och möten. De långa utlägg-
ningarna har väl inte alltid insupits till fullo av alla, men den som 
har velat, och orkat, lyssna har ofta funnit mödan värd. Kanske 
tycker Rune att det ska kosta en smula att förvärva en skärva vis-
dom. Kostat verkar det i alla fall ha gjort för Rune att förvärva sina 
kunskaper. Det utmärkande för Runes bibliotek är emellertid inte 
antalet böcker (även om de är många och måste ha kostat en slant) 
utan den noggrannhet med vilken de är lästa. Om du plockar ner en 
bok från Runes bokhylla så kommer du att finna understrykningar 
och små noteringar sida upp och sida ner. Alltid. För sådan är han, 
vår Rune, inte alltid så snabb – och definitivt inte tunn – men påläst, 
kunnig och begrundande – stark!
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Innehållet i boken

När vi nu har samlat några av Runes kolleger och adepter med 
koppling till Score i den här boken, står frågor om förvaltning och 
demokrati i fokus. Vi vill gärna se mångfalden i boken som ett 
uttryck för Runes mångsidighet, men också för att han har betytt 
mycket (och ganska mycket olika saker) för olika personer. Vi har 
(löst) organiserat de artiklar som ingår i boken i några olika teman: 
organisationer och idéer; förvaltningspolitik; förvaltningens för-
ändring; relationen mellan offentligt och privat; och ett avslutande 
block om planeringsidéer och demokrati.
   I ett första tema diskuteras organisationsidéer och behovet av 
att studera också stater som organisationer. Bengt Jacobsson inleder 
boken med en text om ”Sagolika organisationer”, och om den 
betydande tilltro som har funnits till sådana såväl i nuet som i 
historien. Viss hjälp i analysen erhålls från den unge författaren 
August Strindberg. Göran Ahrne argumenterar därefter för betydel-
sen av att se stater som organisationer, trots att många andra inte 
vill det. Gör man det kan man nämligen bättre förstå hur de är 
inbäddade i olika samhälleliga processer och relaterade till andra 
organisationer. Christina Garsten spanar med sina antropologiska 
goggles efter förändringar i statens praktiker, och då särskilt hur 
arbetsmarknadspolitiken har omskapats sedan 1990-talet.
   Några av uppsatserna behandlar förvaltningspolitik (ett annat 
för Rune kärt ämne). Marja Lemne och Torbjörn Larsson återknyter 
till bandytemat, och liknar förvaltningspolitiken – med dess kom-
plexitet och rörelse – vid bandyn. Bandyns lyror och luftpastejer 
påminner om utspel och pådrag inom förvaltningspolitiken. Göran 
Sundström skriver om förvaltningspolitikens öden och äventyr över 
åren i ”Politik utan hemvist”, och pekar på betydelsen av att poli-
tikerna funderar igenom organiseringen också av detta politikom-
råde. Inom detta tema ryms också en analys av relationen mellan 
förvaltningen och konstitutionen. Daniel Tarschys skriver om förvalt-
ningens plats i grundlagen, och guidar bland annat läsaren genom 
den nya svenska regeringsformen. Att döma av beskrivningen tycks 
möjligheten för gemene hen att på egen hand läsa in sig vara liten. 
    Ett antal uppsatser tar fast på Runes empiriska intresse och 
analyserar (olika aspekter av) förvaltningens förändring. Peter Ehn 
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skriver om relationen mellan politik och förvaltning i ett längre tids-
perspektiv. Han beskriver en sammanflätad relation där regeringen i 
hög grad är beroende av sin förvaltning, men knappast litar på den. 
Anna Ullström ger en inblick i vardagen hos en av våra nya så kallade 
analysmyndigheter, och diskuterar dess värv och roll. En tanke är 
att det växande behov som finns i samhället av policyanalys (ett 
premforskt skötebarn) i hög grad tillgodoses av myndigheter som 
denna. Rolf  Lind diskuterar de förändringsprocesser och mekanis-
mer för förändring som har kännetecknat moderna myndigheter 
från 1990-talet och fram till idag. Vikten av att sådana analyser görs 
över längre tidsperioder betonas. Magnus Erlandsson dryftar hur man 
utvärderar den högre utbildningen, och vilka risker som kan finnas 
med att gå den väg som Sverige under en tid har gjort, nämligen 
att enbart titta på examensarbeten. 
    Två uppsatser behandlar samspelet mellan offentligt och privat, 
en ur ett demokrati- och en annan ur ett effektivitetsperspektiv. 
Ulrika Mörth diskuterar i sitt bidrag den ofrånkomliga samman-
blandningen mellan det offentliga och det privata, och möjligheten 
att hantera en sådan praktik utan att ge avkall på demokratiska 
värden. Staffan Furusten beskriver hur visst regelföljande (regler för 
hur det offentliga ska utnyttja marknader i samband med upphand-
lingar) med nödvändighet leder till att verksamheter kommer att 
bedrivas mindre effektivt än om man skulle frångå reglerna. 
    Bokens tre avslutande uppsatser handlar om de en gång så starka 
planeringsidéerna, deras utveckling över tiden och kopplingen 
till demokratin. Torbjörn Nilsson skriver om planeringstänkandets 
historia. Hans bidrag – ”Makten över marken” – tar ut ett långt 
tidsperspektiv och spänner över hela efterkrigstiden. Anders Ivarsson 
Westerbergs uppsats ansluter till samma tema men tittar mer specifikt 
på organiseringen och så kallade formativa moment i förvaltning-
ens utveckling. Utgångspunkt är tillkomsten av Statens planverk 
1967, och den re-organisering av myndigheten som ägde rum två 
decennier därefter. Monica Andersson avslutar detta tema med att 
ur ett tydligt ”runeanskt” perspektiv ställa frågan: vad vill vi med 
demokratin? Diskussionen gäller stadsplaneringens möjligheter. 
Uppsatsen avslutas med att Rune citeras om att det som krävs är ” 
… reformer i enlighet med den starka demokratins visioner om en 
mer reflekterad opinionsbildning på medborgarnivå.”
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Legendar bland legendarer

Rune Premfors är en legendar. Han har gjort stora insatser inom 
många forskningsområden. Han har arbetat för ämnets utveckling, 
bland annat som prefekt på Statsvetenskapliga institutionen på 
Stockholms universitet och som ordförande i Statsvetenskapliga 
Förbundet under några år. Ingen har varit forskningsledare på 
Score så länge som Rune. Han har också varit föreståndare för 
Score. Han har handlett en hel skock doktorander fram till examen, 
och alltid ställt upp, läst och givit konstruktiva kommentarer på de 
texter som dessa har producerat. Han har varit med och utbildat 
många av alla de män och kvinnor som idag bidrar till att statens 
förvaltning håller god kvalitet.
    Vi beskrev ovan utvecklingen av forskarpersonen Rune som att 
han tidigt hade varit tunn och snabb, men att han efterhand blivit 
alltmer robust och stark. Ska vi göra en analogi med bandyn kan 
man kanske säga att Rune började sin bana som en offensiv och 
genombrottsbenägen ”Skägget” Fredblad, alltid i färd med att 
penetrera blottorna i motståndarnas försvar. Med åren blev han 
dock mer och mer tillbakadragen: en kreatör och framspelare till 
andra, faktiskt lite av förvaltningsforskningens mest spelskickliga 
ytterhalv. Ungefär som en rådig och energisk Stefan X:et Erixon. 
   Under 1990-talets nyliberala attacker blev Rune alltmer för-
svarsinriktad, som en taktiskt driven ”Rutan” Rutqvist, kraftfullt 
motande alla attacker (framförallt sådana som kom på högerkan-
ten). Möjligen blev han med detta ”visligt trög till verkning”, men 
samtidigt ”fast och stark till motstånd” (som det har uttryckts om en 
annan institution i 1809-års konstitutionella poesi). Under senare 
år har han sedan från sin position längst därbak styrt spelet: med 
kloka taktiska reflektioner kombinerat med långa, precisa utkast … 
lite grann påminnande om en ”Yppe” Palmqvist i sina bästa dagar. 
    Kanske är det så att det fortfarande finns lite av alla dessa le-
gendarer kvar i Rune, och att han som forskare kan ses som en 
blandning av Skägget, Rutan, X-et och Yppe. Sannerligen ingen 
dålig mix. 
    Det här är en skrift till dig Rune, från några kolleger och vänner 
som har haft förmånen att på olika sätt arbeta tillsammans med 
dig. Vi gläds åt att vi har fått göra det och gläds åt vetskapen att 
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vi också framöver ska få ta del av dina livsfrukter. Och vem vet … 
kanske kommer dina framtida undersökningar att visa att något 
slags bandy redan spelades i antikens Aten?

Stockholm i april 2014

Bengt och Göran 
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sagolika organisationer

Sagolika organisationer 
- några tankar om fiktion, framsteg och forskning

Bengt Jacobsson

Ni som känner poeten Werner Aspenström vet vilket ansvar han 
lägger på oss professorer. I dikten Du och jag och världen skriver 
han så här (1): 

”Fråga inte vem du är och vem jag är
och varför allting är
Låt professorerna utreda
de har betalt…”. 

Så sant. När det gäller frågan om hur organisationer skall se ut 
för att bli framgångsrika, finns det många som tror sig veta både 
vad och varför. Och som gärna utfärdar rekommendationer och 
recept för hur man bör göra. Det finns många sådana sagor om 
organisationer. Jag skall använda det här tillfället till att säga något 
om organisationers försök att motsvara de berättelser som finns i 
sagorna, dvs. deras strävan efter att vara sagolika. 
   För organisationsforskare är det en intressant tid som vi lever 
i. Det finns en hel massa idéer om hur organisationer skall se ut. 
Den som arbetar i en organisation vill förstås att den skall uppfattas 
som framåt och modern. Och ha tagit till sig allt det som moderna 
organisationer bör ståta med: ledarskap, visioner, styrsystem, men 
också sådant som kvalitetssäkring, strategiska planer, human re-
source management, jämställdhetsplaner, etikprogram och annat. 
De flesta stora organisationer är öppna och mycket mottagliga för 
sådana föreställningar om vad man bör göra och hur man bör vara. 
Organisationer vill gärna vara sagolika.
   Samhället är fullt av sådana som har receptet för den sagolika 
organisationen, sådana som vet bättre och som lätt kan hyras in 
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när det behövs en jämställdhetsplan, en etisk policy, en ny organisa-
tionsmodell eller en ny strategi. Idéerna har lätt att hitta problem att 
lösa i de flesta organisationer. Alla organisationer har kvalitetsbrister 
som motiverar ett arbete med systematisk kvalitetssäkring. Alla 
organisationer brister i ledning, vilket motiverar kurser i dynamiskt 
ledarskap. Och säg den organisation som inte skulle ha glädje av 
lite mer av strategiskt tänkande. Man kan säga att idéerna väljer 
organisationer, snarare än tvärtom.
    Om man inte vill framstå som hopplöst omodern kan man inte 
låta bli att påverkas av sagorna. Det går inte att komma undan. 
Sagornas idéer står för rationalitet och framsteg. Idéerna presen-
teras ofta som vetenskapligt förankrade. Idébärarna framstår som 
experter, bättre vetande. Det är således inte så svårt att ta till sig 
idéerna. Det svåra, om man skulle vilja det, är att inte göra det - att 
vara annorlunda. Den som gärna vill ses som annorlunda måste 
ägna en massa energi åt att förklara på vilket sätt och varför man 
är annorlunda. Kanske så mycket energi att man inte riktigt orkar 
med att verkligen vara annorlunda.    
    Vi som organisationsforskare har till uppgift att granska det som 
sker, bland annat att ifrågasätta de anspråk på vetande som cirkule-
rar. Forskningen kan bidra med reflektion kring den ibland ganska 
tröttsamma påflugenhet som finns hos de moderna sagoberättarna.
    En som var skicklig i att punktera de dominerande sagorna var 
just Werner Aspenström. Han varnade för att man med ”… den 
stora drömmens sax” riskerade att ”… klippa sönder den mindre 
drömmens väv”. Och Aspenström var skeptisk till sådana som alltid 
hade den riktiga lösningen på alla problem: ”Vänta dig ingenting 
bättre/av de bättre vetande/Livbojar av sand flyter inte…” (2). 

Det nya riket – ”Tror de på vad de säga, eller äro de besatta?”

En av de modernaste sagorna när det gäller dagens organisationer är 
den om reform och ständig förändring. Organisationsförändringar 
har idag både blivit rutin och ritual. När August Strindberg i 
boken Det Nya Riket skildrade det som han kallade “attentatens 
och jubelfesternas tidevarv” gjorde han dock grundligt upp med 
illusionerna om förändring. Särskilt ifrågasattes föreställningen om 
ständig förbättring:
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“Var det verkligen varmare på första maj för tjugo år sen eller 
förefaller det oss blott så, därför att vi voro yngre!” 

    
Strindberg lustmördade både kungahuset och den statliga byråkra-
tin. Den som åhörde den passionerade kärleken till överheten, skrev 
Strindberg, kunde i sanning ställa sig ”… den obesvarade frågan: 
tro de på vad de säga? Eller äro de besatta!” 
    Den som kände maktens tankar men som ännu inte hade lärt sig 
att formulera sina idéer insåg att det mesta var humbug, skojeri. 
Strindbergs huvudperson hade förberett sitt tal i Riddarhuset extra 
noga, eftersom det gällde att göra ett gott intryck. Men han märkte 
till sin förfäran att hans eget planerade tal var detsamma som alla 
andra redan hade hållit. Svärmar av vältalare hade när det blev 
hans tur redan sagt allt vad han hade tänkt säga, använt samma ut-
tryck, klämt till med samma latinska citat. Alla regentlängderna var 
åtgångna, skrev Strindberg, utom de obrukbara. Han förtvivlade: 

“Hur kunde alla dessa hjärnor just komma på samma idé som 
han. Kanske det inte var några idéer? Mycket möjligt. Var det 
ord då? Ja, det var det! Det var ord!”

Kanske finns det idag något som också liknar en besatthet hos de 
reformatörer som vältaligt propagerar för det som idag skall föra 
verksamheter framåt. Fastän det knappast längre är Lützen, Karl 
XII och Boströms statslära som det skramlas med. Tiden är en 
annan och idéerna är inte desamma, men också ord som kom-
petens, kvalitet, resultatstyrning, utvärdering - eller de nysvenska 
outsourcing, bench-marking, total quality management och business 
process reengineering - kan lätt uppnå ett stadium av självklarhet.
   Strindberg påminner oss om att dagens besatthet inte är unik, 
och att man i alla tider har trott att det har funnits enkla lösningar 
på svåra problem. Problemet är att det i en viss tid blir så svårt att 
ifrågasätta dessa idéer. De tas för givna. När alla tror på kvalitets-
säkring och resultatstyrning och strategisk planering skulle det vara 
nyttigt om det fanns åtminstone en del som ställde lite strindbergska 
frågor: tror de på vad de säger? är det verkligen något nytt? vad 
hände egentligen efter den förra reformen? 
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Röda rummet – ”Han trodde ännu på allt, både sant och 
sagor…”

Arvid Falk, som är huvudpersonen i Strindbergs Röda Rummet 
från 1879, var en tidig utforskare av det svenska samhället (3). På 
1870-talet höll Sverige på att förändras. Människor flyttade in 
till städerna. Handel och affärsverksamhet expanderade, staten 
byggde järnvägar, företag grundades, den gamla ståndsriksdagen 
hade avskaffats. I den här dramatiska tiden genomförde Falk - på 
Strindbergs uppdrag – en empirisk studie av några av samhällets 
viktiga maktcentra: bl a företag, politiska organisationer, tidningar 
och byråkratier. En tidig maktutredning. Aktionsforskning, långt 
innan begreppet hade uppfunnits. Och det var forskning med stor 
inlevelse.
    Falks äventyr startade tidigt i maj. Besviken efter sina månader 
i förvaltningen hade Falk lämnat sin säkra karriär som statstjänste-
man och istället börjat skriva. Falk var besviken efter sju månader 
i den statliga byråkratin. När han i bokens första kapitel står uppe 
i trädgården på Mosebacke, spanar ut över en stad som sjuder av 
liv och det - till litteraturvetarnas förfäran - samtidigt både är gry-
ning och skymning, ser han en fiende. Han lyfter sin knutna hand 
för att utmana staden. Eller, som det stod i ett tidigt manuskript, 
som om han velat krossa staden. Besviken över all lögnaktighet vill 
Falk avslöja samhället. 
    Falk hade varit inskriven vid sex ämbetsverkverk, bl a i Kollegiet 
för brännvinsbränningen, Kansliet för Skatternas Påläggande och 
Generaldirektionen för Ämbetsmännens Pensioner, men också i 
Kollegiet för Utbetalandet av Ämbetsmännens Löner. De första 
fem lämnade han eftersom det inte fanns något riktigt arbete. 
Falk var dock full av hopp och mod. Snart kommer vårt hopp att 
bli verklighet, sade han till Struve (en liberal journalist). Falk var, 
anförtror oss Strindberg, ”... ett barn ty han trodde ännu på allt, 
både sant och sagor”. 
    Strindberg låter oss sedan följa Falk genom konstnärskotterier, 
arbetarföreningar, teatersällskap, tidningsredaktioner, bolagsstäm-
mor. Gradvis minskar Falks tilltro. Överallt hade han hört... ”stora 
ord och många ord, ord som aldrig användes i dagligt tal, en särskild 
sorts ord som inte betydde någonting alls...”. 
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    Röda Rummet är ett slags bildningsroman. Framförallt minskar 
Falks tilltro till organisationer och institutioner. Falk frilägger intres-
santa inslag i det framväxande nya Sverige. Särskilt den statliga 
byråkratin blir noggrant dokumenterad. Ingen glömmer väl be-
skrivningen av Kollegiet för Utbetalandet av Ämbetsmännens löner 
(en karikatyr på dåvarande Statskontoret). Tankarna går inte precis 
till en effektiv weberiansk byråkrati (4). Falks resa genom huvud-
stadens övriga maktcentra avslöjar en hel del om vad som krävdes 
för att nå framgång - förutom börd, pengar och en smula dumhet.
   Parallellerna till nutid är stundtals slående. Falk blir varse en 
politisk ekonomi där företagens och statens intressen har vuxit sam-
man. Den försäkringsakut som skapades i kölvattnet av svindeln i 
försäkringsaktiebolaget Triton, får läsaren att tänka på i tiden mer 
närliggande akutverksamheter. Överhuvudtaget tycks blandningen 
av politik och ekonomi - förhandlingsekonomin - både vara lika 
vanlig som idag, och betraktas som lika opassande som idag. Stödet 
till de inhemska manufakturerna är ett viktigt argument när man i 
ett Materialkollegium inför Falks häpna ögon med stor noggrannhet 
utvärderar vilken sorts pennknivar som skall införskaffas: Sheffields 
tvåbladiga utan korkskruv; eller, möjligen, trebladiga Eskilstuna. 
Och dagen därpå skulle bli ännu hetare, då det var dags för blyerts-
pennorna. 

Moderna organisationer – ”mål: att stärka sammanhållningen 
i gruppen…”

För Strindberg stod det organiserade samhället för ondskan. Han 
var en svuren fiende till specialisering och arbetsdelning. Han var 
mot organisationer. Idag lever vi, till skillnad från då, en stor del 
av våra liv i sådana, och en Strindberg i början av 2000-talet skulle 
ha blivit förfärad. Ett av de viktigaste inslagen i det förändringsar-
bete som har pågått inom den offentliga sektorn under senare tid, 
är nämligen att vi har skapat formella organisationer. Idealet har 
ofta varit företaget. I en aldrig förr skådad takt har vi delat upp 
förvaltningar i självständiga enheter, ibland kallade resultatenheter. 
    Vad är det då som kännetecknar en formell organisation? Om vi 
tänker på verksamheter som organiserade ser vi, för det första, dessa 
som avgränsbara. Man vet var organisationer börjar och var de 
slutar. Man vet vem som tillhör en organisation, och vem som inte 
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gör det. För det andra är organisationer mätbara. Avgränsbarheten 
gör det möjligt att mäta vad som förs in i en verksamhet och jäm-
föra det med vad som kommer ut ur verksamheten. För det tredje 
förutsätts organisationer vara styrbara. 
   Det är uppenbart att det kan finnas fördelar med att organi-
sera verksamheter formellt. Samordnad handling förutsätter viss 
hierarki. Men den formella organiseringen kan också försvåra 
samordning. För statsförvaltningen har skapandet av formella 
organisationer inneburit en förändring. Gamla ideal om att man 
inte skulle se förvaltningar som avgränsade enheter utan att ”… 
förvaltningsmyndigheterna skola räcka varandra handen” har blivit 
omoderna. Lojaliteten och identiteten tänks nu i första hand vara 
knuten till den organisation som man arbetar i. 
   Det får konsekvenser när vi börjar tänka oss universitet, skolor 
och sjukvårdskliniker som organisationer, t o m som resultatenhe-
ter. Vi skapar exempelvis redovisningssystem, styrsystem, gemen-
samma visioner, strategier, jämställdhetsplaner och en massa annat. 
Rektorn blir manager. Professorn på kirurgkliniken blir företagare. 
Intendenten blir controller. Och alla skickas på management-kurser. 
Vad hade inte Strindberg kunnat göra av ett nutida, modernt kon-
ferensarrangemang kring köp-säljmodeller, kvalitetsstyrning och 
Human Resource Management? Och, vad hade han inte kunnat 
göra av följande historia från ett närbeläget dagis.
   Varje halvår hade föräldrarna bjudits in till ett möte med persona-
len, där man gick igenom vad som skulle hända under kommande 
termin, dvs vilka aktiviteter som var planerade. Det var t ex att 
man skulle grilla korv i skogen, åka och bada, bygga kojor, besöka 
föräldrar på jobbet. Föräldrarna var nöjda med verksamheten, t 
o m mycket nöjda. Vid ett tillfälle hade dock personalen infört en 
nymodighet. Efter varje aktivitet preciserades det mål som aktivi-
teten tänktes bidra till. Exempelvis: ”Aktivitet: vi skall grilla korv 
i skogen. Mål: att stärka sammanhållningen i gruppen och bidra 
till utvecklingen av självständiga individer.” Och så fortsatte det. 
Samma aktiviteter som tidigare, men knutet till varje aktivitet fanns 
ett syfte, ett mål.

Sens moral – ”You are who you pretend to be…”

Det räcker uppenbarligen idag inte att beskriva vad man skall göra, 
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utan det ställs krav på att man på ett rationellt sätt skall kunna 
förklara varför man gör det man gör. Att använda sig av begrepp 
som mål och strategier är ett sätt att utåt visa upp sig som rationell 
och effektiv. Och, kanske lika viktigt, ett sätt att övertyga sig själv 
om att man gör rätt saker. 
   Moderna organisationer har lärt sig att svara på varför-frågor 
med visioner, mål, strategier och planer. Och som chef  i en sådan 
organisation kan man inte ställa sig utanför. Går det dåligt kan man 
knappast som inom idrotten förklara misslyckandet med att man 
var ur form eller hade oflyt; att det var stolpe ut istället för stolpe 
in. Man kan istället notera att organisationsidealen också börjar 
komma in inom idrotten. Det blir i alla fall allt vanligare, t ex när 
det gäller fotboll, att förklara framgångar med bra organisation, 
ett modernt styrelsearbete i klubben, och tillräckligt många veten-
skapligt utbildade chiropraktorer, sjukgymnaster och psykologer.
   Genomgående i Falks odyssé genom det svenska samhället på 
1870-talet är skillnaden mellan det som visas upp och det som 
händer bakom de idealistiska fasaderna. Möjligen är det så att 
brytningstider - om vi nu idag också lever i en sådan - leder till att 
organisationer samtidigt måste hantera en mängd krav som kan 
vara motstridiga. Och riktar vi motstridiga krav på organisationer, 
vare sig de nu är stora företag, andra politiska organisationer el-
ler dagis, ökar sannolikheten att organisationerna svarar med att 
koppla loss bilden av verksamheten från verksamheten. Ju större 
krav på rationalitet och strategiskt tänkande som ställs, desto större 
blir förmodligen skillnaden mellan, å ena sidan, vad vi gör och, å 
andra sidan, vad vi säger att vi gör.
    Och man bör vara försiktig med fasaderna. Som Kurt Vonnegut 
Jr uttryckte sens moralen i boken Mother Night: ”... you are who you 
pretend to be, so you have to be careful about who you pretend to 
be.”. (”du är den du låtsas vara, så du måste vara noga med vem 
du låtsas vara”).
   Enligt Arvid Falks studier var kritiken mot de reformer som 
genomfördes att förslagen egentligen kom från något annat land, 
och att de var hämtade ur en välkänd handbok. Att idéerna kom 
utifrån, sågs av många som ett hot mot den nationella identiteten. 
En hel mängd av de idéer som idag finns i moderna byråkratier 
sprids just genom internationella organisationer och en alltmer 
global samhällsvetenskap. New Public Management, som det he-
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ter på nysvenska, kan man lika gärna få höra om vid konferenser 
i Kamerun och New Delhi som vid konferenser i Stockholm och 
Grythyttan. Spridningen av idéerna går fortare idag än de gjorde 
i slutet av 1800-talet. Då kunde vandrande skräddare och postens 
brevförmedling vara viktig. Idag har vi både internationella organi-
sationer, vetenskapliga konferenser, media, internet och annat som 
fungerar som förmedlare av det nya. Ibland som ganska effektiva 
smittspridare. 

Tre mentorer - tre forskarideal

För forskare som likt Arvid Falk följer dagens reformer finns både 
paralleller och intressanta utmaningar. Vilka lärdomar kan vi dra? 
Hur skall vi som är samhällsforskare förhålla oss till det som händer? 
Falk hade i sin bildningsprocess tre olika mentorer med väsentligt 
olika förhållningssätt. 
    Den förste var Olle Montanus, konstnären och idealisten, som ra-
dikalt ville förändra samhället. Montanus var bildhuggargesäll och 
en av få (hos Strindberg) med några kopplingar till den framväx-
ande arbetarklassen. Han hade i sin ungdom lämnat det tröttsamma 
bondelivet för att söka sig till konstnärerna i staden. Påverkad av 
nihilismen och revolutionära ideal längtande han efter grundliga 
samhällsförändringar. Montanus kände sig efterhand inte hemma 
någonstans, blev alltmer deprimerad och valde att lämna världen. 
Exit, sorti, blev Olle Montanus val. Ingen vidare mentor.
   Den andre mentorn, kandidat Borg, var naturvetaren och ana-
lytikern som betraktade människor som geologiska preparat. Stod 
Montanus för det passionerade så stod Borg för en objektiv attityd 
till livet och människor. Och han tyckte att det var sanslöst dumt 
av Falk att lämna sin karriär. Som du vet, sa Borg, betraktar jag 
människorna ”... med den absoluta likgiltighetens blickar; jag tar 
dem som geologiska preparat, som mineralier; några kristallisera i 
det systemet; andra i det; varför göra de så, ja, det beror på lagar 
eller omständigheter, inför vilka vi skola förhålla oss likgiltiga; jag 
gråter inte över kalkspaten därför att den inte är hård som bergs-
kristallen...”.
   Den tredje mentorn var Struve, tidningsmannen som försökte 
få Falk att inse att det svåraste i livet - åtminstone om man hade 
familj - var att tjäna ihop till det dagliga. Det var bäst att inta ett 
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fågelperspektiv på tillvaron. Struve fruktade att Falk skulle bränna 
sig för hårt. Lagom distans och utan passioner och med det hu-
vudsakliga intresset att själv överleva - det var det viktigaste för 
Struve. ”... utgå ifrån att det hela är en sophög, att människorna 
äro avskräden, äggskal, morotsstjälkar, kålblad, traslappar, så blir 
du aldrig överrumplad mer, förlorar aldrig någon illusion mer, 
men du skall däremot erfara en hel del glädje, varje gång du ser 
ett vackert drag, en god gärning; anlägg med ett ord ett lugnt och 
stilla världsförakt...”.

What the devil is going on around here?

Vi får tre helt olika modeller för samhällsforskare. Bland dagens 
kan man hitta alla tre varianterna. De idealistiskt lagda forskarna 
som alltid vet bäst, och som frikostigt delar med sig av goda råd. 
Jag behöver väl inte ge några exempel. De mer scientistiskt lagda 
samhällsingenjörerna som konstruerar system som skall få männ-
iskor att bli så effektiva som möjligt. Och de som, likt Struve, 
betraktar världen från ett sådant avstånd att allt förefaller smått 
och betydelselöst.
   Det verkar i förstone som att Strindberg enbart ger oss dåliga 
förebilder. Men så är det inte. Själv anser jag Arvid Falks aktions-
forskning vara ett föredöme. Framförallt den empiriska ansatsen, 
kritiken och lusten att skriva. Vi bör också idag både naivt och 
noggrant försöka begripa vad som händer i organisationer som 
EU-kommissionen, transnationella företag, regeringskanslier, fri-
villigorganisationer, universitet, tidningar och TV, sjukhus, skolor 
och på dagis. 
    Precis som Arvid Falk, med hjälp av lite annorlunda begrepp och 
teorier, bör vi ständigt ge luft åt lågan och ställa den grundläggande 
samhällsvetenskapliga frågan: vad i hela friden är det egentligen 
som pågår?
    Jag tror också att vi som forskare kan ha glädje av de sagor som 
finns i skönlitteraturen. Det har hävdats att romanen gör verklig-
heten tydlig genom att vrida upp den till fiktion. Idag verkar det 
nästan rimligare att hävda att verkligheten har blivit såpass fiktiv, 
fantasifull och sagolik att dikten mer behövs för att ”vrida ner”, och 
för att få lite perspektiv på tillvaron. Just i lågmäldheten och lång-
samheten har samhällsvetenskap och skönlitteratur en gemensam 
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potential: i förmågan att ge perspektiv, i möjligheten till reflektion 
och i uppmaningen att tänka själv (5).

Noter:

1. Ur diktsamlingen Trappan från 1964.

2. Att livbojar av sand inte flyter kan man läsa i dikten Hypnos för människoharar 
(diktsamlingen Inre från 1969). Den stora drömmens sax och den mindre drömmens 
väv finns i dikten Staden (diktsamlingen Trappan från 1964)

3. Strindberg, August, 1879, Röda Rummet. Skildringar ur artist- och författarlivet.

4. Även om det i en underbart ironisk fotnot påpekades att skildringen hade blivit osann 
sedan ämbetsverkens stora omorganisation blivit företagen. En fotnot som ännu till våra 
dagar brukar aktualiseras av många som utsätts för granskningar.

5. Kapitlet bygger på en föreläsning vid Södertörns Högskola den 4 april 2003.
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Organiserade stater

Göran Ahrne

Vad är stater för något? 

I politiska diskussioner eller analyser beskrivs stater (eller som 
man oftast säger staten) som ”det allmänna”, ”det offentliga” eller 
”samhället” rätt och slätt. Tidigare talade man ibland om ”Kronan” 
eller ”Kungl Maj:t”, men det är inte så gångbart längre. Och om 
man skulle vilja förstatliga något säger man hellre socialisera eller 
kanske nationalisera. Det är mest de som är kritiska som kan säga 
förstatliga. Det begrepp som ligger närmast stat är antagligen na-
tion. Och när statsvetare eller andra akademiker pratar om stater 
beskrivs de för det mesta som institutioner. 
   Varför behövs det så många eufemismer för att tala om stater? 
Det är väl mest när man är kritisk mot stater som man kallar dem 
för stater, annars vill man hellre se dem som något annat. Det 
är något misstänkt med stater, något som gör att de kan kännas 
obehagliga eller åtminstone att man tror att andra tycker att det är 
otrevligt med stater.
   I analyser av frivilligorganisationer av olika slag används ofta 
begreppet fripassagerare; alltså sådana som drar nytta av organi-
sationens arbete utan att själva delta eller vara medlemmar (Olson 
1971). Men i stater har vi istället tvångspassagerare, alltså männ-
iskor som ofrivilligt tas med på en resa och dessutom måste betala. 
Problemet med de ofrivilliga passagerarna kan vara en anledning 
till att detta med stater ses som problematiskt. Jag återkommer till 
denna fråga nedan.
    Ett svar på frågan om vad stater är för något som jag kommer att 
argumentera för i denna text är att stater är en typ av organisationer. 
I min diskussion kommer jag framförallt att jämföra beskrivningen 
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av stater som organisationer med att se stater som institutioner. Jag 
kommer dock inte att föra någon längre diskussion om begreppet 
institution, utan se det i enlighet med den betydelse som finns i 
den nyinstitutionella organisationsteorin. En institution beskrivs 
här som ett relativt beständigt beteendemönster som bärs upp av 
djupt liggande föreställningar om grunderna för en viss social ord-
ning (Jepperson 1991). Man brukar ofta säga att institutioner är 
”förgivettagna”, självklara på något sätt. De behöver inte förklaras 
eller motiveras. Jag menar inte att det är fel att se stater ur ett in-
stitutionellt perspektiv, men det måste kompletteras med ett orga-
nisationsperspektiv. Stater är både institutioner och organisationer 
på samma gång precis som företag och familjer. Men det är inte 
heller så populärt att tala om organisationer. Även organisationer 
väcker en viss förstämning och oro, och många samhällsvetare vill 
hellre prata om sådant som rörelser eller nätverk eller institutioner 
eller kanske kulturer. Det verkar på något sätt intressantare; både 
spontanare och livligare. Redan detta skulle alltså kunna vara ett 
tecken på att det verkar riktigt att se stater som organisationer, det 
vill säga att båda dessa begrepp på något sätt upplevs som olustiga.
    Att man accepterar att en del av vad en stat gör handlar om or-
ganisation och att delar av stater kan ses som organisationer är inte 
ovanligt. Ofta handlar det om förvaltning och de tråkigare delarna 
av vad stater gör som ibland av statsvetare kallas för statsapparaten. 
Men att se hela stater som organisationer tycks bjuda emot.
    Men i stort sett allt som stater gör måste organiseras. I demokra-
tiska stater måste demokratin organiseras in i minsta detalj. Man 
måste besluta om vilket valsystem man ska ha, vilka som ska få 
rösta, hur röster ska räknas, hur val ska kontrolleras, hur partier ska 
finansieras och när vallokaler ska vara öppna med mera. Såväl krig 
som fred måste organiseras, liksom nationaldagar och skatteindriv-
ning. Gränser måste övervakas. Rättväsendet måste organiseras och 
handlar till stor del om att fatta beslut.
    För att förstå hur en specifik stat ser ut och fungerar måste man se 
den som en organisation med specifika medborgare och ett särskilt 
territorium som är basen för dess resurser. Hur en stat är organise-
rad är ofta ett resultat av många hundra års lager av organisering. 
Staters utformning är, precis som alla organisationer, präglade av 
den tid och den miljö då de skapades och de förutsättningar som 
rådde för tillfället (Stinchcombe 1965). Detta kan beskrivas som 
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formativa moment. I Sverige är ett exempel ämbetsverkens relativa 
självständighet (Premfors 1998: 42-43). Även staters geografiska läge 
spelar in, vilket till exempel Norbert Elias framhållit i sin jämfö-
relse mellan europeiska stater (framför allt England, Tyskland och 
Frankrike; se Elias 1996). 
   Och för att förstå stater som organisationer behövs organisations-
teori och inte bara statsteori, även om stater är en särskild sorts 
organisationer med speciella förutsättningar, villkor och resurser. 
Organisationer är oftast lite skitigare och rörigare, helt enkelt lite 
jobbigare, än deras motsvarande institutionella motsvarigheter. 
Organisation handlar om när institutionella föreställningar möter 
den praktiska verkligheten, organisation handlar om relationer mel-
lan människor och om att förvalta materiella och andra resurser (se 
Ahrne 1994, 2014). Organisation bygger till skillnad mot institution 
på unika beslut om praktiska detaljer i specifika situationer (March 
och Simon 1993: 21-22).
   När man ser stater som institutioner betonar man principer, 
modeller och föreställningar om hur det ska vara eller måste vara. 
Effekten blir att man ser en större likhet mellan olika stater än om 
man ser till hur stater är organiserade. Genom att se till organisa-
tion betonas olikheter som uppkommer när beslut fattas i olika 
situationer och beroende på hur besluten efterlevs.

Organisation = beslut om hur andra ska handla

Organisation är en form för relationer mellan människor, och 
organisering är en process som formar och förändrar relationer. 
I motsats till vad som gäller för begreppet institution kan organi-
sationer förstås som aktörer, och man talar självklart också om att 
organisera. Men det är svårt att institutionalisera.
  Organisation handlar om beslut (March och Simon 1993, 
Luhmann 2003, 2005, Brunsson 2007). Organiserade beslut gäller 
hur andra ska bete sig eller förhålla sig under vissa omständigheter. 
Det här betyder inte att allt som sker i organisationer är beslutat 
och inte heller att allt som är beslutat sker på det sätt som det är 
beslutat (eller att det sker över huvud taget). 
    Beslut kan ske på många sätt: av enskilda personer, till exempel 
en chef  eller en lagledare i en idrottsförening. Men beslut kan också 
fattas av en styrelse eller ibland i någon form av stormöte där alla 
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berörda finns med. Många beslut kan fattas i en demokratisk ord-
ning och genom omröstningar. 
   Beslut kan beskrivas som en sorts språkliga handlingar. Beslut 
formuleras ofta skriftligt i form av en order, regel eller lag, men ett 
beslut kan även formuleras muntligt. Det viktiga är emellertid att 
beslut kommuniceras och förmedlas. I första hand måste den eller 
de allra mest berörda ta del av beslutet, men i de flesta fall förmedlas 
ett beslut till fler för att även andra ska veta vad de kan förvänta sig 
av olika personer. Det är bra för alla anställda i ett företag att veta 
vad en förman eller en receptionist förväntas göra och det är bra för 
medborgarna i en stat att veta vad poliser eller statliga tjänstemän 
har för befogenheter. 
    Ett besluts räckvidd kan variera från att gälla ett par personer till 
alla i en organisation, men även gälla människor som inte är med 
i denna organisation. För hur lång tid ett beslut gäller kan också 
variera. Ett beslut från en chef  till några underlydande kan kanske 
gälla bara för en dag eller under en kort tid, medan andra beslut 
kan vara mer långsiktiga och inte sluta gälla förrän nya beslut fattas. 
Beslut hänger ihop och är beroende av varandra (March 1999: 23).   
   Att fatta ett beslut innebär i princip att den eller de som fattar 
beslutet gör ett val. Ett beslut går ut på att framhålla att vi ska göra 
på ett visst sätt, vilket innebär (även om det inte alltid sägs ut) att vi 
inte ska göra på ett annat sätt. I en beslutssituation finns det valmöj-
ligheter och olika alternativ, men beslutet innebär att man bestämt 
sig för ett av flera alternativ. Ibland (och särskilt ofta i stater) råder 
det oenighet om vilka alternativ som är bäst, och det är långt ifrån 
alltid beslut fattas i enighet. Men när ett beslut är fattat och gjorts 
känt är det detta som gäller. Men ett beslut kan också ifrågasättas, 
eftersom det har funnits alternativ. Varför gör vi inte så här istället? 
Ett beslut är inte förgivettaget på samma sätt som en institution, 
även om det så småningom kan bli det. 
   Alla beslut, och därmed all organisation, är i grunden endast 
försök att få andra människor att göra som man vill att de ska göra. 
Beslut kan sägas vara en form av planer för framtiden. Och det 
finns inte några garantier för att de följs eller får avsedda effekter. 
Chansen att ett beslut följs kan dock antas vara större ju mer legitim 
och erkänd en beslutsfattare är. 
    Det är allmänt känt att organisationer ofta misslyckas. Det kan 
finnas många skäl till att människor inte följer ett beslut till punkt 
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och pricka. Men det är just genom att organisation bygger på beslut 
som misslyckanden blir tydliga och märks. Om man inte har några 
planer kan man inte heller misslyckas, eller åtminstone syns det 
inte att man misslyckas. Beträffande institutioner är det tvärtom. 
Institutioner finns inte förrän de blivit allmänt accepterade och 
självklara bland ett stort antal människor. Institutioner har därmed 
alltid per definition i någon mening lyckats, eftersom det inte finns 
några institutioner förrän de har slagit igenom och människor tar 
dem för givna.
     Det som är organiserat kan förändras genom nya beslut. Även om 
det inte är givet att alla beslut följs eller blir åtlydda är möjligheterna 
att förändra en organisation större än möjligheterna att förändra 
institutioner. Det tar långt tid att såväl etablera som förändra insti-
tutioner (Berger och Luckman 1991, Czarniawska 2009). En annan 
betydande skillnad mellan institution och organisation är att det 
finns någon som är ansvarig. Då finns det också någon att skylla på 
om man ogillar ett beslut och kanske någon att vända sig till eller 
protestera emot om man vill försöka ändra beslutet. 
    För att beskriva organisationer och jämföra dem med varandra 
i fråga om hur de är organiserade kan vi urskilja fem element 
som handlar om olika moment i hur en organisation konstrueras. 
Det gäller medlemskapet, vilka regler som gäller, hur beslut fattas 
(hierarki), hur övervakningen sker och vilka sanktioner som orga-
nisationen förfogar över (Ahrne och Brunsson 2011). 
   Jag har inte möjlighet att i denna text gå in på en diskussion 
av motiveringen till varför dessa fem element är av en så central 
betydelse, men det handlar i grunden om förutsättningar för att 
skapa och upprätthålla relationer mellan människor över huvud 
taget (se vidare Ahrne 2014). Men det kan vara intressant att i det 
här sammanhanget framhålla att dessa fem element motsvaras av 
de fem viktigaste förutsättningarna som Elinor Ostrom funnit för 
hållbara ”common pool resource institutions” (Ostrom 1990: 90).

Medlemskap och medborgarskap

Alla organisationer bärs upp av människor. Människors tillhörighet 
till organisationer kan beslutas och utformas på väldigt olika sätt, 
men vid varje tillfälle finns det alltid ett visst antal identifierade 
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personer som tillhör en viss organisation (Ahrne 1994). Och det är 
stor skillnad mellan att vara med och inte vara med.
   Enligt institutionella föreställningar handlar tillhörigheten i en 
stat inte om individer utan om ett folk; staten tillhör folket eller 
tvärtom. När det handlar om demokrati talar man ibland istället 
om ”demos”. I organisationstermer däremot är det individer som 
är medlemmar/medborgare i en stat; ett stort antal individer med 
olika intressen och förutsättningar.
    Den form av medborgarskap som är accepterad som en princip 
i världen idag (och alltså institutionaliserad) kan betraktas som 
en uppfinning av den franska revolutionen och innebär en direkt 
relation mellan medborgare och stat (Brubaker 1992, Tilly 1990). 
Men i varje stat måste den speciella utformningen av medborgar-
skapet dessutom beslutas. Från Frankrike spred sig arrangemanget 
med medborgarskap till andra stater och det har utvecklats till ett 
världsomspännande system av tillhörighet och uteslutning (Meyer 
1987, Brubaker 1992). Tillämpningen av denna form av medbor-
garskap har också inneburit en ökad övervakning och kontroll och 
en skarpare uppdelning mellan medborgare och icke-medborgare. 
Ett exempel på detta är införandet av pass och intensifierade gräns-
kontroller (Torpey 2000).
    Men i jämförelse med andra typer av organisationer är med-
lemskapet i stater speciellt eftersom det är obligatoriskt. Om man 
är född som medborgare i en viss stat har man knappast några 
möjligheter att bli av med sitt medborgarskap. Man kan inte avsäga 
sig sitt medborgarskap, särskilt inte om man vill stanna kvar inom 
statens territorium. Enda chansen är att försöka bege sig till ett an-
nat land och slå sig ner där, men det kräver att man blir accepterad 
av den andra staten och det är långtifrån givet. Och stater å andra 
sidan har väldigt små möjligheter att bli av med sina medborgare. 
Det är ytterst sällan en annan stat är villig att ta emot ett större (el-
ler ens mindre) antal medborgare som är icke önskvärda i en stat.
    Stater kan inte heller i någon nämnvärd utsträckning välja sina 
medborgare. De måste acceptera barn som föds till medborgare 
som nya medborgare. De kan försöka påverka medborgarna att 
fortplanta sig i större eller mindre utsträckning genom olika åtgär-
der, men i sista hand måste de acceptera nyfödda barn som nya 
medborgare och registrera dem och hålla koll på dem (se nedan).
    För att förstå det speciella med tillhörigheten till stater (det obli-
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gatoriska medbogarskapet) måste man se till de grundläggande 
resurser som stater förvaltar, deras territorium (Weber 1983: 38). 
Staters verksamhet handlar om förhållandet mellan medborgarna 
och territoriet. Det enda som alla medborgare med säkerhet har 
gemensamt är förhållandet till landets territorium, vilket skapar 
ett speciellt beroende mellan alla medborgare i samma stat. Det 
handlar i grunden om ett antal icke-exklusiva resurser som till 
exempel försvaret av territoriet eller undvikande av risker av typ 
bränder som sprider sig eller smittsamma sjukdomar eller tillgång 
till vatten och sanitära anordningar (De Swan 1988,Whynes och 
Bowles 1981, se även Ahrne 1998). Och Mancur Olson beskriver 
i sin bok The Logic of  Collective Action det obligatoriska som en nöd-
vändighet för att lösa fripassagerarproblematiken: ”But despite the 
force of  patriotism, the appeal of  the national ideology, the bond 
of  common culture, and the indispensibility of  the system of  law 
and order, no major state in modern history has been able to sup-
port itself  through voluntary dues or contributions. Philantropic 
contributions are not even a significant source of  revenue for most 
countries. Taxes, compulsory payments by definition, are needed. 
Indeed, as the old saying indicates, their necessity is as certain as 
death itself ” (Olson 1971: 13).
    När tillhandahållandet av icke-exklusiva resurser arrangeras ge-
nom en stat beror det på att de inte skulle kunna få samma omfatt-
ning eller alls komma till stånd om de bara arrangerades av företag 
eller frivilligorganisationer. Statlig organisering kan därför förstås 
som resultat av marknadsmisslyckanden eller civila misslyckanden. 
Verksamheten skulle inte kunna finansieras och tillräckligt många 
skulle inte ställa upp om de inte var tvungna. Och utfallet skulle 
bli sämre om inte alla inom ett visst territorium var med. Därmed 
inte sagt att stater alltid lyckas med att utföra en verksamhet på ett 
bra sätt. Även stater misslyckas ofta, men skillnaden mellan stater 
och andra organisationer är att stater fortsätter sin verksamhet i det 
längsta trots att de inte lyckas särskilt väl för att ändå något måste 
göras. Som organisationsform är stater till skillnad från de flesta 
andra organisationer inte i samma utsträckning beroende av att 
lyckas eller vara framgångsrik för att överleva.
    Trots att tillhörigheten till en stat är obligatorisk och något som 
de allra flesta medborgare aldrig valt finns det också människor 
som av olika anledningar ansöker om att bli medborgare. Här kan 
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stater ta sig vissa friheter att välja sina nya medborgare till exempel 
om de har en viss yrkeskompetens eller skulle vara duktiga i idrott 
eller talar ett visst språk. Även när det gäller vilka som får tillåtelse 
att vistas inom en stats territorium en längre tid och bedriva en 
viss verksamhet, till exempel förvärvsarbete, gör stater urval bland 
människor som ansöker om visum eller arbetstillstånd etc. I en del 
stater lottar man till och med ut sådana tillstånd. Att tala om stater 
som det allmänna eller det gemensamma blir i ett globalt perspektiv 
absurt. Medborgarskap är exklusivt och det drar gränser mellan 
människor precis som i alla organisationer. 
    Det finns också institutionella aspekter av tillhörigheten till en 
stat (eller kanske då hellre en nation) alltså förgivettagna uppfatt-
ningar om vilka som egentligen är riktiga svenskar, fransmän eller 
engelsmän etc, som grundar sig på föreställningar om hur svenskar 
(om det handlar om Sverige) ska tala, uppföra sig och se ut. Och det 
finns ibland en diskrepans mellan det beslutade medborgarskapet 
för nya medborgare i till exempel Sverige och hur många människor 
uppfattar andra som ”riktiga” svenska eller ej (se t ex Lundström 
2007). Detta är bara ett exempel på en betydelsefull aspekt av 
skillnader mellan sådant som är beslutat och alltså organiserat och 
vad som är institutionellt.

Regler, lagstiftning och sociala rättigheter

Regler är beslut om vilka förväntningar en organisation har på sina 
medlemmar och vad medlemmarna kan förvänta sig av organisa-
tionen. Det är viktigt att skilja mellan regler och normer. Regler 
är beslutade och man kan spåra besluten till en viss tidpunkt och 
en viss instans i någon typ av hierarki. Normer däremot är institu-
tionella och förgivettagna inom vissa grupper. Och det finns ingen 
instans som är ansvarig för vilka normer som råder.
   Tyvärr finns det när det gäller regler en förvirring även inom 
den nyinstitutionella teorin. Richard Scott (1995) till exempel har 
gjort en uppdelning mellan tre typer av institutioner: kognitiva, 
normativa och regulativa. Med regulativa inkluderar han sådant 
som beslutade regler och olika typer av sanktioner. Men detta un-
dergräver hela poängen med att upprätthålla en distinktion mellan 
institution, som något förgivettaget, och organisation som något 
som är resultat av beslut och val mellan olika möjliga alternativ. Att 
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på så sätt inkludera regler i institutionsbegreppet förtar den viktiga 
skillnaden mellan institution och organisation och ger en endimen-
sionell bild av att allt skulle vara institutioner. Det är stor skillnad 
mellan hur förväntningar uttrycks, förmedlas och hur sanktioner 
utdelas beroende på om det handlar om regler eller normer.
    Ett medborgarskap innebär vissa rättigheter som reglerar en med-
borgares förhållande till en stat. Man brukar skilja mellan tre typer 
av sådana rättigheter: medborgerliga, politiska och sociala (Marshall 
1965). Medborgerliga och politiska rättigheter handlar om sådant 
som allas likhet inför lagen och rösträtt. Kanske kan man säga att 
grundläggande medborgerliga och politiska rättigheter från att ha 
varit organiserade beslut numera i stater som Sverige eller Danmark 
blivit institutionaliserade. Det vill säga närmast förgivettagna, men 
det gäller knappast de sociala rättigheterna. Existerande sociala 
rättigheter är ständigt föremål för kontroverser och nya beslut och 
är långtifrån förgivettagna särskilt inte i sina specifika utformningar 
såsom rätt till socialbidrag eller sjukersättning etc. 
    Serier av organisationsbeslut leder till olikheter mellan stater. I 
många modeller beträffande välfärdsstaters utformning talar man 
om en nordisk modell, men om man till exempel jämför Sverige och 
Norge finns åtskilliga betydande olikheter i de sociala rättigheternas 
detaljerade organisation (Åmark 2005).
    Man kan se stater som juridiska organisationer (Barker 1953) och 
lagarna i en stat blir då organisationens regler. Lagstiftning handlar 
mer om makt än om att ge uttryck för förgivettagana normer och 
traditioner. De flesta lagar är i någon mening kontroversiella eller 
omtvistade i den meningen av det finns olika uppfattningar om 
hur de ska formuleras. Att lagstifta är alltid att välja mellan olika 
alternativ. Och viss lagstiftning är mer kontroversiell än annan till 
exempel ny lagstiftning om könsneutrala äktenskap. Då är man 
långt ifrån tanken om att lagstiftningen ”bara” handlar om att 
formulera rådande normer. I den historiska forskningen om den 
medeltida lagstiftningen i Sverige har det tidigare funnits en tendens 
att se denna just som ett uttryck för de institutionella normer som 
rådde i Sverige vid den tiden. Men numera har denna syn starkt 
ifrågasatts och istället går det att visa på hur lagstiftningen bröt 
mot många normer och var tydliga uttryck för organisation och 
förändrade maktförhållanden (Sjöholm 1988, 1990).
    Makthavare försöker även sprida förväntningar om hur med-
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borgarna ska vara på andra sätt än organisation genom att försöka 
utveckla institutionella normer och traditioner till exempel firande 
av nationaldagar. Men det är svårt att organisera fram institutio-
ner. I organisationsteorin talar man här om organisationskulturer 
som ett sätt att försöka styra organisationer med en splittrad eller 
oöverskådlig struktur; när hierarki och regler är mindre effektiva 
kontrollmedel och där idéer, föreställningar och värderingar är cen-
trala (Alvesson 2001: 28). Nationalism av olika slag kan förstås som 
staters organisationskulturer. Men å andra sidan är hela tanken med 
en organisationskultur omöjlig om man accepterar utgångspunkten 
att organisationer handlar om beslut och att en kultur (precis som 
institutioner) aldrig kan beslutas utan måste växa fram.

Hierarki och konstitution

Ett vanligt förekommande inslag i den negativa bilden av orga-
nisation är detta med hierarki (se Perrow 1986). Man brukar ofta 
beskriva organisationer som pyramider där det ena lagret av makt-
havare befinner sig över det andra. Men vad hierarki handlar om 
är bara att det finns en beslutsordning; att man har kommit överens 
om hur man ska fatta beslut och att makten, åtminstone delvis, 
har synliggjorts. Och en sådan beslutsordning kan mycket väl vara 
demokratisk, men hur beslutsordningen är utformad varierar i hög 
grad mellan olika stater. 
    Grunden för en fungerande hierarki är ändå att medlemmarna/
medborgarna accepterar besluten och bryr sig om dem och gör som 
det är beslutat. En beslutad ordning bygger på auktoritetsrelationer. 
Och det gäller i alla organisationer: stater såväl som företag eller 
frivilligorganisationer. I alla organisationer måste det finnas någon 
form av auktoritet och i sista hand är denna auktoritet något som 
kommer från medlemmarna; att de accepterar att lyda beslut 
(Barnard 1968). Om de inte accepterar besluten kan de lämna 
organisationen (eller kanske strejka om de vill ändra på beslut). 
Problemet med stater är dock att medborgarna har svårt att lämna 
organisationen på grund av att de inte har någon annanstans att 
ta vägen, vilket bland annat får konsekvenser för hur sanktioner 
utformas (se nedan).
   En medlem i en organisation måste acceptera att göra saker 
som andra bestämmer. Att vara medlem i en organisation innebär 
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att överlämna kontrollen över en del av sina egna handlingar till 
de andra i organisationen (Coleman 1990). Men den del av ens 
handlingar som organisationen gör anspråk på och kontrollerar kan 
variera avsevärt mellan olika organisationer såväl i fråga om vad 
som organisationen ska bestämma över som om dess omfattning. I 
olika företag kan det handla om hur man ska vara klädd på jobbet 
och vilka tider man ska jobba förutom själva arbetsuppgifterna. I 
vissa frivilligorganisationer (till exempel vissa frikyrkor eller nykter-
hetsorganisationer) kan anspråken på organisationens kontroll vara 
avsevärda medan i andra är de minimala. Inom organisationsteorin 
talar man om de delar av en människas handlingar som en organi-
sation gör anspråk på att besluta om för en ”zone of  indifference” 
(Barnard 1968, Stinchcombe 1990). 
    Även mellan olika stater kan denna ”zone of  indifference” variera 
starkt. En hel del politisk diskussion handlar just om hur mycket av 
den enskilde medborgarens liv som en stat ska besluta om, och kritik 
av stater handlar ofta om att de lägger sig i alltför mycket, vilket 
betyder att de gör anspråk på en alltför vid ”zone of  indifference”.
    Men om det är något som är totaliserande så är det institutionella 
föreställningar om hur människor med en viss nationalitet ska vara. 
Det är ofta starka föreställda gemenskaper som styr människor mot 
en nationell ideologi och inte statliga beslut. Men det värsta är om 
det finns en samverkan mellan statlig organisation och institutio-
nella föreställningar.

Övervakning och sanktioner

I alla organisationer sker någon form av beslutad övervakning för att 
hålla koll på vilka som passerar in i och ut ur organisationen och om 
medlemmarna gör som de förväntas. Och stater är inget undantag. 
Ibland kan det handla om att mäta prestationer eller i andra fall 
bara att ha koll på närvaro. I Sverige har historiskt sett statskyrkan 
varit ett viktigt och dominerande övervakningsorgan. Idag har 
den funktionen i stort sett övertagits av barnavårdscentraler och 
skolsystemet. Staters indrivande av skatter har i alla tider krävt en 
omfattande och organiserad övervakning. Och staters gränser och 
gränspassager har likaså alltid varit övervakade.
   Ett sätt att kontrollera gränser, som åter spritt sig i världen, är 
att bygga murar. Frågan är hur effektivt det är. Kanske kan det 
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snarare förstås som ett uttryck för staters försök att upprätthålla 
sin suveränitet i en tid av ökad globalisering med människors stora 
möjligheter att färdas över jorden och mellan länder. De nya mu-
rarna kan snarast tolkas som symboler för ”suveränitetens erosion” 
(Brown 2011: 26).
   Övervakning behöver inte hänga samman med sanktioner. En 
utvärdering av en verksamhet, till exempel, leder inte nödvändigtvis 
till några vidare åtgärder, varken belöningar eller bestraffningar. 
Sanktioner kan vara både positiva och negativa. I stater har det 
sedan århundraden varit brukligt att utdela positiva belöningar i 
form av medaljer, ordnar eller genom att adla personer. I Sverige 
idag utdelar regeringen alltjämt olika belöningsmedaljer som 
Illis Quorum eller att ge ”professors namn” till särskilt förtjänta 
medborgare. Andra former av positiva sanktioner är att ge bevis 
på utförda prestationer eller prov som till exempel doktorsexamen 
eller körkort.
   I stater är det dock framför allt de negativa sanktionerna som 
uppmärksammas; alltså olika typer av straff. Hela rättsväsendet är 
organiserat för att besluta om sanktioner riktade mot medborgare 
och andra som vistas inom en stats territorium. När det gäller 
negativa sanktioner skiljer sig stater från många andra typer av 
organisationer genom att det händer att människor sätts i fängelse 
när de brutit mot någon eller några av statens regler och i vissa 
stater kan till och med medborgare avrättas. Detta brukar beskrivas 
som staters våldsmonopol (Weber 1983: 38-39). Att stater tvingas 
sätta människor i fängelse måste förstås mot bakgrund av att de 
inte kan utesluta sina medlemmar/medborgare som de flesta andra 
organisationer kan (förutom familjer). Auktoritetsrelationer i företag 
och frivilligorganisationer kan i sista hand upprätthållas genom att 
de som inte följer regler och beslut kan uteslutas (jfr Barnard 1968: 
169). Men denna möjlighet finns inte för stater och därför använ-
der de sig istället av våld. Men det är ändå inte riktigt korrekt att 
säga att stater har ett våldsmonopol (jfr Rothstein 1994: 123). För 
det första är det en empirisk fråga, och existensen av till exempel 
utbredda maffialiknande organisationer i åtskilliga länder visar 
på motsatsen. För det andra delar stater sitt ”våldsmonopol” med 
familjer, eftersom föräldrar i relationen till sina barn tillåts utöva 
en viss form av våld genom att de har rätt att hålla fast och låsa in 
dem. Och i många stater får föräldrar även bruka ett visst fysiskt 
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våld mot sina barn. Det är intressant att notera denna likhet mellan 
familjer och stater när det gäller omöjligheten att utesluta (vissa) 
medlemmar och kopplingen till en form av våld.
    Däremot sanktionerar stater inte brott mot institutionella nor-
mer på samma sätt som brott mot lagar och regler. För det första 
är det, som författaren Qaisar Mahmood (2012: 225) konstaterar i 
sin bok Jakten på svenskheten, ovanligt att någon talar om för en när 
man bryter mot normer. Och vad som händer när någon eller 
några upplever att några andra bryter mot institutionella normer 
i sitt beteende handlar mer om mobbning eller diskriminering än 
om att utdöma straff.

Vad har det för betydelse att stater är organisationer?

Rent ontologiskt är stater samma sorts fenomen som andra orga-
nisationer och i grunden former för att ordna relationer mellan 
människor. Stater är inte annorlunda till sin karaktär än andra 
organisationer, men de har andra förutsättningar genom att de 
baserar sig på ett visst territorium. Medborgarna i en stat delar ett 
visst territorium och måste därför hantera en del gemensamma 
frågor. Men det är inte säkert att det är så mycket mer som förenar 
dem. De behöver på något sätt organiseras eller organisera sig för 
att fatta beslut om hur de ska göra och förhålla sig till varandra ef-
tersom sådant som kallas kultur och normer inte räcker till eller inte 
är tillräckligt detaljerade och specifika. Samtidigt är statliga beslut 
praktiskt taget alltid ifrågasatta och det är sällan någon konsensus 
i en stat om hur man ska göra och vilka lagar som ska gälla.
    Genom att förstå stater som organisationer tror jag att man kan 
få en klarare och mer realistisk bild av förhållandet mellan stater 
och samhället i övrigt. Att se stater som en sorts organisationer ger 
bättre möjligheter att förstå hur stater är inbäddade i olika samhäl-
leliga processer och se dem i förhållande till såväl (1) individer som 
(2) andra stater och (3) andra typer av organisationer.
   1. Organisationsteori handlar direkt eller indirekt om förhål-
landet mellan organisationer och individer. När vi ser stater som 
organisationer kommer förhållandet mellan stat och medborgare i 
en särskild belysning till exempel i fråga om hur olika kontaktytor 
är organiserade och hur maktförhållandena ser ut. Relationen till 
staten är opersonlig, men handlar ofta om djupt personliga förhål-
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landen. Det stater gör gäller ofta frågor som rör liv och död, hjälp 
i utsatta situationer och risker och kriser av olika slag. Stater griper 
in när inga andra organisationer vill eller klarar av det; varken fa-
miljer, frivilligorganisationer eller företag. Ändå är staters relationer 
till sina medborgare med nödvändighet i hög grad dominerade av 
regler. Människors rättigheter och skyldigheter är utformade genom 
regler, som kan uppfattas som stelbenta och fyrkantiga, i jämförelse 
med människors relationer till företag där det finns mer utrymme 
för förhandlingar om priser eller löner eller vad det kan vara eller 
relationer till familjen som mer bygger på känslor.
  Även om medborgare har fått vissa ökade möjligheter eller 
skyldigheter att välja så är de ytterst begränsade i jämförelse med 
möjligheter att välja som kund i en affär. Även om föräldrarna eller 
barnen själva ibland kan välja skola kan de inte välja att låta bli att 
gå i skolan, och även om en medborgare i ett EU-land är emot EU 
kan den inte välja att inte vara med. Medborgare är inga kunder. 
Det är märkligt, att samtidigt som en del myndigheter har börjat 
prata om medborgare som kunder har stora företag som IKEA, 
ICA eller SAS börjat tala om sina kunder som medlemmar. Det 
är väl ett uttryck för att organisationer ofta försöker utge sig för att 
vara något annat än vad de är.
    2. Stater måste förstås i relation till varandra. Man måste tänka 
stater i plural (och inte staten). Så länge vi inte har en världsstat, 
alltså en stat utan yttre gränser, blir det omöjligt att förstå hur en 
stat är organiserad utan att se den i förhållande till andra stater. 
En enskild stat har inga gränser; gränser finns mellan stater och 
gränserna är ett (tillfälligt) resultat av deras inbördes förhållanden.
   Inte minst har det blivit viktigt att se till relationer mellan stater 
när de har börjat samarbeta mer med varandra. Stater är inte 
längre bara organisationer, de är också medlemmar i andra orga-
nisationer, där gränserna mellan dem blir mindre tydliga och deras 
administration kan tendera att blandas samman (se t ex Vifell 2006). 
Man kan se detta som en utveckling från nationalstater till med-
lemsstater. Men organisationer som EU, FN eller OECD är inga 
överstatliga organisationer som har direkt makt över sina medlem-
mar. De är inte ens stater utan associationer och av samma karaktär 
som till exempel många andra så kallade metaorganisationer som 
FIFA eller IATA (Ahrne och Brunsson 2008).
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   3. Det stater gör utgör ingen speciell sfär eller sektor av samhäl-
let. Stater säljer och köper på marknader, samverkar ofta med och 
understöder civilsamhället och samarbetar på en mängd olika sätt 
med företag av de mest skilda slag. Stater är inte hierarkiskt över-
ordnade andra organisationer, men de har speciella maktresurser. 
Stater kan göra en mängd olika saker men inte alltid så bra. Som 
Charles Lindblom (1977) har framhållit i sin bok Politics and Markets 
(som egentligen kunde heta ”Stater och företag”) förefaller stater 
ofta bli ganska klumpiga i sitt handlande: de har, som han skriver, 
”starka tummar men inga fingrar”. Företag väljer vad de vill göra 
(vilket också gäller frivilligorganisationer) men stater blir tvingade 
att göra saker när inga andra gör det (t ex ta hand om eleverna när 
friskolor går i konkurs). Det är det Lindblom beskriver som ”the 
privileged position of  business” (a.a. sid 172). Företag är dessutom 
rörliga och kan byta miljöer, medan stater är bundna till sitt ter-
ritorium.
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På spaning i staten: antropologiska utblickar

Christina Garsten

Inledning: Organisering – en urgammal historia

Samhällsvetenskapliga studier av organisation, organisering och 
byråkrati delar en nyfikenhet på vilka normer och värden som styr 
människors handlande i institutionaliserade sammanhang, hur olika 
värden kombineras eller kommer i konflikt med varandra i sociala 
praktiker, och hur olika lösningar växer fram. En grundläggande 
fråga gäller hur den moderna statens byråkrati förhåller sig till 
demokratimodeller och demokratiideal. En relaterad fråga rör hur 
utrymmet för marknadskrafterna ska regleras och hur marknader 
ska organiseras. En tredje fråga rör hur vi ska granska statens och 
marknadens verksamheter och vad olika granskningsmodeller 
säger om vårt samhälles ideal. Rune Premfors nyfikenhet på hur 
den svenska förvaltningsmodellen vuxit fram, hur den ser ut idag 
och hur den skiljer sig från andra länders och vad vi kan vänta 
oss av framtida förvaltningsmodeller har gett upphov till många 
fruktbara infallsvinklar inom samhällsvetenskaplig forskning och 
bidragit till att ställa nya frågor, också utanför statsvetenskapen 
(se t.ex. Premfors m.fl. 2009, Premfors 2011). Det vi nu ser som 
ett trendgenombrott för intresset för policys, granskningsmodeller 
och deras variationsrikedom fångade Runes intresse redan för tre 
decennier sedan (se t.ex. Premfors 1980). Policy och granskning som 
en form av kunskap med styrningspotential åtnjuter nu ett förnyat 
intresse bland forskare. 

 I ett bredare perspektiv berör dessa frågor inte bara staten, utan 
alla organisationer.  Och de berör inte bara statsvetenskap, utan 
alla samhällsvetenskapliga discipliner. Inom min egen disciplin, 
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socialantropologi, har intresset för organisationer och för staten 
djupare rötter än vi ofta tror. Organisationsantropologi i sin nuva-
rande version kan spåras tillbaka till de grundläggande intressena 
inom socialantropologi – intresset för sociala relationer och sociala 
former i jämförande perspektiv. Det omfattar studiet av organise-
ringsprocesser och olika former av organisering och stannar inte vid 
västerländska organisationer. Bronislaw Malinowski, i sin klassiska 
monografi Argonauts of  the Western Pacific (1922) visade hur kula-
ringen, ett ceremoniellt organiserat ekonomiskt gåvoutbytessystem 
i ögruppen Trobrianderna, byggde på och bidrog till formandet av 
social och politisk organisering i de grupper som var involverade. 

    Studiet av organisationer från en antropologisk horisont bygger 
också på insikter från studier av länkarna mellan släktskapssystem 
och organisation. Tidiga antropologer, som Alfred Radcliffe-Brown 
(1922, 1931), Claude Meillasoux (1975), och Edmund Leach (1954, 
1968) har visat på den centrala roll som släktskap har i formandet 
av ekonomiska utbytessystem och politiska system. I motsats till vad 
som ofta hävdas, och vad vi själva ofta tror, har släktskap fortsatt att 
vara en central komponent i dagens västerländska organisationer. 
I rekryteringsprocesser, befordringsprocesser, och resursallokering 
spelar släktband ofta roll. Antropologer har visat på betydelsen av 
familjeband i organisationer som maffian, camorra, och liknande 
organisationer (Blok 1988; Pine 2012), betydelsen av släktskap i 
affärsvärlden (Marcus och Hall 1992) och i välgörenhetsorganisa-
tioner (Harr och Johnson 1991). Ideal som meritokrati, formalism, 
neutralitet och opartiskhet är centrala komponenter i dagens 
organisationer och kanske särskilt i statliga organisationer. Ändå 
är det ofta så att i daglig praktik spelar släktskap och personliga 
preferenser en inte obetydlig roll.

 En utbredd uppfattning inom socialantropologi är att system av 
mening och symboliska universum uppstår i och formas av system 
av sociala relationer (Hannerz 1992). Organisationer är, för att 
parafrasera Marshall Sahlins (1976:211), betydelsefulla platser 
för kulturproduktion i bred mening. Organisationer är, ur detta 
perspektiv, platser där system av mening odlas, tar form, sprids 
och förhandlas, där kunskap vaskas fram och tillgängliggörs och 
varifrån idékonstellationer sprids. De är också platser där normativa 
ramverk produceras och sprids, och där maktstrukturer utformas. 
Mary Douglas (1970, 1978), inspirerad av sociologerna Durkheim 
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och Fleck, utmanade med sitt intresse för social organisation och 
institutionalisering den metodologiska individualism som i många 
stycken dominerade socialantropologi vid tiden för hennes verk-
samhet. Douglas använder begreppet institution på ett sätt som 
till stor del överlappar med begreppet organisation, som en legiti-
merad social gruppering. Hennes perspektiv på institutioner som 
legitimerade sociala grupperingar har varit mycket inflytelserik för 
förståelsen av hur institutioner formar vårt sätt att tänka och agera, 
och hur tänkandet i sig är beroende av institutioner. Douglas har 
visat hur olika institutioner eller organisationer möjliggör och hin-
drar olika sätt att tänka och uttrycka känslor. Även om Douglas inte 
vill göra gällande att vi enbart skulle vara kuggar i ett maskineri, 
visar hon övertygande hur institutioner, liksom de kategorier och 
de rationaliteter de främjar, har betydande konsekvenser för män-
niskors agens. Intresset för organisation, organisering, institutioner 
och byråkratier är med andra ord en gammal historia med ständig 
aktualitet, såväl inom socialantropologi såväl som i statsvetenskap 
och andra samhällsvetenskapliga discipliner.

Järnburar, robotar och sifferexercis: rationella ideal och var-
daglig praktik

För drygt ett par decennier sedan skrev antropologen Michael 
Herzfeld (1992: 45): 

”Antropologi, med sitt intresse för det exotiska och remarkabla, 
har i mångt och mycket ignorerat byråkratins praktiker. Denna 
tystnad är en anmärkningsvärd försummelse. Den är också 
tankeväckande” [min översättning]”. 

Men den bilden är i sig förledande. Byråkrati, politik, och statliga 
organisationer har sedan länge attraherat antropologers intresse. 
Samtidigt som byråkratier kan ses som markörer av modernitet 
och rationalitet i Webers mening (Lassman och Speirs 1994), som 
befriade från magi och kosmologi, har det hävdats att västerländ-
ska byråkratier i själva verket är tillflyktsorter för rituella praktiker, 
för skapandet av taxonomiska system, och för utvecklandet av 
kosmologier (Britan och Cohen 1980; Handelman 1978, 1981; 
Riles 2006). Herzfeld (1992) har pekat på de symboliska rötterna 
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i västerländsk byråkrati, och väckt frågan om hur det kommer sig 
att många människor blir humorbefriade robotar så snart de pla-
ceras bakom ett skrivbord. Med skärpa och elegans har han visat 
hur likgiltighet och neutralitet inte är givna känslomässiga uttryck, 
utan uttryck som konstrueras socialt i vissa organisatoriska sam-
manhang. Med sitt ifrågasättande av de underliggande antagandena 
om rationalitet i västerländska byråkratiska organisationer har han 
banat väg för en ny generation antropologer, med nyfikenhet på 
statens byråkratiska vindlingar. Enligt hans uppfattning finns en stor 
potential att generera nya insikter om vad byråkratiska modellers 
normativa ideal gömmer. 

Att förstå byråkratin som ett socialt fenomen innebär att förstå 
hur konventioner som rationalitet, formalism, och likgiltighet 
formas i socialt samspel, men också att förstå människors sätt 
att förhålla sig till byråkratiska strukturer och ideal. Den webe-
rianska ”järnburen” (Weber 1991) fångar människor i system 
baserade på idéer om rationalitet, effektivitet och kontroll, men 
den ger också en kollektiv grund för att uttrycka ilska, frustra-
tion, tillfredsställelse, eller andra känslor inför dess funktionssätt.  
   Med hänvisning till staten som organisation har Tim Mitchell 
(2006) hävdat att staten som en diskret och relativt självständig so-
cial institution är en företeelse som konstitueras genom vardagens 
sociala praktiker. De arrangemang som exempelvis upprättande 
av nationella gränser innebär består, i Mitchells (2006: 180) ord, 
av en mängd tämligen mondäna sociala praktiker, som att sätta 
upp taggtrådsstängsel, utfärda pass, skriva policys för invandring, 
utförande av inspektioner, valutakontroll och så vidare. 

Dessa vardagliga praktiker bidrar till att forma något som utgör 
mycket mer än summan av de enskilda praktikerna, som bildar 
strukturer och system och som ger ordning och mening åt männis-
kors liv. Staten, hävdar Mitchell, således inte bör studeras som en 
given struktur, utan som ett resultat av en serie vardagliga praktiker 
som genererar vad vi upplever som omfattande och mer eller mindre 
välintegrerade maktstrukturer. Denna uppfattning inbjuder oss att 
studera staten som en effekt av strukturerande praktiker, men som i 
sin tur har en strukturerande effekt på praktiken. Det uppmanar oss 
att problematisera hur staten skiljer sig från andra organisationsfor-
mer genom att fokusera på de sociala praktiker som formar, och for-
mas av, staten som organisation. I ett sådant perspektiv kan vi inte 

B2_kap3_christina garsten(1).indd   40 2014-05-19   12:04:10



p spaning i staten: antropologiska utblickar

a priori anta att staten är den centrala utgångspunkten för utövande 
av makt och inflytande i samhället. Sharma och Gupta (2006:9) 
föreslår att vi istället bör ta reda på hur det kommer sig att staten 
intar sin position som den högsta instansen för maktutövande i sam-
hället. Om staten uppfattas som väsensskild från andra organisato-
riska former, är den intressanta frågan, varför det är på det sättet.  
     Som varje organisationsantropolog vet, utvecklar organisationer 
en viss typ av ”seende”, i James Scotts mening (1998). Staten har 
sina egna sätt att se, att läsa av sin befolkning, och metoder för att 
dela in människor i fack (anställda – arbetslösa, medborgare – icke-
medborgare, ensamstående – gifta, osv), att utveckla klassifikato-
riska system i enlighet med fastställda problem och möjligheter. 
Byråkrater är tränade i att tänka på speciella sätt och i att se världen 
i enlighet med överenskomna principer. Den stora fördelen med ett 
sådant tunnelseende är, i Scotts perspektiv att det ger skärpa och 
fokus åt vissa begränsade delar av en annars betydligt mer komplex 
och svårhanterlig verklighet. Just denna förenkling gör, i sin tur, 
att fenomen blir mer ”läsbara” (legible, i Scotts terminologi) och 
därmed mottagliga för noggranna mätningar och utvärderingar. 
Det möjliggör en översiktlig bild av en selektiv verklighet och lägger 
grunden för en schematisk typ av kunskap, kontroll och manipula-
tion, menar han. Scott har till exempel visat hur storvulna, moderna 
statliga planeringsprojekt i olika delar av världen har gjorts möjliga 
genom att göra de människor och praktiker som berörs av projekten 
läsbara och granskningsbara. I Scotts uppfattning är läsbarhet ett 
centralt problem för staten, eftersom staten är, i många avseenden, 
blind för den verklighet den är avsedd att styra. Teknik som gör 
medborgare läsbara, som åskådliggör markanvändning, naturre-
surser och andra värden, möjliggör storskalig social ingenjörskonst. 
    En central fråga för antropologer har varit hur byråkratier i stora 
organisationer använder sig av teknik som gör individer styrbara 
på avstånd. Forskare har till exempel intresserat sig för tekniker för 
granskning i offentliga organisationer som universitet, sjukhus eller 
statliga förvaltningar (se till exempel Shore m.fl. 2011). Byråkratier 
”läser av” och organiserar sociala världar genom de teknologiska 
verktygslådor som de producerar. De gör detta bland annat genom 
att flytta personer mellan sociala kategorier eller genom att upp-
finna och tillämpa sådana kategorier (Handelman 1995:280). Som 
Barnett och Finnemore (2001:412) uttrycker det, ligger byråkratiers 
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och internationella organisationers källa till inflytande i allmänhet 
i det faktum att de presenterar sig själva som opersonliga, tekno-
kratiska och neutrala – inte som den instans som utövar makt, utan 
den som tjänar andra – och det är förmedlandet och acceptansen av 
dessa påståenden som är avgörande för dess legitimitet och auktori-
tet (se även Ferguson 1990; Nyqvist 2008; Shore och Wright 1997). 
   Byråkratisk makt är intimt förknippat med kunskap. De anspråk 
på kunskap en organisation kan göra vilar till stor del på den kun-
skap och expertis som den kan uppbåda (se till exempel, Rose och 
Miller 1992). Organisationer är mycket skickliga på att utveckla 
verktyg och tekniker som hjälper dem att skapa, administrera, 
analysera, åskådliggöra och sprida kunskap. Statistik, folkräkningar, 
index, personnummer, DNA-profiler och liknande är sådana verk-
tyg. Ett av de viktigaste instrumenten för kunskapsrepresentation 
är dokumentet. Som noterats av Annelise Riles (2006: 6) är flera 
av dagens slagord som till exempel ”transparens” och ”ansvarsut-
krävande” intimt förbundna med dokumentation (Rosga 2005). 
Dokument är i praktiken artefakter som uppkommer som en 
effekt av moderna kunskapsgenererande praktiker, menar Riles 
(2006: 7). De har mycket att berätta om vår tids utopiska visioner 
för organisering, om vad som står på spel, vad som anses värt att 
dokumentera, och vad som inte anses vara det. Dokument kan ge 
oss insikt i kunskapens organisering i olika typer av organisationer 
och byråkratier, men också i hur människor, objekt och händelser 
är sorterade i kategorier, hur de görs läsbara och därmed gransk-
ningsbara och styrbara.

 
Anställningsbar, granskningsbar: människan på den nya ar-
betsmarknaden1

I min egen forskning har jag bland annat intresserat mig för den 
statliga arbetsmarknadspolitiken och dess förändring. Framförallt  
har den avreglering som inleddes under början av 1990-talet, med 
avregleringen av det statliga monopolet på förmedlingsverksam-
het 1993, och de nya transnationella styrformer som uppkommit 
fångat mitt intresse. Alltsedan 1990-talets början har normer kring 

1. Delar av detta och påföljande stycken i kapitlet är hämtade ur mitt avslutande 
kapitel i boken Arbetets marknad: Arbetsmarknadens nya organisering (Garsten, C., J. Lindvert 
och R. Thedvall, red. 2011). 
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arbete, anställning och lärande blivit alltmer integrerade med den 
allmänna ekonomiska politiken och marknadens utveckling. Många 
av de regeländringar som införts har motiverats med faktorer som 
inte direkt har med arbetets innehåll eller med kontraktet i sig att 
göra, utan med hänvisning till marknadens utveckling, läget i de 
offentliga finanserna, statens budgetutrymme och europeiska och 
globala influenser. Både takten i och riktningen i de regeländringar 
som genomförts under de senaste två decennierna kan sägas ha följt 
den samhällsekonomiska utvecklingen. På dagens arbetsmarknad 
har också marknadsaspekterna kommit att framträda tydligare. 
Matchningsuppdraget har tydligt accentuerats, med ett ökat fokus 
på jobbsökaraktiviteter och förmedlingsverksamhet framför utbild-
ning och praktik. Fokus i arbetsmarknadspolitiken har tydligt legat 
på den s.k. utbudssidan. Genom tydliga ekonomiska incitament 
ska utanförskapet minska genom att göra det lönsamt att arbeta i 
förhållande till att få sin försörjning tryggad genom försäkrings- och 
bidragssystem. Ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen har 
sjunkit, kontroller av arbetssökande och sjukskrivna har hårdnat och 
ett nytt rehabiliteringssystem för sjukskrivna har införts. Den nya 
inriktningen i arbetsmarknadspolitiken har kritiserats från många 
håll, inte minst i termer av att vara dyrbar, att dess effekter är osäkra 
och leder till ökad skiktning bland arbetssökande och i samhället i 
stort. De reformer som genomförts inom arbetsmarknadspolitiken 
har inneburit en reell försvagning av statens inflytande och en 
öppning mot privata aktörer. Diskussioner om hur ansvaret för en 
rättvis fördelning av risker på arbetsmarknaden ska uppnås har 
varit, och är, livaktiga. 

Vi kan delvis förstå denna utveckling i termer av framväxten 
av en ny slags regleringsstat och nya former för styrning, kontroll, 
genomskinlighet, och övervakning. Forskare har analyserat den of-
fentliga sektorns omvandling i termer av framväxten av ett gransk-
ningssamhälle (audit society) där nya idéer och normer för styrning 
och kontroll etablerats (Power 1997; Strathern 2000). Dessa normer 
pekar i riktning mot ökat individuellt risktagande och ansvar för 
beslut som rör det egna livets planering, ökad betoning på kvanti-
fierbara former av uppföljning och kontroll, och ökad transparens 
i utformningen av organisation och regelverk (se också Garsten och 
Jacobsson 2004; Garsten och Lindh de Montoya, 2008). Denna ut-
veckling kommer också till uttryck i de normer och riktlinjer som ska 

B2_kap3_christina garsten(1).indd   43 2014-05-19   12:04:10



 christina garsten

vägleda enskilda människor i synliggörandet av deras kompetenser 
och anställningsbarhet.              

 Under senare år har ”anställningsbarhet” tagit plats som ett 
centralt begrepp såväl i arbetsmarknadspolitiken som i arbetslivets 
vardag (Garsten och Jacobsson 2004; Berglund och Fejes 2009). 
Begreppet signalerar ökad betoning på förmågan att få och behålla 
en anställning och att kunna anpassa sig till arbetsmarknadens 
fluktuationer. Det är avsett att stå för en mer dynamisk syn på 
människans roll och ansvar när det gäller arbete och betraktas 
som en förutsättning för en mer dynamisk och välfungerande 
arbetsmarknad (Gazier 2001). Genom EUs sysselsättningsstrategi 
har anställningsbarhet blivit en väsentlig del i den nationella arbets-
marknadspolitiken. Numera är anställningsbarhet inte enbart en 
fråga för arbetsmarknadens partner. Även universitet och högskolor 
måste bidra till studenternas anställningsbarhet genom att tydligt 
ange möjliga användningsområden för de förvärvade kunskaperna. 

Anställningsbarhet som policybegrepp är sammankopplat med 
en mängd relaterade begrepp, som alla var och en för sig och sam-
mantagna bär på förväntningar och normer för hur relationen mel-
lan anställd och arbetsgivare ska utformas och vad som förväntas 
av den enskilda människan. Till detta begreppskomplex hör också 
ord som flexibilitet, arbetsförmåga, livslångt lärande och entre-
prenörskap (Nicoll 2006). I fokus står den starka betoningen på en 
konkurrensutsatt arbetsmarknad, där människors kompetenser och 
färdigheter konkurrerar om positioner och villkor. Även om arbets-
marknaden alltid har förknippats med olika grader av konkurrens 
och inslag av tävlan, har detta betonats olika under olika politiska 
styrformer. Under det senaste decenniet har inslagen av konkur-
rens och utbyte betonats som något eftersträvansvärt, och som ett 
alternativ till stagnation, strukturella hinder, och trögrörlighet. 
Människor förväntas nu vara beredda att röra sig rumsligt dit job-
ben eller utbildningarna finns. Man förväntas vara beredd att göra 
överbryggningar eller övergångar mellan olika typer av arbeten. 
Detta ser vi exempelvis inom marknaden för omställningscoacher 
som vuxit under senare år. Människors förväntas också vara flexibla 
i förhållande till olika arbetsuppgifter, att kunna växla mellan olika 
arbetsuppgifter (vad som brukas kallas funktionell flexibilitet). Vi 
förutsätts också ha en beredskap inför tidsmässig flexibilitet, inför 
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förändring av takt och rytm i arbetet och en beredskap inför korta 
kontrakt (se t.ex. Furåker m.fl. 2007). 

De förändringar som gjorts i den statliga arbetsmarknadspoliti-
ken har framförallt syftat till att skapa incitament för att understödja 
människors rörlighet, anpassning, och omställning. Genom insatser 
på området för lärande och utbildning, genom förändringar av 
trygghetssystemen, och genom punktinsatser för svaga och utsatta 
grupper ska arbetslinjen stärkas och människor motiveras att arbeta 
hårdare för att hitta, behålla eller byta arbete och för att kvalificera 
sina färdigheter. ”Den möjliggörande staten” (the enabling state, se 
t.ex. Gilbert och Gilbert 1989) är en annan typ av stat än ”den 
omhändertagande staten” (the caring state, se t.ex. Leira 1994). Det 
är en coachande och stödjande stat snarare än en stat som erbjuder 
trygghet och förutsägbarhet. Som arbetssökande eller anställda ska 
vi lära oss att förstå att dagens kunskaper och färdigheter har ett 
bäst-före-datum och ständigt måste uppdateras och nyproduceras. 
Vi kan därmed säga att själva utbytesaspekten av arbetsmarknaden 
kommit alltmer i förgrunden genom de regleringsförändringar 
som gjorts under senare år. Transaktionen mellan utbuds- och 
efterfrågesidan av arbete har kommit att framstå som central. 
Arbetsmarknaden blir alltmer en marknad (Garsten, Lindvert och 
Thedvall 2011).

Gränssnittets dynamik: mellan organisation och individ

Arbetsmarknadspolitikens utformning har konsekvenser för rela-
tionen mellan arbetsgivare och anställd. Beroende på hur politik 
och riktlinjer formuleras artikuleras denna relation på olika sätt. 
Exempelvis ser vi i bemanningsbranschen hur anställda lärs att 
vara uppmärksamma på såväl bemanningsföretagets krav och 
förväntningar som de som finns hos kundföretaget. I bemannings-
branschen blir kraven på flexibilitet och elasticitet gentemot orga-
nisationen särskilt tydliga (Garsten 2008). I en tänkvärd artikel om 
samtida former för offentlig administration och arbetsmarknads-
politik i USA skriver Emily Martin (1997) om relationen som en 
gränssnittszon (interface zone) mellan individen och hennes omvärld. 
Med hjälp av detta begrepp beskriver hon det kulturella formande 
som äger rum i relationen mellan organisation och individ. I detta 
perspektiv blir förändring och rörelse särskilt viktigt för att förstå 
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de vilkor som formar människors arbetsliv idag. I gränssnittet mel-
lan individen som subjekt och hennes omvärld öppnas en värld 
av möjligheter för skapande av kunskap, för utveckling, liksom för 
utövande av makt och inflytande. Gränssnittet är också en zon där 
ömsesidig påverkan och formande av förväntningar och krav äger 
rum. Och dessa ser olika ut beroende på vilka idéer och ideologier, 
praktiker och procedurer, som är rådande under en given tidpunkt. 

  Den matchning som kontinuerligt pågår på arbetsmarknaden 
kan sägas äga rum i detta gränssnitt mellan individ och organisa-
tion. Det är också här vi kan se förändringar i de krav och förvänt-
ningar som ställs på potentiella arbetstagare. Den ökade betoningen 
på just matchningsaktiviteter inom arbetsmarknadspolitiken är ett 
tydligt uttryck för gränssnittets betydelse och för marknadstän-
kandets ökade inflytande. I min egen forskning på bemannings-
branschen framkommer också, på liknande sätt, hur anställda i 
bemanningsbranschen i Sverige, Storbritannien och USA lär sig 
att se på sig själva med kundernas och bemanningsföretagens ögon 
och måttstock och tränas i att anpassa sig till marknadens krav 
(Garsten 2004, 2008). Det innebär en disciplinering av det egna 
jaget till förmån för de krav och förväntningar som arbetsgivare 
och kundföretag har och en reflexiv hållning till egna förmågor och 
kompetenser. Att bli utvärderad, och att värdera sig själv utifrån 
marknadens krav, blir ett normaliserat inslag i deras arbetsliv. 

 Det är med andra ord i gränssnittet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare, individ och organisation, som spelrummet för krav och 
förväntningar utformas. På en konkurrensutsatt arbetsmarknad, där 
lyhördhet inför marknadens krav betonas, blir gränssnittet rörligt. 
Behov och normer måste ständigt konstrueras och omkonstru-
eras. För den enskilda människan blir det viktigt att framstå som 
anställningsbar, som elastisk och anpassningsbar, i förhållande till 
anställande organisationer. Lika viktigt blir att visa sig vara beredd 
att lära och att lära om. 

I min forskning har jag intresserat mig för den normförskjutning, 
med ökad betoning på utbytbarhet, mätbarhet och ansvariggö-
rande, som ägt rum och som ännu pågår inom arbetsmarknads-
området. Vi har sett en normförskjutning med fokus på de idéer 
och praktiker som syftar till att skapa ökad tydlighet och synlighet 
i människors kompetens och anställningsbarhet. Som ett led i att 
lära sig navigera på arbetsmarknaden idag ingår att lära sig, inte 
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bara vad som utgör relevanta kvalifikationer och kompetenser, utan 
att lära sig att göra dessa synliga och läsbara för omvärlden på ett 
sätt som är igenkännbart och som rimmar med de normer och 
prioriteringar som gäller på arbetsmarknaden i stort. Också olika 
hinder för deltagande på arbetsmarknaden ska tydliggöras och 
synliggöras, i syfte att öka chanserna för en god matchningsprocess 
(Garsten och Jacobsson 2013). De föreställningar och drömmar 
om mätbarhet och effektivitet som kommer till uttryck på dagens 
arbetsmarknad kan ses som uttryck för en fortsatt dröm om det 
rationella samhällsbygget och om välfärdsstaten. I detta projekt har 
arbete haft en särskild ställning (se t.ex. Furåker 1989).

Att synliggöra kompetenser

Arbetsmarknadspolitiken idag är inriktad på att lyfta fram förmå-
gor, kompetenser och möjligheter. Den tolkning av arbetslinjen 
som numera görs betonar vikten av att se arbetsförmåga, snarare 
än hinder för arbete. Denna utgångspunkt, som blivit föremål för 
het diskussion med avseende på effekterna av tillämpningen av en 
sådan politik för de människor som omfattas av den, bygger på 
antagandet att relevanta kompetenser, erfarenheter och liknande 
kan göras synliga och läsbara med hjälp av standardiserade tekno-
logier. Den förutsätter också att människors förmågor är något som 
plastiskt och flexibelt kan anpassas efter arbetsmarknadens krav 
och förutsättningar. En särskild sorts reflexiv förmåga och vilja till 
matchning krävs från individens sida.

Också när det gäller kompetensutveckling och lärande har vi 
sett en utveckling mot att försöka göra dem synliga och verifi-
erbara. Kunskap och kompetens är förvisso av värde i sig, men 
måste verifieras och lyftas fram för att omsättas i verkligt värde 
på arbetsmarknaden. Genom olika administrativa verktyg, som 
exempelvis standardisering av kunskap och kontinuerlig granskning 
(Rose 1996b; Power 1997), har också professioners yrkesutövande 
ställts under ökad kontroll. Renita Thedvall (2011) visar hur so-
cialtjänsten alltmer kommit att arbeta i riktning mot en evidens-
baserad praktik, där vetenskaplig kunskap ska ligga till grund för 
verksamheten. Arbetet som socialsekreterare är komplext, då det 
innehåller moment av byråkratisk rationalitet och medmänsklig-
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het, det är både myndighetsutövning och ”en konstform”, som 
en socialsekreterare uttryckte det. Thedvall visar hur det mer 
inomorganisatoriska, vardagliga lärandet i form av handledning, 
magkänsla och learning-by-doing som varit centralt i yrket fortfarande 
lever kvar, även om fokus har förskjutits mot vetenskapliggörande 
i form av standardiserade riktlinjer för arbetet, standardiserade 
arbetssätt, och standardiserade kurser i evidensbaserade metoder. 
På socialkontoret där studien utfördes var det allra tydligaste teck-
net att kompetensutveckling och formell utbildning premierades 
framför det vardagliga lärandet i praktiken. Tanken är att man 
genom att synliggöra den tjänst socialsekreterarna utför, genom att 
påverka vilka metoder som används, lättare kan uppnå de resultat 
som eftersträvas. Den här utvecklingen, menar Thedvall, har lett 
till en förändring av hur man lär sig sitt arbete på socialkontoret i 
riktning mot en ökad betoning på formella, standardiserade och 
evidensbaserade metoder. Det är därför inte vilket lärande och vil-
ken kompetensutveckling som helst som man erbjuder de anställda 
på socialkontoret. Den kunskap som premieras är den formella, 
standardiserade, synliggjorda och uttalade kunskapen som bygger 
på vetenskaplig grund. Det erfarenhetsbaserade lärandet, den tysta 
kunskapen och magkänslan, får träda tillbaka. 

 Ett annat antagande som genomsyrar dagens arbetsmarknad, är 
att det är möjligt, med hjälp av de raster och verktyg som organisa-
tionerna tillhandahåller, att faktiskt definiera och artikulera en indi-
vids förmågor på ett sätt som sedan kan fungera som utgångspunkt 
för en åtgärd. Specialister inom Arbetsförmedlingen strävar efter 
att hitta, kategorisera och sortera sina klienters förmågor och att 
sedan matcha dessa mot ett anpassat arbete (Garsten och Jacobsson 
2013; Seing 2011). I Arbetsförmedlingens arbete med så kallad 
”arbetslivsinriktad rehabilitering” görs en mängd vägledande, utre-
dande och rehabiliterande insatser för människor med olika former 
av funktionshinder. Till detta är kopplat arbetsmarknadspolitiska 
stödinsatser för sökande med funktionshinder, som exempelvis av 
lönebidrag, anställning på Samhall, offentligt skyddat arbete och 
anpassning av arbetsplatsen. Syftet med insatserna är att kompen-
sera för den nedsatta arbetsförmågan och att stärka de sökandes 
möjligheter att få en anställning på den reguljära arbetsmarkna-
den. För att göra detta måste specialisterna – arbetspsykologer, 
arbetsterapeuter och socialkonsulenter –  kategorisera och sortera 
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färdigheterna så att de sedan kan ligga till grund för interventioner. 
Till sin hjälp har de en uppsjö av olika verktyg; samtal och intervjuer 
kompletteras också av olika former av arbetspsykologiska tester 
och arbetsterapeutiska bedömningsinstrument i syfte att göra en 
helhetsbedömning av individens arbetsförmåga i förhållande till 
arbetsmiljön och arbetsuppgifterna. Den arbetssökande får sedan 
en kod som gör det möjligt för henne att få tillgång till de extra 
resurser som finns tillgängliga för funktionshindrade. 

 Ida Seing (2011) visar att detta arbete är omgärdat med en 
mängd svåra överväganden och beslut. Att koda en människas funk-
tionshinder öppnar möjligheter till assistans och resurser, samtidigt 
som det kan verka stigmatiserande och utsorterande. De teknologier 
som specialisterna har till hjälp möjliggör för dem att synliggöra 
och sortera förmågor för att underlätta matchning, men är också 
verktyg för en normalisering och idealisering av vissa färdigheter 
och en medikalisering och stigmatisering av andra (se Holmqvist 
2006). De är med andra ord kraftfulla verktyg i myndighetens hän-
der. Genom standardiserade tester och andra verktyg kan individer 
göras jämföra och föreläggas olika former av intervention.

 En förutsättning är att individerna själva aktivt medverkar i 
processen, att de går med att definiera sig själva med hjälp av de 
raster för att synliggöra förmågor som organisationerna tillhan-
dahåller. De som genomgår en funktionshinderprövning måste 
också själva acceptera att genomgå en sådan och att tilldelas en 
viss kodning. Också här krävs alltså en viss form av reflexivitet och 
förmåga till självövervakning för att processen ska fungera. I ett 
governmentality-perspektiv kan vi se detta som en subtil form av 
styrning. Det är form av styrning som presenterar sig själv i termer 
av frihet, snarare än kontroll, i syfte att bemäktiga individer. De 
fungerar genom att appellera till människors fria val. Miller och 
Rose talar om dem i termer av ”avancerad liberal styrning” (Miller 
och Rose 2008; Rose 1996a, 1999) som bemäktigar och aktiverar 
vissa former av agens. Forskare som Knights och Willmott (1989) 
har påpekat att vår känsla av subjektivitet i arbetet är särskilt mot-
taglig för sådana influenser, eftersom de erbjuder ett sätt att nå 
ökad självinsikt, självkänsla och en delaktighet i ett större socialt 
sammanhang. 

 Att förbereda aktörer för utbyte av arbetskraft och kompetens 
mot lön och andra resurser på en arbetsmarknad görs inte i en 
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handvändning utan kräver ett visst mått av arbete från alla par-
ter. Arbetskraftens förmågor måste synliggöras, klassificeras och 
sorteras för att matchas mot lämpliga arbeten och arbetsgivares 
förväntningar; kunskaper och kompetenser måste standardiseras 
och valideras för att vara gångbara och jämförbara. Köpare av 
arbetskraft måste lära sig att kvalificera sina krav och önskemål. 
Denna process av kvalificering och kalibrering försiggår kontinu-
erligt på arbetsmarknaden och bidrar till att göra utbytesmomentet 
tydligt. Den bidrar också till att kvalificera arbetskraften som en 
vara, med särskilda egenskaper och värden, i en given situation.

 Inom bemanningsbranschen framträder såväl det singulära och 
unika som det standardiserade och utbytbara hos arbetskraften 
med särskild tydlighet. På många sätt kräver arbete i branschen 
en flexibel anpassning till kundens speciella önskemål och det är 
bara genom sin unika kombination av färdigheter och erfarenheter 
som man kan bli en framgångsrik konsult i bemanningsbranschen. 
Å andra sidan bygger bemanningsbranschen i sin tur helt på att 
det finns en hög grad av konkurrens på arbetsmarknaden, att en 
enskild konsults insatser går att ersätta med en annan konsults, 
och att arbetet går att värdesätta med marknadsmässiga verktyg 
och termer. Bemanningsbranschen kan erbjuda uthyrda konsul-
ter ”med garanti”, som ett bemanningsföretag uttryckte det i en 
marknadsföringskampanj. Är man som kund inte nöjd med pre-
stationen, eller med den inhyrda konsultens inställning till arbetet, 
eller hennes personliga stil, kan man utan kostnad byta ut henne 
mot en som bättre svarar mot de önskemål man har. Marknaden 
för bemanningstjänster bygger på att det råder konkurrens mel-
lan den personal som hyrs ut och att dessa är medvetna om detta. 
Anställda inom bemanningsbranschen tar snabbt till sig budskapet 
om konkurrens och utbytbarhet och anpassar sina handlingar och 
förväntningar i hög grad till detta. I mina egna studier (se t.ex. 
Garsten 2008) har jag intervjuat ett flertal personer som lämnat 
branschen just för att de ansett att konkurrensen och känslan av att 
vara under kontinuerlig prövning satt för stor press på dem. Men 
de flesta personer jag intervjuat menar att detta med marknadstän-
kande, konkurrens och utvärdering är något de anammat och som 
det numera anser vara ”naturligt”. Många framför dock att de inte 
gärna vill konkurrera med de fast anställda på kundföretaget som 
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de ersätter. Det kan skapa problem i den interna organisationen 
och för den enskilde, menar de. 

 Här visar bemanningsbranschen också upp ett särdrag hos orga-
nisationer; det att varje position är oberoende av den som innehar 
den: Som Göran Ahrne (1994: 18) uttrycker det: 

”Erkännandet och identifieringen av enskilda medlemmar är 
oundgängligt för en organisations verksamhet. Men för att 
en organisation ska vara hållbar och överleva  krävs att ingen 
enskild medlem är oundgänglig [min översättning]”. 

Detta sätter fingret på en konflikt, till synes olöslig, mellan män-
niskans strävan efter ett personligt och unikt avtryck i arbetet och 
organisationers och marknaders likgiltighet inför just det unika och 
partikulära. Det för oss tillbaka till den weberianska järnburens 
problematik och föreställningar som rationalitet, effektivitet och 
neutralitet. Olika tiders och regimers arbetsmarknadspolitik har 
konstruerat olika försök till balansakter på detta tema, men ingen 
har hittills lyckats lösa den inneboende konflikten. 

Utblickar: Staten och ansvariggörandets politik 

Arbetsmarknadspolitiken såsom den utformats under de senaste två 
decennierna har inneburit en förändring och förskjutning i relatio-
nen mellan arbetsgivare och anställd, så att den enskilda människan 
i ökad utsträckning blivit ansvarig för sin anställningsbarhet och sin 
karriärutveckling. Den enskilda individen förväntas ta eget ansvar 
för att skaffa sig erforderliga kunskaper och kompetenser, för att 
skaffa sig ett jobb och att hålla sig anställningsbar. Men utvecklingen 
mot ansvariggörande är inte helt igenom enkelriktad. Vi ser också 
att den statliga politiken inrymmer en mängd stödåtgärder i form 
av särskilda insatser och punktinsatser för särskilt utsatta grupper. 
Den övergripande tendensen ligger däremot fast. Det vi ser är en 
politik och en rad policyförändringar inriktade mot att tydliggöra, 
uppmuntra – men också kräva – individens eget engagemang, 
initiativ och medverkan. Vi kan tala om det som ett slags ansvarig-
görandets politik.

 Ansvariggörande har på senare tid diskuterats hett, främst i rela-
tion till arbetsgivares ansvar för att upprätthålla goda arbetsvillkor 

B2_kap3_christina garsten(1).indd   51 2014-05-19   12:04:10



 christina garsten

och för marknadsaktörers ansvar att hålla sig inom lagrummet 
och att upprätthålla etiska riktlinjer i marknadstransaktioner (se 
t.ex. Boström och Garsten 2008). Det har även diskuterats i rela-
tion till yrkesgrupper som managementkonsulter och andra med 
rörliga specialistkunskaper (se t.ex. Grey 1997). Den forskning 
om arbetsmarknad som bland annat bedrivits på Score ger vid 
handen att denna ansvariggörandets politik även kan iakttas på 
arbetsmarknaden i stort. Såväl arbetssökande, personer som ge-
nomgår rehabiliteringsprogram, personer i omställningsprogram, 
anställda i bemanningsbranschen, som socialsekreterare och andra 
specialister möter budskapet att de som individer har att ta ansvar 
för sin egen kompetens- och karriärutveckling. De praktiker som 
är avsedda att stödja och underlätta deras arbetssökande, omställ-
ning, eller lärande är normerande till sitt innehåll, i det att de också 
förmedlar budskap om hur de som aktörer ska tänka och agera för 
att nå framgång. De ställer upp riktlinjer för hur en marknad bör 
(om)formas och fungera och refererar till positiva målbilder (se t.ex. 
Brunsson och Olsen 1993; Czarniawska-Joerges 1988; Helgesson 
m.fl. 2004). Att vara flexibel, att vara coachbar, villig att lära och 
lära om, och att arbeta på sin anställningsbarhet, är några av de 
ledord som förmedlas. På ett övergripande plan krävs också en viss 
form av reflexivitet, som innebär att kunna granska sig själv utifrån 
och utifrån marknadens perspektiv, samt att kunna göra om sig 
utifrån vad man ser. Det krävs med andra ord en subjektivitet som 
är mottaglig och öppen för denna form av mjuk styrning (Knights 
och Willmott 1989). 

 Dessa normerande praktiker är en central aspekt av arbets-
marknadens funktionssätt idag (Garsten, Lindvert och Thedvall 
2011). De förstärker budskapet om att arbetsmarknaden är just 
en marknad, en slags plats för utbyte av arbetskraft mot lön och 
andra resurser. De normerande praktikerna bidrar till att konsti-
tuera och kvalificera människor som arbetskraft och som varor på 
arbetsmarknaden. De bidrar också till att konstituera och kvalificera 
arbetsgivarna som just köpare av arbetskraft. Och de bidrar till att 
konstitutera och kvalificera specialister, som arbetslivspsykologer 
och arbetsterapeuter, som ”funktionärer” kring själva utbytet. 
Denna process är ständigt pågående, men inte linjär. Istället är just 
pendlingen mellan kommodifiering och singularisering, mellan att 
betona människan som vara och som en unik bärare av kunskap 
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och kompetens, som kännetecknar processen (Appadurai 1983). De 
normerande praktikerna uppvisar i sig denna dubbelhet, genom 
att växelvis och ibland samtidigt, betona människors utbytbarhet 
och unikhet på arbetsmarknaden. 

 De nya regler och incitament som sätts i bruk inom arbetsmark-
nadspolitiken förs fram som nyheter och innovationer, som nya 
grepp på gamla problem. De tendenser vi ser på dagens arbets-
marknad ger emellertid skäl att ställa frågan om det inte i många 
stycken handlar om en förlängning av marknadens grundläggande 
principer, strömningar som präglat arbete och arbetsliv i olika hög 
utsträckning under lång tid. Det neoklassiska marknadsidealet 
förutsätter en viss form av rationalitet i mänskligt handlande. Det 
förutsätter en radikal individualism kombinerat med individuellt 
ansvarstagande i strävandet efter olika former av lönsamhet och 
framgång. Den förutsätter också att det är möjligt att genom utbild-
ning, incitament, belöningssystem och andra strukturella arrang-
emang förmå människor att acceptera dessa som principer för sitt 
eget handlande (Etzioni 1988; Ingelstam 2001). 

Som forskare har vi ett ansvar att bidra till att ifrågasätta existe-
rande begrepp, definitioner och vår samtids etablerade sanningar, 
inte minst om vi har skäl att misstänka att de inte fungerar som 
det var tänkt, eller om de visar sig ha tydliga negativa effekter på 
samhället och människors villkor. De drömmar och visioner som 
stakar ut de stora linjernas politik kan ha oförutsedda och märkliga 
effekter på den enskilda människans vardagsliv. De kan slå emot 
inlärda kulturella och sociala mönster på ett sätt som motverkar 
deras syften. När arbetsmarknadspolitiken utformas som en politik 
för en dynamisk marknad har vi anledning att kritiskt granska, 
ifrågasätta och diskutera vad detta synsätt, och de politiska verktyg 
som följer med det, innebär. Och här har vi fortsatt anledning att 
sätta statens organisationer och byråkratiska strukturer, liksom 
andra organisationer, under lupp. 
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frvaltningspolitik och bandy

“In policy research as in public policy there are necessary 
tradeoffs to be made. The present study has traded conclu-
siveness in the empirical argument for a broad scope. In this 
respect as well, it is of  course open to refutation”.
                    Premfors 1980 s. 22

Den stora arenan och den lilla bollen
Rune Premfors fyra decennier långa forskargärning har främst 
varit inriktad på frågor om demokrati och offentlig förvaltning 
i vid bemärkelse. I ökande utsträckning har han i böcker och 
artiklar i ämnet kommit att fokusera på den del som brukar be-
tecknas som förvaltningspolitik.1 Ett annat intresse som alltmer 
fångat Premfors intresse är svensk bandy, särskilt den del som 
handlar om Hammarby. Vid första påseendet kan man uppfatta 
dessa verksamheter – förvaltningspolitik och bandy – som två vitt 
skilda företeelser. Men som vi ska visa i det följande finns det klara 
likheter och beröringspunkter, något som kanske är en förklaring 
till hans djupa intresse och engagemang för dessa båda frågor.  
   Förvaltningspolitiska spörsmål hamnar sällan högt på agendan i 
den samhällspolitiska debatten, även om vissa tecken i skyn tyder 
på att intresset i skrivande stund har ökat. Så, inte bara till följd 
av diverse missförhållanden eller problem i den offentliga sektorn   
utan också till följd av ett genuint intresse från såväl regering som 
opposition att på skilda sätt försöka få välfärdssektorn att fungera 
1. Premfors, R. 1989 Policyanalys; kunskap, praktik och etik i offentlig förvaltning och Premfors, 
R. 2009 och 2011 Den starka demokratin.

Förvaltningspolitik och bandy
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bättre – även om det är olika recept och mediciner som skrivits ut. 
Ett exempel på detta nyvaknande intresse är diskussionen kring 
vinster i välfärden. Vad som än händer i framtiden i den frågan 
kommer det att få effekter på förvaltningspolitiken. Vidare kopplas 
– rätt eller orätt – diskussionen kring problemen med vinsterna i 
välfärden till New Public Management-rörelsen (NPM) och de senaste 
decenniernas trend mot marknadisering genom avreglering och 
privatisering av betydande delar av den offentliga sektorn.2

Förvaltningspolitikens roll och uppgifter kan beskrivas med en 
allegori. Politikens arena blir bandyplanen, en plan som faktiskt är 
mycket större än i många andra bollsporter, i klass med en fotbolls-
plan. Två lag spelar mot varandra, och i varje lag spelar politiker 
men också en rad andra aktörer. För att spelet ska fungera, för 
att fullträffarna ska gå in och resultera i mål, dvs. för att politiken 
ska kunna implementeras framgångsrikt, finns det ett måste. Det 
måstet är spelets boll, som i bandyfallet dessutom är mycket liten 
och näst intill omöjlig för åskarna på läktarna att få span på, även 
om den numera vanligen är ljust röd. Den lilla, men nödvändiga, 
bollen kan på sätt och vis sägas motsvara förvaltningspolitiken på 
den välfärdspolitiska arenan. Förvaltningspolitiken kan tyckas vara 
oansenlig men är nödvändig för att regeringens och riksdagens 
välfärdspolitiska beslut ska kunna bli verklighet, dvs. implementeras 
av förvaltningen/tjänstemännen. 

I den här artikeln ska vi peka på en aspekt i förvaltningspolitiken 
som behandlats ytterst styvmoderligt inom forskningen, nämligen 
den om hur politiska mål och beslut implementeras med hjälp av 
förvaltningspolitiken. Vi försöker svara på frågan hur anställda i 
offentlig sektor, dvs. i stat, i kommuner och i landsting, ser på sina 
roller och sina uppgifter och även sina arbetsvillkor och sin arbetssi-
tuation. Uppsatsens fokus är på de anställda som arbetar nära med-
borgarna, det forskare brukare benämna som gräsrotsbyråkrater.3 

Det vore en grov överdrift att säga att mycket har skrivits om den 
offentliga förvaltningen i Sverige. Av det som skrivits har dessutom 

2. Diefenbach, T. 2009, New Public Management in Public Sector Organisations: 
The Dark sides of  Managerialistic ’Enlichtenment’. Public Administration Vol 87, N0 
4, 2009. Ahlbäck Öberg, S. & Widmalm, S. , NPM på Svenska. I Zaremba M., 2013 
Patientens pris. Ett reportage om den svenska sjukvården och marknaden. Sundström, G. 2003 
Stat på villovägar. Resultatstyrningens framväxt i ett historisk-institutionellt perspektiv.

3. Se bl.a. Hill, M. & Hupe, P. 2008 Implementing Public Policy. 2. uppl.
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en oproportionerligt stor del rört de högre tjänstemännens syn på 
sin egen roll och betydelse, betydligt mindre uppmärksamhet har 
riktats mot just gräsrotsbyråkraterna. Inte heller i Premfors omfat-
tande forskning har gräsrotsbyråkraterna berörts annat än översikt-
ligt. Vi lyfter fram denna grupp genom att i det följande för första 
gången för en svensk läsekrets presentera några preliminära resultat 
från den svenska delen av en snart avslutat mångårigt internationellt 
forskningsprojekt. Studien handlar om i vilken utsträckning offent-
liganställda drivs av en särskild värdegrund som är annorlunda än 
den som finns i privat sektor.4  

Diskussionen om skillnaden mellan offentligt och privat är av 
gammalt datum. Att vara anställd inom den offentliga sektorn 
ansågs förr som något helt skilt från att vara anställd inom den 
privata. Skilda värden och kriterier styrde de olika verksamheterna. 
Det offentligas koppling till det politiska systemet gjorde att an-
norlunda och ibland motstridiga krav ställdes på dess verksamhet. 
Förvaltningen skulle både vara styrbar och lojal mot dem som 
hade den politiska makten, ekonomiskt effektiv och samtidigt också 
följa lagen och i den meningen ibland fungera som en hämsko på 
alltför reformivriga politiker.5 De offentliganställda förväntades 
också ibland, särskilt när det gällde de tjänstemän som befann sig 
längst ned i hierarkin och som stod medborgarna närmast, drivas 
av ett kall – en speciell känsla för att verka i folkets namn för det 
allmännas bästa.   

 

4. Vi har de senaste två åren varit ansvariga för den svenska delstudien i etapp 2 av 
projektet. Den internationella studien omfattar förutom Sverige även Tyskland och 
Frankrike och handlar om förändringarna i den offentliga sektorn (Staatlichkeit im 
Wandel) och har delvis finansierats av det tyska vetenskapsrådet. Den aktuella delstudien 
med fokus på gräsrotsbyråkraterna, delprojekt D6, har rubriken Der Wandel des Staates 
als Arbetsgeber: Rollen- och Selbstverständis öffentlich Beschäftiger und ihre Interessenvertretung im 
internationalen Verleich. Studien leds av professor Karin Gottschall vid universitetet i 
Bremen. I den svenska delstudien medverkar även fil. dr Lily Lanefelt.
5. Lundquist L. 2010 Etik i offentlig förvaltning. I Rothstein, B. (red.) Politik som 
organisation.  Casula Vifell, Å. & Ivarsson Westerberg, A. Förvaltningen och dess folk s. 
17 ff. I Casula Vifell, Å. & Ivarsson Westerberg, A. (red.) 2013 I det offentligas tjänst. Nya 
förutsättningar för tjänstemannarollen.
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Tjänstemannarollen i offentlig sektor – etos och värdegrund

Förvaltningspolitiska reformer och tjänstemannarollen – 
en kort historik 

Enligt Bo Rothstein genomfördes under den senare hälften av 
1800-talet de reformer som förändrade den svenska förvaltningen 
– bort ifrån klientelismen – och gav den dess nuvarande karaktär av 
opartiskhet, universalism och saklighet. En professionell förvaltning 
växte fram. Den var inte bara effektiv och med lite korruption utan 
också en organisation där lönen var tillräcklig för många tjänstemän 
att försörja sig på.6 

Denna förvaltning kom också att få en del egenheter, jämfört 
med hur det såg ut i andra länder, möjligen med undantag för 
Finland vid den tidpunkten. I andra länder inrättades i stället 
stora ministerier som var ansvariga för och verkade i en ministers 
namn – inte i hela regeringens. Numera kan dock konstateras att 
många länder genomfört utbrytningar av vissa verksamheter ur 
ministerierna. I stället har då s.k. fristående myndigheter (agencies) 
skapats, dvs. samma utveckling som påbörjades i Sverige redan 
1809 och som hade sina rötter redan i Axel Oxenstiernas tid. 
Tanken i Sverige på den tiden var att det fanns ett värde i en tudelad 
central statsförvaltning som avspeglade det man uppfattade som 
skillnaden mellan politik och förvaltning. Förvaltningen skulle vara 
svår att styra för både en enväldig kung och en riksdag som önskade 
införa parlamentarism. I Sverige utformade regeringen med hjälp 
av ett litet kansli politiken. Genomförandet svarade i stället i stor 
utsträckning de organisatoriskt sett från Regeringskansliet fristående 
myndigheterna för.7 

Den svenska förvaltningen kom också att minst ytterligare en 
gång under efterkrigstiden att gå sina egna vägar. Sverige var lan-
det där man vid mitten av 1960-talet försökte likställa anställda i 
den offentliga sektorn med anställda i den privata, bl.a. i fråga om 
anställningsvillkor. De fackliga organisationerna släpptes då också 
in som parter även i den offentliga sektorn. Efter den reformen fick 

6. Rothstein, B. Den svenska statsförvaltningens omvandling från försumpning till 
legitimitet, i Rothstein, B. 2010 Politik som organisation. 4 uppl., s. 96 f.
7. Se bl.a. Andersson, C. 2004 Tudelad trots allt – dualismens överlevnad i den svenska staten 
1718-1987.
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dessutom det stora flertalet offentliganställda strejkrätt. Till detta 
kommer också att enskilda svenska tjänstemän har ett starkt skydd 
från att hållas ansvariga för ekonomiska misstag eller misstag i 
ämbetsutövningen som de eventuellt gjort sig skyldiga till. Det var 
myndigheten som sådan som bar ansvaret för misstagen, inte en-
skilda tjänstemän.8 Rune Premfors lyfter också fram det han kallar 
för ämbetsmannastatens historiska betydelse för hur den svenska 
demokratin har kommit att utveckla sig.9

 Men andra tider skulle stunda, och det skulle visa sig att den 
svenska förvaltningsmodellen inte bara passade bra utan till och 
med var starkt mottaglig för propåer om nya förvaltningsideal 
utformade i en annan miljö än den inhemska. Dessa nya trender 
kom främst från den anglosaxiska världen.10 Ett av startskotten för 
den nya utvecklingen kom från USA, där den s.k. programbudge-
teringen både uppfanns och fick kraftigt genomslag. Ursprunget 
brukar härledas till försvaret, och den amerikanske presidenten 
Lyndon B. Johnson bestämde sig snart för att införa programbud-
getering i hela den federala förvaltningen under parollen War on 
Powerty. Beslutet togs över en natt. I Sverige var intresset stort och en 
betydande försöksverksamhet bedrevs, inte minst i försvarssektorn, 
men modellen övergavs ganska snart.

 Betydligt större intresse och ett kraftigt genomslag fick däremot 
de reformtankar som hade organiseringen inom det privata nä-
ringslivet som ideal. Samlingsnamnet för en rad reformer i fråga 
om management och privatisering blev New Public Management. Det 
verkade som att den speciella svenska förvaltningsmodellen, med ett 
litet regeringskansli och organisatoriskt fristående myndigheter till-
sammans med de självständiga förvaltningstjänstemännen, gjorde 
landet extra mottagligt för just dessa tankar.11

 I en banbrytande forskningsinsats, med teoretisk avstamp i den 
historiska institutionalismen, visar statsvetaren Göran Sundström, 
hur den process som inleddes redan under 1950-talet så småningom 
kom att medföra grundläggande förändringar i svensk förvalt-

8. Bergström, T. En förvaltning i byråkratins tjänst?, i Rothstein, B. 2010 Politik som 
organisation: förvaltningspolitikens grundproblem, 4. uppl. s. 200 ff.
9. Premfors, R. 2000 Den starka demokratin.
10. Pollitt, C. & Bouckaert, G. 2011 Public Management Reform: A Comparative Analysis – 
New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State. 3. uppl.
11. Ibid. 
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ningspolitik. Under 1980-talet blev mål- och resultatstyrningen, 
senare omvandlad till enbart resultatstyrning, ledstjärnan för den 
svenska förvaltningen. Detta trots att det tidigt i processen, redan 
när programbudgeteringen var i ropet under det tidiga 1970-talet, 
fanns tydliga indikationer på att denna typ av förvaltningsstyrning 
och förvaltningspolitik var behäftad med betydande problem som 
de styrande var väl medvetna om.12  En annan viktig komponent 
i NPM handlar om den s.k. marknadiseringen. Denna innebär 
bl.a. att de offentliga, tidigare monopolen ska konkurrensutsättas 
och lämna utrymme för privata utförare.13 Även denna del har 
satt sina tydliga spår i den svenska förvaltningen under de senaste 
decennierna.

Vad forskningen har sagt om dessa förändringars bety-
delse för tjänstemännens attityder och rolluppfattningar

Några av den svenska förvaltningens speciella särdrag – tudel-
ningen mellan myndigheter och Regeringskansliet å ena sidan 
och den tidiga professionaliseringen av tjänstemän å den andra 
– har haft effekter på tjänstemännens rolluppfattningar som del-
vis också de avvikit från synen i andra länder. Tjänstemännens 
lydnadsplikt i förhållande till politikerna har t.ex. inte varit lika 
betonad som i många andra länder.14

  Jämförande studier från 1960- och 1970-talen visar att svenska 
högre tjänstemäns attityder och rollföreställningar avviker från 
mönstren i andra länder. Statsvetarna Anders Mellbourn och 
Claes Linde fann t.ex. att svenska chefstjänstemän inte passade in 
i de gängse förväntade rollerna som man tyckte sig finna i USA, 
dåvarande Västtyskland och Italien. I Sverige existerade i stället 
en egen, hemvävd rolltyp präglad av kompromissande och prag-
matism (allmänadministratören) som var inriktad på att få det hela  
att fungera uppåt (mot politikerna) och nedåt (mot folket).15   
 
12. Sundström, G. 2003 Stat på villovägar. Resultatstyrningens framväxt i ett historisk-
institutionellt perspektiv.
13. Se bl.a. Ahlbäck Öberg, S. & Widman, S. NPM på svenska. I Zaremba, M 2013 
Patientens pris. Ett reportage om den svenska sjukvården och marknaden s. 131.
14. Petersson, O. 1996 Rättsstaten. Frihet, rättssäkerhet och maktdelning i dagens politik s. 77f.
15. Linde, C 1982 Departement och verk: om synen på den centrala statsförvaltningen och dess 
uppdelning – i en förändrad offentlig sektor, och Mellbourn, A. 1979 Byråkratins ansikten. 
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Statsvetaren Olof  Petersson har tolkat detta med hänvisning till den 
amerikanska statsvetaren Thomas Anton som att ”…det viktigaste 
tycktes vara att kunna umgås med folk. Samförstånd var viktigare 
är tydliga mål, samordning viktigare än ledning, förhandlingar 
viktigare är ordergivning. Sociala kvaliteter framstod som mer 
betydelsefullt än tekniska”.16 

 I förvaltningsreformernas spår följde också så småningom 
förändringar i attityderna hos de högre tjänstemän och deras roll-
föreställningar. Statsvetaren Peter Ehn har analyserat hur föreställ-
ningen om att vara en manager vann betydande insteg hos svenska 
generaldirektörer och andra höga chefer under slutet av 1980-talet 
och början av 1990-talet.17 

Forskningen om gräsrotsbyråkrater

Rune Premfors är en av dem som tidigt varnade för NPM–filosofin, 
bl.a. i en uppsats om de privata konsulternas intåg i förvaltningen. 
Redan 1985 beskriver han betydelsen av policyanalysen, och om 
hur det ökande utnyttjandet av privata konsulter i förvaltningen kan 
tänkas påverka denna.18 Den utvecklingen har därefter i snart tre 
decennier gått vidare i rasande takt. Analys saknas dock fortfarande 
av vilka effekter detta har haft för politikens implementering och 
tjänstemännens rolluppfattning. På agendan i dag står i huvudsak 
risken för och förekomsten av inslag av korruption, i samband med 
upphandling av konsulter. Alls inte om vilka vidare effekter den 
delen av NPM har för svensk förvaltning.   

I de fall intresset har riktats mot den offentliga förvaltningen har 
frågan oftast handlat om sambandet mellan politik och förvaltning 
främst på de högre nivåerna eller om organisationernas betydelse. 
Betydligt mindre intresse har ägnats det inre livet i förvaltningen, 
framför allt när det handlar om dem med uppgift att direkt ge-
nomföra regeringens och riksdagens politik, gräsrotbyråkraterna. 
Ty även här är det rimligt att förändringar har skett i attityder och 
rolluppfattningar. 

16. Petersson, O. 1996 Rättsstaten. Frihet, rättssäkerhet och maktdelning i dagens politik, s. 77.
17. Ehn, P. 1998 Maktens administratörer. Ledande svenska statstjänstemäns och politikers syn på 
tjänstemannarollen i ett förändringsperspektiv. 
18. Premfors, R., Eklund, A.-M. & Larsson T. 1985 Privata konsulter i offentlig förvaltning.
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Pressman och Wildavsky visade 1973 i sin klassiska studie om 
implementering hur de lägre nivåerna i förvaltningen hade en 
avgörande påverkan på hur offentliga program fungerade i prakti-
ken. Och senare forskning kom att visa hur relationer mellan den 
centrala nivån och den lokal inte känntecknades av ordergivning 
från de övre nivåerna och strikt underordning och regelföljande 
av de lägre nivåerna. I stället beskrevs relationen bäst i termer av 
förhandlingar och kompromisser. Till detta kom den roll som spe-
lades av icke offentliga organ som både pådrivare och motståndare 
av reformer av offentlig politik.19  

 Det stora namnet inom forskningen om gräsrotsbyråkratins 
betydelse för hur offentlig politik förverkligas är dock inte Pressman 
eller Wildavsky utan Lipsky. Han ansåg att vad som kännetecknade 
street-level bureaucrats (gräsrotsbyråkrater) var, förutom den dagliga 
direktkontakten med medborgarna, också en betydande handlings-
frihet i deras tolkning av regelverket, vilket sammantaget innebar 
att gräsrotsbyråkraternas attityder och ageranden spelade väl så 
stor roll som högre tjänstemän och politiker för hur den offentliga 
politiken på många områden kom att realiseras i praktiken.20

 Gräsrotsbyråkraterna hamnar i ett korstryck mellan regelverk, 
chefer och medborgarnas behov.21 Det är också gräsrotsbyråkraten 
som är medborgarens främsta och personliga kontakt med staten 
och som därför till stor del formar medborgarens föreställning 
och förhållningssätt till staten och politiken.22 Hur tjänstemän 
inte bara på central utan också på lokal nivå förstår och agerar 
utifrån sina rollföreställningar och vilka rollkonflikter de ser, är av 
avgörande betydelse, inte bara för hur regering och riksdag lyckas 
förverkliga och implementera sin politik utan även för demokratin.23   

19. Pressman, J. L., Wildavsky, A. 1973 Implementation, Hill, H. C. 2003 Understanding 
Implementation: Street-level Bureaucrats’ Resources for Reform, i Journal of  Public 
Administration Research and Theory, 13(3):265-282, och Barrett, S. M., 2004 Implementation: 
Time for a Revival? Personal Reflections on 20 Years of  implementation studies, i Public 
Administration, 82(2):249-262.
20. Lipsky, M. 1980 Street Level Bureaucracy. New York, Russel Sage, s. 3. 
21. Hysing, E. & Olsson, J. 2012 Tjänstemän i politiken. 
22. Ibid s. 70f.
23. Lundquist, L. Etik i offentlig förvaltning, i Rothstein, B. (red.) 2010 Politik som 
organisation, 4. uppl. S. 124ff. Se även Hill, H. C. 2003 Understanding Implementation: 
Street-Level Bureaucrats’ Resources for Reform, i Journal of  Public Administration Research 
and Theory, Vol 13, no. 3.
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En viktig förklaring till varför ett korstryck uppstår är bl.a. den 
tolkning som alltid är nödvändig av andemeningen och av centrala 
begrep i föreliggande lagstiftning och som därmed ger utrymme 
för olika åsikter, särskilt med den ökande användningen av ram-
lagstiftning.24 
    Under senare tid, på 2000-talet, har statsvetaren Helena 
Olofsdotter Stensöta i sin undersökning av tjänstemän på 
Försäkringskassan identifierat fyra typer av tjänstemän: administra-
tören, rättighetsförsvararen, entreprenören och hjälparen. Administratören 
sätter regelverket främst, rättighetsförsvaren är tämligen lik admi-
nistratören men verkar främst ha sin lojalitet med skattebetalaren 
i händelse av tolkningsproblem med regelverket. Entreprenören 
ser som viktigast att de försäkrade är informerade om vad som 
gäller, medan hjälparen går längre och tydligt ställer sig på de för-
säkrades sida. Två dimensioner framträder således i denna analys: 
dels de som betonar regelverkets betydelse (lagstiftaren), dels de 
som betonar de försäkrades (klienternas) betydelse för deras rol-
lidentifikation.25 En dimension saknas dock, nämligen den om att 
tjänstemännen främst betraktar förvaltningen som en arbetsplats 
vilken som helst, dvs. som ett sätt att ge dem själva försörjning 
och tillfredställelse, inte artskilt från att vara anställd vid ett privat 
företag.

Vårt forskningsbidrag
Det svenska förvaltningen är, som bl.a. Premfors m.fl. har be-
skrivit den, bottentung, dvs. det stora flertalet offentliganställda 
finns i kommuner och landsting.26 Den största delen av den lokala 
förvaltningen i Sverige består således av kommunala organ, som 
förutom att ha ett betydande självstyre, jämfört med många andra 
länder, också har till uppgift att implementera och administrera 
den statliga politiken på många områden; en uppgift som dess-
utom är mycket betungade för kommunerna och slukar merparten  
av de ekonomiska och personella resurserna. Riksdag och regering 

24. Esping, H. 1994 Ramlagar i förvaltningspolitiken, s. 391 f.
25. Stensöta, H. O. Gräsrotsbyråkrati i förändring, i Casula Vifell, Å. & Ivarsson 
Westerberg, A. red., 2013 I det offentligas tjänst. Nya förutsättningar för tjänstemannarollen, s. 
200ff.
26. Premfors, R., Ehn, P., Haldén, E. & Sundström, G. 2003 Demokrati och byråkrati.
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ska ofta realisera sin politik med hjälp av kommuner som styrs av 
andra politiska partier än de som har majoriteten på central nivå.  

 Med utgångspunkt från implementerings- och gräsrotsforsk-
ningen borde man därför förvänta sig att lokala tjänstemäns upp-
fattningar och attityder i Sverige till den egna rollen och det kom-
munala självstyret får särskilt stor betydelse för hur den offentliga 
politiken realiseras. Å andra sidan har införandet av resultatstyrning 
åtminstone i teorin minskat utrymmet och behovet av förhand-
lingar, eftersom oklarheten i hur central lagstiftning ska tolkas till 
stor del försvunnit, bl.a. enligt Barrett.27 Å andra sidan konstaterar 
Tarschys och Lemne att det under till synes ”skenbart enkla och 
tydliga huvudmål ofta döljer sig ett virrvarr av strategier, riktlinjer 
och instruktioner”, vilket inte direkt bidrar till ökad tydlighet.28

 Men det tycks också finnas en viss robusthet på de lägre nivåerna 
i den svenska förvaltningen. Det går inte att målstyra den offentliga 
förvaltningen konstaterade den kommunala förvaltningsforskaren 
Björn Rombach redan 1991. Den lokala förvaltningen förändrar sig 
inte så enkelt utan har en tendens att stå kvar vid vissa sedan länge 
historisk invävda uppfattningar som i första hand handlar om att 
försöka få saker och ting att fungera så gott det går givet alla nya 
idéer som kommer uppifrån.29 

 Kan det vara så att det vi ser som NPM-influenser i den svenska 
förvaltningen i huvudsak är ett ytfenomen; något som sker upstairs 
medan de övriga delarna av förvaltningen har hållit fast vid den 
pragmatiska och förnuftsbaserade karaktären. Politikerna och de 
högre tjänstemännen må ha blivit styr- och utvärderingsgalna eller 
utvärderingsfrälsta men den övriga delen av förvaltningen håller 
fast vid de ursprungliga värden som den en gång lärde sig – kan 
det vara sant? Eller har NPM tagit död på den gamla skillnaden 
i värdegrunden mellan dem som verkar inom den kommunala 
förvaltningen och dem som är anställda i privata företag? Vi har 
försökt ta pulsen på delar av den medborgarnära förvaltningen.   
Både sådana som har uppmärksammats tidigare (polisen), sådana 

27. Barrett, M. S. 2004 Implementation: Time for a Revival? Personal Reflections on 
20 Years of  implementation studies, i Public Administration. 82(2):249-262.
28. Tarschys, D. & Lemne, M. Mål och mening i svensk politik, i Tarschys, D. & 
Lemne, M. 2013 Vad staten vill. Mål och mening i svensk politik, s. 383.
29. Rombach, B., 1991 Det går inte att styra med mål. En bok om varför den offentliga sektorns 
organisation inte kan målstyras.
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man ofta glömmer (renhållningsarbetare) och nya typer av gräs-
rotsbyråkrater (energiinspektörer).

Kort sagt, vad betyder de senaste årens förändringar i förvalt-
ningen för dem som inte är höga chefer i förvaltningen, för dem 
som jobbar nära medborgarna och svarar för de direkta kontak-
terna med allmänheten? Hur ser de på sina roller och hur har de 
eventuellt förändrats? Det var huvudfrågan för det internationella 
tysk-fransk-svenska forskningsprojekt där vi svarat för den svenska 
delstudien.

En offentlig sektor i förändring – ett internationellt forsknings-
projekt

Det är en utmaning att bli erbjuden att ansluta sig till ett större 
internationellt forskningsprojekt när det pågått ett par år. Den 
första etappen hade avslutats och merparten av riktlinjerna för 
fortsättningen var klara. Det är heller inte enkelt att genomföra 
jämförande studier, något som Rune Premfors kunde konstatera 
redan 1980 i sin avhandling The Politics of  Higher Education in a 
Comparative Perspective. France, Sweden, United Kingdom. Inte minst 
Sverige har t.ex. ett förvaltningssystem som radikalt avviker från 
andra i vår omvärld. En första fråga vi hade att ställa oss var därför: 
Kan det bli en ur svenskt perspektiv relevant studie? Vi känner ju 
alla till att den svenska förvaltningsmodellen i mångt och mycket 
är unik: långtgående delegering från staten till kommunerna och 
landstingen, litet regeringskansli och många semi-autonoma myn-
digheter och en regering som fattar kollektiva beslut i nästintill 
alla frågor. Är det relevant att jämföra med systemen i Frankrike 
respektive Tyskland? Trots viss tveksamhet antog vi utmaningen, 
och det skulle visa sig att undersökningen blev mer relevant och 
intressant än vad vi från början trott. 

När vi gick med var som sagt den första forskningsfasen avslutad. 
Den hade, som så ofta i nutida förvaltningsforskning, handlat om 
hur framför allt cheferna men också de fackliga organisationerna, 
såg på statstjänstemannarollen eller rollen som anställd i den of-
fentliga sektorn och hur den rollen eventuellt hade förändrats, bland 
annat till följd av New Public Management. Nu, under den andra forsk-
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ningsfasen, var det gräsrotsbyråkraternas syn på roll och uppgifter 
som stod i centrum för forskarnas intresse. 

Det svenska delprojektet genomfördes i form av totalt fem fo-
kusgruppsintervjuer med offentliganställda i tre sektorer, samma 
sektorer som i Tyskland och Frankrike, dessutom samma sektorer 
som i den första forskningsfasen. Den gemensamma nämnaren för 
de tre sektorerna kan sägas vara renhållning av tre vitt skilda slag. 
Sophanteringen i Lund och Örebro representerar den fysiska ren-
hållningen i samhället, polisdistriktet i Stockholm (2 fokusgrupper) 
när det gäller renhållningen gentemot kriminaliteten i samhället, 
och slutligen Energimarknadsinspektionen – en statlig myndighet 
utlokaliserad till Eskilstuna.Energimarknadsinspektionen sysslar 
bl.a. med en tämligen ny uppgift för den offentliga sektorn, nämli-
gen ett sorts renhållningsarbete i en nyligen privatiserad verksam-
het. Inom parentes kan nämnas att det inte i något av de andra 
länderna skulle vara möjligt att ha en central myndighet lokaliserad 
utanför huvudstaden.

Undersökningen omfattade fem olika teman. Det första handlade 
om hur de offentliganställda ser på och vilka förväntningar de och allmänheten 
hyser när det gäller de tjänster som den offentliga sektorn tillhandahåller. Här 
initierades en diskussion kring olika värden som lojalitet – öppen-
het, regelstyrning – flexibilitet, förnyelse/innovation – kontinuitet, 
effektivitet – kundorientering. Det diskuterades kring om det är 
möjligt att den offentliga sektorn kan uppfylla alla dessa värden 
och huruvida de är motstridiga eller inte.

Det andra temat handlade om hur det förhåller sig i praktiken 
med de värden eller värderingar som traditionellt har förknippats 
med den offentliga sektorn. Det handlade om huruvida dessa 
värderingar, eller några av dem, betyder något i de intervjuades 
dagliga arbete och i så fall vilka av dessa. Vidare om värdena står 
i konflikt med varandra och slutligen om de har förändrats under 
senare år och i så fall hur.

De intervjuades egna krav och förväntningar på sig själva och 
till den egna arbetsinsatsen sett i relation till det faktum att de ar-
betar i allmänhetens tjänst var det tredje temat. Här handlar det 
om höga krav och om vilka faktiska möjligheter det finns att leva 
upp till de förväntningar och vilka förändringar som skulle behöva 
göras för att läget skulle kunna förbättras. Den egna synen på rollen 
att tjäna det allmänna bästa utgjorde fokusgruppsintervjuns fjärde 
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tema. Vad – om något – skulle förändras om uppgifterna eller de-
lar av uppgifter skulle privatiseras? Detta var särskilt relevant för 
Örebro-gruppen, där närmare hälften av renhållningen lagts ut på 
entreprenad. Där diskuterades mera ingående vilka förändringar 
som detta ditintills inneburit.

Diskussionernas femte och sista tema gällde deltagarnas syn 
på den offentliga sektorn som arbetsgivare. Vilka skillnader finns 
i dagsläget mellan att vara offentliganställd och vara anställd i ett 
privat företag? 

Att använda fokusgruppsintervjuer som metod har sitt ursprung 
i företagsekonomins marknadsföringsanalyser. Relativt sent har 
metoden anammats av den statsvetenskapliga forskningen. Även 
här har Rune Premfors varit en banbrytare. Exempelvis var han 
som handledare till Anna Ullström en av dem som medverkade till 
att metoden kom till användning i hennes avhandlingsarbete om 
Regeringskansliet.30

Några preliminära forskningsresultat 

Studiens resultat är något överraskande. Trots förändringarna i den 
offentliga sektorn, dvs. införandet av New Public Management-idéer 
och ökad betoning på effektivitet, kvarstår mycket av äldre tiders 
syn på roll och uppgifter för den offentliganställda tjänstemannen. 
Det kanske tydligaste resultatet var att den klassiska synen på rol-
len som offentliganställd lever kvar tämligen oförändrad. Man är 
alltjämt en allmänhetens tjänare, ett uppdrag i vid bemärkelse i 
demokratins tjänst. Här fann vi en förvånansvärt stor samsyn mel-
lan de olika grupperna.

Vidare bedömde såväl poliser som renhållningsarbetare att lönen 
var låg, jämfört med privata motsvarande jobb, men att det ”skulle 
mycket till” för att man skulle förlora sin anställning. Samtidigt beto-
nades att kraven på effektivitet stegrats och att det i sin tur påverkat 
arbetet – många gånger negativt. Särskilt lyftes fram att de många 
rapporterings- och dokumenteringskraven för poliserna och ren-
hållningsarbetarna minskat tiden för vad en intervjuad kallade ”det 
riktiga polisarbetet.” Under intervjuerna gavs en lång rad praktiska  
 
30. Ullström, A. 2011. Styrning bakom kulisserna. Regeringskansliets politiska staber och 
regeringens styrningskapacitet.
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exempel på hur granskningssamhällets krav på uppföljningar på ett 
menligt sätt påverkat arbetet. I det följande beskrivs några av våra 
preliminära resultat närmare. 

Stor samsyn i fråga om värdegrunden

För att få en gemensam grund för diskussionerna, lät vi de inter-
vjuade inledningsvis ge sin syn på en förteckning över värden och 
ange vilka som var mer resp. mindre viktiga. Det handlade om (1) 
service- eller kundorientering, (2) regelefterlevnad/regelstyrning, (3) 
flexibilitet, (4) lojalitet, (5) effektivitet, (6) opartiskhet, (7) innovation, 
(8) öppenhet och (9) stabilitet/kontinuitet. Det kan noteras att ett 
värde som jämställdhet inte ingår.

 En del av dessa värden kan tyckas motstridiga vid en ytlig/aka-
demisk anblick. Den synen fanns dock inte bland de intervjuade 
vid den inledande genomgången (prickningen). Särskilt kan noteras 
att regelefterlevnaden betraktades som mindre viktig bland en del 
poliser. Senare i diskussionen framkom att effektiviteten gjort sitt 
intåg på allvar och att detta medfört konsekvenser för utförandet 
av vissa kärnuppgifter. Här hade renhållningsarbetare och poliser 
likartad syn.

Det fanns också viss skepsis hos några i polisgrupperna till vär-
den och värdegrund, kanske en effekt av den omfattande interna 
seminarieverksamheten kring värdegrundsarbete som bedrivits 
inom polisen.31 Polisens värdegrund, som samtliga anställda helt 
nyligen haft arbeten kring, innebär att de ska vara ”engagerade, 
effektiva och tillgängliga”. Helt klart är att detta värdegrundsarbete 
inte bara haft goda effekter. En av de intervjuade kallade ledorden 
för ”floskler”. Flera refererade till polisens tidigare fyra H:n som 
varit ledord för arbetet: humor, hänsyn, hövlighet och hjälpsamhet. 
Resultatet av gruppernas bedömning framgår av följande tabeller.

31. I samtliga sammanträdesrum som vi stötte på satt polisens värdegrundsteser på 
vägen – inramade och allt. Inte heller i den svenska polisens värdegrundsarbete lyfts 
jämställdhetsaspekter fram. 
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Tabell 1: Gruppernas bedömning av viktiga värden (procent)

Tabell 2: Gruppernas bedömning av mindre viktiga värden (procent)

Lund Örebro Total 
renhål-
ling 

Polisen I Polisen II Totalt 
polisen

Eskil-
stuna

Totalt 
N=199

Service-orien-
tering och 
kundorien-
tering

5 5 10 5 4 9 5 12

Regelefter-
levnad (regel-
styrning)

2 5 7 4 4 8 4 10

Flexibilitet 4 5 9 5 1 6 3 9

Lojalitet 4 5 9 4 4 8 2 10

Effektivitet 4 7 11 6 5 11 5 10

Opartiskhet 5 5 10 4 5 9 5 12

Innovation 3 6 9 4 1 5 3 8

Öppenhet 5 5 10 5 6 11 6 14

Stabilitet och 
kontinuitet

5 5 10 4 6 10 4 12

Totalt 100

Lund Örebro Total 
renhål-
ling 

Polisen I Polisen II Totalt 
polisen

Eskil-
stuna

Totalt 
N=199

Service-orien-
tering och 
kundorien-
tering

 -  -  -  - 1 1 - 3

Regelefter-
levnad (regel-
styrning)

4 1 5 1 1 2 1 28

Flexibilitet 1 - 1 - 4 4 2 24

Lojalitet - - - - - - 3 10

Effektivitet - - - - - - - -

Opartiskhet - - - - - - - -

Innovation 3 - 3 3 3 28

Öppenhet - - - - - - - -

Stabilitet och 
kontinuitet

- - - 1 - 1 1 7

Totalt 100
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Resultaten i tabellerna bygger på att varje deltagare i alla fem 
fokusgrupperna fick möjlighet att markera alla eller inga av de 
nio värdekategorierna. Det är därför så långt ifrån en statistisk 
undersökning som det är möjligt att komma. Syftet med övningen 
var först och främst att få igång en diskussion, att få gruppmedlem-
marna att börja prata med varandra om dessa frågor, för att senare 
gå över till resten av de teman som studien skulle belysa. 

 Det är dock intressant att se den samlade bilden av övningen. 
Samtliga gruppmedlemmar fick markera vilka värden de såg som 
”viktiga” respektive ”mindre viktiga.” Detta sedan diskussionsle-
daren kort definierat vad som kunde avses med respektive värde 
Ett tydligt mönster framträder – i stort sett allt är viktigt. Ytterst få 
av deltagarna var beredda att nedprioritera något av de värden som 
presenterades för dem oavsett vilken sektor de tillhörde – renhåll-
ningen, polisen eller tjänstemän på Energimarknadsinspektionen.

   Det är också tydligt att denna bedömning gjordes utan några 
större problem. Det förekom mycket litet av diskussion eller småprat 
gruppmedlemmarna emellan under själva markeringsförfarandet. 
Självfallet finns det enskilda tjänstemän som avviker från det ge-
nerella mönstret och som kunde göra mera tydliga prioriteringar. 
Men som framgår av tabellen var de få. 

   När det gäller vilka värden som är viktiga är fördelningen 
tämligen jämn, ett utfall av att allt är viktigt. Minst markeringar 
fick innovation med 8 procent av markeringarna – mest fick öppenhet 
med 14 procent. Övriga värden låg på runt 10 procent. Men om 
så mycket är viktigt – och nästan lika viktigt – vad var då mindre 
viktigt? Den första slutsatsen är att det var mycket få värden över 
huvud taget som angavs som mindre viktiga. Inte någon marke-
rade effektivitet, opartiskhet eller öppenhet som mindre viktiga. Endast 
27 markeringar gjordes för mindre viktigt, att jämföra med totalt 
199 för viktigt. Av de få, oviktiga markeringarna dominerade regel-
efterlevnad och innovation med 28 procent vardera, men flexibilitet sågs 
som mindre viktigt av nästan lika många, 24 procent.

   Går det att iaktta några skillnader mellan de olika tjänsteman-
nagrupperna? Egentligen inte. Det kan dock noteras att det fanns 
poliser som angav regelefterlevnad som mindre viktigt.

   Det är intressant att notera att den inledande övningen kring 
värden kom att stämma väl överens med vad som senare skulle 
komma att betonas i diskussionerna i fokusgrupperna. Det vik-
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tigaste kring dessa värden är kanske vår huvudsakliga iakttagelse 
och slutsats att mycket av den traditionella föreställningen om för-
valtningen och dess värdegrund lever kvar på gräsrotsnivån. Bland 
annat tilltron till att den offentliga sektorns kaka fortfarande är liten 
men säker. Detta trots att den offentliga anställningen ingalunda 
är lika säker längre. Och kanske är lönen inte lika låg, även om 
exempel gavs inom renhållningen att lönen mången gång kunde 
vara ca 10 000 kronor högre varje månad i det privata alternativet. 

Stora likheter – små skillnader mellan synen på roll och 
uppgifter som anställd i den offentliga sektorn 

Förvånansvärt var att det fanns ett stort antal likheter men relativt 
få olikheter mellan fokusgrupperna – såväl mellan de olika sek-
torerna/kårerna som mellan intervjuerna med samma kår, dvs. 
poliserna resp. renhållningsarbetarna. Bland likheterna märks 
särskilt en del effekter av NPM – i huvudsak negativa. Det handlar 
då primärt om ökade krav på effektivitet och de effekter detta får 
för utförandet resp. nedprioritering av kärnuppgifterna. Den bild av 
hur granskningssamhället och de omfattande rapporteringskraven 
som kommit att höra till har påverkat polisen negativt, något som 
Anders Ivarsson Westerberg konstaterade i sin avhandling redan 
år 2004.32 Det är svårt att avgöra om dessa likheter enbart har 
sin grund i erfarenheter från arbetet i sig eller om den allmänna 
debatten under senare år kring negativa effekter av styr- och gransk-
ningssystemen också har påverkar svaren. Särskilt bland renhåll-
ningsarbetarna drogs paralleller med problemen inom sjukvård 
och äldreomsorg, som ju är två områden som diskuterats mycket i 
media under senare tid just med avseende på styr- och gransknings-
systemens problematiska effekter.

Myten om statens kaka som liten men säker lever kvar

Noterbart är också att den gamla synen levar kvar att ”statens (i 
det här fallet den offentliga sektorns) kaka är liten men säker”. För 
det första har anställningstryggheten i viss mån urlakats, särskilt vid   
 
32. Ivarsson Westerberg, A. 2004 Papperspolisen. Den ökande administrationen i moderna 
organisationer.
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jämförelse med ett land som Tyskland. För det andra är lönerna 
inte längre alltid uppseendeväckande låga. Dock underströks (fram-
för allt bland renhållningsarbetarna) att anställningstryggheten i 
praktiken alltjämt är betydande, särskilt i jämförelse med de privata 
konkurrenterna. Det ska mycket till för att någon ska förlora job-
bet i den kommunala renhållningssektorn. En av de intervjuade 
poliserna uttryckte det som att: 

”Vi sitter ju säkert i båten, kanske inte lika säkert som tidigare 
men… Det kanske inte är dåligt heller att det är lättare att 
avskeda folk. Alla kanske inte ska jobba kvar om man gjort 
alltför mycket tok. Lönen är kanske inte den bästa, men det 
beror på vad man jämför med”.

I det närmaste total samsyn råder i de olika fokusgrupperna 
kring att lönerna är låga. Undantaget från denna regel var 
Energimarknadsinspektionen, där lönefrågan över huvud taget inte 
togs upp (se mera i det följande).

Många vägar in i jobbet

Fokusintervjuerna tog sin början i att de medverkande presenterade 
sig och berättande om tidigare jobb och anställningar. Ett brett 
spektrum målades upp för oss under intervjuerna i fråga om delta-
garnas bakgrund. Den äldre generationen av poliser gick mången 
gång direkt från värnpliktstjänstgöring till Polishögskolan. De yngre 
poliserna, kvinnor som män, kunde komma från universitetsstudier, 
bl.a. kriminologi och juridik eller ha startat sin yrkesbana som per-
sonaladministratör eller socialarbetare. Men även renhållningsar-
betarna visar samma stora variationer. Här fann vi tidigare lärare 
och andra med högskoleutbildningar av skilda slag. Även här fann vi 
således slående likheter mellan de olika grupperna. Likheten bestod 
i att bakgrunden kunde variera kraftigt från individ till individ.

 
Energimarknadsinspektionen i Eskilstuna – exempel på 
effekter av utlokaliseringspolitiken

Intervjuerna vid Energimarknadsinspektionen i Eskilstuna uppvisar 
några särdrag som skiljer de anställda där från dem vi intervjuade i 
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de andra sektorerna. Visserligen finner vi även här att bakgrunden 
bland de anställda varierar kraftigt. Men samtidigt var flertalet 
födda och uppvuxna i trakten. Vägen till inspektionen hade som 
regel gått via annan/andra anställningar på orten. Bland annat 
fanns exempel på att man gått från ett jobb i Eskilstuna i någon 
helt annan sektor, via Mälardalens högskola till anställning vid 
inspektionen. Om vår iakttagelse är generell för utlokaliserade 
förvaltningsmyndigheter, skulle det kunna ses som ett uttryck för 
att flera av intentionerna bakom utlokaliseringspolitiken kommit att 
förverkligas. En annan väg in i inspektionen kunde vara att komma 
som praktikant under utbildningen och sedan förbli på orten.

Paradoxen – mycket är som det varit men NPM har på-
verkat arbetet

Även om många betraktar anställningen i den offentliga sektorn 
som ”trygg” blir dock en av slutsatserna att roll och uppgifter de 
facto förändrats till följd av NPM. I huvudsak beskrevs förändringar 
som negativa. Några exempel: 

En polis med mångårig erfarenhet såväl av patrullarbete som 
chefskap uttryckte de ökande effektivitetskraven på följande sätt:

”Allt handlar ju om ekonomi i dag. Effektiviteten är ekonomisk 
effektivitet. Man slog sönder hela utryckningsverksamheten 
när man startade med periodplanering. Så hänvisar man till 
sjukhusen, men det finns inte ett operationsteam som byter 
personal stup i kvarten. Men vi ska göra det”.

Vad som är orsak och verkan kan diskuteras. Om det är effektivise-
ringskraven som lett till att arbetsorganisationen förändrats – eller 
om det är två samverkande reformer som sammantaget lett till dessa 
förändringar till det sämre.

 Parentetiskt kan erinras om man inom renhållningen, där delar 
kontrakterats ut, genomgående talar om kunder, samtidigt som 
medborgarna beskrivs som de egentliga uppdragsgivarna. Inom 
polisen användes inte kundbegreppet trots att Rikspolisstyrelsen 
för några år sedan fastställde att myndighetens kunder är de miss-
tänkta/anhållna såväl som de ännu inte misstänkta/anhållna.
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Att arbeta i offentlig sektor – rådet till arvingarna

Diskussionerna avslutades genom att deltagarna – en efter en – skul-
le svara på om man skulle kunna rekommendera sitt/sina barn att 
bli statstjänsteman (motsv.). Svaren blev – oberoende av vilken sek-
tor man var anställd i – att det skulle barnen i första hand själva be-
stämma om. Ett mycket svenskt svar där de internationella föreställ-
ningarna bakom frågorna inte riktigt fungerade som det var tänkt. 
Efter viss diskussion kom respektive grupp dock fram till ett svar. 
När det gällde polisen fanns det en rätt enhetlig syn att man kunde 
rekommendera barn och barnbarn att gå till polissektorn. Detta 
utifrån hur det förhåller sig i dagsläget. Men som en av de inter-
vjuade reserverade sig för så ”vet man ju inte hur det är om 20 år.” 
   När det gäller renhållningssektorn, en sektor där många hade 
erfarenheter av att också ha jobbat privat, var det intressant att följa 
diskussionen. Där gavs tydligt uttryck för att utöver eget val, så ska 
barnen välja något de trivs med. Samtidigt lyfte flera fram, att om 
man vill tjäna pengar så ska man välja det privata alternativet. En 
något mera positiv syn på att rekommendera det privata alternativet 
kunde märkas hos den grupp, där verksamheten i dag redan till del 
arbetar i konkurrens med den offentliga sektorn.                 

Gruppen vid Energimarknadsinspektionen skiljde sig, som 
beskrivits tidigare, från övriga studerade enheter, till följd av utlo-
kaliseringen till Eskilstuna. Här var synen genomgående positiv till 
att rekommendera barn och barnbarn att söka anställning i den 
offentliga sektorn, eftersom möjligheterna till kompetensutveckling 
är större, det är positivt att jobba offentligt, för man ”sitter säkert 
i båten”.

Sammanfattningsvis förefaller det således som om de anställda i 
den offentliga sektorn – gräsrotsbyråkraterna – i ökande grad styrs 
utifrån idéer som har sitt ursprung i effektivisering och New Public 
Management. Det tycks dock som att detta sker under tyst kritik. I 
stort präglas dock synen på den egna rollen och uppgiften av de 
värden som traditionellt präglat den svenska statstjänstemanna- (alt. 
kommunal-)rollen. Möjligen ser vi här tendenser till en pågående 
annorlunda form av särkoppling mellan det dagliga handlandet och 
det klassiska idealet. Tidigare var synen att tjänstemännens rollföre-
ställningar och attityder påverkade det dagliga arbetet. Nu tycks det 
som om en tyst anpassning i stället sker utan att rollsynen påverkas. 
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Framtida utmaningar för förvaltningspolitik och bandy 
 
Bandyn är sett till regler och spel mer lik fotbollen än ishockeyn. Men 
precis som förvaltningen är mindre uppmärksammad inom samhälls-
forskningen, den fula systern jämfört med den vackra – det privata 
näringslivet33 – är bandyn mindre uppmärksammad inom sporten 
jämfört med fotbollen och får inte ens vara med i de olympiska spelen.  
   Bandy är också ett komplext spel, planen är stor, spelarna många, 
och de rör sig snabbt och bollen är liten, men plötsligen blir det 
mål. En skicklig bandyspelare kan flera gånger studsa bollen på sin 
klubba samtidigt som hon eller han åker förbi motståndaren för 
att sedan på volley slå bollen i mål. Lyror och andra luftpastejer 
kan därför förekomma på ett helt annat sätt än inom ishockey och 
spelet kan därför ibland, precis som förvaltningspolitiken, bli något 
chansartat. 

Det krävs därför mycket av kunskap, analys i termer av inlevelse 
och överblick för den som vill förstå bandy – ett spel som annars 
för den oinvigde lätt kan framstå som både obegripligt och tråkigt, 
en sport för nördar. Inom bandyn har man dock tagit hjälp av den 
nya tekniken för att bättra på ”imagen” i ett försök att framstå som 
modern och en sport som lever med sin tid. Bandyplanerna har fått 
både tak och väggar, och inte minst bandypollen har gjorts tydligare 
om än inte så mycket större. Men precis som vid studiet av förvalt-
ning, där s.k. E-Governance införts i samma avsikt, räcker det inte 
med ny teknik för att vinna folkets förtroende.

 Vi har i den här uppsatsen pekat på några av de problem, som vi 
menar uppstår när regeringen  försöker påverka hur förvaltningen 
fungerar på lägre nivåer om man inte tar hänsyn till den historiska 
och konstitutionella kontexten med relativt fristående myndigheter 
och självstyrande kommuner. Vår diskussion är empiriskt grundad, 
men det empiriska materialet är begränsat. Här krävs mycket 
mer av utredningar, utvärderingar och forskning, inte minst mot 
bakgrund av de stora samhällsförändringar som pågår i form av 
internationalisering, expertifiering, medialisering, individualisering, 
marknadisering etc. Vi tror att Rune Premfors skulle instämma i   
det mesta i vår argumentation och inte minst i påståendet att både   
 
33. Se Czarniawska, B. Förvaltningschefer – politiker eller ledare, i Brunsson, N. (red.) 

1986 Politik och ekonomi. En kritik av rationaliteten som samhällsföreställning. s. 75-103.
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bandyn och förvaltningen förtjänar en större publik och uppmärk-
samhet; det räcker inte bara med teknik för att spelet ska bli av hög 
kvalitet och inte minst meningsfullt.

 Ett viktigt skäl, till att vi tror detta är – för att parafrasera Rune 
själv – att vi har lärt så mycket av denne framstående statsvetare 
och bandykännare i en och samma person.34 
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Inledning

Under de senaste åren har det politikområde som Rune Premfors 
kanske intresserat sig för mest i sin forskning seglat upp som ett av 
de mer debatterade, nämligen förvaltningspolitiken. Bland annat 
Maciej Zarembas artikelserier om skolan (’Hem till skolan’, 2011) 
och sjukvården (’Den olönsamma patienten’, 2013), och Stefan 
Holgerssons skrifter och tidningsartiklar om Polisen1 har fått me-
dia att börja syna och diskutera styrsystemen inom offentlig sektor 
och hur de leder till oönskade, ibland närmast bisarra, ageranden. 
Styrsystemen fick också socialdemokraternas partiledare Stefan 
Löfven att hösten 2013 skriva på DN Debatt om behovet av att 
”stoppa avprofessionaliseringen” inom vård, skola och omsorg.2 En 
annan förvaltningspolitiskt het fråga handlar om vinster i välfärden, 
särskilt inom skola och äldreomsorg. 

Tonläget är faktiskt sådant att de förvaltningspolitiska frågorna 
kan komma att avgöra utgången av riksdagvalet 2014. Något så-
dant har man inte kunnat säga om förvaltningspolitiken sedan det 
historiska valet 1976, då de borgerliga partierna tog över regerings-
makten efter 44 år av socialdemokratiskt regeringsstyre. Sanningen 
är att förvaltningspolitiken under en lång period har fört en undan-
skymd tillvaro. Visst har programmen och reformerna varit många 
och omvälvande under de senaste 35 åren – med nya styrformer,   
 
1. Se t.ex. Hanne Kjöllers artiklar ’Polisen: Vill inget se, vill inget höra’ (2012-11-29) 
och ’Polisen fifflar med siffrorna’ (2012-08-26), Dagens Nyheter.
2. ’Välfärdens yrken måste få sin frihet och status åter’, artikel i DN, 2013-11-15.

Politik utan hemvist 
Utmaningar och utvecklingsbehov i förvaltningspolitiken

Göran Sundström
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en minskad offentlig sektor och införandet av olika marknadsme-
kanismer i offentlig verksamhet – men dessa program och reformer 
har partipolitiskt inte varit särskilt omstridda. Vi har sett regerings-
skiften 1991, 1994 och 2006, men några förvaltningspolitiska brott 
har de inte medfört, än mindre några ’återställare’.3 Kontinuiteten 
i politiken har varit stor. Och förvånansvärt lite har den stora re-
formvåg som kallas New Public Management, och som började 
svepa över världen i början av 1980-talet, debatterats i media. Det 
är först nu som begreppet har fått fäste i den allmänna debatten – 
tio år efter att det påbörjade sin vandring ut ur forskningsdebatten.

Förvaltningspolitiken får betecknas som ett anonymt politik-
område. Det är, som Beppe Wolgers en gång diktade och Olle 
Adolphsson sjöng, ett djur som inte syns men ändå finns.4 Och det 
är anmärkningsvärt, inte bara därför att den rymmer viktiga frågor 
utan också för att det är ett mycket vidsträckt politikområde. Det 
är ju, som Sören Häggroth har uttryckt det, en ”politik på tvären”, 
dvs. den omfattar idéer och åtgärder som rör hela (eller åtminstone 
stora delar av) förvaltningen.5 Samtidigt rör inte dessa idéer och åt-
gärder sådant som märks direkt hos medborgarna (som utbildning, 
miljö, kultur, sysselsättning etc.) utan de riktas mot förvaltningens 
organisation och arbetssätt. Utifrån ett medborgarperspektiv kan 
de alltså uppfattas som mer indirekta – där effektkedjorna är både 
långa och oklara – vilket delvis kan förklara områdets obemärkthet.

Den här essän handlar om förvaltningspolitiken. Den handlar 
om denna politiks beskaffenhet – på vilket sätt den inte syns och 
varför, men den handlar också om dess utmaningar och utveck-
lingsbehov.

Om politikområdens innehåll och form

När man ställs inför frågan om utmaningar och utvecklingsbehov 
inom ett politikområde, kan man använda sig av olika perspektiv: 
man kan prata om makro- eller mikroorienterade åtgärder, man 
kan prata om åtgärder på lång och kort sikt, man kan utgå från 

3. Premfors, R. m.fl., 2009. Demokrati och byråkrati. Studentlitteratur. Kap. 13.
4. Ivarsson Westerberg, A. & Sundström, G. (2014). ’Syns inte men finns ändå…’ Vittnes-
seminarium om svensk förvaltningspolitik. Södertörns högskola: Förvaltningsakademin.
5. Häggroth, S. (1990). ’Politik på tvären’, i Häggroth, S., Birgersson, B-O., Bäck, H. 
& Bladh, A., Stat och kommun i förvandling: Fyra uppsatser tillägnade Gunnar Wallin. Stock-
holms universitet: Statsvetenskapliga institutionen.
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olika värden, såväl processorienterade (demokrati, rättssäkerhet, 
effektivitet osv.) som sakorienterade (miljö, hälsa, tillväxt osv.).

   Jag vill ta fasta på en annan vanligt förekommande distinktion, 
nämligen den mellan politikområdens innehåll och form. När ett 
politikområde diskuteras står ofta dess innehåll i fokus: inom skol-
politiken kan det handla om hur man ska få upp kunskapsnivåerna 
bland eleverna, inom transportpolitiken om hur man ska minska 
trafikolyckorna på våra vägar, inom skogspolitiken om hur man 
ska bevara den biologiska mångfalden, och inom arbetsmarknads-
politiken om hur man ska få fler långtidsarbetslösa i arbete. Inom 
förvaltningspolitiken kan det gälla hur myndigheter ska styras och 
organiseras, hur tjänstemän ska rekryteras, hur författningar ska blir 
bli mer begripliga, hur myndigheter ska bli mer serviceinriktade osv.

   Det är inte så konstigt att politikens innehåll står i centrum när 
ett visst politikområde debatteras. De innehållsliga aspekterna är 
ju mer medborgarnära än de formliga, och ter sig ofta mer intres-
santa för medborgarna. Det är också oftast på den här typen av 
innehållsliga utfästelser som politiker vinner – och förlorar – val.

  Samtidigt har forskningen, alltsedan styrnings- och implemente-
ringsforskningen slog igenom på allvar under 1960- och 1970-talen, 
visat att politikens innehåll i hög grad påverkas av dess form, alltså 
av hur politikområdena är organiserade. En regering kan ha hur 
briljanta politiska program och idéer som helst vad gäller innehåll, 
men är förvaltningen och dess myndigheter bristfälligt organiserade 
så riskerar dessa program och idéer att förhalas, förvrängas, eller 
kanske till och med försvinna, i genomförandeledet. Hur förvalt-
ningen är organiserad spelar inte enbart roll för genomförandet av 
program och reformer, utan myndigheter har dessutom en viktig 
roll som producent av beslutsunderlag till regeringen. Uppgiften för 
myndigheter att förse regeringen med beslutsunderlag är grund-
lagsfäst. Myndigheterna är ju expertorgan, och över tid lär de sig 
mycket om sina uppdrag och från sina försök att genomföra olika 
program. Detta är förstås oerhört värdefulla erfarenheter som bör 
användas för att förnya och utveckla regler, metoder och arbetssätt.

  Myndigheter är alltså med och utformar politik. Och detta har 
inte minst gällt – och bör gälla – för myndigheterna inom det för-
valtningspolitiska området. Myndigheter inom detta politikområde 
brukar benämnas ’stabsmyndigheter’, vilket indikerar att de, jämfört 
med andra myndigheter, ligger närmare Regeringskansliet och har 
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särskilt utpräglade roller som hjälpredor vad gäller regeringens 
utformning av politik.

Om förvaltningspolitikens organisering

Politikens innehåll – i form av idéer, program och reformer – inom 
ett visst politikområde behöver alltså kombineras med en genom-
tänkt organisering av politikområdet för att politiken ska bli (mer) 
framgångsrik, både med avseende på politikutformning och ge-
nomförande. I forskningen kan vi också se att regeringar ofta ägnar 
viss tankemöda åt hur olika politikområden ska vara organiserade.6 
Ofta domineras ett politikområde av någon större sektorsmyndighet 
(t.ex. Trafikverket inom infrastrukturområdet), som sedan flankeras 
av ett antal mindre myndigheter, där någon har i uppgift att utvär-
dera (t.ex. Trafikanalys), en annan har uppgifter som mer vetter åt 
forskning och metodutveckling (t.ex. Statens väg- och transportfor-
skningsinstitut), det kan också finnas reglerande myndigheter (t.ex. 
Transportstyrelsen), tillsynsmyndigheter och annat. Vanligtvis är 
dessa myndigheter också kopplade till varandra och till det omgi-
vande samhället på olika sätt. Näringsliv, intresseorganisationer och 
forskare kan vara inorganiserade i myndigheterna via styrelser, råd, 
nämnder osv. Ofta har myndigheterna upparbetade nätverk och 
utbyter erfarenheter och idéer med det kringliggande samhället. 
Ibland tar myndigheterna fram planer, mål och andra dokument 
tillsammans med olika intressenter. Allt detta kan hjälpa myndig-
heterna att behålla en viss orientering- och anpassningsförmåga så 
att de undviker att fastna i gamla invanda hjulspår.7

   Men hur är det då ställt med förvaltningspolitikens organisering?   
Två förhållanden är värda att framhålla. För det första är orga-
niseringen av detta politikområde minst lika betydelsefull som  
organiseringen av andra politikområden. Även här krävs en intel-
ligent och genomtänkt organisering som skapar förutsättningar för 
begrundande, lärande och nytänkande. Sådana positiva  egenskaper 
uppträder inte med automatik  i stabsmyndigheterna utan måste   

6. Jacobsson, B., Pierre, J. & Sundström, G. (2014). Governing the Embedded State. 
The Organizational Dimension of  Governance. Kommande på Oxford University Press; 
Sundström, G. & Premfors, P. (2009). ’Vem håller i rodret – 30 år senare?’, i Möller, 
T. & Ruin, O., red., En statsvetares olika sfärer. Uppsatser kring politik och förvaltning tillägnade 
Daniel Tarschys. Hjalmarson & Högberg.
7. Pierre, J. & Sundström, G., red. (2009). Samhällsstyrning i förändring. Liber.
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just organiseras fram. (Mer om detta senare.)

 För det andra har organiseringen av förvaltningspolitiken varit 
svag. Denna svaga organisering har tagit sig olika uttryck. Låt mig 
peka på några. På politisk nivå har vi endast under en kort period 
haft ett förvaltningspolitiskt departement (1982-1991), även om det inte 
hette så, utan Civildepartementet. Detta departement var dock 
inte särskilt starkt. Olof  Palme hämtade en ung landstingspolitiker 
från Västernorrlands län att leda departementet, Bo Holmberg. 
Och som det yngste stadsrådet, placerad längs ner vid bordet vid 
regeringssammanträdena, hade Holmberg det inte särskilt lätt att 
bedriva någon ’politik på tvären’ mot etablerade statsråd som Sten 
Andersson, Ingvar Carlsson, Lennart Bodström, Sten Wickbom, 
Gertrud Sigurdsen, Svante Lundquist, Lena-Hjelm Wallén, 
Birgitta Dahl, m.fl.8 Och så Kjell-Olof  Feldt förstås, som tyckte att 
Holmberg och hans tjänstemän mest ägnade sig åt flummeri,9 och 
som med hjälp av sina tjänstemän på Finansdepartementet relativt 
snabbt lyckades överflygla Civildepartementet. Redan vid mitten 
av 1980-talet hade det nya departementet börjat förlora i betydelse 
(i den mån det alls hade någon betydelse).

 Förvaltningspolitiken har i stället under lång tid letts centralt 
från en enhet eller avdelning som under åren flyttats runt inom 
Regeringskansliet. Idag huserar den på Socialdepartementet. Fast 
denna enhet har samtidigt aldrig haft hand om hela förvaltnings-
politiken, utan ansvaret har delats med avdelningar och enheter 
på Finansdepartementet som styrt över budgetdokumenten och 
den centrala myndighet som ansvarar för dessa dokument; idag är 
det Ekonomistyrningsverket. Med tanke på budgetdokumentens 
betydelse har den förvaltningspolitiska enheten varit tämligen 
vingklippt.

  Man kan också notera att många av de ministrar som ansvarat 
för förvaltningspolitiken inte har velat titulera sig som förvaltnings-
minister, vilket fått till följd att inte ens ganska samhällsintresserade 
personer har känt till att vi har haft ministrar med ansvar för 
dessa frågor. Den minister som sedan 2010 ansvarar för förvalt-
ningspolitiken heter Stefan Attefall, och han titulerar sig civil- och 
bostadsminister. 

Hans företrädare hette Mats Odell (2006-2010), och han titulera-

8. Mellbourn, A. (1986). Bortom det starka samhället. Carlssons förlag.
9. Feldt, K-O. (1991). Alla dessa dagar. I regeringen 1982-1990. Nordstedts, s. 339.
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de sig kommun- och finansmarknadsminsiter. Socialdemokraternas 
senaste minister för förvaltningspolitiken hette Sven-Erik Österberg 
(2004-2006), och han titulerade sig också kommun- och finansmark-
nadsminister. Han ersatte i sin tur Lars-Erik Lövdén (1999-2004), 
med titeln kommun- och bostadsminister. Dock tillsatte Göran 
Persson, vid sidan av Lövdén, Britta Lejon (1998-2002) som demo-
krati- och förvaltningsminister i Justitiedepartementet. Den titeln 
gick dock i graven när Persson sparkade ut Lejon ur regeringen och 
ersatte henne med Mona Sahlin, som visserligen behöll demokrati-
delen i sin titel men ersatte förvaltningsdelen med integration. Hur 
många (vid sidan av herr Premfors) kan redogöra för denna suc-
cessionsordning av ministrar med ansvar för förvaltningspolitiken?

En annan iakttagelse är att det sedan den moderna förvalt-
ningspolitikens födelse i mitten av 1970-talet bara har skrivits två 
fullödiga förvaltningspolitiska propositioner. Det dröjde ända till 1998 
innan den första skrevs (”I medborgarnas tjänst”10), och den andra 
kom 2010 (”Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och 
tillväxt”11). Med fullödiga menar jag att de tog ett helhetsgrepp 
på förvaltningspolitiken och diskuterade i princip alla förvalt-
ningspolitiska frågor.12 Det har funnits andra betydelsefulla för-
valtningspolitiska propositioner som behandlat vissa aspekter av 
förvaltningspolitiken. Mest omtalad, och kanske viktigast, är den 
s.k. Verksledningspropositionen från 1987,13 som fokuserade just 
verksledningsfrågorna och regeringens styrning av myndigheterna. 
Men inte heller denna typ av mer avgränsade förvaltningspolitiska 
propositioner har varit särskilt vanliga. 

 Även på myndighetsnivån har organiseringen av förvaltnings-
politiken varit svag. Vi har visserligen kunnat bevittna ett antal  
förvaltningspolitiska statliga offentliga utredningar, t.ex. Förvaltnings-
utredningen (SOU 1979:61, SOU 1983:39), Verksledningskommittén 
(SOU 1985:40), Stabsutredningen (1991:40), Förvaltningspolitiska 
kommissionen (SOU 1997:57), Parlamentariska regionkom-
mittén (SOU 2000:85), Ansvarskommittén (SOU 2007:10),  
 
10. Prop. 1997/98:136.
11. Prop. 2009/10:175.
12. I alla fall på statlig nivå. De kommunala och regionala nivåerna har oftast be-
handlats i separata program. 
13. Prop. 1986/87:99.
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Styrutredningen (2007:75), Förvaltningskommittén (SOU 2007:107, 
SOU 2008:118) och Stabsutredningen (2008:22). Men även om 
flera av dessa har satt tydliga och betydelsefulla spår i förvaltnings-
politiken har många inte gjort det, ibland för att de har saknat kon-
kreta förslag och i stället stannat vid mer principiella diskussioner 
(bland annat på grund av grumliga direktiv från regeringen), och 
ibland för att politikerna inte velat eller orkat genomföra förslagen.

Men det som kanske sticker ut mest är den svaga organise-
ringen av de förvaltningspolitiska myndigheterna. Som nämnts är 
stabsfunktionen viktig också på det förvaltningspolitiska området. 
Det krävs inte bara att vi har utvärderande (t.ex. Statskontoret) och 
reviderande (t.ex. Riksrevisionen) förvaltningspolitiska myndighe-
ter, utan dessa utvärderingar och revisioner måste också processas 
och omsättas i ett förnyelse- och metodutvecklingsarbete. Och den funk-
tionen har varit mycket svagt organiserad. Det finns förvisso ett 
Ekonomistyrningsverk (ESV) som har metodutveckling som en av 
sina uppgifter. Men ESV:s mandat är begränsat; det sträcker sig inte 
längre än till just ekonomistyrningen och olika budgetdokument. 
Även om det tänks en hel del kring dessa dokument i ESV finns det 
ju en rad andra styrformer att fundera kring: författningar, kontroll-
metoder, utnämningar och andra personalfrågor – och organisering 
som, som sagt, förmodligen är den allra viktigaste styrformen för 
den som vill styra förvaltningen på ett klokt sätt. 

Det har funnits andra stabsmyndigheter under senare år med 
mandat att bedriva ett förvaltningspolitiskt utvecklings- och förnyel-
searbete, men dessa har varit mycket små och skötts osedvanligt illa 
av regeringen. Jag tänker särskilt på Statens kvalitet- och kompetens-
råd (KKR), som efter ett par år ersattes av Verket för förvaltnings-
utveckling (Verva), som efter ett par år ersattes av Kompetensrådet 
för utveckling i staten (Krus), som efter ett par år ersattes av – in-
tet. Och allt detta efter att respektive myndighet lagt ner mycken   
möda på att bygga upp kompetenser och nätverk. En dyr historia.14 

Visserligen har Statskontoret under de allra senaste åren också 
tilldelats ett vidare utvecklingsmandat. Statskontoret tycks också  
 
14. Nämnda myndigheter har dock inte, i praktiken, tagit något helhetsgrepp på ut-
vecklingsfrågorna utan i hög grad fokuserat på kompetensförsörjningsfrågor. Arbetet 
har delvis fortsatt i Värdegrundsdelegationen, som är en arbetsgrupp i Regerings-
kanslitet som ska arbeta fram till 2016. 
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ha höjt sin ambitionsnivå inom detta område.15 Det kan onekligen 
ses som ett steg i rätt riktning. Samtidigt har riksdagens och reger-
ingens styrsignaler gentemot Statskontoret präglats av betydande 
ambivalens. Å ena sidan har riksdag och regering betonat – på basis 
av två på varandra följande stabsutredningar – att Statskontorets 
roll som granskare behöver stärkas, inte minst mot bakgrund av att 
regeringen genom riksrevisionsreformen 2003 blev av med sitt eget 
revisionsorgan.16 Å andra sidan har regeringen alltså velat stärka 
utvecklingsfrågorna i Statskontoret, särskilt från 2013. Det är svårt 
att få grepp om hur ändamålsenlig regeringen egentligen anser att 
denna ordning är, dvs. att en och samma förvaltningspolitiska myn-
dighet både utvecklar och granskar. Inom andra områden har ju en 
åtskillnad av dessa båda funktioner sedan länge varit huvudregeln 
och följt det mycket omhuldade och utdragna förvaltningspolitiska 
pådrag som kallats ’renodling’.17

Inrätta ett Styrningsverk!

Med de svagheter som organiseringen av förvaltningspolitiken 
uppvisar finns det anledning att fundera över varför vi har ett 
Ekonomistyrningsverk, och inte ett ’Styrningsverk’. Det är väl an-
geläget att reflektera kring, och utveckla, alla styrformer, så att de 
kan kombineras på ett bra sätt – och kombineras olika inom olika 
politikområden? Som det är nu saknas ett sådant helhetstänkande. 
Såväl Förvaltningskommittén som Styrutredningen, och nu senast 
även Innovationsrådet (SOU 2013:40), pekade på behovet av att 
tänka brett och varierat kring styrning. Men detta breda tänkande 
är inte inorganiserat i staten.

Jag menar att riksdag och regering bör inrätta ett Styrningsverk 
för förnyelse- och utvecklingsarbetet och låta Statskontoret vara ett 
renodlat granskningsorgan, med tonvikt på förvaltningspolitiska 
frågor (i alla fall så länge vi har kvar den stora uppsjö av sektoriella 
utvärderingsmyndigheter som vi har idag). I ett Styrningsverk skulle 
ESV vara en (om än en viktig) avdelning,18 men ett sådant verk skulle 

15. Se t.ex. Statkontorets förvaltningspolitiska arbete åren 2013-2014, Statkontoret, Dnr 
2013/61-5.
16. SOU 2005:32 och SOU 2008:22.
17. Premfors, R. (1998). ’Den komplexa staten’, i Ahrne, G. Stater som organisationer. 
Nirenius & Santérus förlag, s. 48.
18. Fast ESV:s prognosverksamhet bör läggas någon annanstans, exempelvis på SCB 
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också rymma avdelningar eller enheter för andra styrningsfrågor, 
såsom organisation och personal. 

Regeringen har mycket att vinna på att nogsamt tänka igenom 
hur förvaltningspolitiken kan organiseras på bästa sätt, så att myn-
digheterna inom detta område får en bättre orienteringsförmåga 
och där vi kan få se mer av kritiskt tänkande – för att undgå att 
trampa på den typ av minor som bland annat Zaremba och 
Holgersson pekat på – men också mer av flexibilitet, initiativkraft 
och nytänkande. Det är också viktigt att erfarenheter från tidigare 
förvaltningspolitiska reformer och reformförsök tas tillvara, så 
att inte samma misstag görs om på nytt. Ett stärkt institutionellt 
minne ökar den kritiska bedömningsförmågan. Idag är det lite 
si och så med detta. Studier av förvaltningspolitiken visar att det 
har varit en tämligen liten grupp av myndigheter – och personer 
– som stått för idéskapandet på det förvaltningspolitiska området. 
Dessa personer har haft liknande bakgrunder och har arbetat re-
lativt avskärmat från omvärlden. Förvaltningspolitiken har därför 
under ganska lång tid varit både ensidig och smal. Den har också 
i ganska liten utsträckning byggt på erfarenheter från praktiken. 
Förvaltningspolitiken har kännetecknats av ensidiga pådrag där 
enhetliga modeller – inte sällan redan prövade, fast under andra 
beteckningar – basunerats ut över hela förvaltningen och där man 
inte bemödat sig med att rigga ändamålsenliga återkopplingsslingor 
som möjliggjort ett effektivt lärande och en reell verksamhetsanpass-
ning. Det gäller inte minst för resultatstyrningen.19

Förmågan att lära på basis av erfarenheter är viktig. Det måste 
finnas fler och bättre kommunikationskanaler mellan departement 
och myndigheter, där erfarenheter kan utbytas om hur alla olika 
styrinstrument som används i staten fungerar, inte bara sådana som 
är kopplade till mål- och resultatstyrningen. Behovet av sådana 
kommunikationskanaler är större än någonsin. Det är ju förhål-
landevis lätt att föra ut en och samma styrmodell över hela förvalt-
ningen, som man en gång försökte göra med resultatstyrningen, 
men också med idéerna om konkurrensutsättning, bolagiseringar, 
beställare/utförarmodeller etc. Men med den ’strategiska styrning’ 
som regeringen nu vill genomföra ökar ambitionerna. Styrning och 
organisering ska anpassas efter de olika verksamheternas särart. 

eller Konjunkturinstitutet.
19. Sundström 2003; SOU 2007:75; SOU 1997:57.
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Och då krävs det att man etablerar kommunikationskanaler ut mot 
alla olika verksamheter så att man kan få in denna kunskap: Hur ser 
’teknologin’ ut inom olika områden? Vilka egenskaper kännetecknar 
olika myndigheters verksamhet, och bildar grund för hur styrning 
organisering bör utformas? Här finns förstås en rad aspekter att 
fundera kring, såsom graden av myndighetsutövning, hur mycket 
serviceverksamhet det finns, graden av invävdhet i EU och andra 
internationella sammanhang, graden av tillsyn, graden av profes-
sionalitet, hur politisk ’het’ verksamheten är, antalet intressenter, 
typer av intressenter, osv.

Övergången till strategisk styrning kräver också en förstärkning 
av den förvaltningspolitiska ledningen inom Regeringskanslitet. 
Det är en svår fråga hur detta ska ske, men det är klart att den 
organisatoriska ordning som råder 2014, med en enhet på 
Socialdepartementet med ansvar för förvaltningspolitiken, behöver 
ses över. En förvaltningspolitisk avdelning måste nog placeras mer 
centralt för att få kraft, men den bör samtidigt inte ligga för nära 
Finansdepartementets Budgetavdelning. En sådan lösning har 
prövats förr och lett till ett alltför ensidigt fokus på effektivitetsvär-
dena. Man bör också fundera över om det inte behöver inrättas 
små stabsfunktioner/enheter för styr- och organisationsfrågor på 
varje departement, som samordnas av den förvaltningspolitiska av-
delningen. Och ansvarig minister bör kalla sig förvaltningsminister!

Det gäller också att öka omvandlingstrycket på andra sätt. Det 
är viktigt att på ett mer systematiskt sätt organisera in olika typer av 
aktörer i stabsmyndigheterna, så att de tvingas möta nya idéer och 
synsätt så att den önskvärda orienterings- och anpassningsförmågan 
infinner sig. Detta kan ske på flera olika sätt – via styrelser, råd, pro-
jekt, utbildningar, och konferenser etc. Att få till denna önskvärda 
pluralism är en extra grannlaga uppgift på det förvaltningspolitiska 
området, eftersom det inom detta politikområde saknas en central 
ingrediens för lärande som finns på flertalet andra, sakpolitiskt 
orienterade, områden, nämligen intresseorganisationer. I det ge-
nomorganiserade Sverige har staten på flertalet politikområden, via 
korporativa arrangemang, i över hundra år kunnat knyta till sig och 
utnyttja den sakkunskap och kritiska granskning som intresseorga-
nisationerna stått för. När det gäller de förvaltningspolitisk frågorna 
låter sig detta inte göras. Vi lär aldrig få se en skock upprörda 
medborgare vanka omkring på Helgeandsholmen skanderande 
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”Avreglera regleringsbreven!”. Här har vi nog också en del av 
svaret på varför media visat förvaltningspolitiken så svagt intresse.

I avsaknad av organiserade intressen blir det desto viktigare för 
riksdag och regering att inom det förvaltningspolitiska området 
säkerställa kommunikationskanaler till forskningen (jo, jag inser att 
jag här talar i egen sak). Visst utbyte finns redan mellan forskare och 
stabsmyndigheter, men det behöver stärkas och institutionaliseras. 
Exempelvis bör riksdag och regering fundera över om inte också 
stabsmyndigheterna, i likhet med en rad sakpolitiska myndigheter 
(t.ex. Konkurrensverket, Trafikverket, Energimyndigheten, Sieps 
etc.) ska ges ansvar att förfoga över en del medel som forskare runt 
om i Sverige (och annorstädes) med intresse för förvaltningsfrågor 
ska kunna söka i konkurrens med varandra. Till utdelningen av 
sådana forskningsmedel bör knytas något slags vetenskapligt råd 
eller styrelse. Och jag vet precis vem som skulle passa som dess 
förste ordförande …
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Förvaltningen i grundlagen

Daniel Tarschys

Det går utför med förvaltningen, i varje fall i grundlagen. Byråkratin 
må ha expanderat, men konstitutionellt verkar den ha förlorat mark 
under de senaste århundradena. 
   Våra fyra första regeringsformer, från 1634 till 1772, handlade inte 
om så mycket annat än förvaltning. De var till stora delar instruk-
tioner till rikets höga ämbetsmän, ibland lite gälla i tonläget. Det 
statsmaskineri som beskrevs var långtifrån väloljat. Redan Gustav 
Wasa var barsk i tonen när han bannade fogdarna för deras lättja 
och försummelser, och samma frustrerade misstro gick igen hos 
Axel Oxenstierna. 
    Självständiga kollegier, bah! Det var nog det sista han önskade sig. 
Snarare lite mer hut och hyfsning och pliktkänsla hos dessa latoxar 
till tjänstemän som mestadels häckade på sina gods i landsorten och 
bara sällan behagade infinna sig i huvudstaden. Samma underton 
gick igen i Karl XII:s kansliordning, utfärdad 1713 i Timurtasch i 
det osmanska riket (i det hörn av Trakien där dagens Turkiet möter 
Bulgarien och Grekland). 
    Beteckningen ”regeringsform” överlevde 1809, men nu blev det 
ändå mycket mer av en modern grundlag. Färska förebilder fanns 
det ju gott om – enbart Frankrike hade antagit fem olika konstitu-
tioner under 1790-talet. Ämbetsmännen fortsatte att dominera det 
politiska livet åtminstone fram till riksdagsreformen 1866, men i 
grundlagen tappade förvaltningsfrågorna i tyngd. 
    Än mer så i den följande författningsreformen, som tog skepnad 
under perioden 1954 till 1974. Här var det helt andra frågor som 
stod i förgrunden: kammarsystem, valsystem och statschefens roll i 
regeringsbildningen. Varken författningsutredningen eller grund-
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lagberedningen bekymrade sig särskilt mycket om den verkställande 
makten. I 1974 års regeringsform försvann regleringen av de flesta 
höga riksämbetena. Förvaltning och rättsväsen klämdes in i ett ge-
mensamt kapitel, med några sparsamma regler om självständighet 
och oavsättlighet. 
    När ”regeringsform” ska översättas till engelska blir det med ett 
uttryck som ingen utanför Sverige riktigt förstår ”instrument of  
government”. Ett sådant djur finns veterligen inte i något annat 
land. Varför då inte rätt och slätt skriva constitution på engelska 
(och franska)? Nej se det går inte, för då försvinner ur blickfältet det 
viktiga förhållandet att vi i Sverige inte har enbart en grundlag, utan 
hela fyra. Det är europeiskt rekord, om inte rentav världsrekord. 
    Länge var det regeringsformen, riksdagsordningen, tryckfrihets-
förordningen och successionsordningen som hade denna upphöjda 
status, men numera har riksdagsordningen petats ner ett trappsteg 
till vanlig lag (låt vara med särskilda regler om hur den får ändras) 
medan yttrandefrihetsgrundlagen 1991 gavs plats på den konstitu-
tionella parnassen. Vad Sverige saknar är en mellannivå för särskilt 
viktiga lagar. ”Loi organique”, säger fransmännen.  
   Tryckfrihetsförordningen bär sin stolta beteckning ända sedan 
1766, men namnet är förstås ägnat att förvirra. Förordningar står 
normalt under lagar på den normativa rangskalan och är då regler 
som utfärdas av regeringen eller underordnade organ, utan riksda-
gens medverkan. De normativa dimmorna tätnade sedan ytterligare 
genom Sverige inträde i EU, där förordningar är en särskild sorts 
rättsakter som antas av rådet och parlamentet och därefter får di-
rekt giltighet utan någon som helst transponering till nationell lag. 
Således kan förordningar numera vara högre eller lägre än vanliga 
lagar, ungefär som regioner kan vara antingen större eller mindre 
än nationalstaterna. 
   När man söker efter förvaltningen i grundlagen är det därför 
viktigt att inte enbart stirra på regeringsformen. Både tryckfri-
hetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen rymmer centrala 
bestämmelser. Även i överstatliga regelverk finns numera viktiga 
principer för förvaltningen, i första hand då Europakonventionen 
till skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och 
i andra hand EUs rättsstadga, som genom Lissabonfördraget har 
fått en juridiskt bindande karaktär. I Sverige har vi ju envetet vägrat 
att inrätta en författningsdomstol, men både Europa-domstolen i 
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Strasbourg och EU-domstolen i Luxemburg kan komma att påverka 
tillämpningen av den svenska förvaltningsrätten. 

***

Vad har då hänt på hemmafronten under senare tid? I den nya 
regeringsformen från 2011, den sjunde i ordningen, kan det verka 
som om förvaltningen har tagit ett litet kliv uppåt. Medan dom-
stolar och myndigheter tidigare var sammanförda i ett gemensamt 
avsnitt har dessa både kategorier nu fått varsitt kapitel. Därtill har 
ett kort avsnitt tillfogats om kommunerna, som i tidigare grundla-
gar behandlades som en välbevarad statshemlighet (bortsett från 
ett flyktigt omnämnande i den allra första paragrafen i RF 1974).
Men nu räcker det inte med att läsa det ena eller andra kapitlet i 
regeringsformen för att få en bild av förvaltningens ställning. I stäl-
let finns det skäl att ta ett steg bakåt och speja efter större helheter. 
Helt i Rune Premfors’ anda: han är ju inte bara en driven empiriker 
utan också en hejare på överblickar och synteser. Så läsaren inbjuds 
nu till en kort guidad tur genom den nya regeringsformen, på spa-
ning efter förvaltningsrelevanta bestämmelser – och lite annat som  
intresserar den pratsamme guiden.

Statsskickets grunder

Att 2004 års grundlagsutredning inte skulle befatta sig med stats-
skickets huvudprinciper hindrade den inte alls från lite bearbetning 
av det första kapitlet. Det mest väsentliga var att medlemskapet i 
EU skrevs in i RF. Det hade man inte vågat sig på när anlutningen 
övervägdes på 1990-talet, eftersom majoriteten då var lite skör. 
Länge hade vi därför en bisarr grundlag där medlemskapet i EU 
dök upp som en överraskning när det plötsligt meddelades att regler 
om val till EU-parlamentet måste ges i lagform. Val till vadå? Ja, 
läsaren fick väl själv dra sina slutsatser.
    Olof  Ruins utredning om grundlagen inför EU-inträdet föreslog 
en bestämmelse om EU-rättens företräde framför svensk lag, men 
den sköts effektivt i sank sedan vänsterpartiets Kenneth Kvist lyckats 
döpa den till ”plattläggningsparagrafen”. Därmed var idén död. Att 
den stämde i sak gjorde mindre.
    Med tiden upprepade sig samma historia inom EU. Konventet 
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med Giscard d’Estaing i spetsen föreslog en närmast identisk 
artikel i sin ”konstitution för EU”, egendomligt nog med precis 
samma nummer (1:10) som den ruinska plattläggningsparagrafen. 
Den försvann också i tomma intet när det ursprungliga förslaget 
skulle göras lite mer utslätat efter de negativa folkomröstningarna i 
Frankrike och Nederländerna. Principen om EU-rättens företräde 
blev kvar, men den uttrycktes inte lika brutalt. 
    En mindre nyhet kan noteras i Bo Rothsteins favoritparagraf  1:9 
som handlar om myndigheternas och rättsväsendets opartiskhet. 
Den riktade sig tidigare enbart till offentliga organ, men har nu 
vidgats till att gälla alla som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter. 
Därmed ska samma regler gälla för vad t.ex. kommuner utför i egen 
regi och vad som försiggår i friskolor och privata vårdinrättningar. 
    En annan ändring röjer spår av ett remissvar från Statsvetenskapliga 
Institutionen vid Stockholms universitet. I 1:2 som behandlar de 
allmänna målen för offentliga insatser infördes i början av 2000-ta-
let en regel om att det allmänna skulle trygga ”rätten till hälsa”. 
Denna tanke avstyrktes i ett remissvar från vår institution, med det 
stillsamma påpekandet att det här nog handlade om en felöversätt-
ning från engelska. När WHOs Alma Ata-deklaration 1978 talar 
om allas ”right to health” avses hälso- och sjukvård, knappast hälsa. 
Innan forskningen öppnat vägen till evigt liv ter sig en sådan rätt 
svår att trygga, anförde institutionen. Invändningen gjorde inget 
intryck på vare sig regering eller riksdag, men nu dämpas ambi-
tionen i regeringsformen till att det allmänna ska verka för goda 
förutsättningar för hälsa. 

Grundläggande fri- och rättigheter 

I andra kapitlet har större klarhet uppstått genom att de olika fri- 
och rättigheterna har sorterats upp under olika mellanrubriker. 
Tyvärr gick det inte att få gehör för att inleda kapitlet med förbu-
det mot dödsstraff  och övriga regler om kroppslig integritet och 
rörelsefrihet. Nu börjar katalogen i stället med opinionsfriheterna. 
De är självfallet ytterst viktiga, men first things first; är den grund-
läggande kroppsliga integriteten inte skyddad har man inte så stor 
användning för åsiktsfriheterna.
    En viktig nyhet i andra kapitlet är 2:18 andra stycket: ”Forskningens 
frihet är skyddad enligt bestämmelser som meddelas i lag.” En så-
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dan regel finns i den nya finska grundlagen liksom i alla de övriga 
konstitutioner som har antagits i Europa sedan 1990, sammanlagt 
något tjogtal. I Sverige fanns länge enbart en bestämmelse om 
forskares rätt till självbestämmande i högskolelagen, men något 
grundlagsskydd har tidigare inte förekommit. Vad den nya regeln 
kommer att leda till återstår att se, men tills vidare har den i varje 
fall en stor symbolisk betydelse. 
  Hela det andra kapitlets betydelse för lagstiftningen försvagas 
väsentligt av att vi inte har någon författningsdomstol i landet. En 
viss förstärkning av skyddet har nu dock kommit till stånd genom 
att det s.k. uppenbarhetsrekvisitet avlägsnats från regeringsformen. 
Det innebär en sänkt tröskel för domstolarnas och myndigheternas 
prövning av eventuella konflikter mellan grundlag och annan lag.

Val till riksdagen 

I de centrala frågorna kring valsättet sitter partierna sedan decen-
nier fast i stela positioner. Som Björn von Sydow har visat hampar 
det sig sedan länge så att deras principiellt grundade ställningsta-
ganden mycket väl stämmer överens med deras intresse för mandat-
maximering. När grundlagsutredningen tillsattes fanns det möjligen 
hos den socialdemokratiska regeringen en svag förhoppning om att 
moderaterna i kraft av sina sentida valvinster skulle ha utvecklat 
en ny förståelse för värdet av att genom valsystemet gynna större 
partier. Partiet gavs dubbel representation i utredningen. Någon 
rörelse i dess ståndpunkter kunde dock inte märkas, och till slut 
enades hela utredningen om att hålla fast vid det befintliga valsättet, 
med några små justeringar i regelverket om kommunalval.  
    En gammal dragkamp om valens placering på hösten eller våren 
gick i repris i grundlagsutredningen. I denna fråga spelar ombuds-
männens och andra valstrategers bedömningar en stor roll, och 
gissningar om var ”vårt folk” håller hus i maj, juni resp. augusti 
och september är aldrig långt borta från partiernas överväganden. 
Vad som komplicerar bilden är 1990-talets omläggning från brutet 
budgetår till kalenderår, vilket ger en ny regering mycket få dagar 
att finjustera sitt budgetförslag. Som ett svagt gensvar på detta pro-
blem enades utredningen om att flytta valen från tredje till andra 
söndagen i september.
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Riksdagsarbetet

Ett område som förändrats en hel del mellan 1974 och 2011 års 
regeringsformer är den statliga revisionen. Riksrevisionsverket, som 
låg under regeringen, och riksdagens revisorer slogs 2003 samma 
till ett nytt verk under riksdag, med tre riksrevisorer i spetsen. 
Konstruktionen bar spår av att vara en politisk kompromiss. Från 
de politiska majoriteternas sida har man alltid varit lite orolig för 
starka kontrollorgan, och trespannet som dessutom försågs med 
en rätt stark styrelse på kuskbocken var ett försök att något dämpa 
kraften i den nya konstruktionen.
   En välkommen justering av modellen har därefter berövat styrel-
sen huvuddelen av dess inflytande. Denna förändring växte fram 
internt inom riksdagen och var redan på god väg under grundlags-
utredningens arbete, så någon stämning för ytterligare reformer 
förelåg knappast. Ett ämne som dock engagerade utredningen 
var riksdagens roll i granskningen av regeringens insatser, och mer 
allmänt kontrollen av rikets styrelse och förvaltning.
   Härom har ofta rått föreställningen att detta är en uppgift enkom 
för konstitutionsutskottet. Vid enkammarriksdagens tillkomst ut-
talades det visserligen att fackutskotten också har en roll i denna 
uppsikt, men den tanken föll snart i glömska. På 1990-talet återupp-
livades den av riksdagsutredningen, som föreslog en upprustning av 
utskottens granskande verksamhet. En bestämmelse härom infördes 
i riksdagsordningen och har nu införts även i  regeringsformens 4:8: 
”Varje utskott följer upp och utvärderar riksdagsbeslut inom utskot-
tets ämnesområde.” Efter någon tvekan placerades paragrafen i 
kapitel 4 om riksdagsarbetet – den hade i stället kunnat infogas i 
kapitlet om kontrollmakten.
 
Statschefen

Det femte kapitlet var förbjudet territorium för utredningen, och 
här genomdrevs inga förändringar. Annars hade det nog varit på 
sin plats att avhjälpa den slående brist som består i att statschefens 
uppgifter på inget vis definieras. Det talas om dennes ”tjänstgöring”, 
men inte ett ljud om vari denna består. De enda konkreta uppgifter 
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som nämns är att leda konseljer när det behövs och att hållas under-
rättad om rikets angelägenheter av statsministern. 
   Lite magert. Vare sig Sverige är monarki eller republik borde vi 
kunna samla oss till att ge rollinnehavaren en anständig befattnings-
beskrivning. Sådana brukar grundlagar erbjuda.

Rättskipningen 

I 1974 års RF var rättskipningen och förvaltningen som nämnts 
förenade i ett gemensamt kapitel. Att en bodelning nu kom till stånd 
får nog främst förklaras med önskemål bland juristerna att få en 
tydligare markering av rättsväsendets självständiga status. I grund-
lagen nämns nu flera domstolar, inte bara de allra högsta. Vidare 
markeras oberoendet gentemot regeringen genom att lagform krävs 
för regler om domartillsättning. Parallellt med grundlagsreformen 
har det antagits nya regler om rekryteringen till domartjänster.

Förvaltningen

I utredningen var intresset för förvaltningens ställning i statsskicket 
mera förstrött. Det blev mer av en restpost när rättsväsendet hade 
fått sitt. Boskillnaden mellan rättsväsen och förvaltning ledde till 
att några bestämmelser fick upprepas. Så mycket nytt tillkom dock 
inte, utöver vad som tidigare stadgats. 
   Några förändringar bör dock noteras. Tidigare krävdes svenskt 
medborgarskap för chefstjänster och styrelseuppdrag i förvaltning-
en, vilket har förhindrat utländska rekryteringar. När Filminstitutet 
fick först en finländsk och senare en norsk chef  var detta möjligt 
endast genom att inrättningen var en stiftelse. Nu är det bara 
statsråden, JO, JK och riksrevisorerna som måste vara svenska 
medborgare.
    Hur chefer i statsförvaltningen ska utses vågade sig utredningen 
inte på att reglera. Ett uppdrag att begrunda detta fanns i direktiven 
och saken diskuterades, men någon enighet kunde inte uppnås.  
   En lucka som Göran Sundström har uppmärksammat mig på 
är att effektivitetskraven helt lyser med sin frånvaro i grundlagens 
reglering av förvaltningen. De har införts i budgetlagen, men 
berörs däremot inte regeringsformen. I utredningen diskuterades 
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inte sådana frågor, vad jag kan minnas – annat än indirekt genom 
kapitlet om kontrollmakten.

Kommunerna

I kapitlet om kommunerna har några grundregler lånats från kom-
munallagen men en del tankar också från EU-rätten. Här införs 
nu en proportionalitetsprincip som markerar att den kommunala 
självstyrelsen inte får inskränkas mer än vad som är nödvändigt 
med hänsyn till angivna syften. Särskilt huvudbry vållade frågan 
om mellankommunal skatteutjämning. Kan en sådan verkligen 
täckas av kommunernas rätt att ta ut skatter för skötseln av ”sina 
angelägenheter”? Nej, det fick bli en särskild bestämmelse om att 
kommuner i lag kan åläggas att bidra till kostnader för andra kom-
muners angelägenheter om detta behövs för att uppnå likvärdiga 
ekonomiska förutsättningar. Det gör det, som bekant.

En lättläst grundlag? 

Att få läser regeringsformen har sina randiga skäl. Det hänger 
förstås ihop med grundlagens svaga ställning i det svenska rätts-
systemet, men också med dess disposition och utformning. Den 
som tar sig för att sträckläsa hela regeringsformen ger sig ut på en 
skakig resa, där det är tätt mellan logiska gupp och svackor. Fyra 
slags obalanser kan iakttas i våra senaste två regeringsformer:
    1. Först och främst en stilistisk obalans. Språkligt sett rör sig texten 
mellan pregnanta och retoriskt genomarbetade paragrafer – t.ex. i 
första kapitlet – och en mer konventionell lagstiftningsprosa, precis 
men också torr, platt och bitvis rätt snårig för lekmannaläsaren. 
Man åker hiss mellan olika stilnivåer. 
   Etter värre var det i 1974 års RF, där den högtravande och so-
lenna tonen i regeringsformens upptakt förflyktigades när man i 
inledningen till 2:12 utsattes för följande harang: 

De fri- och rättigheter som avses i 1 § 1-5 samt i 6 och 8 §§ 
och i 11 § andra stycket får, i den utsträckning som 13-16 §§ 
medgiver, begränsas genom lag.
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   2. En andra inkonsistens består i täckningen av olika institutioner i 
så måtto att vissa organ beskrivs endast i ontologiska termer medan 
andra ges en funktionell bestämning. Om somliga inrättningar får vi 
således bara vet att de ”finns”, medan det för andra också framgår 
vilka uppgifter de ska fylla.  
   3. Något som mildrats är den logiska och kronologisk inkonsistens 
som präglade 1974 års RF, där undantag eller särfall ofta introduce-
rades innan huvudregeln eller grundförhållandet hade presenterats. 
Den tidigare nämnda behandlingen av EU var ett talande exempel: 
plötsligt dök EU-parlamentet upp utan att det hade avslöjats att 
Sverige blivit medlem av EU. Begränsningar i rätten att få ett mål 
prövat i högsta domstolen och regeringsrätten behandlades också 
innan det hade sagts att en sådan rätt normalt föreligger. Dessa 
brister är nu undanröjda.  
    4. Vad som kvarstår är dock en ojämn detaljeringsgrad. En hel del 
regler skulle lika gärna ha kunnat förpassas till vanlig lag. Å andra 
sidan finns det också exempel på konstitutionellt relevanta normer 
som inte ens givits lagform, t.ex. i myndighetsförordningen och i 
instruktionen för regeringskansliet. En samlad översyn av ”nivåva-
let” för statsskicksrelaterade regler är ännu påkallad. 
    Visst har mycket blivit bättre och tydligare i den nya regerings-
formen. Det gäller både språk och disposition. Mellanrubrikerna 
underlättar läsningen. Vi närmar oss därmed en grundlag som är 
begriplig för landets skolelever.
    En sådan behöver vi. Nu har det blivit bättre, men det är ännu 
en bra bit kvar till idealet om den tydliga och allmänt tillgängliga 
grundlagen. Det får bli målet för nästa översyn.    
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Den misstrodda förvaltningen

Peter Ehn

Inledning

Relationen mellan de politiska beslutsfattarna och de tjänstemän 
som ska genomföra de politiska besluten har varit ett underlig-
gande tema i det mesta som Rune Premfors har forskat och skrivit 
om. I dagens politiska diskussioner har den relationen hamnat i 
centrum på ett sätt som vi knappast tidigare har sett, åtminstone 
inte i modern tid. Även om det inte är så vanligt att diskussionen 
förs just i termer av politiker vs tjänstemän är den relationen 
central för diskussionerna. Ett typiskt exempel utgör debatten om 
granskningssamhället och ifrågasättandet av den växande mängden 
kontrollinstrument och kontrollorganisationer. En grundläggande 
aspekt av den debatten har att göra med den tillit som våra politiska 
företrädare har till dem som ska genomföra deras politik. Det är 
denna förtroendefråga som jag ska titta lite närmare på i den här 
essän. Och jag ska göra det genom att anlägga ett historiskt per-
spektiv på relationen mellan regeringen och förvaltningen.1

När förvaltningen var liten men ämbetsmännen stora  

En självständig men politiskt oviktig förvaltning

Fram till industrialismens genombrott mot slutet av 1800-talet var 

1. Mitt fokus ligger här främst på relationen mellan regeringen och den förvaltning 
som ska stå för genomförandet av regeringens politik. Det innebär att jag huvud-
sakligen avgränsar diskussionen till de statliga myndigheternas och den kommunala 
förvaltningens relation till regeringen. Relationen mellan den politiska nivån och 
tjänstemännen i Regeringskansliet faller således i huvudsak utanför denna diskussion. 
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relationen mellan den politiska makten och den vid den tiden be-
gränsade statsförvaltningen inte särskilt problematisk. Förvaltningen 
förväntades agera oberoende, men samtidigt inta en passiv roll i 
politiken. Förvaltningens politiskt sett perifera roll avspeglade sig 
också i 1809 års regeringsform, som väsentligen var ägnad att reg-
lera relationen mellan de högsta statsmakterna och hade mycket 
litet att säga om förvaltningen. Statsförvaltningens roll var något 
förenklat att fungera som en balanserande faktor mellan kungamakt 
och den politiskt allt viktigare riksdagen. Ämbetsmännen skulle fatta 
sina beslut enligt lag och deras ansvar var enbart straffrättsligt. Med 
förvaltningens självständiga ställning följde att regeringens politiska 
ansvar inte skulle anses omfatta ämbetsmännens åtgärder. Detta 
arrangemang gav medborgaren en viss rättssäkerhet gentemot 
kungamakten och garanterade samtidigt stabiliteten i maktfördel-
ningen mellan statsmakterna.

Att denna skärning mellan politik och förvaltning var möjlig 
sammanhängde med att förvaltningen vid denna tid var mycket 
begränsad till sin omfattning och i huvudsak ägnade sig åt judiciell 
förvaltning. Det är viktigt att ha klart för sig den speciella karaktä-
ren på denna judiciella förvaltning. De författningar som reglerade 
myndigheternas ämbetsutövning kan beskrivas som normerande. 
Deras uppgift var i princip att precisera vilka beteenden hos med-
borgarna som var acceptabla respektive icke acceptabla samt ange 
hur myndigheterna skulle agera i fall av oacceptabelt beteende.2

Den här typen av reglering ger förvaltningen en närmast dom-
stolsliknande karaktär. Myndigheterna ska tolka precisa författ-
ningar i relation till specifika händelser och beteenden, och har 
sedan att vidta de precisa åtgärder som författningarna stadgar. 
Hela detta förfarande var också strikt reglerat.

En konsekvens av denna rättsligt precisa reglering var att stats-
makternas möjligheter att påverka förvaltningens beslut var mycket 
stor. Ett politiskt beslut om en förändring av förvaltningens syfte 
kunde direkt överföras till konkreta förvaltningsbeslut. Det fanns 
här således en tydlig överensstämmelse mellan regeringens politiska 
ansvar och dess möjligheter att påverka förvaltningens beslut.3  

2. Se SOU 1968:47 Förvaltning och folkstyre, s.20 f.
3. SOU 1968:47 s.21.
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Ämbetsmän med liten och stor politisk makt

Om ämbetsmännens politiska inflytande genom förvaltningens 
agerande var begränsat under perioden före industrialismen och 
demokratins intåg var deras politiska inflytande betydligt större i 
andra avseenden. Ämbetsmännen utgjorde på alla sätt en priviligie-
rad samhällsklass. Exempelvis hade de som grupp en mycket stark 
ställning i riksdagen.4 Detta tog sig t.ex. uttryck i den lönereglering 
som riksdagen beslutade 1858. Genom denna fick ämbetsmännen 
förutom en delvis reallönegaranterad hög lön betydande sociala 
förmåner, som pension med full lön, tre månaders semester för 
byråchefer och motsvarande samt rätt till tjänstledighet utan eller 
nästan utan lönereduktion.5 I sitt ämbete garanterades de i princip 
oavsättlighet. De kunde inte ens pensioneras mot sin egen vilja. 
Ämbetsmännens skyddade ställning och sociala exklusivitet hängde 
också samman med deras roll i den domstolsliknande förvaltningen. 
Tanken var att dessa högre tjänstemän skulle vara oemottagliga för 
politiska och andra påtryckningar. Uppfattningen att ämbetsmän-
nen tillhörde en speciellt utvald grupp, som utgjorde verkställande 
organ åt statsmakterna, men ändå var oberoende av dessa och vars 
agerande i första hand grundades i den gällande rättsordningen 
levde länge kvar. Så här kunde den uttryckas av en landshövding i 
mitten på 1960-talet: 

”Traditionen från många led av föregångare i trogen plikt-
uppfyllelse har givit oss i arv känslan av våra skyldigheter mot 
fosterlandet men på samma gång känslan av vår stolta rättighet 
att vara statsledningens och statsviljans oegennyttiga och lojala 
men självständiga ansvariga tjänare, med uppgift att tillämpa 
gällande lag i lagstiftarens anda men på samma gång se till 
vad som leder till den enskildes bästa. Vi har fått ärva känslan 
av tjänstemannakallet som en hög uppgift som upprätthållare 
av samhällsmaskineriet och förmedlare av statsviljans centrala 
direktiv i belysningen av vår allmänna rättsordning”.6

4. Det har även hävdats att en majoritet av statsråden vid denna tidpunkt betraktade 
sig som höga ämbetsmän, inte politiker (Tarschys, D. 1990 Regeringens styrformer, i 
Att styra riket – regeringskansliet 1840-1990, s. 223).
5. SOU 1968:47 s.84.
6. Citat av tidigare statssekreteraren och sedermera landshövdingen Bo Hammar-
skjöld. Hämtat från I statens tjänst – en roll med många bottnar. Krus 2011, s.24.
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Förtroende – en icke-fråga

Låt oss nu sammanfatta relationen mellan regeringen och dess 
förvaltning under denna period och låt oss göra det utifrån per-
spektivet tillit och förtroende. Det första som då kan konstateras är 
att frågan inte var särskilt aktuell. Genom förvaltningens litenhet 
och den gällande rättsordningen fanns en ordning som gjorde att 
de politiska beslutsfattarna kunde känna sig övertygade om att de-
ras intentioner skulle komma att genomföras. Detta utan att några 
ytterligare kontrollinstrument behövde skapas. Att dessutom dessa 
politiska beslutsfattare inte sällan utgjordes av ämbetsmän ökade 
knappast behovet av ytterligare kontroll. Situationen skulle dock 
snart komma att ändras. 

När medborgarna blev viktiga blev förvaltningen det också

Förvaltningen blir ett instrument för folkstyrets genom-
förande

Den vid slutet av 1800-talet framväxande industrialismen och den 
några decennier senare genomförda demokratiseringen påverkade 
staten och dess förvaltnings roll på många sätt. Industrialismen för-
ändrade statens roll från en relativt tydligt avgränsad institutionell 
enhet med vissa begränsade uppgifter till att bli ett instrument för 
samhället i vidare bemärkelse. Statsapparaten blev därmed mer 
interventionistisk. 

Regeringen och dess förvaltning kunde inte förbli opåverkade av 
dessa förändringar. Fram till denna tidpunkt hade, med utgångs-
punkt i regeringsformen, regeringens ansvar i första hand setts som 
gällande inför riksdagen. Demokratiseringen och parlamentarismen 
innebar att det politiska ansvaret nu kom att tolkas som ett ansvar 
inför väljarna i allmänna val. Denna förändring fick konsekvenser 
för synen på relationen mellan regering och förvaltning. Från att ha 
utgjort en balanserande funktion mellan regering och riksdag, eller 
kanske snarare mellan konungen och folket, kom förvaltningen att 
utgöra ett instrument för att förverkliga folkstyrets intentioner. En 
konsekvens av denna förändrade syn blev att regeringens förtroende 
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hos väljarna tydligt kopplades till förvaltningens förmåga att sköta 
sina (växande) åtaganden.7 

Juristerna får konkurrens

Också för den enskilde ämbetsmannen innebar industrialiseringen 
och demokratiseringen avgörande förändringar. Som en konsekvens 
av industrialiseringen försköts tyngdpunkten i förvaltningen från 
regelstyrning mot en ökad betoning av sakområdeskännedom. De 
traditionella ämbetsmännen fick nu sällskap av specialister och 
tekniker, t.ex. ekonomer och ingenjörer.8 Med demokratiseringen 
kom också den traditionella ämbetsmannens roll att förändras. Den 
ämbetsman som under den fördemokratiska perioden stod närmast 
i rang under gud och konungen fick nu successivt anpassa sig till 
förändrade maktförhållanden. Ämbetsmannen kunde inte längre 
stå ovanför politiken utan tvingades bli underställd densamma.9 
Ämbetsmannarollen innebar nu att lojalt verkställa politiska beslut.

Förtroendet blir en fråga

I det fördemokratiska Sverige var förtroendet mellan de politiska 
beslutsfattarna och förvaltningen en icke-fråga. Demokratiseringen 
förändrade detta. Genom att förtroendet för regeringen kom att 
kopplas till hur väl förvaltningen fungerade blev det också viktigare 
för regeringen att förvaltningen fungerade effektivt. Frågan var 
om de demokratiskt tillsatta regeringarna hade förtroende för en 
förvaltning med rötter i det fördemokratiska Sverige.

En växande stat och en viktigare förvaltning

Förvaltning blir politik

Att regering och förvaltning knöts närmare varandra och regering-

7. Se SOU 1968:47 s.26.
8. Se t.ex. Kilander, S. 1991 Den nya staten och den gamla. En studie i ideologisk förändring, s. 
210 ff., Esping, H. 1994 Ramlagar i förvaltningspolitiken, s.62 och Torstendahl, R. 1985 
Byråkratisering och industrikapitalism, i Tvärsnitt, nr. 4, s.31 f. 
9. Se Mellbourn, A. 1979 Byråkratins ansikten. Rolluppfattningar hos svenska högre statstjäns-
temän, s.51.
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en i betydande utsträckning kom att värderas utifrån förvaltningens  
kvalitet påverkade också den politiska debatten. Denna kom att allt 
oftare handla om förvaltningens agerande, eller brist på agerande 
i olika frågor. Förvaltning blev politik. 

Från 1930-talet, men framförallt efter andra världskriget och 
framåt, växte välfärdssverige fram. När den förvaltning byggdes upp 
som skulle administrera det framväxande välfärdssamhället valde 
regeringen att huvudsakligen gå vid sidan av den redan existerande 
förvaltningen. Till viss del kan detta förklaras med att det, i de fall 
det var helt nya uppgifter som tillkom, var naturligt att inrätta en 
ny myndighet för dessa. I betydande utsträckning var det dock ett 
medvetet val att undvika den traditionella statsförvaltningen och 
bakom detta val fanns en misstro mot den existerande förvalt-
ningen. Förvaltningen sågs av många ledande företrädare för det 
regeringsbärande socialdemokratiska partiet som en bromskloss för 
förändringar och som en kvarleva från det gamla överhetssamhället. 
Redan 1920 hade exempelvis den blivande socialministern Gustav 
Möller uttalat: ”Det gagnar till intet att skapa en stat, där ämbets-
männen sitter i verken och leder och behärskar produktionen”.10

Välfärdspolitikens genomförande kom i stället att byggas 
upp med kommunerna som huvudsakliga verkställare och med 
ett antal nya myndigheter med i huvudsak välfärdspolitiska 
uppgifter, som Arbetsmarknadsstyrelsen, Bostadsstyrelsen och 
Arbetarskyddsstyrelsen.11 Flertalet av dessa nya myndigheter försågs 
också med en regional organisation. Länsstyrelserna, vid denna 
tid typexemplet på en traditionell byråkrati, fick således se sig 
kompletterade med ett antal regionala sektorsorgan försedda med 
lekmannastyrelser. Andra världskrigets kristidsförvaltning, som till 
stora delar administrerades utanför den reguljära förvaltningen, 
hade också gett regeringen vissa positiva erfarenheter.12 Något som 
togs till vara vid uppbyggnaden av de nya myndigheter som skulle 
medverka till att förverkliga de välfärdspolitiska ambitionerna.

10. Citerat från Nyström, P. 1983 I folkets tjänst.
11. Jfr Esping, H. Länsförvaltning under 400 år, s.16 f. Statskontoret 1985 och Esping, H. 
1994, s.88.
12. En krisadministration med 33 ”kristidsstyrelser” och en fältorganisation med fler 
än 80 000 kristidsombud verkade under dessa år (Esping, H. Statskontoret 1985).
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Behov av att delegera och att kontrollera

Genom välfärdsstatsbygget växte också statsförvaltningen dra-
matiskt. Nya myndigheter, som Arbetsmarknadsstyrelsen och 
Planverket, blev mycket aktiva medbyggare av det nya Sverige. 
Med expansionen av förvaltningen följde att den blev allt mer 
komplex och också svårare att styra med traditionell regelstyrning. 
Fördelen av att mer precist kunna reglera verksamheten uppvägde 
inte längre avsaknaden av initiativmöjligheter och flexibilitet. 
Under andra halvan av 1900-talet introducerades därför nya sätt 
att styra förvaltningen. Ramlagsstiftning kom att komplettera den 
mer detaljerade regelstyrningen och mål- och resultatstyrningen 
introducerades med kraft, som en modell för att styra en allt större, 
mer komplex och kunskapstung statsförvaltning.

   Även om resultatstyrningen hade sina rötter längre tillbaka i tiden 
var det främst två utredningar under första halvan av 1980-talet som 
lade grunden för den nya styrmodellen. Förvaltningsutredningen 
arbetade från slutet av 1970-talet och lade fram tre betänkan-
den. En utgångspunkt för Förvaltningsutredningens arbete var 
att utvecklingen hade gjort förvaltningen allt mer svårstyrd och 
svårkontrollerad. I det betänkande som utredningen presenterade 
1983 hävdades det att förvaltningens självständighet kontinuerligt 
hade ökat under 1900-talet.13 Denna utveckling hängde samman 
med mer övergripande samhällsförändringar under seklet, menade 
utredningen. Det var faktorer som den ekonomiska tillväxten, den 
accelererande internationalseringen, framstegen inom utbildning 
och forskning samt framväxten och den ökade makten för de 
många intresseorganisationerna som låg bakom förvaltningens 
ökade självständighet. 

 Fram till 1980-talet hade en viss försiktighet rått när det gällde 
ambitionerna att reformera relationen mellan regeringen och 
förvaltningen, vilket bl.a. förklarades av en osäkerhet om hur 
stort utrymme regeringsformen gav regeringen när det gällde 
att styra förvaltningen.14 Förvaltningsutredningen sopade emel-
lertid bort denna osäkerhet när den konstaterade att det inte finns 
några lagliga hinder för en mer aktiv styrning från regeringen 
gentemot förvaltningen. Det bör tilläggas att utredningen också 

13. SOU 1983:39 Politisk styrning – administrativ självständighet.
14. Premfors, R. m.fl. 2009 Demokrati och byråkrati (andra uppl.), s.283.
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påpekade att även om regeringen visserligen hade rätt att styra 
sin förvaltning i betydligt större utsträckning än vad som tidigare 
hävdats innebar detta inte att regeringen alltid borde styra mer 
aktivt. Inom vissa sektorer och för vissa myndigheter var det 
lämpligt att regeringen höll tillbaka sina styrambitioner, ansåg 
utredningen. Det gällde t.ex. kultur- och utbildningssektorerna. 
      Verksledningskommittén tog vid efter Förvaltningsutredningen och 
vidareutvecklade dess tankegångar.15 För Verksledningskommittén 
stod en mer aktiv och effektiv styrning i fokus. Med Verkslednings-
kommitténs betänkande som grund lanserade sedan regeringen 
under andra halvan av 1980-talet ett samlat program för styrningen 
av förvaltningen.16 Den nya styrmodellen kom sedermera att få 
beteckningen resultatstyrning.

 Resultatstyrningen bygger på idé om att det går att dra en klar 
gräns mellan politik och förvaltning. Gränsdragningen innebär å 
ena sidan att riksdag och regering ska formulera övergripande mål 
och huvudsaklig inriktning för förvaltningens olika verksamheter. Å 
andra sidan ska myndigheterna ges ökad handlingsfrihet att välja 
medel för att förverkliga de övergripande målen. Resultatet av hur 
myndigheternas ökade handlingsfrihet hanteras ska följas upp och 
utvärderas. Modellen bygger således på en delegering av ansvar, 
men inte på ett ograverat förtroende för dem som fått detta ansvar. 
Resultatet av hur det delegerade ansvaret hanteras ska noggrant 
kontrolleras och mätas.

 En aspekt av den nya resultatstyrningsmodellen var den 
successiva delegeringen av det arbetsgivarpolitiska ansvaret till 
myndighetsnivå. I dag har myndigheternas ledningar ett närmast 
fullständigt ansvar för resurshantering, personalpolitik och intern 
organisering av verksamheten. Det innebär bl.a. att regeringen bara 
utnämner de högsta positionerna i förvaltningen, dvs. myndighets-
chefer och styrelseledamöter samt överdirektörer i de myndigheter 
som fortfarande har sådana. Alla andra anställningar hanteras av 
myndigheten.

15. SOU 1985:40 Regeringen, myndigheterna och myndigheternas ledning.
16. Prop. 1986/87:99 Ledning av den statliga förvaltningen och prop. 1987/88:150 bil. 1 
(1988 års kompletteringsproposition), s.68 ff.
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Lekmännen ”styr”

De statliga ämbetsverken hade traditionellt letts av ett kollegium.  
Ledarskapet och beslutsfattandet var kollektivt. Parallellt med in-
dustrialiseringen kom enrådighet att successivt ersätta kollegiet som 
den dominerande ledningsformen. Förändringen motiverades med 
att enrådighet var en mer effektiv ledningsform än det traditionella 
kollektiva beslutsfattandet. Handläggningen i kollegierna var ofta 
en tidsödande process.17  Den kollektiva beslutsmodellen kom dock 
ganska snart att i en modifierad form få en renässans. Redan 1909 
hade Vattenfallsstyrelsen som första statliga myndighet fått en 
lekmannastyrelse. Styrelsemodellen var hämtad från det privata 
näringslivet och syftet med att ge den nybildade Vattenfallsstyrelsen 
denna ledningsform var att öka effektiviteten i en verksamhet som 
låg nära företagsvärlden.
    Vattenfallsstyrelsens lekmannastyrelse kan dock ses som ett tidigt 
undantag. Den stora ökningen av lekmannastyrelserna skedde 
under 1960-talets omfattande om- och nybildningar på myndig-
hetssidan. Motivet för att inrätta lekmannastyrelser hade då också 
skiftat. Nu var det i stället utifrån idéer om demokratisk kontroll 
och insyn som styrelserna inrättades. Vissa uttolkare menar att det 
breda genomslaget för lekmannastyrelserna ska ses som ett uttryck 
för ”en misstro mot de professionella tjänstemännens lämplighet 
att ensamma leda de centrala ämbetsverken”.18 Bakom inrättandet 
av lekmannastyrelserna fanns en idé om att folkviljan via intres-
serepresentanter och medborgarföreträdare skulle få ett direkt 
inflytande över myndigheternas ledning. Det bör dock framhållas 
att lekmannastyrelserna, till skillnad från kollegierna, enbart hade 
ett begränsat ansvar för ledningen av myndigheterna. I praktiken 
var det myndighetschefen som ledde verksamheten.

En ”vanlig” tjänsteman med mer politisk makt

Med välfärdsstatens uppbyggnad efter andra världskriget tågade de 
sociala ingenjörerna på allvar in i statsförvaltningen. Statsvetare,   
socionomer, sociologer, kulturgeografer behövdes i planerande  
 
17. Hadenius, A. 1978 Ämbetsverkens styrelser, i Statsvetenskaplig Tidskrift, nr.1, s.19.
18. Söderlind, D. och Petersson, O. 1986 Svensk förvaltningspolitik, s.90, jfr SOU 
1985:40 s.104 f.
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positioner inom förvaltningen. Genom sin utbildningsbakgrund 
hade dessa nya statstjänstemän ofta en större förståelse för politikens 
villkor och för den politiska nivåns preferenser. De bidrog därmed 
mer aktivt i politikskapandet.

Den starkt rättsligt orienterade traditionella ämbetsmannarol-
lens betydelse minskade som en följd av att den offentliga verk-
samheten i ökad utsträckning kom att präglas av verksamheter där 
de rättsliga inslagen var mycket begränsade. Exempelvis förvän-
tades en tjänsteman i Arbetsmarknadsverket vara något mer än 
en tillämpare av en allmän rättsordning. Han eller hon förvän-
tades tvärtom arbeta engagerat för att förverkliga regeringens 
arbetsmarknadspolitik.19 För en tjänsteman i en myndighet som 
Arbetsmarknadsverket var en facklig bakgrund mer meriterande 
än en juridisk examen.

Till den förändrade tjänstemannarollen bidrog också den ökande 
användningen av ramlagstiftning, som redogjordes för ovan. Mindre 
av detaljreglering gjorde att mer av politiska överväganden delege-
rades till tjänstemän på myndigheterna.20 På samma sätt öppnade 
resultatstyrningsmodellen för att trycka ner politiska överväganden 
till tjänstemannanivå. 

Under denna period skedde också en annan viktig förändring 
av statstjänstemannarollen. Denna förändring innebar att de 
statliga tjänstemännens arbetsrättsliga ställning anpassades till 
förhållandena på arbetsmarknaden i övrigt. Det skulle kunna ut-
tryckas som att statstjänstemannarollen privatiserades. Ett viktigt 
steg i denna ”privatisering” togs 1965 när grundlagsskyddet för 
statstjänstemännens oavsättlighet togs bort i samband med att den 
statliga förhandlingsrätten infördes. Förhandlingsrättsreformen 
innebar på sätt och vis en slutpunkt i en förändringsprocess som 
hade pågått i stort sett sedan demokratins genombrott och som 
innebar att symbiosen mellan statsmakterna och statstjänstemän-
nen successivt bröts upp. Den statstjänsteman som en gång hade   
förkroppsligat staten blev nu denna stats motpart, på samma sätt 

19. Som Bo Rothstein visar i sin avhandling präglades också Arbetsmarknadsverkets 
rekryteringspolitik av att få in ny typ av tjänstemän med praktisk kunskap om arbets-
livet. Några formella kompetenskrav sattes inte heller upp för en tjänst i myndighe-
ten. (Den socialdemokratiska staten. Reformer och förvaltning inom svensk arbetsmarknads- och 
skolpolitik, 1986, s.138 ff). 
20. Se bl.a. Esping, H. 1994.
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som gällde för de privatanställda tjänstemännen.21 Förändringarna 
i arbetsrätten följdes av en anpassning av tjänstemannaansvaret 
till vad som gällde på arbetsmarknaden i övrigt. Nedbrytningen av 
statstjänstemannarollens exklusivitet fortsatte sedan genom lagen 
om offentlig anställning (LOA). Inga avtalsförbud fanns nu kvar.  
Genom ett medvetet och ambitiöst politiskt och fackligt agerande 
hade statstjänstemannen förvandlats från en överhetsperson som 
förkroppsligade staten till en helt vanlig tjänsteman, för vilken staten 
utgjorde arbetsgivare och motpart.

En växande förvaltning och ett bristande förtroende

Den nära kopplingen mellan förtroendet för regeringen och förvalt-
ningens förmåga att genomföra politiken gjorde förtroendefrågan 
akut under denna period. Inför välfärdsstatens uppbyggnadsskede 
litade inte de politiska beslutsfattarna på den traditionella förvalt-
ningen. I stället valde man att bygga upp nya myndigheter och 
att utnyttja den kommunala nivån för att genomföra sin politik. 
Lekmannastyrelser inrättades också i stor skala som ett sätt att öka 
medborgarnas insyn och kontroll över förvaltningen.

I ett senare skede infördes olika administrativa tekniker, som 
ramlagstiftning och resultatstyrning för att kunna hantera de 
omfattande åtaganden som följde på välfärdsstatens uppbyggnad. 
Dessa tekniker innebar en (nödvändig) decentralisering av politiskt 
ansvar till tjänstemannanivå. Samtidigt bygger framför allt resul-
tatstyrningen på att myndigheterna till regeringen återrapporterar 
en mängd olika data som gör att regeringen förhoppningsvis i 
efterhand ska kunna kontrollera att förvaltningen utfört det som 
regeringen önskar att den ska göra. 

När förvaltningen blev privatiserad och tjänstemännen blev 
managers

Marknaden tar över

I dag har bygget av välfärdsstaten mer eller mindre avstannat; det är  
mer frågan om att lappa och laga än att bygga ut. Reformeringen   
 
21. Liedman, S-E. 1989 Ämbetsmännen och makten, i Hirdman, Y. (red.) Maktens former, 
s.214.
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av statsförvaltningen har dock inte avstannat, utan rullar på minst 
lika ambitiöst som tidigare med ledord som förnyelse, kvalitet, 
omprövning och nu senast innovation.22 

Resultatstyrningen har kortfattat beskrivits ovan. Den styrmodel-
len kan ses som en första utlöpare av det löst sammanhållna ”styr-
ningspaket” som har kommit att kallas New public management 
(NPM). Många av de idéer som återfinns inom NPM har hämtats 
från den privata sektorn. Genomgående för de olika tekniker som 
återfinns inom NPM är att skillnaderna mellan offentlig och privat 
verksamhet tonas ned och att offentliga organ därmed ska kunna 
styras mer som privata sådana. Till NPM brukar också föras en 
preferens för privata alternativ och för en ökad konkurrens från 
privata utförare. Vidare ett starkare fokus på mätbara mål och på 
kontrollinstrument som utvärdering, tillsyn och revision.

Framförallt under 1990-talets inledning fick marknadstänkandet 
ett starkt genomslag i Sverige. Ett närmast parodiskt exempel på så-
dana idéer återfinns i Stabsutredningens betänkande från 1991. Här 
betraktas i princip hela det politiska systemet utifrån en marknads-
modell. Så här kan det låta när utredningen skisserar hur en mer 
effektivitetsbefrämjande offentlig verksamhet skulle kunna se ut:

”Detta innebär, enligt min mening, att man på olika sätt bör 
söka simulera marknadens och ägarens funktioner i förhål-
landet mellan regeringen och myndigheterna. Regeringen 
kan fullgöra marknadens roll genom att från myndigheterna 
beställa viss produktion, betala produkterna och jämföra le-
veransen med beställningen. /---/ När mer betydande diskre-
panser uppkommer mellan beställning och leverans, behöver 
regeringen reagera. Detta kan göras i beställarrollen genom att 
i nästa period på lämpligt sätt anpassa beställningen, inklusive 
att överväga annan leverantör. Reaktionen kan också komma i 
ägarrollen genom åtgärder riktade mot producerande myndig-
het och dess ledning”.23 

22. Se t.ex. Innovationsrådets betänkande Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektiv-
skiften i offentlig verksamhet (SOU 2013:40).
23. SOU 1991:40 Marknadsanpassade service- och stabsfunktioner – Ny organisation av stödet 
till myndigheter och regeringskansli, s.28.
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Det finns inte utrymme här att mer ingående diskutera marknads-
tänkandets konsekvenser för den offentliga verksamheten. Däremot 
ska jag ge ett par exempel på vad denna marknadsinspirerade syn på  
offentlig verksamhet får för konsekvenser för tilliten till förvalt-
ningen.

 I spåren av NPM har en mängd offentliga verksamheter öpp-
nats för konkurrens från privata utförare eller fullt ut privatiserats. 
När de stora välfärdspolitiska reformerna genomfördes inom vård, 
skola och omsorg från i huvudsak mitten av förra seklet var det den 
kommunala nivån som fick ansvar att genomföra politiken. En 
konsekvens av att dessa områden under de senaste decenniernas 
öppnats för konkurrens från privata aktörer (men också mellan 
kommunala aktörer) är att behovet av kontroll stegrats betydligt. Vi 
har fått ett stort antal nya tillsynsorgan och sanktionsinstrumenten 
har blivit skarpare.

De politiska beslutsfattarnas förtroende för utförarna av den 
offentliga verksamheten blir med nödvändighet mindre när verk-
samheten bedrivs i konkurrens på en marknad. Och detta med 
rätta. När organisationers överlevnad kopplas till deras förmåga 
att locka ”kunder” och/eller göra en vinst ökar risken för oetiskt 
eller direkt felaktigt beteende. Vi har t.ex. fått oss beskrivet skolor 
som sätter glädjebetyg för att locka elever och vårdcentraler som 
försöker undvika svårbehandlade patienter. 

Tjänstemannen har blivit manager

Ytterligare en konsekvens av marknadstänkandets inflytande är att 
tjänstemannarollen har förändrats. Exempelvis har vi sett en stark 
ökning av intresset för chefsrollen kopplad till management och 
ledarskapsidéer importerade från den privata sektorn. 

Centralt för en tjänsteman skolad i marknadstänkandet är  
att se på mottagarna av myndighetens tjänster som kunder.24 
Tjänstemannen ska förmedla ”service” till sina ”kunder”. Ett 
problem i det sammanhanget är att tjänstemannarollen rymmer 
mer än att vara serviceförmedlare. Det finns också ett legalt och  

24. Om man nu ska använda sig av en marknadsterminologi i det här sammanhanget 
ska väl, som det har påpekats, medborgaren i första hand ses som ägare och i andra 
hand möjligtvis kund.
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moraliskt ansvar kopplat till rollen.25

En annan konsekvens av marknadstänkandets invasion av tjäns-
temannarollen är att den offentliga tjänstemannen allt oftare har  
kommit att jämföras med sin privata kollega. Som den jämförelsen  
görs faller den inte särskilt väl ut för den offentligt anställde. 26 De 
specifika krav som ställs på en offentlig tjänsteman i dennes roll i 
den demokratiska styrkedjan gör att det blir svårt att fullt ut mäta 
sig med den privatanställda kollegan när det gäller exempelvis ef-
fektivitet och kundorientering. Följden av detta har blivit att den 
offentliganställda tjänstemannen, en gång en uppburen ämbetsman, 
nu inte sällan har kommit att betraktas som en andra rangens 
tjänsteman – lite gammaldags, ineffektiv och inte särskilt bra betald.

När det offentliga leker marknad växer misstroendet

Under de senaste decennierna har NPM och allmänt marknads-
tänkande fått genomslag i den offentliga verksamheten. Modeller 
hämtade från den privata sektorn har på ett dramatiskt sätt föränd-
rat den offentliga verksamheten. För en tjänsteman i statlig eller 
kommunal verksamhet är det i dag ganska självklart att tala om de 
medborgare de möter som kunder. En mer betydelsefull förändring 
kopplat till marknadiseringen av den offentliga verksamheten är det 
väsentligt ökade inslaget av granskning och kontroll. Nya tillsyns- 
och inspektionsmyndigheter inrättas på löpande band. Det är svårt 
att se denna utveckling på annat sätt än att de politiska beslutsfat-
tarna inte litar på förvaltningen. Förmodligen gör de också rätt i det. 
I en verksamhet med konkurrens om ”kunderna” mellan utförarna  
ökar risken för oetiska och/eller felaktiga beteenden.

På spaning efter ett saknat förtroende 

Ambitionen med denna korta historiska exposé har varit att visa 
att det bristande förtroendet mellan den politiska ledningen och 
dess förvaltning till arten inte är någon ny företeelse. Genom  
   
25. Lundquist, L. 1998. Demokratins väktare. Ämbetsmännen och vårt offentliga etos.
26. Krus 2011, jfr Czarniawska, B. 1986. Förvaltningschefer – politiker eller ledare, i 
Brunsson, N. (red.) Politik och ekonomi: En kritik av rationalitet som samhällsföreställning och 
Lundquist, L. 1993. Ämbetsman eller direktör? Förvaltningschefen i demokratin.
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industrialiseringen och demokratiseringen kopplades regering och  
förvaltning närmare varandra. Regeringarnas roll svängde nu 
från att primärt ha varit förvaltande till att bli mer förändrande. 
Regeringen blev därmed på ett kvalitativt nytt sätt beroende av 
förvaltningen för att förverkliga sin politik. Den andra sidan av det 
myntet blev att regeringens förtroende hos väljarna tydligare knöts 
till förvaltningens förmåga att sköta sina åtaganden på ett effektivt 
och serviceinriktat sätt. Den dramatiskt växande statsförvaltningen 
som följde på välfärdsstatens utbyggnad från andra världskrigets 
slut gjorde detta beroende än tydligare.

När regeringen och förvaltningen på detta sätt knöts närmare 
varandra synliggjordes också betydelsen av regeringens förtroende 
för sina myndigheter. Något sådant grundläggande förtroende 
har åtminstone sedan demokratins genomförande inte funnits.27 
Det fanns redan initialt en osäkerhet och betydande tveksamhet 
från den politiska nivån huruvida man kunde lita till sin förvalt-
ning när denna nu tydligare kopplades till politikens genomför-
ande. Denna ambivalens har sedan fortlevt i snart ett sekel. 
    Den förvaltningspolitik som har förts under detta sekel har fram-
förallt präglats av, å ena sidan decentralisering och delegering och 
å andra sidan olika försök att stärka den politiska kontrollen över 
det decentraliserade politiska genomförandet. 

I det tidigare skedet, vid välfärdsstatens uppbyggnad, mani-
festerades den bristande tilltron till myndigheterna genom att 
regeringen valde att gå vid sidan om den etablerade förvaltningen 
när välfärdspolitiken skulle genomföras. Det var i första hand kom-
munerna och nyinrättade myndigheter med ett tydligt politiskt 
uppdrag som fick denna uppgift. I ett senare skede, när det mer 
handlar om förvaltande och konkurrensutsättning har regeringens 
ambition mer varit att genom administrativa tekniker och inrät-
tandet av olika kontrollorgan se till att förvaltningen gör det den är 
satt att göra. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att politik och 
förvaltning sedan länge är nära sammanflätade. Helt harmonisk 
har dock denna nära relation aldrig varit. Regeringen är beroende 
av sin förvaltning, men litar på densamma gör den knappast. 

27. Regeringens förtroende för sin tjänstemannaorganisation i Regeringskansliet tycks 
dock vara betydligt starkare. Se t.ex. Niemann, C. 2013 Villkorat förtroende. Normer och 
rollförväntningar i relationen mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet och Premfors, R. 
och Sundström, G. 2007 Regeringskansliet.
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Rapport från en analysmyndighet.  
Kunskap, praktik och etik i Trafikanalys verksamhet.

Anna Ullström

Inledning 

Idag är det söndag och jag sitter på femte våningen på Washington 
Hilton i Washington DC och blickar ut över staden som inte helt 
obefogat kallar sig ”maktens huvudstad”. I hotellets foajé vimlar 
det av människor som ägnar sig åt transportforskning. Konferensen 
Transportation Research Board (TRB) 2014 har smygstartat. Strax ska 
jag gå på en mottagning för internationella gäster. Därefter är upp-
draget att försöka ta till mig så mycket som möjligt av innehållet i 
de 4500 ”papers” som kommer att presenteras under konferensens 
800 sessioner och workshops. Förhoppningsvis kan jag lära av den 
forskning som presenteras och använda nyförvärvade kunskaper 
för att göra bättre analyser och ge bättre råd åt de som arbetar i 
maktens korridorer i Stockholm: Regeringskansliets tjänstemän. 

Den 1 april 2010 bildades ett antal nya myndigheter med upp-
gifter relaterade till transporter och infrastruktur. En av dessa var 
Trafikanalys. Inte Myndigheten för trafikanalys, utan kort och gott 
Trafikanalys. Eftersom hemsidesadressen redan var upptagen (av 
ett privat företag som analyserar datatrafik), fick den nya myndig-
heten i den digitala världen gå under förkortningen ”Trafa”. Nu, 
fyra år senare, är Trafikanalys ”Trafa” med många av tjänstemän-
nen på Regeringskansliets transportenhet. I detta kapitel delar 
jag som praktiker – och med hjälp av bland annat Rune Premfors 
Policyanalys. Kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet (1989) – med 
mig av mina reflektioner om Trafikanalys som organisation – vad 
gör Trafikanalys och hur ska vi förstå denna typ av myndigheter? 
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En förvaltningspolitisk utvärderingstrend? 

Det är inte enbart på transportområdet som det numera finns en 
analysmyndighet. Fenomenet har beskrivits som en förvaltningspolitisk 
trend, som i sin tur utgör en del av vad Michael Power beskriver 
som granskningssamhället.1 Lena Lindgren, som forskar om ut-
värdering i en svensk kontext, beskriver vår tid som utvärderingens 
tidevarv: ”Vi lever i utvärderingens tidevarv när allt som görs inom 
den offentliga sektorn ska granskas, bedömas och inspekteras i en 
omfattning som inte förut skådats”.2 Lindgren använder ord som 
”monster” när hon skriver om utvärdering, och Vicki Johansson 
och Lars Karlsson beskriver utvecklingen som ”lavinartad”.3 Vari 
består då detta monster som växer lavinartat?  
    Statskontoret har kartlagt vad de kallar ”fristående utvärd-
eringsmyndigheter”.4 I begreppet inkluderas myndigheter som 
Brottsförebyggande rådet, Finanspolitiska rådet, Inspektionen för 
socialförsäkringen, Institutet för utvärdering av utvecklingssamar-
bete, Myndigheten för kulturanalys, Myndigheten för tillväxtpo-
litiska utvärderingar och analyser, Myndigheten för vårdanalys, 
Statens beredning för medicinsk utvärdering och Trafikanalys. 
Dessa har tillkommit under olika tidsperioder, i olika samman-
hang och i olika syften. De skiljer sig åt med avseende på såväl 
uppgifter och resurser, som styrning från regeringen.5 Statskontoret 
konstaterade att det är en heterogen skara och att ”fenomenet 
utvärderingsmyndighet” har många ansikten. De pekar på att 
några av de argument som användes inför bildandet av dessa 
utvärderingsmyndigheter är vikten av från verksamheten externa 
(”oberoende”) utvärderare och vikten av renodling av roller mellan 
olika myndigheter. Statskontoret konstaterar dock att ”fristående 
utvärderingsmyndigheter sällan [är] renodlade utvärderingsmyn-

1. Power, Michael, The Audit Society: Rituals of  Verification, 1997. För en trendbeskrivning 
se Fristående utvärderingsmyndigheter – en förvaltningspolitisk trend?, Stockholm: Statskontoret, 
2011.
2. Lindgren, Lena, Utvärderingsmonstret. Kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn, 
Lund: Studentlitteratur, 2008, sid. 9. 
3. Se Lindgren, Lena, a.a., och Johansson, Vicki och Lars Karlsson, ”Granskning som 
i möjlighet och hot”, i Johansson, Vicki och Lena Lindgren (red.), Uppdrag offentlig 
granskning, Lund: Studentlitteratur, 2013, sid. 34.
4. Fristående utvärderingsmyndigheter – en förvaltningspolitisk trend?, Stockholm: Statskontoret, 
2011.
5. Ibid, sid. 5.
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digheter” och att ”utvärderingsmyndigheterna i många fall getts en 
stabsstödsroll, snarare än en roll som självständig och oberoende 
granskare”.6 Oberoendet har, även om syftet i förarbeten har varit 
att ge myndigheterna en även från regeringen mer självständig roll, 
kommit att bli oberoende från de genomförande myndigheterna 
snarare än från regeringen.7 Frågan är således dels hur fristående 
och oberoende de här myndigheterna är, dels om de verkligen är 
”utvärderingsmyndigheter”? Regeringens intention tycks ändå vara 
att det är just fristående utvärdering som är uppgiften för denna typ 
av myndighet. Statskontoret fick i juni 2013 ett regeringsuppdrag 
att ”analysera och bedöma under vilka förutsättningar fristående 
sektorsspecifika utvärderingsmyndigheter innebär en ändamålsenlig 
organisering av de statliga utvärderingsresurserna” i syfte att ge 
”regeringen ett underlag för att vidareutveckla förutsättningarna 
för effektiv fristående utvärdering”.8 

Vad är då utvärdering? Ove Karlsson Vestman menar att det inte 
finns någon definition som entydigt slår fast vad en utvärdering är.9 
Lindgren menar dock att det finns en minsta gemensam nämnare 
för all utvärdering, närmare bestämt ”att det hela går ut på att 
värdera något på ett systematiskt och genomtänkt sätt”.10 Hon ser 
termen ”evaluation” som ett paraplybegrepp för alla aktiviteter 
som på ett eller annat sätt går ut på att kritiskt granska en före-
teelse genom att samla information om den på ett systematiskt 
sätt och göra någon form av jämförelse eller bedömning.11 Med 
denna mycket vida definition går det att definiera en stor del av 
Trafikanalys verksamhet som utvärdering. Karlsson Vestman 
definierar utvärdering ”som en verksamhet för att göra en syste-
matisk beskrivning och bedömning av en pågående eller avslutad 
intervention eller aktivitet”.12 Beskrivningen ska enligt Karlsson 
Vestman ligga till grund för en bedömning gentemot fastlagda 
kriterier och syftet ska vara att presentera vad det som utvärderas  
 

6. Ibid., sid. 96.
7. Ibid.
8. ”Uppdrag att analysera sektorsspecifika utvärderingsmyndigheter”, S2013/4538/
SFÖ, 2013-06-13, Stockholm: Regeringskansliet, 2013.
9. Karlsson Vestman, Ove, Utvärderandets konst, Lund: Studentlitteratur, 2011, sid. 24.
10. Lindgren, Lena, a.a., 2008, sid. 57.
11. Ibid., sid. 9. 
12. Karlsson Vestman, Ove, a.a., sid. 24.
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har för kvaliteter och nytta för omvärlden.13 Definitionen känns 
även igen hos Bo Sandberg och Sven Faugert, som ser utvärde-
ring som ”en systematisk undersökning av en aktivitets värde och 
betydelse”.14 Gemensamt för dessa definitioner är att de beskriver 
utvärderingar som systematiska undersökningar. Sandberg och 
Faugert menar att det innebär att ett ”organiserat och metodolo-
giskt arbetssätt tillämpas”, det vill säga att vetenskapliga metoder 
tillämpas.15 Definitionerna ovan ligger samtliga nära Evert Vedungs 
definition, som innebär att utvärdering är en ”noggrann bedömning 
i efterhand av utfall, slutprestationer, förvaltning och beslutsinnehåll 
samt organisering av offentlig verksamhet, vilken tänkes spela en roll 
i praktiska beslutssituationer”.16 Vedungs definition är den som bäst 
beskriver den verksamhet som kan förväntas vid en s.k. fristående 
utvärderingsmyndighet.

Utvärdering utgörs vanligen av en ex post-bedömning, som 
avser redan beslutad politik. Den kan vara beslutad, men ännu 
inte implementerad, beslutad och delvis eller helt implementerad 
eller helt avslutad, men studerar vanligen utfallet eller genomförandet 
av beslutad politik. Värderingen sker ofta mot den förda politikens 
egna mål, men kan även ske mot andra kriterier. Det handlar som 
Sandberg och Faugert uttrycker det om att ”en aktivitet måste existera 
för att kunna utvärderas”.17 Detta innebär dock inte att en aktivitet 
måste vara avslutad för att kunna utvärderas.

 Utvärdering befinner sig mellan uppföljning och forskning. Uppföljning 
kan beskriva hur en verksamhet fortlöper, utvärdering hur bra eller 
dålig en verksamhet är och forskning kan även undersöka orsaker 

13. Ibid., sid. 24f.
14. Sandberg, Bo och Sven Faugert, Perspektiv på utvärdering, Lund: Studentlitteratur, 
2012, sid. 11.
15. Ibid. Det finns dock även utvärderingsmodeller som inte utgår från vetenskapliga 
metoder.
16. Vedung, Evert, Utvärdering i politik och förvaltning, Lund: Studentlitteratur, 2009, 
sid. 22. Även myndigheter använder sig av definitioner nära Vedungs. Ekonomistyr-
ningsverket definierar t.ex. utvärdering som ”en noggrann efterhandbedömning, det 
vill säga en bedömning som görs efter det att en åtgärd har vidtagits”, se Effektutvär-
dering. Att välja upplägg, rapport 2006:8, Stockholm: Ekonomistyrningsverket, 2006, 
sid. 12 och Vetenskapsrådet definierar utvärdering som ”en systematiskt genomförd 
efterhandsbedömning av ett objekt i ljuset av en uppsättning kriterier”, Vetenskapsrådets 
utvärderingsstrategi, diarienummer 113-2009-801, 2011-04-19, Stockholm: Vetenskaps-
rådet, 2011, sid. 1.
17. Sandberg, Bo och Sven Faugert, a.a., sid. 17.
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till ett problem eller hur olika ingripanden påverkar en fråga.18 En 
uppföljning visar således endast i vilken riktning utvecklingen går, 
och ger således inte svar på varför en förändring har inträffat eller 
om och i vilken utsträckning en statlig verksamhet har påverkat 
förändringen i tillståndet.19 

Är det utvärdering som karaktäriserar Trafikanalys som orga-
nisation? Ska vi tänka kring Trafikanalys och andra liknande ana-
lysmyndigheter som fristående utvärderingsmyndigheter? I ljuset 
av diskussionen om dessa myndigheter beskriver och diskuterar jag 
i denna text Trafikanalys som organisation. Syftet är att beskriva 
vad Trafikanalys gör och diskutera hur vi kan förstå förekomsten 
av myndigheter som Trafikanalys. 

Att smaka på päronet

I förordet till Premfors Policyanalys. Kunskap, praktik och etik i offentlig 
verksamhet citeras en numera sällan citerad tänkare, Mao Tse-tung, 
som uttryckte att ”[o]m ni vill veta hur ett päron smakar, måste 
ni förändra päronet genom att själva äta det. All äkta kunskaps 
ursprung är direkt erfarenhet”.20 Premfors menar att detta är ”en 
smula för drastisk[t]”, men att ”[…] för att kunna äta päronet måste 
vi i alla fall först lära oss att känna igen det”.21 Avslutningsvis info-
gar Premfors dock en brasklapp om att den typen av kunskap ”inte 
[kan] ersätta verklig praktik”.22 

Genom att använda etnografisk metod kan samhällsvetare närma 
sig, och även ”smaka på” praktiken. Etnografi kan betraktas som ett 
verktyg för att studera olika sidor av det politiska livet, exempelvis 
hur politiska institutioner fungerar och varför olika politiska aktörer 
agerar som de gör. Flera forskare har under senare tid pekat på den 
potential som etnografin har att utveckla statsvetenskapen. Lorraine 
Bayard de Volo och Edward Schatz framhåller tre skäl till att ett ”in-
siderperspektiv på politiska processer” behövs i den statsvetenskap-

18. Karlsson Vestman, Ove, a.a., sid. 24.
19. Effektutvärdering. Att välja upplägg, rapport 2006:8, Stockholm: Ekonomistyrningsver-
ket, 2006, sid. 11.
20. Mao, Tse-tung, ”Om praktiken”, i Skrifter i urval, Göteborg: Danelius bokförlag, 
1969, sid. 63. 
21. Premfors, Rune, Policyanalys. Kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet, Lund: 
Studentlitteratur, 1989, sid. 6. 
22.  Ibid.
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liga forskningen, nämligen att aktörernas roller uppmärksammas, 
att beteenden kan förklaras och att självuppfattningen hos aktörerna 
och de kollektiva meningar som underbygger gruppers identitet kan 
påvisas.23 Rod Rhodes menar att forskare bör delta och observera 
för att förstå hur regeringar arbetar och fungerar: “[…] we need 
a political anthropology of  the executive’s court politics. We need 
to observe prime ministers, ministers and cabinets ‘in action’”.24 I 
min avhandling Styrning bakom kulisserna diskuterar jag användandet 
av etnografisk metod och visar hur tillvägagångssättet kan bidra till 
ökade kunskaper om hur Regeringskansliet fungerar. Jag har, efter 
avhandlingens skrivande, återigen ätit av päronet. 

 Jag arbetar sedan den 1 september 2011 som kvalificerad utredare 
med inriktning på myndighetsstyrning vid Trafikanalys.25 Jag delar i detta 
kapitel med mig av min smakupplevelse i form av en ”tjock beskriv-
ning” av Trafikanalys värld.26 Det innebär aktivt deltagande, inte 
enbart som observatör, utan som praktiker – och fullständig delta-
gare – i den miljö som beskrivs under en längre tidsperiod. Detta är 
således inte en rapport från en objektiv forskare (i den mån sådana 
finns), utan en betraktelse från en reflekterande praktiker.27 

På kontoren

Från min arbetsplats ser jag de olika trafikslagen i storstadsmiljö: 
Med Stadshusets 106 meter höga torn i bakgrunden passerar tåg 
på väg mot Arlanda eller Uppsala, flygplan sjunker för landning 
på Bromma flygplats och fotgängare, cyklister, bilar, lätta lastbilar 
och parkerande bussar samsas om utrymmet på Barnhusbron, 
medan en och annan fritidsbåt eller kanotist glider fram i vattnet på 
23. Bayard de Volo, Lorraine, och Edward Schatz, “From the Inside Out: Etnograph-
ic Methods in Political Research”, i Political Science & Politics, nr 37, 2004, sid. 268.
24. Rhodes, Rod A.W., ”Understanding Governance: Ten Years On”, i Organization 
Studies, nr 28(08), 2007, sid. 1258. 
25. Jag har varit föräldraledig under perioden 1 september 2012 – 1 augusti 2013, 
vilket innebär att jag i skrivande stund har varit i tjänst vid Trafikanalys sammantaget 
ca 1,5 år.  
26. Begreppet “thick description” myntades av Geertz, Clifford, The interpretation of  
Culture, New York: Basic Books, 1973. 
27. Den reflekterade hållningen innebär att jag försöker tänka kring och ifrågasätta 
vilka premisser som finns för mitt eget tänkande, observerande och språkanvändande. 
För en utförligare diskussion om etnografisk metod, se vidare Ullström, Anna, Styrning 
bakom kulisserna. Regeringskansliets politiska staber och regeringens styrningskapacitet, Stockholm: 
Stockholms universitet, 2011, kap.3.  
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Barnhusviken bort mot Klara Sjö. På fjärde våningen i Stockholms 
första asfaltgatas största byggnad – Stockholm vattens ståtliga 
rödbruna byggnad – från början av 1900-talet, intill bangården 
nordväst om Stockholms central, finns Trafikanalys. Det är inte helt 
enkelt att ta sig in som gäst, men med lite tur kopplar du dig via 
porttelefonen till myndighetens administratör, som släpper in dig 
via en smartphone. På fjärde våningen får du sedan ringa på dörren 
och vänta på att bli insläppt. Trafikanalys är ingen stor myndighet 
och det är heller ingen myndighet som förväntar sig ett stort antal 
oannonserade besökare. Det finns ingen stor skylt med myndighe-
tens namn på huskroppens fasad och ingen reception som tar emot 
eller registrerar gäster. Bara de som vet vart de ska kommer hit. 

Som besökare skulle du också kunna möta en annan del av 
Trafikanalys, beläget i en byggnadsminnesmärkt militärbyggnad 
som en gång tillhört Norrlands artilleriregemente, men nu utgör 
en del av campusområdet i Östersund. Trafikanalys är en liten 
arbetsplats, men har ändå två kontor: huvudkontoret på Torsgatan 
i Stockholm, förhållandevis nära Näringsdepartementet och ytter-
ligare ett kontor som, av regionalpolitiska skäl, finns i Östersund. 
Jobbar du i Stockholm ser du dock mest kollegorna i Östersund på 
skärmar i konferensrummen, där gemensamma möten arrangeras 
med hjälp av videokonferenssystemet Starleaf  eller vid den egna 
datorskärmen via programmet Lync. 

Myndigheten är en enrådighetsmyndighet och har, utöver ge-
neraldirektören Brita Saxton, tre avdelningar varav en utgörs av 
verksamhetsstöd. Verksamhetsstöd består av fyra personer, varav en är 
verksjurist och administrativ chef. Chefen och ytterligare en person 
på avdelningen arbetar i Östersund, medan de övriga två, en kom-
munikatör och en administratör, arbetar i Stockholm.28 De övriga 
två avdelningarna heter Analys och granskning (AGRA) respektive 
Utvärdering, nulägesanalys och statistik (UNS). AGRA, som är en mindre 
avdelning, finns i sin helhet i Stockholm, medan UNS har anställda 
med placering både i Stockholm och Östersund. Internt finns det 

28. Avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar för ekonomiadministrativa tjänster, IT-
tjänster/beställningar, samordning av verksamhetsplanering, budgetunderlag, årsredo-
visning, information och kommunikation. Avdelningen ett stöd i arbetsgivarfrågor, 
juridik, upphandlingsfrågor och kontorsservice. På avdelningen finns en administrativ 
chef, tillika verksjurist, en kombinerad administratör/informatör, med inriktning på 
webb, en kommunikationsansvarig samt en GD-sekreterare/administratör. Avdelnin-
gen kommer inte att beröras närmare i denna text.
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en tanke att försöka använda den dubbla lokaliseringen på ett sätt 
som bidrar till dynamik i organisationen. Riktigt hur dynamiken 
skapas eller vilket bidrag den dubbla lokaliseringen egentligen ger 
är inte tydligt, men det finns åtminstone en idé från ledningens sida 
om att försöka vända de problem som den dubbla lokaliseringen 
skulle kunna tänkas skapa till något positivt. 

Trafikanalys verksamhet i praktiken

Vad gör då Trafikanalys, egentligen? En myndighets uppgifter kan 
beskrivas på olika sätt. Ett sätt är att beskriva vilket av de tio verk-
samhetsområden som OECD har utvecklat som en standard för 
exempelvis offentlig statistik som myndigheten tillhör.29 Trafikanalys 
skulle då utan tvekan placeras i verksamhetsområdet Näringsliv, där 
subsektorn transport ingår. Myndigheten arbetar dock ibland även 
med frågor som i sig skulle placeras i andra verksamhetsområden 
som Allmän offentlig förvaltning, Miljöskydd eller Bostadsförsörjning och 
samhällsutveckling - men alltid i relation till transporter. 

Ett annat sätt att beskriva myndighetens uppgift är att beskriva 
dess verksamhetsform. Premfors m.fl. har identifierat sju olika verk-
samhetsformer: myndighetsutövning, kontroll och tillsyn, informa-
tion och rådgivning, tjänste- och varuproduktion, kunskapsproduk-
tion, planering, styrning och samordning, samt policyutformning.30 

I Trafikanalys instruktion framgår att ”Trafikanalys har till hu-
vuduppgift att, med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, 
utvärdera och analysera samt redovisa effekter av föreslagna och ge-
nomförda åtgärder inom transportområdet (kunskapsproduktion). 
Vidare ska myndigheten ansvara för att samla in, sammanställa och 
sprida statistik på transportområdet (tjänste- och varuproduktion, 
information). Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde bistå  
regeringen med underlag och rekommendationer” (policyutformning).31 
Trafikanalys ska även bedriva omvärldsanalys och omvärldsbevakning, med 
tonvikt på transportsystemets och transportpolitikens utveckling i  
 
 
29. Classification of  the Functions of  Government (COFOG), Government at a Glance, 
OECD, 2011, sid. 194f. Se även Premfors, Rune, Peter Ehn, Eva Haldén och Göran 
Sundström, Demokrati och byråkrati, Lund: Studentlitteratur, 2009, sid. 99f.  
30. Premfors, Rune, Peter Ehn, Eva Haldén och Göran Sundström, a.a., sid.102ff.
31. Förordning (2010:186) med instruktion för Trafikanalys.
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 EU och dess effekter på Sverige (kunskapsproduktion). I myndighe-
tens verksamhetsplan framgår att verksamheten framför allt syftar 
till ”att utveckla policyrelevant kunskap och ge regeringen underlag för det 
transportpolitiska utvecklingsarbetet” (policyutformning).32 Av Premfors 
m.fl. sju verksamhetsformer kan tre, tjänste- och varuproduktion, 
kunskapsproduktion och policyutformning, således sägas karakterisera 
Trafikanalys. Det finns dock även inslag av ytterligare tre av de 
ovan nämnda verksamhetsformerna: kontroll och tillsyn, liksom av 
planering, styrning och samordning och information. 

Tjänste- och varuproduktion

Den första verksamhetsformen som kan sägas karaktärisera 
Trafikanalys verksamhet är statistikproduktion, vilket faller inom 
kategorin tjänste- och varuproduktion. Detta är också den del av 
Trafikanalys som är mest konkret och kanske lättast att förstå: 
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom transportområdet, 
vilket innebär att Sveriges officiella statistik inom statistikområdena 
vägtrafik, bantrafik, sjöfart, luftfart, postverksamhet, televerksamhet 
samt kollektivtrafik och samhällsbetalda resor produceras och publi-
ceras av myndigheten. Även officiell statistik om resvanor och varu-
flöden produceras och publiceras av Trafikanalys. Arbetsuppgifter 
som faller under området statistikproduktion är också att tillhanda-
hålla harmonierad statistik till Eurostat på de statistikområden där 
föreskrifter meddelats av Europeiska kommissionen och i den mån 
det är möjligt dela harmonierad statistik till frivilliga insamlingar 
inom Eurostat, OECD och UNECE.33 

 I verksamhetsplanen för 2014 står det att ”officiell statistik fram-
ställs för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. 
Den ska vara objektiv och hållas allmänt tillgänglig på Internet”.34 
Det är också värdeord som objektivitet och kvalitet som speglar  
vad som uppfattas som viktigt på statistikområdet. Att producera 
statistik betyder i det här sammanhanget inte att Trafikanalys på 
egen hand samlar in data, utan att Trafikanalys bearbetar och 
kvalitetssäkrar statistik som på ett eller annat sätt köpts in från nå-

32. Verksamhetsplan 2014, Stockholm: Trafikanalys, 2014.
33. Eurostat är EUs statistikbyrå. OECD står för The Organisation for Economic Co-opera-
tion and Development och UNECE står för United Nations Economic Commission for Europe. 
34. Verksamhetsplan 2014, Stockholm: Trafikanalys, 2014.
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gon annan. Ofta är det andra myndigheter, som Trafikverket eller 
Transportstyrelsen, som har grunddata som Trafikanalys sedan 
kvalitetssäkrar innan det blir officiell statistik. Det kan också vara 
företag som exempelvis Statisticon som Trafikanalys köper data av. 

På Trafikanalys är fokus i stor utsträckning kvalitet och kvali-
tetssäkring av statistik. Det handlar exempelvis om att få så hög 
kvalitet som möjligt i de produkter som levereras till myndigheten 
genom att systematiskt genomlysa och utveckla statistikproduk-
terna. Detta är ett ständigt pågående arbete. Under 2014 planeras 
exempelvis utveckling av myndighetens arbete med statistik i enlig-
het med Eurostats kvalitetsriktlinjer ”Statistics Code of  Practice”. 
Trafikanalys deltar också aktivt i internationella samarbeten kring 
den harmonierade transportstatistiken inom Eurostat, OECD och 
UNECE.35

 Statistikproduktionen befinner sig långt från den dagsaktuella 
politiken.36 Det handlar mer om programmering, stora datamäng-
der, avancerad mjukvara och återkommande hårda deadlines för 
leverans än om korta puckar och politiskt maktspel. Statistikerna 
verkar inte heller alltid helt bekväma i att möta tjänstemän som 
beskriver deras arbetsplats som en stabsmyndighet, som arbetar 
nära kanslihuset. Statistikproduktionen kan heller inte sägas vara 
utvärdering. Även om statistikproduktionen innefattar en systema-
tisk och metodologisk insamling av data, så sker ingen bedömning 
av dessa data kopplat till själva produktionen.37  

Kunskapsproduktion  

En stor del av Trafikanalys verksamhet rör kunskapsproduktion 
i form av utredningar som görs i enlighet med instruktion eller 
på uppdrag av regeringen och är mer praktiskt inriktade än en 
forskningsrapport. De kan ha olika beteckningar, t.ex. utvärdering, 
uppföljning, granskning, kartläggning.38 En stor del av den verksam-
het som Trafikanalys kan överblicka och planera i förväg består i 
kunskapsproduktion, men även en stor del av de regeringsuppdrag 

35. Ibid.
36. Även om det kan förekomma beställningar från Regeringskansliet på statistik 
inom specifika områden. 
37. Karlsson Vestman, Ove, a.a., sid. 24f.
38. Premfors, Rune, Peter Ehn, Eva Haldén och Göran Sundström, a.a., sid. 109f.
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som i mångt och mycket styr Trafikanalys resterande del av verk-
samheten skulle kunna betraktas som kunskapsproduktion. 

En del av kunskapsproduktionen består i kartläggningar, 
omvärldsanalyser och nulägesbeskrivningar, som exempelvis att 
beskriva den svenska sjöfartens internationella konkurrenssitua-
tion eller att ge en nulägesbild av planeringen för internationella 
godstransporter. Det görs även trend- och scenarioanalyser på 
olika delområden. Uppföljningar görs kontinuerligt. Den kan-
ske mest centrala uppföljningen är den årliga uppföljningen av 
de transportpolitiska målen, som varje år utgör ett underlag för 
regeringens budgetproposition. Denna typ av beskrivningar och 
uppföljningar hämtar ofta, men inte alltid, stöd i myndighetens 
statistikproduktion.

Utvärderingar, som ofta kallas (men kanske inte alltid är) effekt-
utvärderingar, är också en del av myndighetens kunskapsproduk-
tion. Det kan exempelvis handla om att utvärdera effekterna av 
det svenska sjöfartsstödet eller att utvärdera effekterna av mark-
nadsöppningen för persontransporter på järnväg och den nya 
kollektivtrafiklagen. 

 Det finns också inslag av metodutveckling, t.ex. när det gäller 
att utveckla den transportpolitiska måluppföljningen med avseende 
på lämpliga indikatorer, att utveckla arbetsmetoder för att utvär-
dera om den s.k. fyrstegsprincipen tillämpas på avsett vis eller att 
utveckla analyser av geografisk tillgänglighet för uppföljning av det 
transportpolitiska funktionsmålet.

Vissa uppdrag har en konkret koppling till en pågående po-
licyprocess, som exempelvis att diskutera det transportpolitiska 
kostnadsansvaret relaterat till Sveriges förberedelser inför förhand-
ling om nytt Eurovinjettdirektiv. Samtidigt gör Trafikanalys också 
studier ur bredare perspektiv, ibland egeninitierade sådana. Det 
kan handla om att studera möjligheter och utmaningar för trans-
portsystemet på svenska landsbygden i framtiden eller att analysera 
hur olika perspektiv som planering respektive samhällsekonomi 
påverkar Trafikverkets roll som samhällsbyggare. Det kan också 
handla om att analysera transportsektorns samhällsekonomiska 
kostnader i relation till skatte- och avgiftsuttag inom olika delar 
av den svenska och europeiska transportsektorn och diskutera hur 
sådan kunskap bör tillämpas.
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Policyutformning

Policyutformning innebär framtagande av eller bidrag till ut-
veckling av politiska program eller den politik som på ett eller 
annat sätt kommer att vara den som drivs. Det kan handla om 
formulering av problem respektive lösningar, men även om del-
tagande i utformning av direktiv av olika slag. På sätt och vis är 
Trafikanalys roll i policyutformningen på transportområdet tydlig 
och alldeles uppenbar. Det står t.ex. på myndighetens hemsida att 
”Trafikanalys huvuduppdrag är att stödja regeringen och Regeringskansliet 
bland annat genom att säkerställa kvaliteten och analysen i olika 
beslutsunderlag samt följa upp och utvärdera genomförande och 
effekter av åtgärder inom transportpolitiken”.39 Trafikanalys bistår 
Regeringskansliet med förhandsbedömningar av förslag, med analy-
ser och underlag i samband med förhandlingar om EU-lagstiftning 
och deltar ibland som experter i utredningar och arbetsgrupper. 
Här genomförs bl.a. granskning och kvalitetskontroll av besluts-
underlag inom det transportpolitiska området. Ett tydligt exempel 
på ett sådant uppdrag är granskningen av förslaget för nationell 
plan för transportsystemet 2014 – 2025 (vilka infrastrukturprojekt, 
som ska genomföras de kommande tio åren) och av förslagen till 
motsvarande länsplaner.40 Här gör således Trafikanalys en analys 
åt Regeringskansliet och bistår kansliet i tolkningen av materialet. 
Det finns också andra exempel där Trafikanalys uppdrag har en 
roll i en pågående policyprocess. I det nyligen avrapporterade 
uppdraget rörande en konsekvensanalys av regleringsförändringar 
på flygtrafiktjänstområdet fick Trafikanalys uppdraget att ta fram 
underlag inför utarbetandet av en proposition.41 Det kan också 
röra sig om andra underlag inför transportenhetens interna arbete 
med transportfrågor gentemot andra departement, exempelvis när 
det gäller vilka frågor på forsknings- och utvecklingsområdet som 
enheten bör prioritera i förhandlingar om innehållet i en forsknings-
proposition. En del av Trafikanalys anställda arbetar således nära 

39. http://www.trafa.se Min kursivering.
40. Kvalitetsgranskning av Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 – 
2025, Rapport 2013:11, Stockholm: Trafikanalys, 2013 och Genomgång och granskning 
av förslagen till länsplaner för regional transportinfrastruktur 2014 – 2025, PM 2014:1, Stock-
holm: Trafikanalys, 2014.
41. Konsekvenser av regleringsförändringar på flygtrafiktjänstområdet, Rapport 2014:1, Stock-
holm: Trafikanalys, 2014. 
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Regeringskansliet, vilket i praktiken innebär nära Transportenheten 
på Näringsdepartementet. De medarbetare som har denna typ av 
arbetsuppgifter ringer direkt till handläggarna på departementet 
och handläggarna ringer direkt till dem. Medarbetarna deltar på 
egen hand på möten på Näringsdepartementet och kanske lånas 
ut för en uppgift ibland. Nära kontakter med Regeringskansliet 
är viktiga för att säkerställa verksamhetens policyrelevans och att 
myndighetens kunskaper och analyser kommer till nytta. Ibland 
kanske det dock blir lite för nära. Det kan till och med vara så 
att departementet någon gång glömmer att förankra och kom-
municera informella uppdrag via cheferna på departementet 
och Trafikanalys, utan ger dem muntligt direkt till utredare på 
Trafikanalys. Medan formella uppdrag kommuniceras och of-
fentliggörs genom instruktion, regleringsbrev eller som separata 
regeringsuppdrag ges informella uppdrag direkt till myndigheten, 
muntligt eller skriftligt. Det går dock inte att ge vilket uppdrag som 
helst till myndigheten, utan precis som vid andra myndigheter gäl-
ler att generaldirektören måste bedöma att de ryms inom ramen 
för myndighetens instruktion och att det finns resurser för att ge-
nomföra dem. Formellt blir sådana uppdrag egeninitierat arbete. 
Trafikanalys uppfattas nog som enkelt att anlita och arbeta med 
– nästan som om det vore en till Torsgatan utlokaliserad analysav-
delning inom Näringsdepartementets transportenhet. 

Planering, styrning och samordning 

Lika nära, eller kanske ännu närmare, Regeringskansliet som 
arbetet med policyutformning sker, sker den del av Trafikanalys 
verksamhet som kan beskrivas som planering, styrning och samord-
ning. Hit hör exempelvis uppgifter som att bistå Regeringskansliet  
i arbetet med tertialdialoger med andra myndigheter42 och bistå  
  
42.  Tertialdialoger har etablerats som ett sätt att strukturera den informella och 
strategiska styrningen på transportenheten. I regeringens proposition 2009/10:175, 
Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt konstateras att styrningen bör 
inriktas på att bli mer strategisk. Strategisk styrning ägnas åt verksamhetens långsiktiga 
utveckling och anpassning till omvärldens förändringar. Fokus är således på långsiktig-
het och helhet. Tanken är också att den strategiska styrningen ska ge en ökad verk-
samhetsanpassning och att alla myndigheter inte behöver få samma fokus. En större 
flexibilitet ska således medges i styrningen och denna ska inte längre enbart orientera 
sig runt budget- och regleringsprocesserna.  
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kansliet med analys av transportmyndigheters årsredovisningar. 
Tertialdialogerna har två huvudsakliga syften, dels informations-
utbyte mellan regering (och dess kansli) och myndighet, dels ett 
förtydligande av regeringens styrning. Tanken har varit att fokus 
för dialogen ska ligga på strategiska frågor, långsiktig utveckling och 
avvikelser eller problem som behöver hanteras. De frågor som tas 
upp ska således vara av den karaktären att diskussionen bör föras 
informellt och att departementets ledning behöver informeras om 
frågan eller att myndigheten behöver vägledning inför fortsatt 
arbete. Dialogen kan också fungera som ett sätt att tidigt förvarna 
om eventuella kommande problem. Fokus är också tänkt att vara 
på myndighetens verksamhet, snarare än på en diskussion om 
verksamhetsområdet i stort.
  Trafikanalys deltar i tertialdialogerna genom att analysera de 
övriga transportmyndigheternas (Luftfartsverket, Trafikverket, 
Transportstyrelsen och Sjöfartsverket) rapporter och presentera 
kommentarer och synpunkter i samband med departementets för-
sta interna möte om rapporterna.43 Ingen från Trafikanalys deltar 
dock i de delar av dialogen där Regeringskansliet och de övriga 
myndigheterna möts. Analysarbetet på Trafikanalys sker vanligen 
i grupp och ofta deltar förutom medarbetare från både AGRA 
och UNS även generaldirektören och AGRAs avdelningschef. När 
rapporterna anländer startar ett intensivt arbete med att läsa och 
analysera myndigheternas rapporter och i grupp analysera innehål-
let ur ett strategiskt perspektiv. Under ett par dagar bearbetas och 
diskuteras materialet. Slutligen avrapporteras arbetet muntligt på 
Näringsdepartementet där myndigheterna diskuteras dels var för 
sig med berörda handläggare och dels med dem som är ansvariga 
för dialogen och arbetet med styrningsfrågor vid enheten. 

Det finns också inslag av planering i Trafikanalys verksamhet. I 
verksamhetsplanen för 2014 ingår exempelvis att inför nästa man-
datperiod ta fram en analys av transportpolitikens utmaningar på 
kort och medellång sikt, i samarbete med Näringsdepartementets 
transportenhet.44 Även om en sådan analys inte utgör en planering 
i sig, kan frågor som lyfts som betydelsefulla där komma att ingå i 
en mer konkret planering i Regeringskansliet. 

43. Trafikanalys skriver inte någon egen tertialrapport och har heller ingen tertialdia-
log. 
44. Verksamhetsplan 2014, Stockholm: Trafikanalys, 2014. 
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När det gäller samordning bistår Trafikanalys Regeringskansliet 
t.ex. i arbetet med att implementera internationella samverkans-
avtal med Japan, USA respektive Kina. Trafikanalys roll ser olika 
ut i arbetet med respektive projekt. I samarbetet med Japan bistår 
Trafikanalys framför allt med en jämförande analys, men i såväl 
samarbetet med USA som med Kina har Trafikanalys en samord-
nande och sammanhållande roll. Utredare från Trafikanalys ingår 
också i samarbetenas styrgrupper och i departementets övergri-
pande styrgrupp för internationella samarbeten.

Kontroll och tillsyn

Ovan konstaterade jag även att det finns inslag av kontroll och tillsyn i 
Trafikanalys verksamhet. Det som avses är huvudsakligen förvalt-
ningskontroll dvs. kontroll av förvaltningen själv, men det skulle 
också gå att argumentera för att t.ex. utvärderingen av den nya 
kollektivtrafiklagen utgör en viss samhällskontroll. Trafikanalys 
har ofta uppdrag som på ett eller annat sätt rör en eller flera av 
transportmyndigheternas verksamhet. Här kan nämnas uppdrag 
där ett led i arbetet blir att förstå hur Trafikverket idag arbetar 
med en fråga – exempelvis regeringsuppdraget att utreda använd-
ningen och styrningen av anslaget för trafikavtal eller den årliga 
måluppföljningen.
    I den här kategorin har jag också valt att placera det som internt 
kallas ”följandearbetet”. Följandearbetet innebär att Trafikanalys 
”följer” hur Trafikverket arbetar med förvaltning, tillämpning och 
utveckling av samhällsekonomiska analys- och prognosverktyg, 
inklusive effektsamband, efterkalkylering och successiv kalkylering. 
Trafikanalys ”följer” också hur Trafikverket arbetar med förvalt-
ning, tillämpning och utveckling i ASEK45, inklusive utveckling av 
samhällsekonomisk metodik och deltar också som adjungerade 
i ASEK-gruppens arbete. Dessutom ”följer” Trafikanalys den 
internationella utvecklingen av transportmodeller, bland annat 

45. ASEK står för Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom 
transportområdet. Det är en myndighetsgemensam arbetsgrupp som leds av Trafikverket. 
ASEK ansvarar bl.a. för att föreslå vilka samhällsekonomiska kalkyl- och analysmeto-
der som bör användas vid analys av olika former av åtgärder inom transportområdet 
och för att rekommendera vilka viktigare indata som ska användas för trafikprognoser 
och samhällsekonomiska analyser (makroekonomiska och socioekonomiska indata, 
effektsamband och värderingar).
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genom deltagande i EU-kommissionens aktiviteter på området. 
Under 2014 kommer Trafikanalys även att förbereda arbetet med 
att ”följa” Trafikverkets arbete för ökad produktivitet, innovation 
och effektivitet. Även om Trafikanalys har haft instruktionsenliga 
uppdrag att ”följa” Trafikverket i flera år – och redovisat ett antal 
rapporter på temat, är det ändå inte tydligt exakt vad ”följandet” 
innebär och antas leda till. ”Följandet” kan också ha olika karaktär 
beroende på uppdrag. Allt ”följande” av Trafikverket får nästan 
per automatik någon form av granskande ansats, även om ”följa” 
internt anses vara något mjukare än att granska eller kontrollera. 
Dock kan vetskapen att någon ”följer” vad du gör i minsta detalj 
en kontrollerande effekt. ”Följandet” av den internationella ut-
vecklingen av transportmodeller har å andra sidan inget som helst 
kontrollerande inslag, utan är en ämnesspecifik omvärldsbevakning. 

Information

Slutligen finns det även inslag av verksamhetsformen information. 
Information sprider Trafikanalys framför allt genom att tillhan-
dahålla publikationer via myndighetens hemsida. Det sker också 
ett visst utvecklingsarbete, t.ex. med att förse publikationer med 
engelsk sammanfattning. Då och då skickas pressmeddelanden, då 
oftast med information om färska statistikprodukter. Trafikanalys 
medarbetare föreläser ibland, presenterar Trafikanalys arbete 
på mötesplatser som Transportforum och liknande. Annars är 
inte Trafikanalys en myndighet som strävar efter att synas. 
Generaldirektören skriver inga debattartiklar och intervjuas inte 
i Aktuellt. Hon intervjuas över huvud taget inte särskilt ofta. 
Myndigheten ger sina råd och rekommendationer direkt till 
Regeringskansliet – och deltar inte i något maktspel via media. 
   Sammanfattningsvis är Trafikanalys en myndighet som i hög 
grad ägnar sig åt kunskapsproduktion, varu- och tjänsteproduktion 
(statistik) och policyutformning. Det finns även inslag av planering, 
styrning och samordning, kontroll och information i verksamhe-
ten. Regeringskansliets huvudsakliga uppgifter kan grupperas i 
lagstiftningsarbete (utforma politik, bearbeta politiska initiativ och 
utarbeta propositioner), budgetprocessen och styrning av statliga myndig-
heter, förvaltningsärenden (överklaganden, dispenser, anslag, tillstånd, 
bidrag), internationell samverkan, särskilda projekt och program, extern kom-
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munikation och slutligen myndighetens interna stöd och utvecklingsarbete.46 
Här kan vi se att Trafikanalys har uppdrag som rör i stort sett alla 
dessa uppgiftsområden utom förvaltningsärenden och extern kom-
munikation. 

Kunskap i Trafikanalys verksamhet

Trafikanalys är ingen kostymmyndighet. Det går bra att ha jeans 
här. Och gympadojor. Eller tofflor. Till och med generaldirektören 
har gympaskor ibland. Det är inte, i alla fall inte internt och primärt, 
det yttre som räknas, utan det resultat du presterar. Trafikanalys 
vill, åtminstone som jag uppfattar myndigheten, associeras med 
kunniga människor som finns i närheten av forskningsvärlden och 
som förmår analysera och använda kunskap för att ge råd och 
rekommendationer till Regeringskansliet. I verksamhetsplanen 
framgår att myndigheten ”vill vara en professionell, nyfiken, ef-
fektiv, öppen och flexibel myndighet”47. I det professionella ligger 
experten och analytikern. I det nyfikna och öppna en ansats som 
påminner om att Trafikanalys ska vara tänkande och ibland våga 
tänka annorlunda, ifrågasätta och ta in kunskap från andra håll än 
de förväntade. I det effektiva och flexibla finns – även om orden 
kanske inte låter så byråkratiska – en vilja att vara Regeringskansliet 
till lags. Trafikanalys ska kunna klara komplexa uppdrag och klara 
dessa komplexa uppdrag på kort tid. Det gör att de flesta som ar-
betar på Trafikanalys är generalister, som förmår sätta sig in i stora 
nya komplexa områden på förhållandevis kort tid. Det gör också att 
myndighetens ledning har valt att organisera arbetet så att ungefär 
hälften av arbetet är tänkt att utföras av konsulter och forskare som 
anlitas efter behov. Trafikanalys har därför ca 35 heltidstjänster och 
en budget på ca 63 miljoner kronor.48

 
 
 
 

46. Premfors, Rune och Göran Sundström, Regeringskansliet, Malmö: Liber, 2007, sid. 
40ff.
47. Verksamhetsplan 2014, Stockholm: Trafikanalys, 2014.
48. Se t.ex. Årsredovisning 2012 Trafikanalys, Dnr Sty 2013/32, Stockholm: Trafik-
analys, 2013 och Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Trafikanalys inom utgiftsområde 22 
Kommunikationer, N2013/1213/TE.
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Vilka är det då som arbetar på Trafikanalys? På UNS finns utöver 
avdelningschefen ca åtta statistiker och en ETL-utvecklare49. De 
kompletteras av sju utredare (ytterligare två tjänster är utlysta) 
och en informatör. På AGRA finns ca tio utredare och en avdel-
ningschef. Medan statistikerna är statistiker eller matematiker har 
cheferna och många av utredarna forskarutbildning inom ämnen 
som nationalekonomi, företagsekonomi, kulturgeografi, sociologi 
och statsvetenskap, men det finns även samhällsplanerare, civil-
ingenjörer, miljövetare och en växtfysiolog. Trafikanalys består 
således av mestadels forskarutbildade samhällsvetare, men även 
av en och annan naturvetare. Det är en mångvetenskaplig miljö, 
som inte präglas av strider mellan vetenskapliga discipliner, utan av 
samarbete för att lösa uppgiften. Arnold Meltsner har utvecklat en 
modell som beskriver analytikerns egna egenskaper, med utgångs-
punkt i analytisk och politisk skicklighet. Kanske kan utredarna på 
Trafikanalys liknas vid Meltsners entreprenör, som är både analy-
tiskt och politiskt skicklig. Det är en person som kan jobba både med 
siffror och människor och som kunde ha stannat i den akademiska 
värld hen kommer ifrån och där hen varit framgångsrik, men hen 
”vill vara med där det händer” och måste därför söka sig till byrå-
kratin. ”Entreprenöreren” ser sig inte som traditionell tjänsteman, 
utan strävar efter att förena teknikerns och politikerns intressen och 
anstränger sig för att bli expert på det politiska spelet.

Tabell 1. Meltsners analytikertypologi, från Premfors, Rune, a.a., 1989, sid. 156.

49. ETL står för ”Extract”, ”Transform” och ”Load” och är den process som hämtar 
data, transformerar och slutligen laddar in data i datalagret. ETL-utveckling handlar 
således om att konstruera datalager och utveckla processer för att lagra data i data-
lagret.  

Politisk skicklighet

Hög Låg

Analytisk 
skicklig-
het

          Hög ”Entreprenören” ”Teknikern”

           Låg ”Politikern” ”Låtsaren”
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Statistikerna, och kanske någon/några ekonomer, skulle däremot 
snarare passa in som ”tekniker” i Meltsners modell: en akademisk 
forskartyp i en byråkratisk omgivning, som ägnar sig åt modeller 
och statistiska regressioner och är övertygad om att hen är objek-
tiv. ”Teknikern” har kunskaper om politik, men inte särskilt stora. 
”Politiker” och ”låtsare”, som har det gemensamt att de har låg 
analytisk skicklighet, skulle snabbt känna sig obeväma i Trafikanalys 
miljö. ”Låtsaren” skulle snabbt bli genomskådad och ”politikern”, 
som beskrivs som någon som kan fångas av policyprocessen och 
göra analyser som är ”quick and dirty” bara de gynnar uppdrags-
givarens intressen, skulle ganska snart söka sig vidare till någon 
organisation närmare maktspel och media.50  

För Trafikanalys är det av stor vikt att de producerade rap-
porterna håller hög kvalitet. Detta krävs dels för att få (behålla) 
regeringens öra, dels för att myndighetens åsikter ska ha legitimitet 
gentemot de övriga, avsevärt mycket större, transportmyndighe-
terna. En sådan garant är det vetenskapliga rådet, som Trafikanalys 
enligt instruktion ska ha: ”Vid Trafikanalys finns ett vetenskapligt 
råd med uppgift att kvalitetssäkra de metoder myndigheten tar 
fram och tillämpar samt bidra till deras utveckling. Det veten-
skapliga rådet består av myndighetens chef, som är ordförande,   
och högst fem andra ledamöter”.51 Ledamöterna utses av myndig-
heten. På Trafikanalys hemsida konstateras att det vetenskapliga 
rådet består av ”forskningsmässigt välmeriterade ledamöter som 
täcker de olika ämneskompetenser som är relevanta för Trafikanalys 
verksamhet”.52 Rådet träffas för två längre sittningar varje år. 
Ledamöterna har då i förväg fått ta del av rapportutkast, idéskis-
ser eller färdiga rapporter som diskuteras. Rådet kan komma med 
synpunkter, råd eller egna inspel. 

Förutom en hög andel forskarutbildade bland de anställda och 

50. Premfors, Rune, a.a., 1989, sid. 156f.
51. Förordning (2010:186) med instruktion för Trafikanalys, §12. Ledamöterna är 
Henrik Gudmundsson, senior forskare, Danmarks tekniska universitet (DTU), Bengt 
Kriström, professor i naturresursekonomi vid Institutionen för skogsekonomi, SLU 
och forskningsledare vid Centre for Environmental and Resource Economics (CERE), 
Helena Wockelberg, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala 
universitet, James Odeck, professor i transportekonomi vid Norges Tekniska och Na-
turvetenskaplig Universitet (NTNU) och senior ekonomiforskare vid Statens Vegvesen 
i Norge och Lars Westin, professor i regionalekonomi och föreståndare för Centrum 
för regionalvetenskap (CERUM) vid Umeå Universitet.
52. www.trafa.se 
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ett vetenskapligt råd som kan kvalitetssäkra verksamheten strä-
var Trafikanalys även på andra sätt efter att finnas i närheten av 
akademin. Ett exempel är att Trafikanalys deltar i Centrum för 
transportstudiers (CTS) verksamhet vid Kungliga tekniska hög-
skolan. Trafikanalys medarbetare har också möjlighet att publicera 
artiklar, delta på vetenskapliga konferenser och på olika sätt ha en 
dialog med relevanta forskare. Vid konferenser och seminarier som 
Trafikanalys arrangerar bjuder myndigheten också in forskare som 
talare och gäster – och det är dessutom vanligt att forskare anlitas 
för att ta fram underlag till Trafikanalys arbete. Trafikanalys har 
också enligt instruktion rätt att bedriva forskning utifrån eget sta-
tistiskt material. 

Regeringskansliets analysbehov

Hur ska vi då förstå Trafikanalys? Statskontoret konstaterar att   
”[d]iskussionen om fristående utvärderingsmyndigheter kan 
[…] relateras till diskussionen om Regeringskansliets kapaci-
tet för analys, beställning och mottagning av utvärderingar”.53 
Statskontoret menar att ett alternativ till analysmyndigheter som 
Trafikanalys vore att lägga motsvarande resurs vid det ansvariga 
departementet, men att resurserna kan fredas från den dagliga 
ärendehanteringen genom att läggas i en egen myndighet. Även om 
Statskontoret begränsar sig till att relatera analysmyndigheterna till 
Regeringskansliets kapacitet vad gäller utvärderingar är det, menar 
jag, viktigt att reflektera över hur dessa analysmyndigheter förhåller 
sig till Regeringskansliet.

Regeringskansliet karaktäriseras av att vara relativt litet.54 
Kansliet har en särställning inom förvaltningen i det att det är tänkt 
att fungera som ett verktyg för politikerna att forma och förverkliga 
sin politik.55 Idag arbetar ca 4600 personer i Regeringskansliet.56 
Antalet anställda har ökat successivt under de senaste decennierna, 
från ca 1500 vid 1960-talets slut, ca 2600 under 1980-talet och 
3770 anställda 1995 till dagens nivå.57 Även om antalet anställda i  

53. Fristående utvärderingsmyndigheter – en förvaltningspolitisk trend?, Stockholm: Statskonto-
ret, 2011, sid. 7.  

54. Premfors, Rune och Göran Sundström, a.a., sid. 19 och 34.
55. Ullström, Anna, a.a., sid. 57. 
56. Korta fakta om Regeringskansliet 2012, Stockholm: Regeringskansliet, 2012, sid. 55.  
57. Premfors, Rune och Göran Sundström, a.a., sid. 61.
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Regeringskansliet stegvis har ökat är det inte oproblematiskt att låta 
kansliet växa. Ett skäl är att den svenska dualistiska förvaltningsmo-
dellen med självständiga myndigheter då skulle riskera att försvin-
na.58 Ett annat skäl är att det i partipolitiken kan vara svårt att öka 
kostnaderna för den sittande regeringens administration annat än i 
mindre utsträckning. I december 2010 utlöstes exempelvis en debatt 
om kansliets storlek, då oppositionen röstade igenom en sänkning av 
Regeringskansliets anslag med 300 miljoner med bl.a. argumentet 
att Regeringskansliets budget ökat och att Regeringskansliet inte 
gått tillbaka till samma nivå som före EU-ordförandeskapet, som 
innebar extra utgifter.59 Även om regeringen skulle önska att den 
kunde fördubbla Regeringskansliets storlek hade det alltså troligtvis 
inte varit politiskt genomförbart. 

 Samtidigt är policyskapande – och samhällsstyrning – betydligt 
svårare idag än vad det en gång var. Svårigheterna ligger på flera 
plan. Det handlar om mer svårhanterade policyproblem och mer 
omfattande information att absorbera, bearbeta och förhålla sig till 
– vilket ska ske under konstant mediebevakning. Det handlar även 
om att regeringens styrning av riket utmanas av andra aktörer vars 
inflytande successivt har ökat: aktörer på den internationella are-
nan, den globala ekonomin och subnationella aktörer.60 Argument 
har förts fram som innebär att kraven på exekutiven har kommit 
att bli större än dess kapacitet, varför många länder har utvecklat 
eller håller på att utveckla strukturer för att hantera det.61 Till detta 
ska fogas att den förda förvaltningspolitiken, som har inneburit att 
offentliga verksamheter resultatstyrs, har inneburit att behoven på 
utvärderingar och analyser har ökat.

 Premfors frågar sig i Policyanalys. Kunskap, praktik och etik i offent-
lig verksamhet var i det svenska politisk-administrativa systemet vi 
återfinner policyanalyser? Svaret blev då, i slutet av 1980-talet, att 
policyanalyser kunde återfinnas inom den mycket omfattande sek-
torsforskningen och inom utredningsväsendet, som under en lång 

58. Se Andersson, Catrin, Tudelad trots allt: dualismens överlevnad i den svenska staten 1718-
1987, Stockholm: Stockholms universitet, 2004. 
59. Nilsson, Owe, ”Regeringen nedröstad”, i Dagens Nyheter, 2010-12-09, se http://
www.dn.se/nyheter/politik/regeringen-nedrostad/ 
60. Björk, Peder, Göran Bostedt och Hans Johansson, Governance, Lund: Studentlit-
teratur, 2003, sid. 25. 
61. Peters, B. Guy, Rod A.W. Rhodes och Vincent Wright (red.), Administering the Sum-
mit: Administration of  the Core Executive in Developed Countries, London: Macmillan, 2000.
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tid utgjort den allra viktigaste institutionella basen för policyanalys 
i Sverige.62 Det fanns även inslag av politiskt präglad policyanalys  
på departementsnivå, som t.ex. den så kallade framtidsgruppen 
på Statsrådsberedningen. Därutöver fanns det inte särskilt många 
särskiljbara enheter för analys inom departementen. Premfors 
konstaterar att ”[v]i har exempelvis inte satsat på motsvarigheter 
till de ”policy planning and evaluation units” som återfinns inom 
de federala ministerierna i USA”.63  Istället blandas analysverk-
samhet med det hektiska administrativa och politiska arbetet i 
Regeringskansliet och ”[…] när detta befinns ogörligt eller åtmins-
tone mindre lämpligt hänvisar mer omfattande analysuppgifter till 
en offentlig utredning, till ett eventuellt FoU-organ eller till någon 
central myndighet”.64 Redan i slutet av 1980-talet hade regeringen 
dock börjat engagera myndigheter för större utredningsuppdrag 
som traditionellt skulle ha förlagts i en statlig utredning. Premfors 
beskriver en balansförskjutning från utredningsväsendet som 
”odiskutabelt centrum för policyanalys” till en betydligt mer sam-
mansatt situation, där allt större analysresurser återfinns i andra 
institutionella miljöer, som myndigheter, högskolor och privata 
organisationer som Studieförbundet näringsliv och samhälle (SNS) 
och LO:s ekonomiska forskningsinstitut.65

 Idag, 25 år senare, kan vi konstatera att utvecklingen har fortsatt 
i riktning mot en mer sammansatt situation. Karaktären på de 
klassiska statliga utredningarna har förändrats, exempelvis genom 
att enmansutredningarna blivit allt fler och utredningstiderna allt 
kortare. Istället har andra utredningsformer, som inomdepartemen-
tala utredningar, myndighetsutredningar och konsultutredningar, 
vunnit terräng.66 Och även om det idag finns särskilda analysen-
heter på flera departement finns det indikationer på att utrymmet 
för Regeringskansliets handläggare att ägna sig åt policyanalyser 
minskar och att det ”hektiska administrativa och politiska arbetet” 
allt mer tar överhanden.67 Ett sådant tecken är att andelen chefer 

62. Premfors, Rune, a.a., 1989, sid. 27ff.
63. Ibid. 
64. Ibid. 
65. Ibid., sid. 32f. 
66. Premfors, Rune, Peter Ehn, Eva Haldén och Göran Sundström, a.a., sid. 157f. 
67. Analysenheter finns enligt Statskontoret på Finansdepartementet, Utbildnings-
departementet och Arbetsmarknadsdepartementet. Se Fristående utvärderingsmyndigheter 
– en förvaltningspolitisk trend?, Stockholm: Statskontoret, 2011, sid. 25.
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och handläggare som ägnar sig åt utredningar och utvärderingar 
minskade från 74 respektive 60 procent 1980 (utrednings – och 
planeringsarbete) till 38 respektive 34 procent 2005.68  

Sammantaget är bilden att behovet av kvalificerade policyana-
lyser ökar, samtidigt som Regeringskansliets egna möjligheter att 
utforma dessa internt minskar. Och även om förvaltningspolitikens 
fokusering på resultatstyrning har skapat ett behov av utvärde-
ringar, så beskriver begreppet ”utvärderingsmyndighet” inte hela 
verksamheten vid analysmyndigheter som Trafikanalys på ett full-
gott sätt. Trafikanalys inrättades 2010. I Trafikverksutredningen69 
framgår att utredningen dels tänkte sig en renodlad utvärderings-
funktion för transportområdet, dels att utredningen bedömde 
att Regeringskansliet behövde stärkt kapacitet att styra det nya 
Trafikverket.70 Utredningen förordade därför en förstärkning av 
Regeringskansliet och att utvärderingsfunktionen skulle placeras 
vid Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI). Regeringen be-
dömde dock att en ny analysmyndighet ”kunde tillföra regeringens 
arbete den ytterligare kvalitetsförstärkning och sakkunskap som 
behövdes för en effektiv uppföljning och styrning av Trafikverkets 
verksamhet”.71 Istället för en renodlad utvärderingsfunktion pla-
cerad vid VTI och en förstärkning av Regeringskansliets transpor-
tenhet skapades således en ny analysmyndighet, som delvis blev 
något annat än en ”fristående utvärderingsmyndighet”.72 En bättre 
beskrivning kanske vore policyanalysmyndighet?

Policyanalys på transportområdet

I Policyanalys. Kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet diskuterar 
Premfors hur policyanalys kan förstås. Premfors menar att poli-
cyanalytikern återfinns i policyprocessen; ”han eller hon står inte 

68. Premfors, Rune och Göran Sundström, a.a., sid. 80f.
69. Effektiva transporter och samhällsbyggande - en ny struktur för sjö, luft, väg och järnväg, SOU 
2009:31, Stockholm: Fritzes, 2009. 
70. Det kan noteras att resurser 2014 har förts över från Trafikverket till Regerings-
kansliets transportenhet i syfte att stärka
styrningen av Trafikverket. Se Prop. 2013/14:1, Budgetpropositionen för 2014, utgiftsom-
råde 22, Stockholm: Regeringskansliet, 2013.
71. Fristående utvärderingsmyndigheter – en förvaltningspolitisk trend?, Stockholm: Statskonto-
ret, 2011, sid. 35. 
72. Delar av dåvarande Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, övergick till 
Trafikanalys. 
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utanför och iakttar den”.73 Analysprocessen bör dessutom vara en 
integrerad del av policyprocessen i stort. Han menar att policy-
analysen karaktäriseras av att det är policyproblemet som är styrande. 
Syftet med policyanalyser är att ”använda den analytiska förmågan 
för att hjälpa beslutsfattarna att utveckla klokare handlingslinjer och 
program”.74 Det är således relevansen och nyttan i förhållande till 
policyproblemet som är av betydelse. Tiden för att utföra analysen 
är ofta knapp. Detta gör att policyanalytiker ”hämtar insikter var 
de står att finna” och att policyanalytikerns inställning vad gäller 
disciplingränser och val av verktyg är pragmatisk.75 

Policyanalysen nyttjar i hög grad samhällsvetenskaperna, men 
karaktären är mångdisciplinär och valet av policyanalytiska verktyg 
handlar mer om praktiskt-politiskt omdöme än ett objektivt vä-
gande av för- och nackdelar med olika metoder och tekniker. Några 
framträdande analysformer i den svenska miljön menar Premfors 
är operations-, system- och kostnadsnyttoanalyser, prognoser 
och framtidsstudier (ex-ante), samt utvärdering (ex-post).76 Flera 
av dessa analysformer ingår i Trafikanalys verksamhet. När det 
gäller kostnadsnyttoanalyser gjordes dessutom pionjärinsatserna 
enligt Premfors på två områden: vägverkets angelägenhetsbedöm-
ning av vägprojekt och den så kallade Stekenjokk-utredningen.77 
Transportområdet var således ett tidigt område för kostnads-
nyttoanalyser, och är även fortsättningsvis ett av de viktigaste. 
Trafikanalys har exempelvis nyligen granskat Trafikverkets förslag 
till nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025.

 Konkret menar Premfors att det finns sju olika faser i en policy-
analys. I den första fasen formuleras ett problem, dess omgivning 
beskrivs och kriterie- och målproblematiken reds ut. I den andra 
fasen är det analytikerns uppgift att dels söka efter och dels prelimi-
närt värdera olika alternativ (dvs. närmare kartlägga ett begränsat 
antal alternativs olika effekter). I den tredje fasen identifieras ett 
bästa alternativ som rekommenderas och argumenteras för. I 
den fjärde fasen fattas beslutet. I denna fas dominerar politiker, 
men Premfors menar att även policyanalytiker kan ha inflytande. 

73. Premfors, Rune, a.a., 1989, sid. 46.
74. Ibid., sid. 12. 
75. Ibid. 
76. Ibid., sid. 27, 45 och 10ff.
77. Utredningen rör en gruva, se Stekenjokk: Stekenjokkutredningens rapport, DsI 1972:5, 
Stockholm: Industridepartementet, 1972.
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Premfors menar att policyprocessen bör betraktas som ett kretslopp, 
där ett förslag kräver förnyad analys, med krav på nya alternativbe-
dömningar och rekommendationer. Policyanalytiker agerar också 
ofta som sin egen eller sin uppdragsgivares lobbyist och driver de 
egna rekommendationerna i beslutsprocessen. I den femte fasen 
ska beslutet genomföras. Policyanalysens roll i genomförandefasen 
är, menar Premfors, normalt att bidra till förverkligandet av inten-
tionerna bakom det formella beslutet. I den sjätte fasen utvärderas 
beslutet. Policyanalytikerns uppgift är då att ta fram underlag som 
både kan tjäna som underlag för sanktioner och styrning på högre 
nivå och för självförståelse och lokal organisationsutveckling. I den 
sjunde fasen återförs lärdomarna från utvärderingen och policy-
processen fortsätter i form av en fortsättning, en förändring eller 
en avveckling.78 

I Trafikanalys vardag kan inslag från flera av dessa faser före-
komma. Trafikanalys har flera möjligheter att delta i problemfor-
muleringsfasen. Projekt kan initieras av myndigheten, problem kan 
påtalas av myndigheten och myndigheten kan också få uppdrag 
där någon form av problemformulering ingår. Alternativvärdering 
är en tydlig uppgift för Trafikanalys både i uppdrag som specifikt 
handlar om att konsekvensutreda olika alternativ och i uppdrag 
där Trafikanalys ombeds utveckla ett förslag. Rekommendation 
och argumentation för förordat alternativ ingår ständigt – och 
där tillkommer även besvarandet av remisser. I beslutsfasen ingår 
inte Trafikanalys specifikt, men myndigheten kan ändå rådfrågas 
i olika frågor inför beslut (exempelvis inför instruktionsändringar 
och regleringsbrev för övriga transportmyndigheter). Trafikanalys 
genomför sällan beslut, men har ibland rollen att även under själva 
genomförandet kontinuerligt utvärdera arbetet och peka på vad 
som krävs för att genomförandet ska gå som planerat. Rollen som 
utvärderare kan således också bli stöttande eller påskyndande för 
själva genomförandeprocessen. Slutligen ingår utvärdering och 
återföring av lärdomar till både utvärderade verksamheter och till 
Regeringskansliet.  

Policyanalys skiljer sig från samhällsvetenskap. Samhällsvetenskapen 
står utanför och betraktar det politisk-administrativa systemet, i 
vilket policyanalysen ingår. Samhällsvetenskapen bör på ett helt  
 
78. Premfors, Rune, a.a., 1989, sid. 59 och 82-152.
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 annat sätt än policyanalysen vara oberoende i förhållande till alla 
aktörer i den politiska processen. Samtidigt som policyanalytiker 
”fördomsfritt och frekvent” använder främst samhällsvetenskapliga 
insikter i sitt arbete är syftet inte att bidra till samhällsvetenskaplig 
teoriutveckling.79 

Policyanalys skiljer sig också från utredning i det att policyanalysens 
objekt är just policy (offentliga handlingslinjer och program), medan 
en utredning kan utgöra en analys av något helt annat. Premfors 
menar att ”policyanalytikern ägnar sig åt större och mer komplexa 
frågor än den genomsnittlige byråkraten eller utredaren”.80 I en 
utredning är inte metodvalet av större betydelse, och även om 
policyanalys inte heller är en samling specifika metoder så ”duger 
inte vad som helst”.81 Till skillnad från en utredning ingår också 
policyanalysen i policyprocessen och policyprocess och analyspro-
cess kan tillsammans betraktas som en integrerad helhet. Premfors 
understryker att de flesta policyanalytiker ägnar sig åt ”partiella 
analyser”, men att idealet är integrerad analys ”som omfattar 
samtliga faser i policyprocessen och deras dynamiska samspel”.82 

 Utvärdering utgör en del av policyanalysen – mer specifikt den näst 
sista av Premfors sju faser, innan återföring av lärdomar och på-
börjandet av en ny policyprocess. Utvärdering utgörs vanligen av 
en ex post-bedömning, som avser redan existerande politik.83 I 
Trafikanalys uppdrag ingår att utvärdera och analysera samt redovisa 
effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportområ-
det. Myndigheten har således ett tydligt utvärderingsuppdrag, men 
kan också delta i någon, några eller samtliga av policyprocessens 
övriga sex faser. 

 Sammanfattningsvis definierar Premfors policyanalys i fem 
punkter. För det första är policyanalysens objekt offentliga handlings-
linjer och program, som innefattar kedjor av sammanhängande 
beslut och deras genomförande. För det andra är policyanalysens 
kunskapsbas både vetenskapliga discipliner och icke vetenskaplig 
kunskap. För det tredje är policyanalysens syfte är att bidra till 
lösningen av policyproblem. För det fjärde menar Premfors att  
 
79. Ibid., sid. 11f. 
80. Ibid., sid. 168. 
81. Ibid., sid. 14. 
82. Ibid. 
83. Sandberg, Bo och Sven Faugert, a.a., sid. 17.
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policyanalysen som kunskapsfält struktureras bäst genom ett spe-
ciellt processperspektiv, vars huvudinslag är ambitionen att betrakta 
policyprocess och analysprocess som en integrerad helhet. För det 
femte menar Premfors att policyanalysen aldrig i sina intressanta 
yttringar är ”neutral expertkunskap”, utan en form för ideologi-
produktion i samhället som måste bygga på en genomtänkt och 
öppet deklarerad etik.84

 
Etik i Trafikanalys verksamhet

I den femte och sista punkten i Premfors definition av policyanalys 
menar han att ”[p]olicyanalysen är aldrig i sina intressanta yttringar 
’neutral expertkunskap’ utan en form för ideologiproduktion i sam-
hället. Den måste bygga på en genomtänkt och öppet deklarerad 
etik”.85 Premfors menar också att policyanalysen i sig ”i hög grad 
[kan] sägas vara en tillämpning av etiska principer på praktiska 
problem”.86 Finns det då någon sådan öppet deklarerad etik på 
Trafikanalys? 

 Etik syftar på ”uppsättningar av normativa regler för att lösa de 
värdemässiga dilemman som individer eller grupper konfronteras 
med”.87 Det akademiska tänkandet kring offentligt etos framhåller 
begrundan, samtal och rekonstruktion i relation till icke-givna, men 
ändå allmängiltiga, värden. Jenny Svensson menar dock att denna 
typ av process sällan återfinns i praktiken.88

 Förvaltningsetik kan också förstås som en managementidé som 
har fått stor spridning och numera finns i de flesta moderna sta-
ter.89 Idén innebär att stater bör ha kodifierade etiska system för 
sina anställda. I Sverige finns det exempelvis en gemensam värde-
grund för statsanställda, vilket kan ses som ett försök att skapa ett 
nedskrivet etiskt system för hela den statliga förvaltningen.90 Den 
svenska förvaltningsetiken – såsom den presenteras i värdegrunden 

84. Premfors, Rune, a.a., 1989, sid. 16f. 
85. Ibid. 
86. Ibid., sid. 168. 
87. Ibid., sid. 167. 
88. Svensson, Jenny, ”Offentligt etos”, i Casula Vifell, Åsa och Anders Ivarsson 
Westerberg (red.), I det offentligas tjänst. Nya förutsättningar för tjänstemannarollen, Malmö: 
Gleerups, 2013, sid. 101. 
89. Ibid., sid. 104.  
90. Den offentliga värdegrunden för de statsanställda, Stockholm: Kompetensrådet för 
utveckling i staten, 2012. 
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för statsanställda – är mycket starkt knuten till lagen. Svensson 
menar att den till och med är den samma som lagarna, framför allt 
regeringsformen, men även andra.91 Den offentliga värdegrunden för de 
statsanställda utgår från sex principer: 

Demokrati (den överordnade principen): all offentlig 
makt utgår  från folket
Legalitet: den demokratiska makten utövas under 
lagarna
Objektivitet, saklighet och likabehandling: alla 
är lika inför lagen
Fri åsiktsbildning: den svenska folkstyrelsen bygger 
på fri åsiktsbildning
Respekt: den offentliga makten ska utövas med 
respekt för människors frihet och lika värde
Effektivitet och service: verksamheten ska bedri-
vas så billigt som möjligt och med så hög kvalitet som 
möjligt med givna resurser92

Svensson menar att värdegrunden är problematisk på flera sätt. 
Dels menar hon att den inte ger någon vägledning för praktisk 
handling, dels att upplägget signalerar att svaren på etiska dilem-
man skulle stå att finna i lagen. Om lag och etik är samma sak, 
varför behövs i så fall etiken? Värdegrundspromemorian avslutas 
också med konstaterandet att principerna kan komma i konflikt med 
varandra och att de krav som principerna genererar på de statsanställda 
kan vara motstridiga. Det specificeras därefter att en viktig del av 
statsanställdas kompetens är att kunna hantera värdekonflikter av 
olika slag.93 Det mest problematiska är dock att värdegrunden (eller 
etiska koder såsom denna värdegrund) inte levererar de uppsätt-
ningar av normativa regler som de statsanställda behöver för att 
lösa de värdemässiga dilemman som de konfronteras med. Detta 
gör att det egentliga ansvaret för värdegrundsarbetet läggs ut på  
respektive myndighet - kanske till och med på de enskilda medarbe-
tarna - och att det egentligen inte finns en gemensam värdegrund  

91. Svensson, Jenny, a.a., sid. 102. 
92. Den offentliga värdegrunden för de statsanställda, Stockholm: Kompetensrådet för 
utveckling i staten, 2012. 
93. Svensson, Jenny, a.a., sid. 102. 
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för statsanställda. 

Vad diskuteras då på Trafikanalys? På Trafikanalys uppmärksam-
mas med jämna mellanrum det värdegrundsarbete som beskrivs 
ovan. En extern föreläsare med bakgrund på KRUS talade exem-
pelvis om offentligt etos i samband med personaldagar för hela 
myndigheten i december 2011. På ett avdelningsmöte för AGRA 
i februari 2014 diskuteras de sex principerna i Den offentliga värde-
grunden för de statsanställda och vad de kan innebära för Trafikanalys. 
Samtalet mynnade inte ut i någon djupare diskussion om värdemäs-
siga dilemman, utan underströk snarare de lagliga rättigheter och 
skyldigheter en statlig tjänsteman har. 

 I praktiken är de etiska problem som diskuteras ofta kopp-
lade till relationer till andra aktörer. Det kan handla om närhe-
ten till Näringsdepartementet: Hur nära Transportenheten kan 
Trafikanalys vara för att samtidigt kunna göra analyser som upp-
fattas som självständiga och har legitimitet? Hur involverad kan 
myndigheten vara i enhetens arbete, utan att förlora förmågan att 
tänka och formulera oss som en självständig myndighet? Även rela-
tionen till övriga myndigheter på transportområdet diskuteras ofta. 
Hur nära kan Trafikanalys samarbeta med de som ska följas, gran-
skas eller utvärderas? Och hur kan Trafikanalys följa, granska och 
utvärdera utan att riskera att slå sönder möjligheterna för framtida 
samarbeten? Här balanserar Trafikanalys hela tiden på en ganska 
skör tråd, där det handlar om att väga ord rätt och organisera arbe-
tet på ett sådant sätt att resultatet både uppfattas som självständigt, 
trovärdigt och med hög kvalitet och där goda relationer till både 
Näringsdepartementet och de övriga transportmyndigheterna be-
står. Det innebär att Trafikanalys inte kan använda exempelvis de 
tillvägagångssätt som Riksrevisionen använder i sina granskningar 
– de behöver ju inte samarbeta med den de granskar dagen därpå!

Miljön på Trafikanalys präglas dock av både den akademiska 
världen och av statsförvaltningen. Det vore därför fel att säga att 
det inte finns någon medvetenhet om att det finns värdemässiga 
dilemman som hela tiden måste hanteras. Tvärtom är nog med-
vetenheten om dessa förhållandevis hög – och hanteras i diskus-
sioner inom ramen för varje projekt och varje uppdrag. Premfors 
iakttagelse av att policyanalytikern i hög grad själv får formulera 
sina kriterier och att analytikerna både är ”sin egen moralfilosof  
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och sin egen politiker” stämmer således förhållandevis väl.94 En hel 
del av antagandena i Trafikanalys rapporter vilar också på politiska 
beslut om transportpolitiska mål och principer. De transportpoli-
tiska principerna är, beroende på hur de tolkas, ganska värdelad-
dade. Det specificeras t.ex. att kunderna skall ges stor valfrihet att 
bestämma hur de vill resa och hur en transport skall utföras, att 
beslut om transportproduktion bör ske i decentraliserade former, 
att samverkan inom och mellan olika trafikslag skall främjas, att 
konkurrensen mellan olika trafikutövare och transportalternativ 
skall främjas och att trafikens samhällsekonomiska kostnader skall 
vara en utgångspunkt när transportpolitiska styrmedel utformas.95 
Exakt hur avvägningarna ska göras mellan dessa principer, de trans-
portpolitiska målen och andra politiska mål finns ju inte nedskrivet. 
Det finns dock också tankar om att analysera hur olika perspektiv 
som planering respektive samhällsekonomi påverkar Trafikverkets 
roll som samhällsbyggare – vilket får ses som en ansats till en diskus-
sion om vilka grundläggande antaganden som görs och hur dessa 
påverkar resultatet. 

Vilka relevanta etiska frågor diskuteras inte på Trafikanalys? 
Grundantaganden och värdekonflikter på en djupare nivå ana-
lyseras och diskuteras sällan, även om det vilket nämndes ovan 
förekommer sådana ansatser. Grundantaganden utvärderas heller 
sällan, utan utvärderingarna utgår ofta från samma antagan-
den. Ett exempel är utvärderingen av marknadsöppningen för   
kollektivtrafik, där Trafikanalys utvärdering handlar mer om att   
besvara frågan om marknaderna öppnas på det sätt som det var 
tänkt (och om de inte gör det, varför inte? Vilka åtgärder krävs 
för att så ska ske?) än om att diskutera huruvida de teoretiska och 
politiska grundantaganden och argument som ligger till grund för 
marknadsöppningens genomförande verkar stämma – och om 
marknadsöppningen ger avsett resultat. Nu faller det sig naturligt 
att ett sådant ifrågasättande inte görs, eftersom Trafikanalys är re-
geringens myndighet och regeringen inte har efterfrågat en analys 
av dessa grundantaganden. Samtidigt gör detta att det är befogat  
att ställa frågan om staten verkligen kan utvärdera sig själv? Kan 
en stabsmyndighet utvärdera regeringens politik på ett trovärdigt    
 

94. Premfors, Rune, a.a., 1989, sid. 168. 
95. Prop. 2005/06:160, Moderna transporter, Stockholm: Regeringskansliet, 2006. 
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sätt? Mitt svar är att det inte är det Trafikanalys i huvudsak gör. 
Trafikanalys gör policyanalyser – och deltar i policyprocessens krets-
lopp. Genom Trafikanalys utvärderingar, analyser och utredningar 
tas nya förslag och förändringar av förslag fram. De nya förslagen 
bidrar till att policyprocessen fortsätter och tar på det sättet genom-
förandet av regeringens politik ett steg längre. Det handlar således 
om att möjliggöra genomförandet av demokratiskt fattade beslut. 

Slutdiskussion

Det är fredag eftermiddag. Regnet smattrar mot de stora fönster-
rutorna och mörkret sänker sig över Stadshusets torn. Idag har 
jag, tre kollegor, min chef  och generaldirektören snabbanalyserat 
aktuella strategiska frågor för de övriga transportmyndigheterna. 
Nästa vecka påbörjar vi analysen av årsberättelserna, också detta 
ur ett strategiskt perspektiv. Våra synpunkter ska kommuniceras 
direkt till myndighetshandläggarna. Arbetet med att analysera 
den japanska järnvägens organisering – och jämföra den med det 
svenska systemet får vila en vecka. Jag följer på avstånd policypro-
cessen och det politiska spelet om framtidens flygtrafiktjänst som 
nu förs på hög nivå. Och jag har noterat datumet då Statskontoret 
ska redovisa sitt uppdrag att ”analysera och bedöma under vilka 
förutsättningar fristående sektorsspecifika utvärderingsmyndig-
heter innebär en ändamålsenlig organisering av de statliga utvär-
deringsresurserna” i syfte att ge ”regeringen ett underlag för att   
vidareutveckla förutsättningarna för effektiv fristående ut-
värdering”.96

 Trafikanalys ägnar sig inte enbart åt effektiv fristående utvär-
dering. Trafikanalys utvärderar förvisso implementering av beslut, 
men inte uteslutande. Trafikanalys deltar i problemformulerande, 
utvecklar och värderar alternativ och gör nya alternativbedöm-
ningar och rekommendationer. Trafikanalys bidrar sedan till för-
verkligandet av intentionerna bakom de formella besluten, bland 
annat genom uppföljning och utvärdering.   

 Och Trafikanalys deltar också i nästa varv, vid en fortsättning, en 
förändring eller en avveckling av det som beslutats. Den som betrak-
tar Trafikanalys som en fristående utvärderingsmyndighet ser därför 

96. ”Uppdrag att analysera sektorsspecifika utvärderingsmyndigheter”, S2013/4538/
SFÖ, 2013-06-13, Stockholm: Regeringskansliet, 2013.
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inte helheten, utan missar policyanalysmyndigheten Trafikanalys. 
Och den som betraktar Trafikanalys, och övriga analysmyndigheter, 
som renodlade utvärderingsmyndigheter, riskerar också att missför-
stå dessa myndigheters relation till Regeringskansliet. Jag menar att 
vi ska betrakta dessa myndigheter som självständiga myndigheter 
– i den bemärkelsen som alla svenska myndigheter är självstän-
diga, men inte som ”fristående myndigheter” som fritt utvärderar 
vad regeringen gör. De bör inte heller betraktas som renodlade 
utvärderingsmyndigheter, utan som policyanalysmyndigheter (där 
utvärdering ingår), som förstärker Regeringskansliets analyskapa-
citet genom att bistå i analysen av svårhanterade policyproblem 
med att absorbera, bearbeta och förhålla sig till den omfattande 
information som finns att tillgå idag. 
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frÄndringsprocesser pÅ frvaltningsarenan

Offentlig förvaltning beskrivs ofta som byråkratiska organisationer 
som är svåra att förändra. Trots den vitt spridda bilden av förvalt-
ningens förändringsovillighet, så har det från 1970-talet fram till 
idag skett en betydande omvandling både i statlig och i kommunal 
förvaltning. Det har skett genom att myndigheters verksamhetsupp-
gifter förändrats, genom att nya principer, metoder och tekniker 
för organisering och styrning lanserats samt genom att gränserna 
mellan offentlig och privat verksamhet förskjutits.     

På ett allmänt plan kan förändringarna under de senaste 40 åren 
i offentlig förvaltning förstås som en modernisering där offentlig 
verksamhet anpassats till de föreställningar, normer och krav som 
varit dominerande i samhället. Sammantaget har utvecklingen 
medfört att offentliga myndigheter kommit att framstå som auto-
noma, rationellt styrbara organisationer med uppgift att tillhan-
dahålla tjänster riktade till specifika avnämargrupper. Idag finns 
en omfattande forskning, ofta sammanförd under beteckning New 
Public Management, som rör både idémässiga grunder, konkreta 
uttryck och de konsekvenser förändringarna fått.1     

I diskussionen om den offentliga förvaltningen får dagsaktuella 
frågeställningar ofta stor uppmärksamhet. Exempel är debatten 
om de konsekvenser som resultatinriktade styrmodeller fått inom 
sjukvård och skola.2 Men hur började det hela? Är de förändrings-
koncept som diskuteras idag nyheter, eller utgör de en del i en 
 
1. Christopher Pollitt and Geert Bouckaert (2011), Public management reform: A compar-
ative analysis: new public management, governance, and the neo-Weberian state (Oxford: Oxford 
University Press).
2. Se till exempel Maciej Zaremba (2013), Patientens pris: ett reportage om den svenska 
sjukvården och marknaden (Stockholm: Weylers Förlag).

Förändringsprocesser på förvaltningsarenan

Rolf Lind

B2_kap9__ rolf_lind.indd   155 2014-05-19   12:05:39



 rolf lind

långsiktig omvandling i den offentliga verksamhetens organisering 
och styrning? Går det i så fall att identifiera genom vilket slags me-
kanismer förändringarna kommit till stånd? Hur har de påverkat 
förvaltningens samhällsroll? Det är dessa frågor som diskuteras i 
det här kapitlet.

Moderna myndigheter

Avsaknaden av ett historiskt perspektiv på förändringsprocesser 
leder lätt till närsynthet, där både problemuppfattningar och 
lösningsförslag uppfattas som unika för sin tid. Föreställningarna 
om det särpräglade är dock ofta överdrivna. Med ett lite längre 
tidsperspektiv är det möjligt att visa att förändringar som idag 
framstår som nya inte alltid är det. Utgångspunkt för det här ka-
pitlet är därför ett tidigare publicerat arbete, Moderna myndigheter? 
Utvecklingstrender på förvaltningsarenan.3 Trots att det gått nästan 20 år 
sedan boken publicerades har den analys som presenterades fort-
farande relevans. Det gäller beskrivningarna av förändringarnas 
innehåll, de förändringsmekanismer som varit verksamma och 
förändringsprocessernas konsekvenser. 

En kurs med fokus på statlig förvaltning

Det underlag som låg till grund för boken förtjänar också att 
uppmärksammas. Det utgjordes nämligen av examensarbeten 
från den allra första omgången av magisterkursen i Offentlig politik 
och organisation (60 hp) vid Stockholms universitet. Den gavs med 
start läsåret 1993/94 av Statsvetenskapliga institutionen och hade 
Rune Premfors som kursföreståndare. Kursen gavs fram till och 
med 2006/2007 när den omvandlades till ett mastersprogram.   
   Tanken med magisterkursen var att skapa en ämnesövergripande 
utbildning med fokus på offentlig förvaltning, och då särskilt stat-
lig förvaltning. Uppläggningen var enkel. Kursen gick över ett 
läsår. Den första terminen bestod av två delkurser, en i ”Politik 
och förvaltning (15 hp)” med Rune Premfors som kursansvarig, 
samt en organisationsteoretiskt inriktad kurs ”Organisation och 
ledning i offentlig verksamhet, 15 hp” med mig som kursansvarig.   
 
 
3. Rolf  Lind (1996), Moderna myndigheter. Utvecklingstrender på förvaltningsarenan (Stock-
holm: Nerenius & Santérus Förlag).
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  Under den andra och avslutande terminen skrevs det avslu-
tande examensarbetet (15 hp). Uppsatsarbetet bedrevs parallellt 
med två delkurser om vardera 7,5 hp. Den ena var inriktad mot 
Förvaltningspolitik, den andra tematiskt inriktad.4 Uppsatserna 
skrevs inom ramen för ett gemensamt tema. Detta bestämdes i 
samråd med kursdeltagarna varje år. Första gången kursen gavs 
kom en majoritet av studenterna från organisationsfördjupningen 
på förvaltningslinjen som var under avveckling. Eftersom studen-
terna hade företagsekonomi som huvudämne i sin tidigare examen 
blev jag ansvarig för temakursen och uppsatserna det året. Det var 
också uppsatser som skrevs den första kursomgången som låg till 
grund för den bok som publicerades 1996.

En tanke med boken var att synliggöra den roll studenter har på 
den akademiska arenan. Att använda studenters magisteruppsatser 
som underlag var en utmaning. Inom ramen för det gemensamma 
temat, ”Identitetsförändringar i statlig förvaltning” behandlade 
uppsatserna antingen utvecklingen avseende en viss statlig myndig-
het, eller en funktionell aspekt i statlig verksamhet. Sammantaget 
gav uppsatserna därför en bred bild av förändringar inom den 
statliga förvaltningen. Men att i efterhand forma en helhet av ett 
relativt heterogent underlag var inte lätt. Det hade karaktär av att 
lägga pussel där framställningen byggde på uppsatser med relevant 
innehåll och tillräckligt hög kvalitet som jag hade tillgång till. 

Från ämbetsverk till förvaltningsföretag

De uppsatser som låg till grund för boken belyste förändringar av 
olika slag i den statliga förvaltningen, framför allt under 1980-talet 
och början av 1990-talet.5 Det är givetvis vanskligt att utifrån ett 
sådant sekundärmaterial ge en generaliserad bild av utvecklingen 
i ett så komplext organisatoriskt system som statlig förvaltning. 
Ändå gav uppsatserna en intressant bild av förändringar som 
skett. Det var också relativt lätt att tematisera dem med avseende 

4. Som förberedelse gjorde Rune Premfors och jag en studieresa till USA i februari 
1993 för att studera förvaltningsutbildningar, bland annat besökte vi Kennedy School 
of  Government på Harvard. Redan innan flygplanet lyfte från Arlanda hade vi dock 
enats om kursens uppläggning. Den främsta behållningen av resan var därför besöket 
vid Department of  Political Science, Yale University som under många år var Runes 
alternativa akademiska hemvist. Minnesvärt var samtalen med Robert Dahl och 
Charles Lindblom.
5. I boken presenteras uppsatserna som låg till grund för analysen mer utförligt.
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på tre huvudsakliga typer av förändringar – marknadstänkande, 
styrningsreformer och strukturanpassning. 

Den övergripande bild som framkom var att myndigheternas 
organisatoriska identitet hade förändrats. Från att ha varit äm-
betsverk i en sammanhållen statlig förvaltning hade myndigheter 
alltmer kommit att framstå som ”förvaltningsföretag”. I Moderna 
myndigheter sammanfattas utvecklingen i två kontrasterande, ide-
altypiska myndighetsroller. Den ena hade rötter i 1950/60-talens 
statliga förvaltning, medan den andra speglade tendenser som blev 
allt tydligare i början av 1990-talet. De kan beskrivas på följande 
sätt med avseende på förvaltningssystemets struktur, styrningsföhål-
landen och omvärldsrelationer:

Figur 1: Från ämbetsverk till förvaltningsföretag (Moderna myndigheter?, 1996, s. 145, beskrivningen 
är något modifierad) 

Av underlaget framgick också att förändringarna hade olika 
bakgrund. Vidare hade de kommit till stånd genom olika slags 
mekanismer och förändringarna hade skett på olika nivåer och i 
skilda sammanhang. Det är kring dessa frågor som diskussionen i 
det här kapitlet kretsar. Hur kan man karaktärisera förändringar 

Det traditionella ämbets-
verket

1950-talet

Den moderna förvaltningsorga-
nisationen

1990-talet

Förvaltningssystemets 
struktur

Centraliserat förvaltningssystem 
Mångfunktionella ämbetsverk
Statsmaktsorientering

Decentraliserat förvaltningssystem
Renodlade organisationer
Samhällsorienterade myndigheter

Styrningsförhållanden Förvaltningsövergripande admi-
nistrativa system
Input/resursstyrning
Detaljerade administrativa 
regelverk
Traditionell ämbetsmannaroll, 
unika anställningsförhållanden

Myndighetsspecifika administrativa 
system
Ekonomisk ramstyrning och resultat-
orientering
Medarbetar- och chefsroller knutna till 
specifika organisationer

Omvärldsrelationer Myndighetsutövning och ärende-
handläggning betonas
Produktions- och planerings-
tänkande
Generaliserad myndighetsroll

Serviceproduktion och avnämarfokus
Kund- och marknadstänkande
Profilering av enskilda organisationer
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av det slag marknadstänkande, styrningsreformer och strukturan-
passning utgör? 

I diskussionen uppmärksammas följande:

- Vilket slags organisatoriska förhållanden avsåg förändringarna
- Vad kännetecknade de drivkrafter och mekanismer varigenom för  

        ändringarna skett?
- Vilken funktion hade förändringarna för förvaltningssystemets    

        modernisering?

I huvudsak följer framställningen den ursprungliga texten. Vissa 
nedkortningar har gjorts, och texten har skrivits i imperfektum för 
att påminna om att den empiriska beskrivningen i huvudsak avser 
mitten på 1990-talet. Men mycket som gällde då, är aktuellt också 
idag. I några fall har därför beskrivningen och referenser komplet-
terats. I kapitlet beskrivs först de egenskaper som utmärker de tre 
olika typerna av förändringsprocesser. Sist i kapitlet presenteras en 
analytisk modell som sammanfattar egenskaper som utmärker de 
tre typerna av förändringsprocesser. 

Myndigheterna och marknadstänkandet

I början av 1990-talet blev marknadstänkandet allt tydligare inom 
offentlig förvaltning. Men helt nytt var det inte. Redan på 1950-ta-
let utgjorde nämligen aktiebolagsformen ett eftersträvat ideal för 
Vattenfallsverket6. Ett annat exempel är att Kronofogdemyndigheten 
i början av 1990-talet presenterade sig som en organisation som ver-
kar på en marknad, hade kunder och konkurrenter, och arbetade med 
tydliga servicemål för att hänga med ”när det brusar i samhället”.7  
  Metoder och begrepp hämtade från företagsvärlden utgjorde 
också en tydlig inspirationskälla i myndigheternas kvalitetsarbete.8  
 
  

6. Lovisa Hellström, En ny syn - ett nytt förhållningssätt? En studie av det statliga affärsverket 
(Magisteruppsats, Vt 1994).
7. Pia Henttonen, Exekutionsväsendet - en institutionell anpassning (Magisteruppsats, Vt 
1994).
8. Anne Perho, Kvalitet som identitetsformande process inom statsförvaltningen (Magisterupp-
sats, Vt 1994).
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Företagen och näringslivet utgjorde också förebild för införandet av 
controllers i resultatstyrda myndigheter.9 Uppdragsfinansiering av 
den statliga statistikverksamheten illustrerar också att metodermed 
rötter i företagsvärlden anammades inom förvaltningen. Hur kan 
man då karaktärisera den typ av förändringar som marknadstän-
kande utgör?

Marknadstänkandets organisatoriska uttryck

Marknadstänkande handlar främst om offentliga organisationers 
omvärldsrelationer. Det kom till uttryck i att affärsdrivande verk 
började ombildas till aktiebolag, och det blev allt vanligare att 
tala talar om kunder i stället för klienter eller avnämare. Även 
inom organisationer med tydliga inslag av myndighetsutövning 
(Kronofogden) samt myndigheter med normerande och sam-
hällsövervakande funktioner (Arbetarskyddsstyrelsen, Statens 
strålskyddsinstitut) började man tala om ”kunder”. Konkurrens och 
affärsmässighet sågs också allt oftare som lösningar på uppfattade 
problem med oklar effektivitet och bristande produktivitet. Den 
uppdragsstyrning som introducerades inom statistikverksamheten 
är också exempel på hur idéer om interna marknader gav upphov 
till ett slags kundtänkande inom förvaltningen.

Ett uttryck för marknadstänkandet var att begrepp och förhåll-
ningssätt med rötter i näringsliv och affärsföretag gjorde entré 
inom förvaltningen. För bolagiserade affärsverk var det ”affärer” 
och inte ”ärenden” man handskades med, ”monopol” byttes ut 
mot ”konkurrens” och ”likabehandling” ersattes med ”individuell 
service”. Även införandet av controllers som benämning på ekono-
mifunktioner är ett exempel på att förändringarna delvis handlade 
om nya ”etiketter” och benämningar.

Marknadstänkandet resulterade i att både verksamhetsformer 
och organisatoriska presentationer förändrades. Ett tydligt exempel 
är bolagiseringen av Vattenfall och flera andra affärsverk (Televerket 
och Posten). Samtidigt var huvuddelen av verksamheten och det 
statliga huvudmannaskapet oförändrad, åtminstone kortsiktigt. 
Dock innebar den nya verksamhetsformen att företagsledningen 
fick en allt friare ställning gentemot regering och riksdag. Det kan 

9. Erik Bjurström & Katarina Forsell, Att styra måttligt och räkna med förnuft. En studie om 
statlig Controlling (Kandidatuppsats, Vt 1993).
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illustreras av dagens diskussion om Vattenfalls expansion på den 
europeiska energimarknaden. 

Det blev också både lättare och viktigare för de bolagiserade 
verksamheterna att profilera sig som självständiga organisationer. 
På lite längre sikt har därför marknadstänkandet, vilket (del)pri-
vatiseringen av Telia och de förändringar som skett inom Posten 
visar, kommit att påverka verksamhetens omfång och karaktär. Det 
som för inte så länge sedan uppfattades som naturliga monopol, 
och som därför styrdes av specifika regelverk i statlig regi, har nu 
kommit att bolagiseras. 

Förändringar av det slag som kund- och kvalitetstänkande ex-
emplifierar handlar inte bara om retorik. De kan också vara en 
hävstång i organisatoriska omvandlingsprocesser. Nya presenta-
tioner leder nämligen till att en organisation uppfattas annorlunda 
av sin omvärld. Därmed riktas nya förväntningar på verksamhe-
ten. För att leva upp till den bild som skapats måste attityder och 
handlingsmönster inom myndigheten förändras. Försök att skapa 
en ny ”image” genom att hålla fram en ny och annorlunda profil 
gentemot omvärlden påverkar därför också verksamhetens innehåll. 

Förändringarnas drivkrafter och dynamik 

Genom marknadstänkandet övertog myndigheter egenskaper och 
attribut som kännetecknade (eller tillskrevs) en i samhället etablerad 
förebild. I sådana förändringar är imitation en viktig förändrings-
mekanism med flera intressanta egenskaper. Bland annat är de lätta 
att sprida; förändringar på ”pratnivån” åstadkoms ofta snabbare 
och enklare än i den ”konkreta” handlingsvärlden. Förändringar av 
organisatoriska presentationer är också svåra att motstå, särskilt om 
det gäller begrepp och idéer som ”ligger i tiden” och därför anses 
”självklara”. Däremot kan konsekvenserna av sådana förändringar 
vara oprecisa, eftersom det sker omtolkningar både i spridnings-
processerna och när nya förhållningssätt ska omsättas till konkreta 
handlingsrutiner. Introduktion av nya symboliska element ger också 
möjligheter till lärande och utveckling.10 

Bakom marknadstänkandet låg en förändrad syn på myndighe-
ternas uppgift och relevanta omvärld. Den innebär att myndigheters 

10. James G March (1976), The Technology of  Foolishness. Ur Pugh, D S (1985, ed), 
Organization Theory: Selected Readings (London: Penguin). 
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verksamhet inte uteslutande bedrivs med utgångspunkt i ett politiskt 
definierat samhällsuppdrag. I stället betonas att myndigheterna är 
serviceproducerande organisationer som ska tillgodose specifika 
avnämarbehov. Även om idéer av detta slag inte var helt nya, så 
växte de sig starka mot slutet av 1980-talet: ”Plötsligt fylldes al-
lehanda myndigheter, förvaltningar och ideella organisationer av 
företagandets retorik, och idén om marknadslösningar attraherade, 
och förförde, de mest tröga organisationer”.11

Ett exempel på tidsandans betydelse är Vattenfalls långvariga 
strävanden att ombildas till aktiebolag. Förslag på bolagisering 
hade nämligen diskuterats redan på 1950-talet, men det var först 
när en ny syn på den statliga affärsverksamheten vunnit acceptans 
i början på 1990-talet som en faktisk förändring blev möjlig. Det 
finns också andra exempel. Att ifrågasätta vikten av kundorientering 
och kvalitetsmätning till exempel låter sig knappast göras utan att 
man framstår som omodern och gammalmodig. Tillkomsten av 
statliga controllers, liksom användningen av uppdragsfinansiering 
utgjorde också förändringar av tidstypiskt snitt.

Det fanns också likheter i hur idéer om marknadstänkande och 
serviceorientering gjorde intåg i den statliga förvaltningen. Det 
skedde typiskt inte med utgångspunkt i centralt planerade och ut-
tänkta åtgärder. Marknadstänkandet under början av 1990-växte 
i stället fram talet genom att enskilda organisationer anammade 
det rådande modet. Under decennierna därefter har dock mark-
nadslösningar blivit vanliga inom flera samhällssektorer och även 
kommit att bli en integrerad del i förvaltningspolitiken.

Det var också organisationerna, eller snarare organisationsled-
ningarna, som var pådrivande. Till exempel hade Vattenfallsverket 
under lång tid eftersträvat bolagisering. Även genomslaget för kund- 
och kvalitetstänkandet handlade om enskilda organisationer, som 
utan formella krav hade anpassat sig till idéer och föreställningar 
som låg i tiden. Marknadstänkandet kan därför, i likhet med andra 
modebetonade förändringsprocesser, karaktäriseras som en löst 
kopplad spridnings- och tolkningsprocess på organisationsnivån som 
avspeglar idéströmningar i samhället i stort. Samtidigt bekräftades 
utvecklingen på myndighetsnivån av signaler från den politiska 
ledningen i budgetpropositioner och liknande sammanhang.

11. Anders Forssell (1992), Moderna tider i sparbanken (Stockholm: Nerenius & Santérus 
Förlag).
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Marknadstänkande och legitimitet

Förändringar av det slag som marknadstänkande utgör utspelas 
i ett gränsland mellan offentlig förvaltning och företagssektorn. 
Att det, alltsedan 1980-talet, varit företaget som tilldelats rol-
len som ”den vackra systern” och därmed utgjorde förebild och 
inspirationskälla framgick tidigt med all önskvärd tydlighet.12 
Marknadstänkandet är därför ett exempel på den företagise-
ringstrend som fått stort genomslag i offentlig förvaltning från 
1990-talet och framåt.13 Med det åsyftas att offentliga förvaltningar, 
genom att införliva egenskaper och attribut som förknippas med 
affärsföretag anpassat sig till organisatoriska normer och ideal 
som vid en viss tidpunkt framstår som dominerande i samhället.  
   Hur kan man då förklara att offentliga förvaltningar anam-
made idéer, metoder och organisatoriska former med rötter i före-
tagsvärlden? Svaret hänger samman med att modet manifesterar 
idéer, normer och förhållningssätt som vid en given tidpunkt har 
hög acceptans i samhället. Det gör modets idéer attraktiva för 
organisationer som, likt offentlig förvaltning, befann sig i en legiti-
mitets- eller identitetskris där ”de gamla formerna måste ges ett nytt 
innehåll”14. Marknadstänkandet är därför uttryck för den offentliga 
förvaltningens strävanden att öka sin legitimitet.   

Legitimitet är särskilt viktigt för organisationer som verkar i 
en ”institutionellt tät” omvärld.15 Där blir omvärldens normer, 
föreställningar och andra symboliska element avgörande för or-
ganisationens överlevnad. Än viktigare blir det för organisationer 
som bedriver en verksamhet vars resultat är svåra att mäta. Där 
krävs andra åtgärder, till exempel genom anpassning av formell   
 
12. Barbara Czarniawska (1985),Förvaltningschefer - politiker eller ledare? Ur Nils 
Brunsson, red. (1985), Politik och ekonomi. En kritik av rationalitet som samhällsföreställning 
(Doxa ekonomi, Lund).
13. Nils Brunsson (1991), Politisering och företagisering - om institutionell förankring 
och förvirring i organisationernas värld. Ur Göran Arvidsson & Rolf  Lind, red., 
(1991): Ledning av företag och förvaltningar. Förutsättningar, former, förnyelse. (Stockholm: SNS 
Förlag). Anders Forssell & David Jansson (2000), Idéer som fängslar – recept för en offentlig 
reformation (Stockholm: Liber).
14. Barbara Czarniawska-Joerges (1992), Styrningens paradoxer. Scener ur den offentliga 
verksamheten (Stockholm: Norstedts Juridikförlag), s. 252.
15. P O Berg & Christer Jonsson (1991), Strategisk ledning på politiska marknader. Opini-
onsbildning och intern förankring i förvaltningar och folkrörelseorganisationer (Lund: Studentlit-
teratur), s. 160.
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struktur, processer eller ideologier som synliggör att organisationen  
lever upp till omvärldens krav och därigenom påvisa organisatio-
nens  existensberättigande.16 Organisationer som, likt stora delar 
av offentlig förvaltning, verkar i en institutionellt tät miljö och vars 
resultat samtidigt är oklara eller svårmätbara, blir därigenom sär-
skilt benägna att anamma organisatoriska moden för att förbättra 
sin image och renommé. 

Rationella styrningsreformer

Den statliga förvaltningen har också berörts av förändringar av 
ett annat slag, med annat ursprung och innehåll än trender och 
moden i samhället. Ett område där det under årens lopp ständigt 
skett förändringar är styrningsrelationen mellan departement 
och myndigheter. Utvecklingen har inneburit en betydande 
avreglering och decentralisering, där den detaljerade och input-
inriktade förvaltningsstyrning som dominerande fram till mitten 
på 1960-talet ersattes av nya, resultatinriktade styrformer. Det 
har skett genom administrativa reformer, det vill säga ”medvetna 
förändringar av organisationers former, deras strukturer, arbetssätt 
eller ideologier i avsikt att förbättra deras beteende och resultat”.17    
 Styrningsreformer avser förvaltningsinterna förhållanden, i många 
fall av förvaltningsövergripande slag. Det gäller inte minst budget-
dialogen mellan myndigheter och statsmaktsnivå. Särskilt under 
1990-talet kom frågor kring myndigheternas resultat att bli allt 
mer fokuserade, och den statliga budgetprocessen reformerades i 
flera omgångar genom att ökad vikt lades vid ekonomiska styrtek-
niker.18 Samtidigt decentraliserades ansvaret för hur myndigheterna 
uppnår sina mål. Även förändringar inom andra områden innebar 
decentralisering av ansvar och befogenheter till myndighetsnivån. 

Det gäller bland annat personalfrågor där myndigheterna fick 

16. John W Meyer & Brian Rowan (1977), Institutionalized Organizations: Formal 
Structure as Myth and Ceremony. Ur Powell, W W - DiMaggio, P J, eds. (1991), 
The New Institutionalism in Organizational Analysis (Chicago: The University of  Chicago 
Press). 
17. Nils Brunsson & Johan P Olsen (1990), Kan organisationsformer väljas? Ur Nils 
Brunsson & Johan P Olsen, red., (1990), Makten att reformera (Stockholm: Carlssons), s. 
11.
18. Elisabeth Öster, Förvaltningens identitet och resultatstyrningsidéernas framväxt (Magister-
uppsats, Vt 1994).
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ökad självständighet.19 Ytterligare ett exempel var statistikområdet, 
där nya principer för medelstilldelning introducerades baserad på 
en beställar-utförar-modell.20

Men också andra förändringar berörde indirekt styrningsfrågor. 
Till exempel innebar Vattenfalls bolagisering att beroendet till 
statsmakten minskade. För en myndighet som Kommerskollegium, 
gick däremot utvecklingen i motsatt riktning; i rollen som stabs-
myndighet kom verket att knytas närmare sin ”uppdragsgivare”, 
det vill säga regeringskansliet. Hur kan man då karaktärisera de 
förändringar som skedde i formella styrarrangemang?

Styrningsreformernas organisatoriska uttryck 

Styrningsreformer handlar om former för och innehållet i rela-
tionen mellan den styrande nivån (regeringskansliet) och förvalt-
ningsnivån (myndigheterna). I huvudsak var det två slags frågor 
som berördes; antingen övergripande styrarrangemang av formell 
art, eller organiseringsgrund för enskilda myndigheter. I det första 
avseendet berördes hela det statliga förvaltningssystemet på ett 
likformigt sätt. Ett tydligt exempel var förändringarna i den statliga 
budgetprocessen i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet.21 
De följdes senare av flera förändringar där resultatorienteringen 
betonades allt starkare.22

Utmärkande för styrningsreformerna var att de hade ett kon-
kret innehåll, de avsåg förändringar i administrativa rutiner och 
procedurer. Samtidigt innebar de att nya idéer om hur styrningen 
skulle utformas introducerades. Två återkommande och samman-
länkade idéer kunde urskiljas: det handlade om att decentralisera 
ansvar till myndighetsnivån samt att mäta produktionen. Den 
decentralisering som skedde inom olika funktionella områden som 
ekonomi, personal och lokalförsörjning innebar att myndigheternas  

19. Susanne Lundblad, Den statliga personalpolitiken - dess förutsättningar, innehåll och konse
kvenser för konstruerandet av en ny myndighetsidentitet (Magisteruppsats, Vt 1994).
20. Anneli Lindblom, Det förvaltningspolitiska kretsloppet - en identitetskonstruerande process? 
(Magisteruppsats, Vt 1994).
21. Riksrevisionsverket (1994), Den statliga budgetprocessen och resultatstyrningen. En beskriv-
ning av en reform. RRV 1994:32. 
22. Göran Sundström (2003), Stat på villovägar: resultatstyrningens framväxt i ett historisk-in-
stitutionellt perspektiv, ak. avh., (Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms 
universitet). 
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handlingsmöjligheter ökade.

Förändringarna i formella styrarrangemang hade alltsedan 
programbudgetutredningens betänkande från slutet av 1960-ta-
let medfört att statliga myndigheter alltmer tydligt betraktades 
som (service)producerande organisationer med uppgift att åstad-
komma specifika, helst mätbara, resultat. En konsekvens var att 
ekonomiskt inriktade styrtekniker – kvantifierad återrapportering 
av myndigheternas resultat, uppdragsfinansiering, ökad använd-
ning av internprissättning samt köp/säljsystem – fick allt större 
betydelse. Förändringarna kan därför ses som uttryck för föränd-
rade styrambitioner vad gäller styrningens tyngdpunkt (decentra-
lisering), form (kvantifiering) och tidsorientering (resultatstyrning). 
 
Förändringarnas drivkrafter och dynamik 

Reformer uppfattas ofta som rationellt utformade lösningar 
på specifika administrativa och organisatoriska problem. Med 
grund i en rationalistisk och instrumentellt orienterad tankefigur 
beskrivs reformer därför ofta som en process där olika etapper 
följer på varandra i en logisk kedja: från problemformulering via 
utredning och beslut, till implementering som i sin tur resulterar 
i avsedda effekter. Men det finns inte alltid överensstämmelse 
mellan hur reformer presenteras, formella beslut varigenom de 
auktoriseras som officiell handlingslinje, eller deras faktiska till-
lämpning. Därför finns det anledningen att vara skeptisk till ett 
sådant ”rationalistiskt” synsätt på reformprocessers dynamik.   
  De styrningsreformer som exemplifierats (förändringar i bud-
getprocessens utformning, personalansvar, organiseringsgrund) 
medförde inte att de frågor som reformerna avsåg kunde avföras 
från agendan. Tvärtom tycks de problem som reformerna avsåg 
att lösa ha aktualiserats igen efter en tid; om dock i en lite annor-
lunda skepnad. Det förklaras av att de frågor reformerna avsåg 
– avvägningen centralisering/decentralisering, input/outputstyr-
ning – har karaktär av ”wicked problems”.23 Det handlar med 
andra ord om problem som ”måste hanteras”, men som saknar 
entydiga och stabila lösningar. Reformer får därför ofta karaktär 

23. Michael M. Harmon & Richard T. Mayer (1986), Organization Theory for Public 
Administration (Boston: Little, Brown and Company), s. 9. Rittel, H. and M. Webber 
(1973), “Dilemmas in a General Theory of  Planning”, Policy Sciences 4:155-69.
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av utvecklingsförlopp – reformprocesser – där mer eller mindre 
”eviga” frågor av administrativ och organisatorisk art hanteras med 
viss periodicitet. Administrativa reformer kom under 1980-talet 
att betraktas som naturliga och vanligt förekommande inslag i 
offentlig verksamhet.24 En del forskare menade till och med att 
reformer hade blivit så vanliga att de utgjorde ett slags rutin som 
står för stabilitet snarare än förändring.25 Ett uttryck för den kon-
tinuitet som kännetecknar reformprocesser är att de idéer som 
lanserades vid olika tidpunkter påminde om tidigare reformförsök. 
Ett tydligt exempel är förändringarna inom budgetområdet, där 
resultatstyrning under 1990-talet kom att ersätta tidigare använda 
benämningar (programbudgetering, treårsbudgetering), samtidigt 
som förändringarna idémässigt hade ett likartat innehåll. Även dis-
kussionen kring statistikverksamhetens organisation, liksom andra 
organiseringsfrågor som rör kompetensfördelningen i den statliga 
förvaltningen, avspeglar en pendelrörelse kring vissa återkommande 
problem.

 Reformprocesser får därför karaktär av idémässiga kretslopp, 
där lösningar återanvänds. Sannolikt förstärks reformprocessernas 
”kretsloppskaraktär” av att de är utdragna i tiden. Därigenom 
suddas minnet av tidigare ”misslyckade” lösningsförsök ut; ”or-
ganisatorisk glömska” är något som underlättar lanseringen av 
nya reformer.26 De förändringar som skedde i myndighetsstyr-
ningen under början av 1990-talet har också senare återkommit i 
diskussionen om förändringar i den statliga förvaltningsstyrning-
en.27 Styrningsreformer hänger nära samman med utvecklingen 
inom det statliga förvaltningssystemet. Framför allt reformer av 
generell art hade tydligt ursprung på central nivå. De avspeglade 
också förskjutningar i administrativa ideologier, det vill säga gene-
rella idéer om förvaltningsstyrningens utformning som utvecklades 
i början av 1990-talet. Bakgrund var uppfattningen att den tidigare, 
detaljerade och input-orienterade myndighetsstyrningen måste   
ersättas av nya styrformer. Den nya styrningsfilosofin, med fokus på   
 
24. Gerald E Caiden (1991), Administrative Reforms Comes of  Age (Walter de Gruyter, 
Berlin).
25. Brunsson, Nils (1990), Reformer som rutin. Ur Brunsson & Olsen, 1990.
26. Brunsson 1990, s. 36. 
27. Sundström 2003.

B2_kap9__ rolf_lind.indd   167 2014-05-19   12:05:40



 rolf lind

decentralisering, kvantifiering och resultatmätning, som introdu-
cerades var därför inte uttryck för minskade styrambitioner från   
statsmakternas sida, utan snarare ansträngningar att ”styra på ett 
bättre sätt”.  Det fanns också exogena drivkrafter bakom föränd-
ringarna. Inte minst viktigt är att teknisk utveckling hade gett nya 
möjligheter att utforma decentraliserade administrativa system, 
till exempel inom ekonomistyrningsområdet. Förändringarna i 
statistikverksamhetens organisering var också beroende av både 
teknologisk utveckling och förvaltningspolitiska idéströmningar. På 
samma sätt var bolagiseringen av Vattenfall (och andra affärsverk) 
inte bara en följd av ideologiskt förankrade renodlingssträvanden 
utan också förändrade teknologiska verksamhetsförutsättningar. 

I reformprocesser har offentliga utredningar alltid varit en viktig 
arena där förändringar förbereds. Det gällde inte minst generella 
styrningsreformer, exempel är programbudgetutredningen28 och 
verksledningskommittén29. Det gäller även valet av organiserings-
lösning för statistikproduktionen och beslutet om bolagisering av 
Vattenfall. Utredningarnas betydelse låg i att problem fokuserades 
och att lösningsförslag formuleras. Men det fanns också, framför 
allt vad gäller förändringarna i den statliga budgetprocessen och 
annan ekonomisk styrning, centrala aktörer som under 1990-talet 
gav reformprocesserna riktning och kraft. Viktiga reformmakare 
var Statskontoret, Ekonomistyrningsverket och Riksrevisionsverket. 
De påverkade både genom att utforma de formella regelverken, 
samt genom att sprida den administrativa ideologi som låg bakom 
i reformerna. 

Även om den förändrade förvaltningsstyrningen lanserades 
genom utredningsväsendet och formellt beslutade reformer, var 
de också beroende av de administrativa moden och synsätt. Det 
gäller till exempel marknadsinriktade reformer som myndigheters 
möjligheter att ta lån via Riksgäldskontoret och den avreglerade 
lokalförsörjningen. Det hänger också samman med att det i sam-
hället finns ett stort utbud av generaliserade organisationskoncept, 
i form av idéer som rör styrning, ledning och lämpliga organi-
seringsformer, som via olika kanaler influerar såväl privata som  
 

28. SOU 1967: 11-13, Programbudgetering.
29. SOU 1985:40, Regeringen, myndigheterna och myndigheternas ledning. Verksledningskommit-
tén.
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offentliga organisationer.30 De generella styrningsreformerna 
ställde krav på fortsatt utvecklingsarbete på myndighetsnivån. Den 
decentralisering som reformerna var uttryck för, innebar därför att 
myndigheterna fick en allt viktigare roll för att omsätta generella 
riktlinjer i organisationsspecifika lösningar. Det illustrerar att styr-
ningsreformer, i likhet med den generella förvaltningspolitiken, 
sällan är politiskt kontroversiella. I stället är det den administrativa 
nivån, ofta i ett nära samspel mellan departement, stabsmyndig-
heter och fackmyndigheter, som formar reformprocessers innehåll 
och förlopp. 

Reformsträvanden och rationalitet

Hur kan man förklara att administrativa och organisatoriska re-
former, både under 1990-talet men också senare, kom att avlösa 
varandra i en till synes aldrig sinande ström? Ett svar är att refor-
mer inte enbart är ett sätt att implementera konkreta lösningar på 
uppfattade problem. Genom att påverka dominerande synsätt på 
myndigheters roll och funktionssätt är reformsträvanden också iden-
titetsskapande.31 I långsiktiga förändringsprocesser har reformer 
därför en viktig funktion som ”kulturbärare”, de bidrar till att sprida 
och befästa en viss administrativ ideologi. I ett sådant perspektiv 
kan reformprocesser förstås som ”en slags kulturstrid om normer, 
verklighetsuppfattningar och legitimitet ... [som]... präglas av att 
mål och preferenser bildas och ändras mer än av att förutbestämda 
mål omsätts i ändrade strukturer och processer”.32                    
   Vad utmärkte då den administrativa ideologi som förmedlades 
i reformprocesserna i mitten av 1990-talet? Framför allt var de 
uttryck för försök att tydliggöra gränsen mellan politisk och admi-
nistrativ nivå. Det innebar att myndigheterna inom fastlagda mål 
och ramar fick vidgad handlingsfrihet – men också ökat ansvar 
för sin verksamhet. Bakom förändringar av detta slag låg föreställ-
ningar om det möjliga och det önskvärda i att skilja politik från 

30. Kjell Arne Rövik (1998), Moderna organisationer: Trender inom organisationstänkandet vid 
millennieskiftet (Stockholm: Liber), Kjell Arne Rövik (2008), Managementsamhället. Trender 
och idéer på 2000-talet (Stockholm: Liber).
31. Bengt Jacobsson (1994), Reformer och organisatorisk identitet. Ur Bengt Jacobs-
son, red., (1994), Organisationsexperiment i kommuner och landsting. (Stockholm: Nerenius & 
Santérus Förlag).
32. Brunsson & Olsen 1990, s. 23.
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administration, värde från fakta, mål från medel. De administra-
tiva styrningsreformerna har därför bidragit till en utveckling där 
myndigheter utifrån mål-medel-baserade överväganden, det vill 
säga en administrativ rationalitet, ska verkställa politiskt fastlagda 
mål. Styrningsreformer kan därför ses som uttryck för en strävan 
att särskilja olika slags handlingsrationaliteter från varandra; å 
ena sidan en substantiell rationalitet, där frågor om verksamheters 
grundläggande värden är centrala och som behandlas på politisk 
nivå, från en instrumentell rationalitet som fokuserar effektivitet. 
Effektivitetsvärden är naturligtvis viktiga. Men de kan stå i konflikt 
med andra värden som är viktiga i offentlig verksamhet, inte minst 
normer som demokratisk styrbarhet, offentlig etik och rättsäker-
het, och medföra att dessa får mindre betydelse i överväganden på 
administrativ nivå.33 

Förvaltningssystemets strukturanpassning

Organisationer berörs ständigt av förändringar. Det kan vara mo-
den som påverkar organisationers presentation och förhållningssätt 
gentemot omvärlden, eller administrativa reformer som innebär 
att formella styrarrangemang och principer för organisering för-
ändras för att åstadkomma mer effektivt fungerande verksamheter. 
Samhällsutvecklingen har också kontinuerligt medfört förändringar 
i förvaltningssystemets struktur och organisering. Det hänger sam-
man med att de val som görs beträffande den offentliga förvaltning-
ens organisering visar hur politiker tolkat olika samhällsproblems 
betydelse.34 Strukturfrågor är viktiga eftersom politik kan förstås 
”som en verksamhet som går ut på att få upp ett problemområde 
på den offentliga dagordningen, få det accepterat som ett bindande 
offentligt ansvar och få en kontinuerlig och rutinmässig problemlös-
ning organiserad kring det”.35 
   Flera förändringar av strukturell art kan exemplifiera. För 
Kommerskollegiums del innebar till exempel 1950- och 1960-talens 

33. Lennart Lundquist (1994), Statsvetenskaplig förvaltningsanalys. Problem, trender och 
program (Lund: Studentlitteratur).
34. Simon Andersson, Anders Mellbourn & Ingemar Skogö (1978), Myndigheten i 
samhället. Problem och utvecklingslinjer i statsförvaltningen (Stockholm: Liber).
35. Tom Christensen, Per Laegreid, Paul G. Roness & Kjell Arne Rövik (2005), Orga-
nisationsteori för offentlig sektor (Stockholm: Liber), s. 27.
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ekonomiska tillväxt att verksamhetsgrenar bröts ut och ombildades 
till nya, fristående myndigheter.36

Under samma period fick den kommunala nivån allt viktigare 
uppgifter i det framväxande välfärdssamhället. Tillsammans med 
en allmän tendens till decentralisering under 1970- och 1980-talen, 
kom det att få betydande konsekvenser för den regionala statsför-
valtningens struktur och arbetsuppgifter.37 Med början på 1990-talet 
fick internationella förhållanden, framför allt Sveriges medlemskap 
i EU, också ökande betydelse för både enskilda myndigheter och 
statsförvaltningen i sin helhet.38 

Även förändringarna i den statliga statistikverksamhetens orga-
nisering påverkades av exogena förhållanden (informationstekno-
logi), och bolagiseringen av Vattenfall är exempel på strukturella 
förändringar påverkas av att nya idéer och synsätt fått genomslag. 
Hur kan man då karaktärisera förändringar där myndigheters 
roller och verksamhetsuppgifter anpassas till utvecklingen inom de 
samhällsområden verksamheterna avser? 

Strukturanpassningens organisatoriska uttryck

Strukturanpassning handlar i första hand om en förändrad kompe-
tensfördelning i förvaltningssystemet, både vertikalt och horisontellt. 
I den horisontella dimensionen innebar förändringarna under 
1990-talet förskjutningar i arbetsfördelningen mellan myndigheter. 
Ett tydligt exempel är att flera verksamheter som utgjorde funktio-
ner inom Kommerskollegium ”knoppades av” till nya, självständiga 
myndigheter (Sjöfartsverket, Statens industriverk, med flera) under 
perioden 1950 – 1980. Det finns också exempel på att verksamheter 
som tidigare var utspridda på flera förvaltningsorgan sammanfördes 
i nybildade och mer integrerade organisatoriska enheter, något som 
utvecklingen inom länsstyrelserna och bildandet av SCB illustrerar.   

I den vertikala dimensionen avsåg förändringarna kompetensför-
delningen mellan olika administrativa nivåer. Under 1960/70-talen 
gällde avvägningen framför allt relationen mellan statlig och kom-

36. Per Aldskogius, Organisatoriska förändringar som identitetskonstruktion (Magisteruppsats, 
Vt 1994).
37. Clas Heinegård, Länsstyrelsen - central agent och regional aktör! En uppsats om föreställ-
ningar, handlande och identitet (Magisteruppsats, Vt 1994).
38. Johan Tannlund, Europeiseringen av myndigheterna - konsekvenser som strategisk och insti-
tutionell anpassning (Magisteruppsats, Vt 1994) samt Filip Tangen, Internationalisering & 
styrning - en komparativ studie av sex myndigheter (Magisteruppsats, Vt 1995).
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munal nivå. Från 1990-talet är det balansen mellan nationellt och 
överstatligt beslutsfattande som kommit att påverkas till följd av 
Sveriges EU-anslutning. Även bolagiseringen av affärsverk har inne-
burit en ändrad kompetensfördelning genom att de som aktiebolag 
fick ökad autonomi i förhållande till både regering och riksdag.

Förändringar i förvaltningssystemets struktur påverkade därför 
myndigheternas roller och verksamhetsinriktning. I flera fall tonades 
myndighetsrollen, präglad av ärendehandläggning och regelföl-
jande, ned. Till exempel fick länsstyrelserna redan under 1970-talet 
en alltmer aktiv roll i relation till kommuner och näringsliv för 
regionala utvecklingsfrågor. För Kommerskollegiums del innebar 
förändringarna att myndighetens kontaktytor i samhället vidgades 
och att expertrollen betonades. Europeiseringen medförde också en 
förskjutning i myndigheternas roller och kontaktnät, med konse-
kvenser inte bara för enskilda myndigheter utan också den svenska 
förvaltningsmodellen.39 I takt med att myndigheternas orientering 
och kopplingar till aktörer utanför det statliga förvaltningssystemet 
stärktes innebar strukturanpassningen därför försvagning av myn-
digheternas band till den centrala statsmakten.

Förändringarnas drivkraft och dynamik

Ändrade samhällsförutsättningar kan inte alltid hanteras inom 
ramen för den rådande förvaltningsorganisationen, vilket tvingar 
fram förändringar i förvaltningssystemets organisering. Drivkraf-
terna är varierande. Det kan handla om samhällsekonomisk till-
växt, förskjutningar mellan statlig och kommunal nivå (länsför-
valtningen), eller internationella förhållanden (EU-anslutningen). 
Även teknologisk utveckling inom specifika samhällssektorer (SCB) 
spelar roll. Omvärlden påverkar också i form av en förändrad syn 
på offentlig verksamhet, något som renodlingssträvanden och bo-
lagiseringen av Vattenfall illustrerar. Drivkrafterna bakom struk-
turförändringar varierar över tid. Ett exempel är att förändringar 
i Kommerskollegiums verksamhet hängde samman med såväl den 
offentliga sektorns expansion, utvecklingen på den internationella 
arenan och förvaltningspolitiska idéströmningar.

     

39. Se till exempel Bengt Jacobsson & Göran Sundström (2006), Från hemvävd till 
invävd: europeiseringen av svensk förvaltning och politik (Stockholm: Liber).
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Det fanns även multipla drivkrafter bakom bolagiseringen av 
Vattenfall och andra affärsverk: teknologisk utveckling som med-
förde att affärsverkens ställning som naturliga monopol luckrades 
upp. Även förvaltningspolitiska renodlingssträvanden påverkade.
Det finns därför inget entydigt centrum som ger strukturanpass-
ning en specifik riktning. I stället växer denna fram som resultat av 
flera, exogena och löst kopplade omvärldsförändringar. Förloppen 
har karaktär av ”tunga trender som ger utvecklingen riktning utan 
att de är resultat av någon enskild reformgrupps intentioner”.40 
Förändringarna får, som det förefaller, också irreversibla konse-
kvenser för berörda verksamheter. Har en viss (strukturell) lösning 
en gång valts, tenderar den att bli bestående. På det sättet har 
processerna karaktär av ”reaktiv organisering”. Med detta begrepp 
markeras att förhållanden av strukturell art utgör en beroende 
variabel som formas i relation till utvecklingen inom den domän 
en organisation verkar.

Till skillnad från både marknadstänkande och styrningsreformer 
har strukturanpassning en tydlig koppling till skeenden på politisk 
nivå. Myndigheternas europaorientering, som växte fram under 
1990-talet, var uppenbart en följd av politiska beslut. Ett annat 
exempel är förändringarna i den regionala statsförvaltningen, där 
ett flertal politiskt sammansatta utredningar och beredningar hade 
viktiga roller för omorienteringen i länsförvaltningens samhällsroll. 
Men det finns även andra exempel som visar att organisatoriska 
förändringar på myndighetsnivån är konsekvenser av skeenden på 
politisk nivå. Att Kommerskollegiums arbetsuppgifter inom det 
industripolitiska området fördes över till ett nybildat verk, hängde 
nära samman med inrättandet av ett nytt departement med ansvar 
för dessa frågor.41

Strukturanpassning utmärks också av att det är fråga om långva-
riga förlopp som präglas av trögheter och stegvisa förändring. Det 
illustreras av Kommerskollegiums omvandling från ämbetsverk till 
expertmyndighet där verksamhetsgrenar under en period av 40 år 
bröts ut från verket och fördes över till nybildade myndigheter. På 
samma sätt har den regionala statsförvaltningens organisation stän-
digt varit föremål för diskussion och förändring. Även Vattenfalls 

40. Brunsson & Olsen, 1990, s. 22.
41. Bengt Jacobssson (1984), Hur styrs förvaltningen: Myt och verklighet kring departementens 
styrning av ämbetsverken (Lund: Studentlitteratur).
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omvandling från affärsverk till aktiebolag skedde i flera etapper. Det 
torde också stå utom allt tvivel att europeiseringen är en process som 
kommit att få både långsiktiga och genomgripande konsekvenser 
för den offentliga förvaltningens struktur och funktionssätt. 

Strukturanpassning och funktionalitet 

Strukturella förändringar i förvaltningssystemet utspelas i en bred 
samhällskontext. De berör myndigheternas verksamhetsuppgifter 
och gränser gentemot omgivande samhällssystem, funktionellt och 
hierarkiskt. Både interna och externa gränser har etablerats genom 
att man formulerat och med tiden fått politisk acceptans för vissa 
idéer och föreställningar om ett verksamhetsområdes innehåll: vad 
är det för problem en viss typ av förvaltningsorgan ska hantera, 
och hur ska verksamheten avgränsas från andra samhällsaktörer?  

Strukturanpassningen har inneburit en tydlig tendens till att ett 
centraliserat och sektoriserat förvaltningssystem utvecklats i rikt-
ning mot ett decentraliserat och löst kopplat system bestående av 
relativt fristående organisationer. Enskilda myndigheter kom därför 
att få allt självständiga roller inom sina verksamhetsområden. För 
Kommerskollegiums del innebar utvecklingen att verkets breda och 
myndighetsinriktade arbetsuppgifter avseende olika näringsgrenar 
reducerades. I stället betonades specialistrollen allt mer. I den stat-
liga länsförvaltningen integrerades tidigare fristående verksamheter, 
samtidigt som länsstyrelsen alltmer kom att inta rollen som aktör 
på den regionala arenan. 1990-talets begynnande europeiseringen 
innebar att utvecklingen i Bryssel blev allt viktigare för såväl myn-
digheter som departement.

Strukturanpassningen uttrycks i form av förändrade gränser, så-
väl vad gäller verksamhetsuppgifter som förvaltningsorganens roller 
och relationer till andra aktörer inom berörda samhällsområden. 
Genom att svara an mot en ständigt pågående samhällsomdaning 
har förändringarna bidragit till en förvaltningsstruktur präglad av 
funktionalitet i relation till de samhällssystem som verksamhets-
uppgifterna avser. 

Effektivitet förknippas vanligen med organisationers resultat, det 
vill säga hur väl resurser används för att uppfylla angivna målDetta 
är ett synsätt på effektivitet som i första hand är relevant när orga-
nisationer svarar för väl definierade uppgifter, och när resultaten 
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är mätbara. Dessa villkor är sällan uppfyllda för offentliga organi-
sationer. Ofta är verksamheternas ”sluteffekter” ett resultat av flera 
samverkande faktorer, och det är många gånger svårt att kvantifiera 
resultaten på ett enkelt och entydigt sätt. Eftersom offentlig verk-
samhet bedrivs med utgångspunkt i ett samhällsuppdrag, samtidigt 
som utfallet påverkas av utvecklingen i en vidare samhällskontext, 
kan förvaltningssystemets ändamålsenlighet inte enbart avläsas i 
form av snävt definierade resultat. I stället är förvaltningens kapa-
citet till strukturell anpassning av stor betydelse för dess bidrag till 
utvecklingen i olika samhällssystem. 42

Förändringsskapande processer 

Diskussionen i föregående avsnitt har gett en bild av de förändringar 
som skett i det statliga förvaltningssystemet, och de processer varige-
nom förändringarna kommit till stånd. Går det då att urskilja några 
övergripande mönster i förändringar av det slag som marknadstän-
kande, styrningsreformer och strukturanpassning utgör, och vilka 
konsekvenser de fått? I den sammanfattande karaktäristiken utgår 
jag från de analysteman som diskuterats: förändringarnas organi-
satoriska uttryck, förändringsprocessernas drivkrafter och dynamik, 
samt den funktion förändringar haft och de konsekvenser de fått. 

Marknadstänkande, styrningsreformer och strukturan-
passning

De förändringsskapande processerna skiljer sig, för det första, med 
avseende på vilket slags organisatoriska förhållanden de avsett. Vad 
gäller marknadstänkande är det myndigheternas omvärldsrelationer 
och förhållningssätt till avnämare/klienter som förändrats. Det 
har kommit till uttryck i nya organisatoriska presentationer och en 
modifierad retorik. 

Styrningsreformer handlar däremot främst om relationen mellan 
den centrala statsmaktsnivån och enskilda myndigheter som konkre-
tiserats i formella och förvaltningsövergripande styrarrangemang. 
Strukturanpassning avser kompetensfördelningen i förvaltningssys-
temet, och därigenom myndigheternas verksamhetsuppgifter och 
roller. Det är olika aspekter i den organisatoriska praktiken som  

42. Jämför Richard W Scott (1994), Organizations. Rational, Natural and Open Systems 
(Englewood Cliffs: Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs), s. 353 ff.
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berörts.

Det finns, för det andra, olikheter vad gäller förändringspro-
cessernas drivkrafter och dynamik. Förändringar av det slag som 
marknadstänkande utgör åstadkoms huvudsakligen genom imitation 
och organisatoriskt modeföljande, det vill säga anpassning till 
organisatoriska idéer och ideal som ligger i tiden. Det är också 
förändringar som i mycket skett på myndighetsnivån i form av ett 
frivilligt övertagande av idéer, metoder och former som förknippas 
med ett i samhället dominerande (organisations)ideal. I kontrast 
därtill har styrningsreformer karaktär av avsiktlig och kontinuerlig på-
verkan. Styrningsreformerna har vidare berört det statliga förvalt-
ningssystemet som helhet på ett enhetligt sätt. Det har kommit till 
uttryck idémässigt, men också konkret i form av ändrade regelverk 
och tekniker för statsmakternas myndighetsstyrning. Vad gäller 
strukturanpassning handlar det om exogena drivkrafter av långsiktigt 
slag som tvingat fram organisatorisk förändring. Strukturanpassning 
innebär förändringar av långsiktigt och irreversibelt slag som äger 
rum i en bred samhällskontext. Det är främst myndigheters roller 
och verksamhetsuppgifter som berörts, men därigenom även för-
valtningssystemets struktur. 

För det tredje finns olikheter i den funktion som de olika 
förändringsskapande processerna har och deras konsekvenser. 
Marknadstänkande kan förklaras som ett försök att öka förvaltning-
ens legitimitet. Det har resulterat i att förvaltningens särdrag, och 
därmed gränserna gentemot privat sektor blivit mindre tydliga. 
Styrningsreformer grundas främst av en strävan att öka förvaltnings-
systemets effektivitet och administrativa rationalitet. Det har 
resulterat i att gränsen mellan myndigheter och den politiska 
nivån markerats. Strukturanpassning förklaras av behovet att öka 
förvaltningssystemets funktionalitet inom de samhällsfält verk-
samheterna avser. Förändringar av detta slag har lett till föränd-
rade gränser inom de verksamhetsfält där myndigheterna ingår. 
   I renodlad form kan de egenskaper som utmärker marknadstän-
kande, styrningsreformer och strukturanpassning sammanfattas 
på följande sätt:
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Figur 2: Marknadstänkande, styrningsreformer och strukturanpassning – en sammanfattning 

För konkreta och specifika förändringar finns ofta inslag av samtliga 
typer av förändringsskapande processer. Tydliga exempel på detta 
i det empiriska grundmaterialet utgör Vattenfalls omvandling från 
affärsverk till aktiebolag, samt förändringarna i förvaltningsstyr-
ningens utformning. Att de olika typerna av förändringsskapande 
processer i praktiken är sammantvinnade illustreras också av att 
marknadstänkandet med tiden har kommit att integreras som en del 
i den officiella förvaltningspolitiken, samt att reformerna i formella 
styrarrangemang har influerats av de administrativa moden som 
varit dominerande vid en viss tidpunkt. Även strukturanpassningen 
är beroende både av konkreta förändringar i form av till exempel 
teknologisk utveckling, men också ändrade föreställningar om för-
valtningens samhällsroll. 

Från ämbetsverk till förvaltningsföretag 

Den utveckling som belysts i kapitlet har sin grund i ett empiriskt 
underlag och en analys som gjordes i mitten på 1990-talet. Intrycket 
är dock att förändringarna inom den statliga förvaltningen i allt 
väsentligt fortsatt i samma riktning, och att samma grundläggande 
mekanismer varit verksamma även under de senaste 20 åren. 
Utvecklingen har, som angavs i kapitlets inledning, inneburit att 
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offentliga organisationers särdrag minskat. Från att varit ha äm-
betsverk i en integrerad och sammanhållen statsförvaltning, har 
myndigheter alltmer tydligt fått karaktär av ”förvaltningsföretag”.  
Omvandlingen har skett genom de förändringsskapande processer 
som diskuterarats. Att marknadstänkande, styrningsreformer och 
strukturanpassning i många avseenden kommit att förstärka var-
andra, innebär att de sammantaget bidragit till omvandlingen i det 
statliga förvaltningssystemets organisatoriska praktik. Nedanstående 
tablå sammanfattar den utveckling som skett inom det statliga för-
valtningssystemet från 1950-talet fram till 1990-talet. 

            

Figur 3: Från ämbetsverk till förvaltningsföretag. 

Trots olikheter i finns också gemensamma drag i förändringspro-
cesserna på förvaltningsarenan. Idag har det marknadstänkande 
som under 1990-talet hade karaktär av nyhet och modeföreteelse, 
kommit att bli en bestående trend. Även förändringarna i för-
valtningsstyrningen (budgetprocessen och ekonomisk styrning, 
personalpolitik och anställningsförhållanden), har skett under en 
lång tidsperiod. Det gäller också för förändringarna i förvaltnings-
systemets organisatoriska struktur; exempelvis bolagiseringen av 
Vattenfall, länsstyrelsernas förändrade roll samt omorienteringen 
av Kommerskollegiums verksamhet. Det visar att både specifika 
förändringar och den övergripande utvecklingen måste förstås som 
resultat av historiska processer. Sammantaget har därför förändring-
arna i den statliga förvaltningens organisatoriska praktik karaktär 
av ett kontinuerligt och långsiktigt utvecklingsförlopp.
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Modernisering och instrumentell rationalitet

Bakom förändringarna finns drivkrafter av olika slag och med ur-
sprung i skilda samhällskontexter. Det går därför inte att förklara 
den övergripande utvecklingen med grund i en enskild förklarings-
faktor. I några fall har förändringarna internationellt ursprung, eller 
bakgrund i den samhällsekonomiska utvecklingen. I andra fall är 
den teknologiska utvecklingen avgörande. Det finns också exempel 
på förändringar som initierats på central nivå i förvaltningssystemet, 
och det finns andra med ursprung inom enskilda myndigheter. I 
en del fall har föreställningar av normativ och ideologisk art varit 
betydelsefulla, till exempel vad gäller synen på vilken verksamhet 
som bör bedrivas i offentlig respektive privat regi, eller offentliga 
organisationers förhållningssätt till verksamhetens avnämare och 
klienter. Förändringarna är därför resultat av flera samverkande, 
och över tid varierande, drivkrafter.

 Sammantaget utgör förändringarna ett organisatoriskt gensvar på 
ändrade samhällsförutsättningar. Det är olika omvärldsbetingelser 
som förändrats, och som förvaltningsmyndigheter har svarat an 
mot (vilket är något annat än att ansvara för). Viktigt är att den 
”omvärlden” som en myndighet måste förhålla sig till måste förstås 
i bred mening. Den politiska nivån, det vill säga regeringen och 
riksdagen, utgör ett slags omvärld för en myndighet. Kommuner 
och andra myndigheter inom det statliga förvaltningssystemet yt-
terligare en typ av omvärld som verksamheten måste anpassas till. 
Även de samhällssystem som verksamheterna ingår i utgör också 
en omvärld för den enskilda myndigheten. I dessa olika slags kon-
texter måste både normativa och ideologiska förändringar beaktas, 
liksom förändrade teknologiska och andra konkreta förutsättningar 
för verksamheten.

 Förändringarna inom den statliga förvaltningen kan därför ses 
som en del av en djupgående samhällelig rationaliseringsprocess, 
där formella organisationer kommit att bli allt mer dominerande.43 
Det är emellertid inte främst formella organisationers växande 
antal som är av betydelse. Viktigare är att formella organisationer 
också innebär en spridning av normer, handlingsmönster och för-
hållningssätt grundade i en teknisk-instrumentell rationalitet. Allt  

43. Richard W Scott & Johan W Meyer eds., (1994), Institutional Environments and Orga-
nizations. Structural Complexity and Individualism (Thousand Oaks: Sage Publications).
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fler aktiviteter i det moderna samhället genomsyras därför av snävt 
instrumentella effektivitetsöverväganden. För offentlig förvaltning, 
som ytterst har sin verksamhetsgrund i ett demokratiskt förankrat 
samhällsmandat där även andra värden är väsentliga att beakta, 
är detta bekymmersamt. 
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att utvÄrdera kvalitet i hgre utbildning

Inledning

Vad är kvalitet i högre utbildning? Och hur bör kvalitet i högre ut-
bildning utvärderas? Redan när vi ställer frågorna på detta sätt har 
vi möjligen accepterat ett par premisser; att högre utbildning har ett 
syfte – ett mål, en egenskap, en kvalitet! – och att utbildningens när-
het till detta syfte kan mätas. Dessa premisser kan förstås diskuteras. 
Liksom varför och med vilka konsekvenser kvalitetsbegreppet fått 
utrymme i politisk styrning av svensk högre utbildning.1 Och genom 
att göra utbildning till föremål för utvärdering och jämförelser, har 
vi inte då slagit in på en väg som slutar i likriktning och insnävad 
akademisk frihet?

Men även om sådana diskussioner läggs åt sidan, om vi kan an-
tas vara överens om att högre utbildning finns till för ett visst syfte, 
och att utbildningens resultat i relation till detta övergripande syfte 
kan fångas, kan vi ha vitt skilda åsikter om vilket detta syfte ska   
vara och hur vi bäst bedömer måluppfyllelsen. Här viks mest 
utrymme åt det senare: om hur kvalitet i högre utbildning utvär-
deras. I texten görs några korta nedslag i några andra länders sätt  
att utvärdera högre utbildning, men framför allt diskuteras det 

1.  “While the value of  excellence has certainly been discussed in the Swedish context, 
it is probably equally true that it has been ‘crowded out’ to an extent which seems to 
have few parallels in other countries. The high-level rhetoric which is so characteristic 
of  academia in many nations has been conspicuously absent in the 1960s and 1970s 
in Sweden. (…) In recent years, however, both rhetoric and (although less so) policy 
have begun to emphasize excellence in higher education. ‘Quality’ has increasingly 
become the catchword in public debates over higher education policy.” Ur Premfors, 
Rune (1982), Values and Values Tradeoffs in Higher Education Policy, i Policy Sciences, 
Vol. 14, No. 4, s. 369.

Att utvärdera kvalitet i högre utbildning

Magnus Erlandsson
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nuvarande svenska kvalitetsvärderingsystemets egenskaper och 
effekter.

Akademisk frihet 

Att debatten kring det svenska utvärderingssystemet blivit så infek-
terad har bland annat att göra med att den ”akademiska friheten” 
upplevts som hotad. Två olika ideal möts och krockar i diskussionen 
om den akademiska friheten. Å ena sidan en idé om att forskning 
och utbildning måste vara oberoende av politisk och ekonomisk 
makt, som det till exempel uttrycks i Magna Charta Universitatum från 
1988 (idag antagen av 776 universitet från 81 länder)2, eller som 
det uttrycks här, av Premfors:

“The value of  autonomy has almost always and everywhere 
been cherished by academics as a fundamental prerequisite 
for the proper functioning of  higher education and research. 
As far as rhetoric goes, autonomy has no rival in academia 
(…) In this respect, Sweden has a virtually untarnished re-
cord during the last century or more. As it should be, the 
Swedish universities have been a haven for mavericks of  all 
kinds and shapes.”3

Idén om den akademiska friheten utmanas till viss del av formu-
leringar i Bolognadeklarationen från 1999 (införlivad i svensk 
utbildnings- och examensstruktur i samband med högskolere-
formen 2007), där det heter att ”högre utbildning och forskning 
kontinuerligt [ska] anpassa… sig till förändrade behov, samhällets 
krav och de vetenskapliga framstegen”.4 Men detta är förstås inget 
nytt, allra minst i Sverige:

“Proponents of  the value of  accountability wish to see higher 
education adjust to the requirements of  external forces such 
as the labor market and political authorities. A high degree   
 

2. http://www.magna.charta.org/, per den 27 februari 2014.
3. Premfors, Rune (1992), Values and Values Tradeoffs in Higher Education Policy, i 
Policy Sciences, Vol. 14, No. 4, s. 369.
4. The Bologna Declaration of  19 June 1999, Joint declaration of  the European 
Ministers of  Education. 
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of  political accountability has traditionally been part of  the 
Swedish scene. As an activity funded almost in toto by the 
state, and ultimately by the taxpayer, and with academics be-
ing state employees, virtually nobody has questioned the ba-
sic legitimacy of  the Riksdag and the Cabinet in determining 
the goals and structure of  higher education.”5

Så länge man låter universiteteten i kollegialitet själva avgöra in-
riktning och omfattning på sin ”anpassning”, går detta att förena 
med idén om forskning och utbildning som oberoende av politisk 
och ekonomisk makt. Men det finns alltid en risk eller möjlighet, 
beroende på var man står, att politiker, andra finansiärer och 
personer i ledande befattningar på lärosätena steg för steg avgör 
hur denna anpassning ska se ut. En dystopiker ser i förlängningen 
av Bolognadekarationens formuleringar därför forskning och 
utbildning helt och hållet formade efter den rådande politiska 
beställningen. Detta skulle då vara det andra idealet: en idé om att 
forskning och utbildning måste vara beroende av politisk och eko-
nomisk makt, och att en politisk analys eller värdering av samhällets 
och samhällsekonomins behov – i detalj – avgör vad forskningen 
ska ägna sig åt och vad utbildningen ska innehålla. Där är vi inte 
än, skulle nog de allra flesta hävda. Men kanske är det effekter av 
denna glidning mot samhällelig nytta som tar sig uttryck i nedmon-
teringen av det kollegiala styret, i fokus på output och publicering, i 
ett ökat inslag av utvärdering och granskning, och i nedskärningar 
av humanistiska och kritiska ämnen?6 

  Om den någonsin funnits, så är den tid förbi då forskning och ut-
bildning vid universitet och högskolor levde helt fredade. Visserligen 
är forskningens frihet såväl grundlagsstadgad – ”Forskningens 
frihet är skyddad enligt bestämmelser som meddelas i lag”7 – som 
lagstadgad, i högskolelagens korta, koncisa formuleringar om att 
”forskningsproblem får fritt väljas … forskningsmetoder får fritt ut-
vecklas … [och] forskningsresultat får fritt publiceras”8, medan den 

5. Premfors, Rune (1992),  Values and Values Tradeoffs in Higher Education Policy, i 
Policy Sciences, Vol. 14, No. 4, s. 371.
6. Berggren, Henrik (2013), Den akademiska frågan – en ESO-rapport om frihet i den högre 
skolan, rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, 2012:3.
7. RF 2:18.
8. Högskolelag (1992:1434), 6 §.
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högre utbildningen är föremål för strikt och omfattande reglering i 
högskolelag och högskoleförordning9. Men den individuella lärofriheten 
för en högskolelärare uppfattas nog ändå som större (så länge ämnet 
inte satts på undantag eller avvecklats) än den individuella forsknings-
friheten10; en konsekvens av strukturella förändringar, däribland den 
tuffa konkurrensen om externa forskningsmedel – det är ju fler som 
slåss om att få tre års finansiering än tre års undervisning.

Även utan en omfattande reglering av högre utbildning som 
regering och lagstiftare vill trygga efterlevnaden av, och oaktat den 
gir mot nytta som universitet, högskolor och personal upplever som 
påbjuden, är det är inte svårt att motivera varför högre utbildning 
i Sverige – en sektor med 14 universitet, 20 högskolor, 65 000 per-
soner anställda, 360 000 studenter och en samlad budget på drygt 
25 miljarder kronor (ungefär lika mycket går till forskning)11 – på 
något sätt bör utvärderas.12 Trots de bekymmer som är förknippade 
med att utvärdera högre utbildning:

“To measure the output of  higher education may seem sim-
ple at first glance. Many aspects of  it can be expressed in 
quantities such as the number of  students, teaching hours, or 
degrees. Many efficiency experts have invested considerable 
effort to create production functions for higher education. 
The truth is, of  course, that this could only in a very super-
ficial way contribute to the evaluation of  activities in high-
er education. Many tasks in higher education are extremely 
complex and long-term in character. Often only a very limit-
ed number of  peers can judge the merits of  a certain activity. 
The level of  consensus with respect to both overall goals and 
more specific objectives is notoriously low among faculty and 
students. (…) In short, the efficiency expert tempted by the many quan-
tifiable aspects of  higher education will soon find himself  in a quagmire 
of  complexity and dissensus.”13

9. Högskoleförordning (1993:100).
10. Berggren, Henrik (2013), Den akademiska frågan – en ESO-rapport om frihet i den högre 
skolan, rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, 2012:3.
11. http://www.regeringen.se/sb/d/1895, per den 28 februari 2014.
12. Proposition 2009/10:139, ”Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen”
13. Premfors, Rune (1992), Values and Values Tradeoffs in Higher Education Policy, i 
Policy Sciences, Vol. 14, No. 4, s. 372 (min kursivering).
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Om att mäta kvalitet

Att svenska lärosäten borgade för god kvalitet i den högre utbildning 
de hade ansvar för togs av staten som mer eller mindre för givet – 
före den dramatiska ökningen av studentkullarna från 1970-talet 
och framåt.14 Efter denna expansion, ännu inte avslutad, spreds en 
bild av att kvaliteten i högre utbildning hade påverkats negativt. 

“As for rhetoric, the upsurge of  concern about quality has 
spread to quarters where little or nothing was heard before. 
Professors with documented sympathies for the Social Dem-
ocrats have, for example, deplored what they view as sharply 
declining standards in universities and other institutions of  
higher education. Even the National Board of  Universities 
and Colleges – the central agency which epitomized the val-
ue mix underlying higher education reform during the 1960s 
and 1970s – has expressed concern, and has recently, in char-
acteristic fashion, decided to ‘deal with the quality issue’.”15

Och när resurserna, i samband med högskolereformen 1993, till 
betydande del kom att kopplas till avlagda poäng, behövdes någon 
form av mått på vilken kvalitet dessa poäng stod för. Men det kvali-
tetssäkringssystem som infördes i mitten av 1995 var decentraliserat 
och flexibelt. Lärosätena fick själva avgöra vad kvalitet stod för i 
relation till sitt uppdrag och själva visa på vilket sätt man säkrade 
den.16

”En utgångspunkt för kvalitetsarbete och bedömningarna 
var idén om ’Det goda lärosätet’, vilket kännetecknades av  
 självreglering och lärande. Man skulle bygga upp kontinuer-
lig information om hur verksamheten utvecklades, följa upp 
och utvärdera resultat och genomföra förbättringar.”17

14. Högskoleverket (2012), En högskolevärld i ständig förändring. Högskoleverket 1995-
2012, Stockholm: HSV.
15. Premfors, Rune (1992), Values and Values Tradeoffs in Higher Education Policy, i 
Policy Sciences, Vol. 14, No. 4, s. 365-378.
16. Högskoleverket (2012), En högskolevärld i ständig förändring. Högskoleverket 1995-
2012, Stockholm: HSV.
17. Högskoleverket (2012), En högskolevärld i ständig förändring. Högskoleverket 1995-
2012, Stockholm: HSV.
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Ett problem med denna modell, och som därför modifierades i 
början av 2000-talet, var att dåvarande Högskoleverket hade svårt 
att fånga vilken effekt lärosätenas kvalitetsarbete – som kunde vara 
utfört enligt konstens alla regler – hade på verksamhetens kvalitet.18 
Granskningen hade mer karaktären av ”kontroll av kontroll”; det 
var inte verksamheten i sig som granskades utan de system läro-
sätena använde för att kvalitetssäkra verksamheten.19 Nästa utvär-
deringsmodell kom att fokusera också utbildningar och program 
och inte enbart lärosätenas kvalitetsarbete och självvärderingar. Nu 
synades de enskilda utbildningarnas förutsättningar och genom-
förande med hot om sanktioner om kvaliteten var för låg – vilket 
mellan 2001 och 2007 ledde till att 16 av landets examenstillstånd 
drogs in och ytterligare 9 utbildningar lades ner på egen hand av 
lärosätena. Studenternas resultat och måluppfyllelse fanns med i 
bedömningarna, men var inget huvudnummer – så som det kom 
att bli efter Bolognaprocessen och en ny examensordning 2007.

Utvärdering av utbildning i några andra länder

Trots Bolognaprocess och harmoniering (som ännu inte är det-
samma som standardisering) av det europeiska högre utbildnings-
systemet finns förstås fortfarande skillnader i hur högre utbildning 
organiseras och styrs, liksom skillnader i hur olika länder kvalitets-
säkrar sina högre utbildningar.20 Vad som är möjligt att göra inom 
ett kvalitetssäkringssystem påverkas ju av det sätt som olika länder 
valt att organisera sin högre utbildning, hur stor autonomi lärosä-
tena har etc. Det finns sedan år 2000 ett särskilt europeiskt organ, 
ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher 
Education), med syfte att främja och uppmuntra samarbete kring 
kvalitetsutvärdering av högre utbildning, men samtidigt hålla öppet 
för olika länders särarter. De riktlinjer ENQA publicerat, kallade 
European Standards and Guidelines for quality assurance in the 
European higher eduation area (ESG), är därför relativt oprecisa 
och tillåtande. ENQA:s riktlinjer har samtidigt beskrivits som mer 
traditionella, kollegiala och stödjande och utgående från lärosäte-

18. Ibid
19. Power, Michael (1999), The Audit Society. Rituals of  Verification, Oxford: OUP.

20. Stråhlman, Christian (2013), Internationella utblickar i kvalitetssäkring av högre utbildning, 

SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor. 
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nas egna kvalitetssystem, vilket skiljer dem från det system som nu 
råder i Sverige, där utvärderingen utgår från en nationell norm, 
examensordningen.21

 I det svenska nuvarande – och inte bara av ENQA kritiserade 
– systemet för utvärdering av högre utbildning granskas i vilken 
utsträckning studenternas studieresultat motsvarar förväntade 
resultat, så som de uttrycks i några av de mål som anges i hög-
skoleförordningens examensordning.22 Studenternas självständiga 
arbeten är alltså måttet på utbildningens kvalitet. Vi återkommer 
till utformningen av och kritiken mot detta utvärderingssystem, men 
synar först kort några andra länders nya system för kvalitetssäkring 
(i vilka studenters självständiga arbeten tillskrivs mindre betydelse).

 Nederländerna har som Sverige ett nytt system (sedan 2011), 
men med ett annat upplägg. I Nederländerna görs dels en för 
lärosätena frivillig granskning av det interna kvalitetsarbetet, dels 
programutvärderingar. Men eftersom ett godkänt kvalitetsarbete 
belönas med en kraftigt reducerad utvärdering av utbildningspro-
grammen har alla lärosäten i Nederländerna valt att få sitt interna 
kvalitetsarbete granskat. Även i Nederländerna utgör studenternas 
självständiga arbeten ett underlag i bedömningen – men bara som 
ett av tre kriterier i den reducerade utvärderingen, till vilken också 
lärandemål och lärmiljön hör. Dessutom är inte uppsatsernas kva-
litet i fokus, utan lärosätets möjlighet att examinera arbeten på ett 
korrekt sätt.23

  Det skotska systemet för utvärdering utgår från lärosätenas 
utvecklingsbehov och förutsättningarna för studenternas lärande 
vid lärosätena – och inte från statens behov av att kontrollera. 
Systemet är utformat så att det inte ska inkräkta på lärosätenas 
självstyre. I Skottland förutsätts lärosätena uppfylla vissa höga 
akademiska standarder för sina utbildningar, även om dessa inte 
granskas. Och det är lärosätenas eget ansvar att utvärdera sina 
utbildningsprogram. De kontrollerande komponenterna är få, 
indirekta och begränsade.24 

21. Universitetsläraren (2012), Ska Sverige bry sig om vad ENQA tycker och tänker?, 
artikel i Universitetsläraren, nr 8/2012.
22. Högskoleverket (2012), Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011-2014. Exa-
mina på grundnivå och avancerad nivå (fastställd 21/12 2010, reviderad 19/6 2012).
23. Stråhlman, Christian (2013), Internationella utblickar i kvalitetssäkring av högre utbildning, 
SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor.
24. Stråhlman, Christian (2013), Internationella utblickar i kvalitetssäkring av högre 
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Det övergripande målet för Danmarks nya system är att det 
ska uppfylla de krav som ställs i ESG. Man värnar så starkt 
medlemskapet i ENQA att Akkrediteringsinstitutionen (den 
danska men betydligt mindre motsvarigheten till det svenska 
Universitetskanslersämbetet) i lag har ålagts att upprätthålla med-
lemskapet i ENQA. Det danska kvalitetssäkringssystemet har alltså 
utformats för att ligga så nära ENQA:s riktlinjer och kriterier som 
möjligt, vilket ändå tillåter en egen, decentraliserad lösning: syste-
met betonar lärosätenas eget ansvar för kvalitetssäkringen och de 
lokala kvalitetssäkringssystemen ska utvecklas med hänsyn till just 
det enskilda lärosätets förutsättningar och karaktär. 

Sverige ensamt om fokus på examensarbete

Alla dessa tre exempel skiljer sig ganska mycket från det nuvarande 
svenska centraliserade och standardiserade utvärderingssystemet. 
Det nya svenska systemet, igen, ligger så långt från ENQA:s krite-
rier att Universitetskanslersämbetet inte fått status som fullvärdig 
medlem i ENQA. ENQA menar bland annat att den politiska styr-
ningen i utformningen av kvalitetssäkringssystemet varit för stark, 
och att det svenska systemet lägger för stor vikt vid studenternas 
resultat och för lite vid lärandet. Det hette i ENQA:s kommunika-
tion från hösten 2012 att Sverige och den ansvariga myndigheten 
bara till fullo levde upp till 3 av sammanlagt 23 kriterier25, trots 
att dessa alltså är relativt generösa. Helt nyligen (i februari 2014) 
avvisade ENQA även Universitetskanslersämbetets begäran om 
en senareläggning av en uppföljande utvärdering av det svenska 
kvalitetssäkringssystemet, innebärandes att ett nytt medlemskap i 
ENQA kan bli aktuellt först om flera år – när ett nytt system utfor-
mats och provats. Ett system – säger Sverige nu – där fokus fortfa-
rande kommer att ligga på studenternas resultat men där  följande   
aspekter kan komma att inkluderas (alla tagna från ENQA:s rikt-
linjer, ska tilläggas); arbetslivsperspektivet och studentperspektivet  
ska få större utrymme, momenten av kvalitetsutveckling och åter-

utbildning, SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor.
25. Brev från Achim Hopbach, President of  ENQA, to The Swedish National Agency 
for Higher Education, per den 17 september 2012. http://www.hsv.se/down-
load/18.485f1ec213870b672a680004340/Letter_ENQA_HSV_170912.pdf.
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koppling ska stärkas och lärosätenas interna kvalitetsarbete ska  
inkluderas.26

Olika perspektiv på resultat

”Resultat” var visserligen en del också av den modell, kallad 
”Kvalitetsutvärdering för lärande” som Högskoleverket på uppdrag 
av regeringen tog fram i dialog med landets rektorer, Sveriges uni-
versitets- och högskoleförbund och Sveriges förenade studentkårer 
och som överlämnades till regeringen hösten 2009.27 Men det 
fanns en till synes obetydlig men ändå avgörande skillnad mellan 
Högskoleverkets förslag och den modell som regeringen valde (så 
avgörande att dåvarande universitetskanslern Anders Flodström 
lämnade sin post efter att riksdagen röstat ja till regeringens förslag):

”Det förstnämnda systemet [Högskoleverkets förslag] är 
konstruerat för att besvara frågan om ’utbildningarna 
säkerställer att studenterna når högskoleförordningens 
examensmål’ medan regeringens [modell för utvärdering] 
söker svar på frågan om ’studenterna når målen i högskole-
förordningens examensbeskrivningar’.”28

I fokus är alltså vad studenterna presterat i form av de självständiga 
arbetena. Utbildningarnas planerande, innehåll, genomförande och 
examination granskas ej. Helt i linje, kan tyckas, med en mål- och 
resultatstyrningsmodell där resultatet och inte vägen till resultatet 
är det väsentliga. 

Enligt ansvarige statssekreteraren på utbildningsdepartementet 
finns ingen anledning att nedslås av att man nekas medlemskap i 
ENQA. Han menar istället att Sverige nu blir förebild för andra.

”Vi är först med att ha mycket tydligare fokus på resultat, för 
att se vad vi får ut av ganska många miljarder. Det är ett sätt   
 

26. Universitetskanslerämbetet (2014), Nytt utvärderingssystem från 2015, per den 2 mars 
2014, http://www.uk-ambetet.se/utbildningskvalitet/nyttutvarderingssystem.4.23460
b45143e7ded8373b.html.
27. Högskoleverket (2009). Kvalitetsutvärdering för lärande, Rapport 2009, 25 R. 
28. Adamsson, Lena (2013), Kvalitetsutvärdering av högre utbildning – en kritisk granskning av 
det svenska systemet framtagen på uppdrag av SNS Utbildningskommission, SNS, maj 2013.
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att se på utvärderingar som väcker intresse, efter ett antal år 
med fokus på förutsättningar.”29

Men – och detta har varit knäckfrågan – är studenters uppsatsresul-
tat verkligen ett rättvisande mått på en utbildnings kvalitet? Är det 
inte snarare så att systemet endast lyckas mäta en liten del av vad 
studenten kan vid just det enskilda mättillfället? Och om studenten 
hade dessa färdigheter redan före utbildningen, är det kanske inte 
rätt att förtjänsten ska tillskrivas utbildningen (studentens famil-
jebakgrund och socioekonomisk status sägs ju spela stor roll för 
framgång i studierna).30 Det självständiga arbetet utgör dessutom 
knappt tio procent av en kandidatutbildning, och ibland ligger det 
självständiga arbetet mitt i utbildningen. Det självständiga arbetet 
är därtill bara en examination av en kurs, inte av en utbildning31 – 
och vad med alla de fristående kurser och utbildningar som saknar 
självständigt arbete som examinationsform? 

 Dessa problem – däribland att behöva dra slutsatser om utbild-
ningars kvalitet utan att känna till viktiga ingående variabler – har 
ENQA och deras medlemmar undvikit genom att låta studenternas 
resultat bara vara ett eller inget av många olika kriterier när man 
kvalitetsgranskar högre utbildning. Hur kommer det sig att Sverige 
valde ett system som med förlov sagt tycks strida mot sunt förnuft, 
som förmodligen skulle förkastats i vetenskapliga sammanhang och 
som alldeles uppenbart går på tvärs mot gängse kriterier?

  För att pröva ett par svar på den frågan ska vi vika ett par rader 
åt konsekvenser och effekter av det nuvarande svenska systemet 
för kvalitetsutvärdering. För möjligen finner vi där också svaret 
på varför det svenska utbildningsdepartementet gjorde det val 
man gjorde. De konsekvenser och effekter jag nu presenterar som 
oönskade och problematiska, är kanske just de som några av våra 
tongivande politiker ville se.

29. Universitetsläraren (2012), Ska Sverige bry sig om vad ENQA tycker och tänker?, 
artikel i Universitetsläraren, nr 8/2012.
30. Sundström, Göran (2013), Några reflektioner kring utvärdering av högre utbild-
ning, i Statsvetenskaplig tidskrift, 4/2013.
31. Adamsson, Lena (2013), Kvalitetsutvärdering av högre utbildning – en kritisk granskning av 
det svenska systemet framtagen på uppdrag av SNS Utbildningskommission, SNS, maj 2013.
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Konkurrens om studenter 

En faktor bakom en students resultat är rimligen studentens egen 
kvalitet. En student på universitet eller högskola är ingen tabula 
rasa, studenter skiljer sig åt i förmåga, fallenhet och intresse. Lite 
tillspetsat skulle vi därför kunna hävda att med ett utvärderings-
system som endast mäter kvaliteten på studenter, blir högskolors 
drivkraft mindre att utveckla goda utbildningar och mer att locka 
rätt studenter.32 Med samma lite tillspetsade resonemang skulle de 
skillnader mellan lärosäten och utbildningar som utvärderingar 
landar i förklaras av att de utbildare som får betyget ”hög kvalitet” 
får det för att hos dem finns de bästa studenterna. 

 Nu är möjligen relationen lika mycket den omvända: bästa sättet 
”att locka rätt studenter” är nog att ha de bästa utbildningarna. 
Och kanske var det så tankarna gick i departementet: ”vi måste 
öka inslaget av konkurrens om studenter, och vi kan ju inte ha en 
utvärdering som landar i att utbildningen håller hög kvalitet trots 
att studenternas resultat är mediokra – det vore som att säga att 
operationerna är jättebra men patienterna dör!” Det senare, om än 
inte med fatal utgång, skulle ju kunna bli en effekt av ett kvalitetsut-
värderingssystem där ingen vikt alls fästes vid studenternas resultat.

Läxhjälp

Enligt Michael Powers välkända idéer33 är granskning inte en enkel 
avspegling av en praktik, utan ett fenomen som på avgörande sätt 
påverkar och formar praktiken. Praktiken måste göras gransknings-
bar och spårbar, kunna fångas i någorlunda enkla och tydliga sam-
band som kan mätas och jämföras. Som granskad vill du eller din 
organisation falla väl ut i granskningen. Om studenternas uppsatser 
är alltings mått, samtidigt som antalet godkända uppsatser påverkar 
resurstilldelningen, skapar det förstås incitament bland landets insti-
tutioner att hjälpa studenterna med uppsatserna, kanske genom att 
i förväg förse studenterna med problem, syften, begrepp, design – 
trots att ”ett av de viktigaste läromomenten på hela utbildningen är 
att lära sig att själv formulera problemställningar och att formulera 

32. Adamsson, Lena (2013), Kvalitetsutvärdering av högre utbildning – en kritisk granskning av 
det svenska systemet framtagen på uppdrag av SNS Utbildningskommission, SNS, maj 2013.
33. Power, Michael (1999), The Audit Society. Rituals of  Verification, Oxford: OUP.
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ett syfte som passar problemet och att hitta den bästa designen och 
de bästa teorierna och begreppen givet problem och syfte”34. Ett 
slags obstruktion vore förstås om institutionerna avvaktade med att 
godkänna svaga uppsatser till efter granskningen.

 Är också detta – en större förväntan på handledande och exa-
minerande lärare att lotsa uppsatser genom systemet och strängare 
betygssättning – något som konstruktörerna bakom systemet öns-
kade sig? Även om vi inte vet säkert om systemet fostrat sådana 
beteenden, kan det förmodligen minska risken för svaga uppsatsers 
godkännande, och en generös tolkning kan vara att studenterna på 
detta vis får mer av riktad uppmärksamhet från handledare och 
examinatorer. Fler godkända och bättre uppsatser är alldeles säkert 
en önskedröm från de styrande, även om uppsatserna mer skulle 
vara en produkt av lagarbete än ett ”självständigt arbete”.

Från harmoniering till standardisering

De institutioner och utbildningar som efter granskningen fått be-
tyget ”mycket hög kvalitet” har blivit föremål för en belöning, en 
”kvalitetspeng” (totalt ska 295 miljoner kronor fördelas per år till de 
”bästa utbildningarna”, när systemet är helt utbyggt, 2015), medan 
de som visat ”bristande kvalitet” hotats med antingen indraget 
examenstillstånd eller minskade resurser – enligt ett slags princip 
att de som är bäst ska få möjlighet att dra ifrån och de som är sämst 
aldrig ska få resurser nog att komma ifatt! Det här strider kanske 
mot någons fördelningspolitiska uppfattning om rättvisa och likvär-
dighet – särskilt som hela belöningen, kvalitetspengen, går till just 
det lärosäte där du valt att skriva din lysande uppsats (även om du 
genomgått hela utbildningen någon annanstans). Men med motsatt 
princip, att medel skulle omfördelas från hög- till lågpresterande, 
finns risken (menar måhända konstruktörerna) att de bästa istället 
skulle anstränga sig för att försämra sina resultat. Också här tycks 
politikerna veta vad de gjorde.

 Av de idag svindlande 1 347 granskade utbildningarna har 195 
fått betyget ”bristande kvalitet”. 25 av dessa utbildningar har lagts 
ned på lärosätenas eget initiativ. Resten har efter en uppföljande 
granskning fått betyget ”hög kvalitet” och hotas därmed inte längre 

34. Sundström, Göran (2013), Några reflektioner kring utvärdering av högre utbild-
ning, i Statsvetenskaplig tidskrift, 4/2013.
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av nedläggning. Siffran 1 347 – till vilken granskningen av ytterli-
gare ett par hundra utbildningar ska adderas, men som ännu inte 
slutförts – bör få oss att reflektera en stund kring vilka kostnader 
som är förenade med den totalgranskning som Sverige valt. Det 
finns inga exakta siffror, men uppskattningar pekar mot kostnader, 
kvalitetspengen och utbildningarnas självvärdering medräknade, 
på upp emot 2 miljarder kronor för utvärderingsperioden 2011-
2014.35 (Det motsvarar en höjning av studiebidraget med 5 500 kr 
per år för landets 360 000 helårsstudenter – eller kostnaden per år 
för 4 000 sjuksköterskor.)

 En annan effekt kan bli att de utbildningar som lyckats väl sät-
ter de ramar som alla andra vill sträva emot, med standardiserade 
uppsatser som resultat. Alla målen i examensordningen kanske inte 
förväntas vara uppfyllda i en och samma uppsats, men så snart en 
granskare blir selektiv måste ju alla andra granskare också bli det, 
för jämförbarhetens skull. Och denna selektion kan bli styrande 
för vad uppsatserna koncentreras kring. Om kandidatuppsatser 
tidigare varit lite som fingeravtryck, att ingen varit den andra lik, 
ser vi som handledande och examinerande lärare redan nu fram-
för oss mindre yviga och mer likriktade texter. Utvärderingen har 
fått många institutioner att tänka till kring kvalitet på utbildning 
och uppsatser. Men risken är att man stirrar sig blind på (den ju 
egentligen strömlinjeformande) examensordningen och uppmanar 
studenterna att hellre skriva texter där punkterna är avprickade 
än att visa sin skapande begåvning – större, alltså, att tänka rätt 
i boxen än fritt utanför den. Systemet kan knappast sägas upp-
muntra till kritiskt tänkande och kreativitet. Lärosalarna blir mer 
lika grundskolans klassrum, dit man går för att få veta hur det är. 
Men också här följer kanske utvecklingen den stora planen från 
utbildningsdepartementet.

Lyder under regeringen

Sverige fick kritik av ENQA för att systemet för kvalitetsutvärdering 
hade formulerats av politiker och tjänstemän i Regeringskansliet 
och inte av ansvarig myndighet i dialog med olika aktörer – lä-
rosäten, studenter och arbetsgivare – så som ENQA:s riktlinjer 

35. Adamsson, Lena (2013), Kvalitetsutvärdering av högre utbildning – en kritisk granskning av 
det svenska systemet framtagen på uppdrag av SNS Utbildningskommission, SNS, maj 2013.
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föreskriver. Även detta hade utbildningsdepartementet ett rättframt 
svar på: «som myndighet lyder [Högskoleverket] under regeringen, 
vilket för övrigt också lärosäten gör”36. Att också akademiker på 
golvet lyder under regeringen har varit tydligt under många arbet-
samma timmar hos dem som nervöst brottats med granskningens 
självvärderingar, till vilka hopp knutits om att förvandla omdömet 
”bristande kvalitet” och hot om indraget examenstillstånd till ”hög 
kvalitet”. (Att UKÄ efter uppföljningen hittills gett omdömet ”hög 
kvalitet” till samtliga utbildningar som inte lagts ned ska kanske 
uppfattas som ett slags reträtt. Men regeringen har i så fall ändå 
visat att det finns en ”iron fist in the velvet glove”. Och den kan ju 
komma att visas igen om lärosätenas följsamhet avtar.) 

 Regeringsformen stadgar att myndigheterna ”lyder under reger-
ingen”, men egentligen handlar det om att några få starka politiker, 
ibland bara en enda, kan göra väldigt stor skillnad: en ny högsko-
leförordning och examensordning möjliggör fokus på resultat, en 
kostsam utvärderingsmodell sjösätts trots omfattande protester, en 
universitetskansler säger upp sig, en motsträvig myndighet läggs 
ned, en mer följsam byggs upp. Vilka andra berättelser, mer än 
centralisering och ökad politisk styrning, ligger i historien om svensk 
utvärdering av högre utbildning? Några teman har vi redan berört; 
som att den modell för granskning man väljer får stor betydelse för 
hur den granskade praktiken utformas. Lärosäten och dess anställda 
kan förväntas ändra sin praktik för att passa in i kontrollsystemet: 
om studenters uppsatser är det som bedöms är det dessa man måste 
fokusera på, och om dessa bedöms enligt en viss färdig mall, är det i 
denna mall uppsatserna ska passa in – med risk för att uppsatserna 
mer blir lärosätets produkter än studenternas och med risk för större 
upptagenhet med formen än med innehållet.

Styrning för resultat

Vad innebär det att utbildningens resultat – om än i mycket snäva 
termer: examensarbetets närhet till några av målen i examensord-
ningen – nu lyfts fram som det viktigaste måttet på en utbildnings 
kvalitet? Om det verkligen gick att mäta ”resultat” i ett självständigt

36. Universitetsläraren (2012), Ska Sverige bry sig om vad ENQA tycker och tänker?, 
artikel i Universitetsläraren, nr 8/2012.
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arbete och om detta verkligen utgjorde ”kronan på verket i bety-
delsen att hela utbildningen … katalysera[de]s eller återspegla[de]s 
i examensarbetet”37, då torde utvärderingsfokus på dessa arbeten 
också vara motiverad. Men de flesta av högskolevärldens lärare och 
studenter vet att detta inte stämmer. 

Fokus på resultat är förstås fundamentet i den sedan länge gängse 
och så omhuldade styrmodellen i svenska staten, resultatstyrningen, 
en styrmodell som den nuvarande utbildningsministern tycks vurma 
extra mycket för. Ett utslag av detta är att den statliga obligatoriska 
rektorsutbildning som nuvarande regering infört till en tredjedel 
består av en kurs i ”mål- och resultatstyrning”. Men det betyder 
att den nu etablerade och kritiska diskussionen i staten om resul-
tatstyrningen – kring bland annat resultatmått vars validitet kan 
ifrågasättas och som skapar oönskade bieffekter38 – därmed tycks 
ha gått delar av denna ministär förbi. I samband med 2009 års 
budgetproposition beslutade regeringen till och med att förändra 
och till viss del rulla tillbaka resultatstyrningen. Vi kan därför 
konstatera att det för detta sakområde saknats vilja att lyssna till 
praktikers, utredares och forskares invändningar, liksom utrymme 
för reflektion över vilken styrmodell som egentligen är bäst lämpad 
för att utvärdera kvalitet i högre utbildning.39

      Den variation som iakttagits mellan olika länder när det gäl-
ler i vilken utsträckning NPM-paradigmets idéer fått genomslag 
i samhällsstyrning och organisering, förefaller alltså gälla också 
inom länder och mellan olika sakpolitiska områden, med sina egna, 
speciella historier och särskilda institutionella omgivningar. Även 
inom ett land kan vi med Premfors tala om ett slags ”structured 
pluralism” enligt vilken managementreformer får olika genomslag 
i olika sektorer och sakområden. 

 
 
“instead of  a singular pattern of  adaptation there have been   
and there are several different reform trajectories, largely   

37. Högskoleverket (2012), En högskolevärld i ständig förändring. Högskoleverket 1995-2012, 
Stockholm: HSV, s 41.
38. SOU 2007:75, Att styra staten – regeringens styrning av sin förvaltning, betänkande av 
Styrutredningen.
39. Sundström, Göran (2013), Några reflektioner kring utvärdering av högre utbild-
ning, i Statsvetenskaplig tidskrift, 4/2013.
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predicated on historically determined patterns of  state-society 
relations.”40

Med Premfors kan vi också sluta oss till att administrativa reformer 
inte alltid är symboliska och effektlösa reaktioner på omgivningens 
förväntningar, som en del teoretiska perspektiv vill hävda, utan 
ibland faktiskt medför genomgripande förändringar.

“[There is] plentiful evidence of  effective causal relations 
between … reform strategies and genuine change. There is, 
to be sure, far from a perfect match between intent and out-
come, and unintended impacts are legion in administrative 
reform (as elsewhere) but dominant value sets, specific policy 
inheritances, and institutional arrangements (including and 
perhaps particularly entrenched configurations of  power) … 
are obviously reflected in those genuine changes that are (at 
least partially and imperfectly) brought about by administra-
tive reform.”41

Man kan tycka att det nya systemet, en skrivbordsprodukt från 
utbildningsdepartementets innersta, borde ha mött en tuffare pröv-
ning av samarbetspartier, regeringskansliets övriga departement 
och de riksdagsledamöter som (med undantag av S, V och MP) 
röstade för propositionen. Men kanske är detta ändå främst en 
berättelse om den allt mer foglige svenske tjänstemannen – aka-
demikern som granskas, akademikern som granskar, regerings-
kanslihandläggaren som bereder, myndighetens tjänsteman som 
verkställer – och som med några få undantag inte säger ifrån när 
de utsätts för eller ansvarar för icke genomtänkta, kostsamma och,  
på ett problematiskt sätt, konsekvensrika reformer. Om inte foglig-
heten premierats – tänk så många insikter, burna av alla de som nu 
granskar och granskas, som hade kunnat berika processen och gett 
oss en utvärdering av högre utbildnings kvalitet värd namnet. En   
reform som denna hade sett mycket annorlunda ut i en Premforsk 
 
 
40. Premfors, Rune (1998), Reshaping the democratic state: Swedish experiences in a 
comparative perspective, i Public Administration, Volume 76, Issue 1, s. 141. 
41. Premfors, Rune (1998), Reshaping the democratic state: Swedish experiences in a 
comparative perspective, i Public Administration, Volume 76, Issue 1, s. 144.
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”stark demokrati”, med dess betoning på eftertanke, deliberation 
och decentralisering av beslutsmakt.

Källförteckning

Adamsson, Lena (2013), Kvalitetsutvärdering av högre utbildning – en kritisk granskning av det 
svenska systemet framtagen på uppdrag av SNS Utbildningskommission, SNS, maj 2013.

Berggren, Henrik (2013), Den akademiska frågan – en ESO-rapport om frihet i den högre skolan, 
rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, 2012:3.

Högskolelag (1992:1434), 6 §.

Högskoleförordning (1993:100).

Proposition 2009/10:139, ”Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen”

Högskoleverket (2009). Kvalitetsutvärdering för lärande, Rapport 2009, 25 R. 

Högskoleverket (2012), En högskolevärld i ständig förändring. Högskoleverket 1995-2012, 
Stockholm: HSV.

Power, Michael (1999), The Audit Society. Rituals of  Verification, Oxford: OUP.

Premfors, Rune (1992), Values and Values Tradeoffs in Higher Education Policy, i Policy 
Sciences, Vol. 14, No. 4, s. 365-378

Premfors, Rune (1998), Reshaping the democratic state: Swedish experiences in a com-
parative perspective, i Public Administration, Volume 76, Issue 1.

Premfors, Rune (2000), Den starka demokratin. Stockholm: Atlas Förlag.

Sundström, Göran (2013), Några reflektioner kring utvärdering av högre utbildning, i 
Statsvetenskaplig tidskrift, 4/2013.

Stråhlman, Christian (2013), Internationella utblickar i kvalitetssäkring av högre utbildning, 
SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor. 

The Bologna Declaration of  19 June 1999, Joint declaration of  the European Ministers 
of  Education.

Universitetsläraren (2012), Ska Sverige bry sig om vad ENQA tycker och tänker?, arti-
kel i Universitetsläraren, nr 8/2012.

Universitetskanslerämbetet (2014), Nytt utvärderingssystem från 2015, per den 2 mars 
2014, http://www.uk-ambetet.se/utbildningskvalitet/nyttutvarderingssystem.4.23460
b45143e7ded8373b.html

B2_kap10_magnus erlandsson.indd   199 2014-05-19   12:05:55



 ulrika mrth

B2_kap11_ulrika mörth(2).indd   200 2014-05-19   12:06:09



det privata och det offentliga

Det privata och det offentliga – en fråga om 
demokratisk praktik  

Ulrika Mörth

Introduktion

Jag disputerade i maj 1996 på en avhandling om de framväxande 
europeiska teknik- och forskningsprogrammen. En viktig forsknings-
fråga i avhandlingen, som följt med mig sedan dess, är hur gränser 
mellan det privata och offentliga omprövas, omformas, flyttas och 
luckras upp. Uppdelningen mellan det privata och det offentliga 
har en lång historia i västerländskt tänkande och verkar fängsla 
och fascinera oss trots att ingen riktigt kan säga var gränserna går 
(Weintraub och Kumar 1997; Mörth & Sahlin-Andersson 2006; 
Mörth 2008; 2009). Det är förmodligen därför fascinationen inte 
upphör utan att dessa frågor fortsätter att engagera forskare från 
skilda fält. I min egen läsning av denna enorma litteratur är det 
dessutom enkelt att förstå varför vi bör ägna oss åt hur gränserna 
omförhandlas och flyttas. I grunden handlar relationen mellan det 
offentliga och privata om makt och demokrati.  I Hanna Arendts 
bok – The Human Condition – från 1958 handlar gränsdragningen om 
var politiken, det politiska, börjar och slutar. Det privata, familjen, 
ska hållas ifrån det offentliga och därmed det politiska livet. Den 
disciplinerade gränsdragningen fyller därmed en viktig funktion – 
att upprätthålla en vad dagens genusforskare skulle beteckna som 
en könsmaktordning (Jansson 2001). 
    Hos Richard Sennett (1974) blir sammanvävningen mellan det 
offentliga och det privata, som han menar beror på en ökad sekula-
risering och kapitalism, en olycklig utveckling mot en intimisering av 
det offentliga och politiska livet.  Den privata sfärens intima koder 
och beteenden förväntas även gälla för politiker som, t ex, dyrt och 
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heligt lovar att de aldrig skulle ljuga för sina väljare. Resultatet kan 
bara bli att den offentliga retoriken säger en sak medan den politiska 
praktiken visar något annat.  
   Erving Goffman verkar överhuvudtaget inte tro på att ”fronts-
tage”, som jag tolkar som den offentliga arenan, kan vara något 
annat än konstlad och icke-autentisk (1959). Endast bakom scenen, 
”backstage” pågår det ’riktiga’ och autentiska. Det är inte helt klart 
vad detta betyder men kanske menar han, i likhet med Sennett, att 
det politiska livet är dömt att vara just konstlat eftersom endast det 
privata livet kan vara äkta, eller att det handlar om att det är olika 
normer och värden som styr den privata respektive den offentliga 
sfären. Jag tolkar Goffmans metafor för det icke-autentiska – tea-
terscenen – att det som händer på scenen inte händer på riktigt. 
Må så vara, men detta var innan postmodernismen slog igenom i 
forskningen och sanningsbegreppet blev komplicerat och det blev 
svårare att uttala sig om vad som händer på riktigt och vad som är 
icke-autentiskt.  
    I Hanna Arendts tankevärld känns inte denna problematik mel-
lan vad som är autentiskt eller ej som särskilt viktig. Det viktiga för 
henne är snarare hur maktstrukturer skapas och upprätthålls. Jag 
tror att Goffman skulle hålla med. Han måste ju rimligen mena 
att den egentliga makten finns bakom scenen och inte på den. 
Det var också det som jag upptäckte i mitt avhandlingsarbete - att 
det bakom 1980-talets europeiska teknik- och forskningsprogram 
fanns en privat industri som i mångt och mycket konstruerade 
den hotbild som låg till grund för de politiska aktörernas beslut på 
scenen (Mörth 1996; 2003). Budskapet är alltså att vi måste förstå 
den bakomliggande maktstrukturen om vi ska kunna förstå det som 
spelas upp för oss på scenen. 
    Jag tänker på hur Colin Crouch i sin bok, Postdemokrati, beskriver 
sammansmältningen mellan marknad och demokrati. Politiker blir 
lobbyister och konsulter i det privata näringslivet och riskkapitalis-
ter driver skolor och sjukvård. Det känns som det gått väldigt lång 
tid sedan den svenska maktutredningen i slutet av 1980-talet och 
i början av 1990-talet skrev att det finns två traditionellt åtskilda 
makteliter i Sverige; den ekonomiska och den politiska.   
    Organisationsforskare brukar beskriva glappet mellan teori och 
praktik som organiserat hyckleri, och att detta glapp och hyckleri 
är nödvändigt för att organisationer ska fungera (Brunsson 1989). 
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Det är inte svårt att hålla med om att det faktiskt känns ganska bra 
ibland när reformer inte får något genomslag i den sociala praktiken 
utan blir ett sätt för ledningar att skapa legitimitet för sin organisa-
tion. Å andra sidan kan språket, diskurser, ha disciplinerande ef-
fekter som skapar sin egen dynamik. Det blir svårt att värja sig när 
viktiga värden som ansvarsutkrävande reduceras till slagkraftiga 
slogans om vikten av mätbara prestationer.  
    Utifrån ett demokratiperspektiv blir det angeläget att teori och 
praktik hänger ihop. Hur ska demokratin annars uppfattas som legi-
tim? Jag läser Jürgen Habermas och konstaterar att han, till skillnad 
från Goffman, och kanske även Sennett, menar att ett autentiskt 
offentligt rum är en förutsättning för den deliberativa demokratin 
(Habermas 1996).  Det måste rimligen betyda att han också tror 
på möjligheten att skapa ett sådant rum. Frågan är väl bara om det 
inte blir för mycket av ideal och för lite praktik i Habermas tan-
kevärld. Motståndet mot en kolonisering av livsvärlden, det civila 
samhället, av pengar och byråkrati, blir en vacker bild av hur det 
borde vara men hjälper oss knappast i den värld som finns. Vad är 
annars vitsen med demokratins kärna – folkstyre – om vi inte tror 
på att de idéer som kan skapa ett bättre samhälle kan realiseras? 
Ska vi blunda för att staten inte längre är offentlig och att företag 
inte längre är privata i meningen att staten marknadiseras och att 
företag tar på sig ett ökat samhällsansvar? Hur ska vi hantera den 
praktiken utifrån ett demokratiperspektiv? 
    Det här kapitlet handlar om privatoffentliga gränser och hur man 
utifrån ett demokratiperspektiv kan förhålla sig till detta fenomen 
som många demokratiforskare sällan problematiserar. Jag tror att 
det krävs en djupare maktanalys och politologisk teoriutveckling av 
företag och deras politiska roll samt de demokratiska implikationer 
som följer av denna politiska roll, snarare än att enbart se företag 
som irrelevanta. Min ambition är förstås riskfylld. Den riskerar att 
uppfattas som opportunistisk, och att inga värden ska upprätthål-
las oavsett hur den politiska praktiken ser ut. Jag nöjer mig dock 
med att ställa frågor om sammanvävningen av det privata och det 
offentliga och att redovisa de svar jag hittills har stött på i min egen 
läsning.  
    Inledningsvis vill jag ge en eloge till den person som denna bok 
tillägnas, Rune. En viktig början för min forskning om privatof-
fentliga relationer och demokratifrågor var när Rune organiserade 
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en studiecirkel om deliberativ demokrati. Vi var en ganska stor 
grupp av framför allt statsvetare som samlades regelbundet för att 
diskutera den då ganska nya teoribildningen. Begreppet delibera-
tiv demokrati är dock inte så värst nytt men litteraturen och den 
enorma genomslagskraft den kom att få bland många samhällsve-
tare kom igång på allvar under 1990-talet. Jag minns särskilt hur 
John Dryzeks och Jürgen Habermas olika versioner av deliberativ 
demokrati introducerades för mig och hur denna läsning har följt 
mig genom åren. Det som framför allt följt mig sedan studiecirkelns 
läsningar av olika teoretiska texter är att demokratifrågorna togs 
upp på ett avspänt sätt. Jag tror att det beror på Runes förhållning-
sätt till denna litteratur. Jag har tolkat Runes sätt att förhålla sig till 
demokratiteorier som ett sätt att analysera och diskutera demokrati 
som ett politiskt projekt om vilket samhälle vi vill ha och leva i. Jag 
hade tidigare uppfattat demokratibegreppet som lite laddat och som 
på något sätt inte riktigt var ett begrepp som man kunde använda 
om man inte ägnat det åratal av teoretiska studier. Det blev liksom 
så högtidligt när begreppet demokrati kom på tal. Plötsligt släppte 
respekten, inte för begreppet, men för den vördnad som jag hade 
visat det i forskningen. 
   Nästa avsnitt handlar om hur framför allt statsvetenskaplig forsk-
ning historiskt hanterat relationen mellan det privata och det of-
fentliga följt av en diskussion om den nygamla sammanvävningen 
mellan det privata och offentliga. Jag avslutar med en kort analys 
av demokrati och det privata och offentliga. 

En historisk tillbakablick   

Att involvera företag, branschorganisationer, fackföreningar i 
samhälleligt beslutsfattande är inget nytt. Detta gäller särskilt 
för länder som har en korporativistisk tradition, t ex Österrike, 
Tyskland och Sverige, vilket kan spåras långt tillbaka i ländernas 
historia (Katzenstein 1985). I den traditionella definitionen av 
korporativism betonas ofta den formella representationen av olika 
intresseorganisationer. Med korporativism menas då ”ett system 
av intresserepresentation där de ingående delarna organiseras i ett 
begränsat antal av enkla, tvingande, icke-konkurrerande, hierarkiskt 
organiserade och funktionellt differentierade kategorier, erkända 
eller licensierade av staten och tillerkända deliberativt representa-
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tionsmonopol inom sina respektive kategorier i utbyte mot att de 
iakttar viss kontroll i sitt val av ledare och i sin artikulation av krav 
och stöd” (Schmitter 1974:94). 
    I svensk politik har den svenska modellen, Harpsundsdemokratin 
eller Saltsjöbadsandan betecknat en form av korporativism där 
arbetarrörelsens starkaste parter och näringslivet gjort upp om den 
ekonomiska politiken i landet. Den svenska staten har gett vissa 
organiserade intressen utrymme i den offentliga beslutsprocessen. 
Denna modell har enligt Peter Katzenstein varit ett framgångsrikt 
sätt för små stater att hantera den globala ekonomin (1985). I slutet 
av 1990-talet dödförklarades dock den svenska korporativismen  
(Rothstein och Bergström 1999). Detta gäller såväl den så kallade 
förvaltningskorporativismen som arbetsmarknadskorporativismen 
(Forsberg 2000). Man talade om en avkorporativisering som bland 
annat yttrar sig genom att intresseorganisationernas formella 
representation i förvaltningsmyndigheternas styrelse har upphört 
(SOU 2000:1). I en statlig utredning konstaterades att avkorpora-
tiviseringen gav utrymme för mer informella och icke-hierarkiska 
relationer mellan organisationer och staten. ”Aktörerna söker med 
andra ord nya metoder för att påverka politiskt beslutsfattande. 
Beslutsfattandet blir mer informellt, konkurrensen om politikernas 
uppmärksamhet ökar…I detta samhälle får lobbying…en alltmer 
framträdande plats i den politiska beslutsprocessen” (SOU 2000: 
89-90). 
    I den statsvetenskapliga litteraturen brukar man alltså skilja mel-
lan två idealtyper av intresserepresentation, nämligen korporativism 
och pluralism. En viktig skillnad mellan de båda systemen är att i 
det korporativa systemet deltar näringslivet och andra intresseor-
ganisationer inom ramen för ett hierarkiskt statscentriskt politisk 
system. Det pluralistiska systemet äger rum i ett mer samhällsba-
serat politiskt system. Här hittar vi fenomen som lobbying som 
karakteriseras som en form av icke-institutionaliserat deltagande 
i beslutsprocesser. Det rör sig snarare om mer tillfälliga än om 
varaktiga relationer. 
   En form av nära samarbete och oklar gränsdragning mellan 
privata och offentliga aktörer är privatoffentliga partnerskap. 
Privatoffentligt partnerskap kan tolkas som en slags nykorporativism 
i den meningen att det rör sig om ett nära organiserat samarbete 
mellan den offentliga och privata sfären. Partnerskap kan också 
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tolkas som ett utslag av pluralism eftersom det äger rum i en mer 
samhällsbaserad styr- och beslutsprocess. Partnerskapet är emel-
lertid, i likhet med det korporativa systemet, ett institutionaliserat 
samarbete om vi med institution menar varaktiga samarbetsformer. 
Det som också skiljer korporativismen från pluralismen är vem som 
dominerar beslutsprocessen och vem som till största delen definierar 
spelreglerna för samverkan. I den korporativa modellen förutsätts 
den offentliga sfären ställa upp spelreglerna medan den pluralistiska 
modellen framställer oberoende lobbyister som framträdande ak-
törer. Privatoffentligt partnerskap handlar istället om att partnerna 
gemensamt tar fram spelreglerna för partnerskapet, åtminstone i 
den idealtypiska modellen. 
   Till detta kan läggas att den traditionella föreställningen om att 
politiken och marknaden skulle vara två olika sfärer med olika sys-
temiska egenskaper framstår alltmer som problematisk, d.v.s. synen 
att det handlar om ”skilda styrsystem i samhället med skilda krite-
rier och tekniker för resursallokering” (Pierre 1999:12; Lindblom 
2003). Jon Pierre menar att skillnaden mellan de båda sfärerna 
gäller hur beslut fattas inom politiken respektive på marknaden. 
”Politiken är en deliberativ process: debatt genom inklusion av ett 
stort antal aktörer anses dels vara ett mål i sig själv, dels det bästa 
sättet att fatta beslut om hur kollektiva nyttigheter och varor skall 
fördelas. Marknaden, å andra sidan, är atomistisk till sin karaktär 
och sätter beslutets innehåll före dess form. Politikens beslutssystem 
är långsamt och regelstyrt, medan marknadens beslutsprocess är 
kort och oerhört snabb” (Pierre 1999:12). Sammanblandningen 
mellan värden och normer från det privata och det offentliga, 
som Sennett skriver om, tycks dock vara mer aktuell än någonsin. 
Politikens beslutssystem framstår som mer marknadiserat i den 
meningen att det styrs av värden om effektivitet, prestation och 
snabbhet. . Marknaden, företag, kan inte längre endast definiera 
sin omvärld i termer av aktieägare utan behöver delta på bredare 
front i samhället. 
    Jag undrar om inte också våra traditionella begrepp och teorier 
– korporativism och pluralism - om relationen mellan det privata 
och det offentliga är otillräckliga för att analysera denna invävd-
het. Man kan hävda att invävdheten mellan de båda sfärerna inte 
är något nytt utan att det är formerna för denna invävdhet som är 
nya. Det handlar inte längre om att staten bjuder in till samtal och 
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samarbete för att lösa gemensamma problem eller att företag står 
utanför den politiska processen och ägnar sig år enstaka nedslag 
för att påverka beslut i en viss inriktning. Det handlar om mer 
grundläggande förändringar om hur vi ser på staten och vad ett 
företag är. Jag tror att vi behöver fundera mer på hur formerna för 
dessa organisationer även påverkar substantiella politiska frågor och 
den mer grundläggande frågan om hur vi organiserar demokratin 
i praktiken. Låt oss därför titta lite närmare på hur formerna för-
ändrats mellan det privata och det offentliga. 

Nya roller?   

Jag läser Habermas och finner som många andra att hans senare 
tolkning av deliberativ demokrati kan uppfattas som väldigt tradi-
tionell. Den ligger inte långt ifrån den vanliga förståelsen av demo-
krati, dvs. den liberala och statscentriska modellen av representativ 
demokrati (Habermas 1996). John Dryzek erbjuder ett alternativ 
till denna modell som inte bara är global och icke-statscentrisk men 
som också har en mer pragmatisk hållning till den maktordning 
som råder (Dryzek 2010). Något liknande har jag upptäckt när 
jag läst Robert Dahl och Charles Lindblom (mer om detta nedan). 
Normativ politisk teori utgår ju väldigt mycket från ”bluprints’ och 
har dålig kontakt med vad man kan kalla för demokrati som politiskt 
projekt. Demokratin ska trots allt förverkligas politiskt och då kan 
ju alltför abstrakta teorier skapa ett glapp mellan den ordning som 
råder och den man önskar se. Den offentliga sektorn och staten 
blivit alltmer företagslik och företag har både tvingats och frivilligt 
tagit på sig ett bredare samhällsansvar; en slags offentlig privatise-
ring och en privat ’offentligfiering’ (Svedberg Helgesson och Mörth 
2013). Företag agerar politiskt och är politiska aktörer. De agerar 
inte endast ”backstage” som lydiga lobbyister i ett politiskt system 
där vi har tydliga gränser mellan regelskapare och regelföljare.  
    Jag fortsätter att läsa om hur Habermas skriver om den privata 
världen. Den handlar inte om ekonomi eller marknad, utan om det 
civila samhället och dess goda krafter. Marknaden, vinstdrivande 
aktörer, reduceras till ”economy” och hör inte hemma i den demo-
kratiska processen (Habermas 1996). Glappet som jag tycker mig 
se i forskningen om privatoffentliga aktörer är att uppdelningen 
mellan olika typer av privata aktörer – de som tjänar pengar och de 
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som arbetar ideellt – inte alltid håller i den sociala praktiken. Den är 
dock helt central för normativa demokratiteoretiker. Problemet som 
jag ser med denna i och för sig rimliga hållning, dvs. att demokratin 
handlar om medborgarstyre, är att gränsen mellan olika typer av 
privata aktörer är komplicerad. Normativ teori om demokrati har 
inte riktigt hängt med i den utvecklingen i tillräcklig utsträckning 
utan är fortfarande styrd av kategoriseringar som i praktiken är 
svåra att upprätthålla. Jag har själv sett i min forskning att olika 
icke-statliga organisationer är beroende av legitimitet från de orga-
nisationer de granskar. Jag har dessutom ibland svårt att veta vilken 
organisation som är statlig och respektive privat. Ett exempel är hur 
privata och offentliga finansiella institutioner går samman, ibland i 
FN-regi och ibland mer informellt knutet till FN, och försöker följa 
standarder om ansvarsfulla investeringar (Mörth 2014). 
   Jag är förstås inte först med att fundera på denna svåra uppdel-
ning. Hur ska man ställa sig till det faktum att det kanske inte är 
någon stor skillnad mellan General Motors och den amerikanska 
administrationen som Peter Bachrach provocerande uttryckte sig 
i slutet av 1960-talet.  Både företaget – den privata regeringen 
och administrationen – fördelar auktoritativt värden för samhället 
(1967, se även Vogel 1975). Robert Dahl, en annan av de framträ-
dande demokratiforskarna som diskuterade företagens samhälleliga 
roll, hävdade att stora företag kan orsaka död och skador genom 
beslut om farliga utsläpp, arbetsförhållanden och besluta om omlo-
kalisering vilket innebär minskade inkomster för människor. Företag 
och dess beslut och aktiviteter var helt enkelt en offentlig fråga (Dahl 
1972; Svedberg Helgesson och Mörth 2013). 
   Denna litteratur om företagens ’offentligifiering’ eller ”publi-
cization” liknar senare års diskussion om företagens samhällsroll 
(”Corporate Social Responsibility, CSR”) eller om företag och 
medborgarskap (”Corporate Citizenship”). En viktig skillnad är 
dock att den statsvetenskapligt orienterade litteraturen fokuserade 
på de krav som samhället, dvs. medborgare och regeringar, borde 
ställa på företag. För att tala i termer av medborgarskap, så beto-
nades företagens skyldigheter.  Definitionen av vad ett företag är, 
och vilken praktik det ska ägna sig åt, verkar dessutom mer och mer 
definieras av förväntningar av såväl vanliga medborgare som av 
politiska beslutsfattare. Företagen som medborgare är inte enbart 
ett resultat av företagens egna initiativ utan också ett resultat av vad 
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Boriz Holzer kallar för hur medborgare, inte minst konsumenter, 
driver in företagen i ”moral actorhood” (Holzer 2013). ”Corporate 
Citizenship” är ett relationellt begrepp och kan inte fixeras utifrån 
de dimensioner vi vanligtvis använder oss av när vi analyserar 
individuella eller sociala medborgarskap. Det är förstås talande att 
begreppet, ”corporate citizenship”, dyker upp i såväl forskningen 
om företag och samhälle som bland företag själva. Om det kan man 
tycka olika. Jag anser att användningen av begreppet visar på hur 
långt sammanvävningen mellan olika värden och normer mellan 
den privata och offentliga världen gått. Lika väl som staten ägnar 
sig åt ’auditing’ och den styrstruktur som Nikolas Rose kallar för 
”Governing by Numbers” (1991) för att skapa legitimitet åt dess 
verksamhet, lånar företagsvärlden ett laddat begrepp om att vara 
medlem i en politisk gemenskap. Inte ens ordet regering är längre 
förbehållen den offentliga sfären. Uttrycket ’privat regering’ lanse-
rades redan 1944 av Merriam (1944; Vogel 1975). 
   Företag är också med att skapa nya roller och identiteter. Företag 
konstruerar medborgare när de agerar politiskt, t ex när ameri-
kanska företag har som policy att aktivt anställa minoriteter eller 
stödja homosexuellas rättigheter, men de kan också skapa klienter 
av medborgare när de utför välfärdstjänster (Crane et al 2013; 
Blomqvist 2013). Denna invävdhet mellan det privata och offent-
liga, som kan belysas genom begrepp som medborgarskap, reser 
den grundläggande frågan om gränser mellan det politiska systemet 
och de som förväntas vara utanför detta system. Är inte företag i 
själv verket innanför det politiska systemet och ”policy insiders ” 
som Colin Crouch uttrycker det (Crouch 2013)? Vilka normativa 
implikationer innebär i så fall en sådan ordning? Ska vi lämna fö-
retagens samhälleliga roll åt sitt öde eftersom de inte finns med i de 
demokratiteorier vi vanligtvis använder oss av, eller ska vi studera 
företag som lobbyister som påverkar enstaka politiska frågor? Jag 
avslutar med en kort genomgång av tre möjliga alternativ. 

Teori och praktik – ett ofrånkomligt glapp? 

Samverkan och beroendet mellan den privata och offentliga sfären 
kan utifrån ett demokratiperspektiv formuleras som ett dilemma, 
eller som en oförenlighetshypotes, åtminstone utifrån ett offentligt 
perspektiv; den offentliga sfären behöver ett nära samarbete med 
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den privata sfären – styrning via horisontella nätverksrelationer, 
samtidigt som den offentliga sfären traditionellt lyder under en 
hierarkisk makt- och ansvarskedja (Mörth 2008; 2009). Relationen 
blir med andra ord svår att legitimera demokratiskt. Man får istäl-
let hitta andra legitimeringskällor som ofta handlar om prestation 
och effektivitet. Det tycks finnas enorma förväntningar på vad olika 
typer av såväl nationella, regionala som globala partnerskap kan 
åstadkomma (Bexell & Mörth 2010). Frågan om demokrati blir 
liksom hängande i luften när alla svåra samhällsfrågor ska lösas – 
välfärden, globala orättvisor och klimatfrågor. Låt oss ändå göra 
ett försök och se om de vanliga demokratimodellerna kan hjälpa 
oss på traven. 

Lite förenklat kan man dela in demokrati i tre modeller som betonar 
olika värden. Vad har de att säga om sammanvävningen mellan det 
privata och det offentliga? 

Figur 1. Tre demokratimodeller

        Demokratimodell     Demokrativärden
        Styrelse av folket      Representativ demokrati 
        Styrelse för folket      Effektivitet och handlingskraft  
        Styrelse genom folket    Deltagande och deliberation

Den övergripande demokratiprincipen för styrelse av folket är re-
presentativ demokrati. Tyngdpunkten ligger på en strävan att se 
till att väljarna kan utkräva ansvar via allmänna val till parlamen-
tariska församlingar. Dessa kan vara nationella parlament eller 
Europaparlamentet. I demokratimodellen styrelse för folket fokuse-
ras på de politiska systemens handlingskraft och effektivitet. De 
politiska systemens förmåga att leverera resultat är, enligt denna 
modell, beroende av självständiga institutioner. I styrelse genom folket 
betonas hur demokratin förverkligas genom medborgardeltagande. 
Demokrati handlar om att engagera det civila samhället och olika 
intressegrupper i offentligt beslutsfattande. Enligt denna demokra-
timodell fokuseras på en mer direkt demokratisk legitimering av det 
politiska systemet än vad som är fallet med modellen styrelsen av 
folket. Styrelse genom folket kan dels tolkas som en modell för del-
tagardemokrati men också som en modell som betonar betydelsen 
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av demokrati som samtal – deliberativ demokrati. Det allmänna 
bästa kan inte enbart fångas upp vid allmänna val eller formuleras i 
form av tydliga instruktioner till oberoende institutioner, utan måste 
formuleras i ständigt pågående diskussioner. Deliberativ demokrati 
kan definieras på olika sätt. Enligt Frank Cunningham (2002) finns 
det emellertid en gemensam kärna bestående av tre element – att 
demokrati handlar om en öppen diskussion mellan jämlika medbor-
gare, att legitimitet och rationalitet i offentligt beslutsfattande bäst 
uppnås genom deliberation och att denna deliberation sker enligt 
procedurmässiga villkor (Premfors och Roth 2004). 
    Sammanvävningen mellan det privata och det offentliga är pro-
blematisk om man med demokrati menar styrelse av folket vilken 
baseras på en hierarkisk makt- och ansvarskedja. Den representativa 
demokratin har olika förgreningar men en vanlig tolkning är att 
den betonar betydelsen av konkurrens mellan politiska partier, all-
männa och fria val (därför ibland kallad valdemokrati) och kravet på 
ansvarsutkrävande av valda politiker.  Demokratins krav på en klar 
makt- och ansvarsfördelning, öppenhet, transparens och offentlig 
debatt kan försvåras om tjänstemän, experter och andra icke-valda 
politiker inom informella och ganska slutna processer fattar beslut 
om viktiga kollektiva samhällsområden. I likhet med styrelse för 
folket (se nedan) kan man emellertid hävda att relationen mellan det 
privata och det offentliga är oproblematisk just utifrån den hierar-
kiska makt – och ansvarskedjan. Det politiska ansvarsutkrävandet 
är s a s möjligt även om beslut fattas längre ned i systemet. 
    Det är så jag läser Dahl när han kräver att vi ställer ökade krav 
på företag i samhället. Den liberala och representativa demokra-
tin är fortfarande viktig för demokratiskt ansvarsutkrävande trots 
globaliseringen. Denna tolkning av den liberala demokratin låter 
sig emellertid inte så enkelt fångas in med hjälp av några få vär-
den. I Dahls liberala modell finns ju såväl ansvarsutkrävande som 
deltagande-dimensioner. 
   Relationen mellan privatoffentligt partnerskap och styrelse för 
folket ter sig ganska oproblematisk. En avgörande punkt här är 
att det finns en tydlig delegeringskedja, dvs. en relation mellan en 
principal och en agent, och att denna maktutövning kan övervakas 
och följas. Ett viktigt grundantagande enligt denna demokratimo-
dell är alltså att det är möjligt att formulera tydliga och stabila mål 
som sedan tjänstemän och andra icke-folkvalda personer försöker 
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nå. Den liberala modellen må vara en myt som ofta hävdas av 
forskare om ”political CSR” (Scherer & Palazzo 2007, 2011; se 
också Cutler et. al. 1999) men det är en livskraftig myt. Jag tror 
dessutom att modellen finns på riktigt. Välfärden utförs visserligen 
av alltfler privata utförare, men politiker är trots allt beställare och 
det är skattemedel som finansierar den.  Å andra sidan är relationen 
mellan det privata och det offentliga horisontell och då är vi tillbaka 
till den oförenlighetshypotes jag ovan inledde med. 
   Sammanvävningen mellan det privata och offentliga kan ses 
som förenligt med den tradition inom styrelse genom folket som 
utmanar den representativa demokratin. En mer samhällsbaserad 
och deliberativ demokratimodell har ju knappast problem med 
ansvarsutkrävande i den traditionella betydelsen eftersom med-
borgarna på ett direkt sätt antas delta i beslutsfattandet, eller i den 
diskurs som legitimerar de politiska institutionernas beslut. Ett ut-
tryck för sammanvävningen, privatoffentligt partnerskap, handlar 
ofta om självreglerande nätverk och passar därför bättre ihop med 
demokrati- och politiska styrsystem som baseras på nätverk snarare 
än på hierarki. 
    Den självklara invändningen är att förenligheten mellan partner-
skap och demokrati är beroende av i vilken utsträckning partnerska-
pen inbegriper det civila samhället och inte bara näringslivet. Då är 
vi tillbaka till Habermas livsvärld och den benhårda uppdelningen 
mellan det privata och det offentliga, och kanske framför allt mel-
lan det privata och det privata, som på något sätt måste anpassas 
till den politiska praktiken. Det är kanske så långt vi kan komma 
med den deliberativa modellen. Dryzek visar dock på andra vä-
gar. Han betonar betydelsen av hur konkurrerande diskurser kan 
motverka den ekonomiska diskurs som blir så framträdande på den 
globala arenan (Dryzek 2011). Istället för att bygga upp politiska 
institutioner på den globala politiska nivån ska vi istället förstärka 
mjukvaran, som Dryzek uttrycker det, och inte fokusera så mycket 
på hårdvaran. Jag tycker att det ligger mycket förtröstan i det han 
skriver. Det finns möjligheter att hantera praktiken – sammanväv-
ningen mellan det privata och det offentliga – utan att ge avkall på 
viktiga demokratiska värden. 
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Helgar ändamålet medlen? Är det okej att bryta mot regler om 
man vet att resultatet då blir bättre för medborgarna än om man 
skulle följa dem? Det beror förstås på vilka regler det är frågan om 
och vem det är som bryter dem, men om det är offentliga organisa-
tioner som inte riktigt följer reglerna för offentlig upphandling när 
de gör inköp, hur ska vi förhålla oss då? Jag kommer i detta kapitel 
argumentera för att vi kanske ska låta regelbrytarna hållas, att det 
kan vara mer ansvarsfullt, i varje fall om vi tycker att resultatet av 
vad de gör är viktigare än att de gör saker på ett speciellt sätt! En 
komplikation i sammanhanget är dock att det inte är tillåtet att 
bryta mot lagar. Här ställs därför två logiker mot varandra, ansvars-
tagande och regelföljande. Problematiken som diskuteras är hur det 
är möjligt för offentliga organisationer att vara både regelbrytare 
och ansvarstagande. Detta dilemma är i olika grad förekommande 
i många fall av offentlig upphandling, men i det fall som kommer 
diskuteras här, upphandling av tjänster från managementkonsulter,  
är problematiken särskilt tydlig. Innan det aktuella fallet diskuteras 
är det emellertid nödvändigt att först ge en bild av vad Lagen om 
offentlig upphandling representerar.

Lagen om offentlig upphandling – en demokratisk marknad!

År 1992 trädde Lagen om offentlig upphandling (LOU) i kraft. 
Redan tidigare fanns uttalade principer om hur offentliga organi-
sationer borde bete sig i inköpssituationer, men lagen gjorde dessa 
tydligare. Den som inte följer lagen riskerar att få göra om hela 
upphandlingen eller drabbas av sanktioner i form av skadestånd 
till leverantörer som känner sig förfördelade. 

Illegala demokratiagenter?    
 

Staffan Furusten
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Lagen om offentlig upphandling bör ses som en produkt av sin 
tid och av den då förhärskande New Public Management-diskursen. 
Inrättandet av lagen är således inte en enskild händelse, utan kan 
ses som ett av flera marknadsexperiment i offentlig sektor som in-
troducerades ungefär vid samma tidpunkt. Jämfört med övriga New 
Public Management-relaterade reformer är emellertid LOU en speciell 
form av marknadsexperiment, i och med att det handlar om en lag. 
Andra marknadsreformer, som exempelvis modeller för köp- och 
säljstrukturer i offentlig sektor, är inte kopplade till direkta sank-
tioner om de inte följs, men när det är frågan om lagstiftning som 
i fallet med LOU kan den som bryter mot lagen också bestraffas. 

Kritisk granskning av offentliga organisationers försök att leva 
upp till de föreskrifter som finns i Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) är sällsynt.1 Detta är anmärkningsvärt, eftersom offentliga 
organisationer i Sverige årligen köper in varor och tjänster till ett 
sammanlagt värde av ca 600 miljarder kronor.2 Det rör sig om 
inköp av allt från förbrukningsmateriel, äldrevård, utbildning, mat 
i skolbespisningar, stridsvagnar, snöröjning, kollektivtrafik, skötsel 
och drift av idrottsanläggningar, hälso- och sjukvård, till konsult-
tjänster inom exempelvis IT och management. Allt som offentliga 
organisationer inte kan eller vill producera själva köps in från andra 
organisationer, precis som företag i privat sektor. 

En viktig skillnad mellan ett privat företag och en offentlig orga-
nisation är emellertid att den senare agerar på uppdrag av det poli-
tiska systemet. En offentlig organisation existerar inte mot bakgrund 
av att en entreprenör fått en idé eller att en riskkapitalist vill satsa på 
en viss typ av verksamhet för att genom acceptabla vinster öka på 
sitt kapital. De finns till för att förverkliga de intentioner som våra 
demokratiskt valda politiker har när det gäller välfärd, infrastruktur 
och medborgarservice. Därmed kan offentliga organisationer sägas 
vara tänkta att fungera som agenter för det demokratiska systemet. 

Grundidén i Lagen om offentlig upphandling är att konkurrens 
ska säkra den ekonomiska effektiviteten i de affärer som görs. Lagen 
ska standardisera utbudet genom att kräva dels att det finns tydliga 
och jämförbara kravspecifikationer från köparens sida, dels att priset   
 
1. Undantag är exempelvis Pemer, Frida (2012), ”Att köpa experttjänster – relation 
eller transaktion?”, i Furusten, Staffan & Andreas Werr (red.) Expertsamhällets 
organisering – okunskapens triumf ?”, Lund: Studentlitteratur.
2. www.regeringen.se/sb/d/1491/a/80965
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ska vara den yttersta faktorn som avgör val av leverantör. Vidare 
separerar LOU beställaren från leverantörerna genom att kräva att 
(LOU 2007:1528, 1 kap. 9§):

”…myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt 
och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandling-
ar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar skall vidare principer-
na om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas”. 

Detta är ett uttryck för att lagen anger att val av leverantör inte 
ska bygga på tidigare relationer mellan kund och leverantör. 
Leverantörer ska behandlas likvärdigt. Tanken är att det minimerar 
risken för korruption. Slutligen återspeglas det neoklassiska mark-
nadssynsättet i lagens krav på officiell annonsering och transparens, 
vilket förmodas ge både beställare och leverantör fri tillgång till 
information om kommande och pågående upphandlingar. 

Marknaden ses som homogen i den bemärkelsen att säljarna 
på marknaden antas erbjuda identiskt lika varor och tjänster. 
Marknadens olika aktörer betraktas som isolerade enheter som inte 
påverkar varandra eller marknadens karaktär.

 Det är idealbilden av den perfekta neoklassiska marknaden som 
lagen ger uttryck för, den marknadsform som har argumenterats 
för att passa för standardmarknader, det vill säga marknader för 
likartade och enkelt jämförbara produkter.3 Om denna bild stäm-
mer med marknaders funktionssätt också i situationer där affärs-
utbytena handlar om komplexa tjänster, kan man anta att lagen är 
synnerligen relevant och välanpassad för sitt ändamål. I så fall blir 
mötet mellan lag och krav på marknadsmässighet, professionalitet 
och demokrati oproblematiskt. Men är det inte på det viset, blir 
kopplingen mellan lagen och praktik mer komplicerad, och det har 
redan antytts inledningsvis att situationer där managementkonsulta-
tion upphandlas är en sådan situation

Kreativt regelföljande krävs när komplexa tjänster köps in

Som grund för det resonemang som följer ligger studier av hur 

3. Aspers, Patrik (2007) ”Theory, reality and performativity in markets”, American 
Journal of  Economics and Sociology, 66 (2), 379–398; (2009) ”Knowledge and Value in 
Markets”, Theory and Society 38: 111-131; (2013) Marknader, Stockholm: Liber
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managementkonsulter konstruerar sina tjänster (Furusten 2003) 
och hur offentliga organisationer agerar när de köper in komplexa 
tjänster (Furusten & Lindberg 2005; Furusten 2010; Furusten 
2014).4 Ett tydligt mönster i dessa studier är att de flesta konsulter 
och upphandlare upplever att lagen inte är styrande för hur val av 
konsult i en upphandling går till. Förekomsten av Lagen om of-
fentlig upphandling skapar dock ett antal beteenden. Lagen måste 
ju följas och vissa procedurer måste genomgås, men upphandlarna 
vill ändå helst välja en konsult som de har förtroende för. Därför 
försöker de få den formella upphandlingsprocessen att fungera så 
att det val av tjänsteleverantör man vill göra blir uppenbart och 
legitimt. Särskilt de väletablerade större konsulterna med lång 
erfarenhet av uppdrag på hög nivå inom offentlig sektor för fram 
denna bild av hur upphandlingar går till. De säger exempelvis att 
personrelaterade faktorer är mycket viktiga i val av konsult inom 
den privata sektorn, och att det är lika avgörande inom den of-
fentliga. Några konsulter anser också att:

”…problemet med offentliga upphandlingar är att det är 
svårt att arbeta med personrelaterade faktorer för att bygga 
upp bra affärsutbyten eftersom konsulterna inte har samma 
möjlighet att träffa kunderna”. 

Köparna anstränger sig alltså för att göra bra val av konsulter, 
men det tenderar möjligen att bli på bekostnad av att följa lagen. 
De definierar inte sina behov, planerar inte valen och utformar inte 
förfrågningsunderlagen i den ordning lagen föreskriver. 

Inte heller sker annonsering, öppning, kvalificering och prövning 
av anbud i enlighet med lagen. 

Val av leverantör, tecknande av kontrakt och dokumentering av 
upphandlingsprocessen samt tjänsteleveransen sker även det på 
annat sätt än vad lagen föreskriver. Likväl görs det som krävs för 
att följa lagen i formell mening. I praktiken däremot, görs stora 
ansträngningar för att bygga upp förtroenden till tjänsteleverantörer 
och att iscensätta upphandlingar som passar in i sammanhanget,   
 
4. I dessa studier har ett 60-tal konsulter och ett 20-tal inköpare av konsulttjänster 
intervjuats. Dessutom har förfrågningsunderlag till upphandlingar granskats. 
Huvuddelen av materialet samlades in mellan 1998-2004 men har kompletterats med 
jämna mellanrum fram till 2014.

B2_kap12_staffan_furusten(1).indd   218 2014-05-19   12:36:51



illegala demokratiagenter?

så att de val man vill göra också kan göras utan att man bryter 
mot lagen. Flera upphandlare sade rakt ut att det gick att komma 
runt lagen för att bibehålla etablerade kundrelationer, men att det 
kostade mycket energi. 

De är således vanligt att köpare av komplexa tjänster, som mana-
gementkonsultation, i offentliga organisationer försöker hitta vägar 
att tolka lagen kreativt. Det är också uppenbart att konsulter, särskilt 
de som upplever svårigheter med att konkurrera om uppdragen i 
offentlig sektor, tycker att lagen är problematisk både när det gäller 
att få uppdrag och att leverera kvalitet i uppdragen.

När det gäller inköp av komplexa tjänster används således inte 
Lagen om offentlig upphandling såsom den är skriven, eftersom 
konsultmarknadens faktiska funktion inte går ihop med lagens bild 
av hur en marknad fungerar. När komplexa tjänster ska köpas in, 
där själva tjänsten kan handla om att hjälpa en organisation att 
definiera sina problem och därefter föreslå lösningar, så är en av 
utgångspunkterna att organisationen inte vet vilka behov den har 
eller hur en tjänsteleverantör ser ut som kan hjälpa dem i en viss 
situation. Det blir då svårt att följa stegen i LOU om (1) behovsi-
dentifiering, (2) utforma förfrågningsunderlag, (3) annonsera och (4) 
kvalificera urval. Konsultmarknadens logik är snarare att relationer 
byggs upp mellan leverantörer och köpare.5 Organisationer som 
köper tjänster väljer att göra affärer med dem som de känner störst 
förtroende för och som de känner att de kan ha en bra dialog med.6 

Likväl finns lagen, vilket innebär att den också måste hanteras. 
Konsekvensen blir att både LOU och konsultmarknadens logik 
bidrar till att forma de marknadsutbyten som faktiskt sker. Alltså, 
i praktiken måste förfrågningsunderlag produceras, alternativt att 
uppdragen styckas upp i en rad mindre uppdrag som faller under 
tröskelvärdena för när upphandling måste ske (beloppsgränser för 
omfattning av upphandling). Offentliga organisationer kan inte 
bryta mot lagen, men låtsas att man följer den. Konsulterna i stu-
dien menar exempelvis att det är relativt vanligt att upphandlarna 
annonserar offentliga upphandlingar bara för syns skull eftersom 

5. Furusten, Staffan (2003), God Managementkonsultation, Lund: Studentlitteratur.
6. Furusten, Staffan (2014), Dåliga kunder gör bra affärer – en studie av LOU och 
managementkonsulter, Stockholm: Liber; Näslund, Lovisa (2012), ”Det handlar om 
förtroende – den expertbaserade relationsmarknaden”, i Furusten, Staffan & Andreas 
Werr (red.) Expertsamhällets organisering – okunskapens triumf ?”, Lund: Studentlitteratur;
Pemer, 2012.
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lagen föreskriver det. Detta trots att de egentligen redan har be-
stämt vem de vill jobba med. Samtliga av de tillfrågade konsulterna 
uppgav att detta var ”mycket vanligt” eller ”förekommande”. De 
flesta konsulterna menar också att det är ”mycket vanligt” att 
upphandlare skräddarsyr förfrågningsunderlag och formulerar 
urvalskriterier tillsammans med en konsult för att den aktuella 
konsulten ska vara den som lämpar sig bäst för jobbet. En av upp-
handlarna av ett omfattande ramavtal medgav att man utformat 
kravspecifikationen så att den skulle passa de konsulter man redan 
hade valt ut, vilket i detta fall också var konsulter man redan hade 
en etablerad relation med: 

”Vi utformade specifikationen så att företag X skulle komma 
med. Många av våra ramavtalsanvändare hade jobbat med 
dem tidigare och ville även göra det i fortsättningen. Att fö-
retag X skulle komma med var med andra ord ett krav från 
ramavtalsanvändarna. Hade inte företag X kommit med så 
skulle ramavtalsanvändarna anlitat dem ändå, alltså gjort en-
skilda upphandlingar i stället för avrop, och då faller ju hela 
idén med ramavtal”.

Citatet pekar på att valet av konsult i det här fallet redan var gjort 
och att denne konsult skulle väljas oavsett vilka som ingick i ram-
avtalet. Därför var det lika bra att ha med dem i avtalet. Då bryter 
den offentliga organisationen inte mot kravet att upphandling ska 
ske och kan samtidigt ägna sig åt att försöka leverera professionell 
medborgarservice med kvalitet, vilket de menar att de har större 
chanser till om de kan välja att köpa tjänster från leverantörer de 
har förtroende för.

Även om lagen således inte följs i den föreskrivna ordningen, 
bidrar förekomsten av LOU och det organiserade tvång som är 
kopplat till lagar i allmänhet till aktörernas beteende i marknads-
situationer där komplexa tjänster upphandlas. En förfrågan måste 
ställas, och i den måste specificeringar göras. Även om just detta mo-
ment inte har visat sig ha så stor betydelse för vilken leverantör som 
väljs, är det ändå ett moment som tvingar både tjänsteleverantör 
och köpare att bli mer konkreta i specificering av behov hos köparen 
och egenskaper hos leverantören. Känner man till en leverantör, 
som i tidigare sammanhang presterat bra eller som möjligen re-
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kommenderats av andra som man har förtroende för, kan köpande 
organisation i sin anbudsförfrågan skriva in att leverantören ska ha 
just dessa egenskaper. Det kan då inte uteslutas att andra anbud 
kommer in som ser intressanta ut och som på allvar kan konkurrera 
med vad den etablerade leverantören kan erbjuda. Denne måste ju 
också lämna in anbud. Hur mycket påverkan de inkomna förslagen 
har på det slutgiltiga valet kan variera från fall till fall. 

En misslyckad disciplinering 

Av vad som framgår så här långt kan, ur ett statligt styrnings- 
perspektiv, Lagen om offentlig upphandling, klassificeras som ett 
disciplinärt misslyckande när det gäller upphandling av komplexa 
tjänster. Avsikten är ju att LOU skall vara styrande för marknadens 
aktörer. Logiken är att ”riktiga” marknadsmekanismer ska konstru-
era upphandlare och tjänsteproducenter som affärsorienterade 
demokratiagenter, dvs. att de därigenom ska göra de val som leder 
till att de på effektivast möjliga sätt löser de uppgifter de fått av det 
politiska systemet. I detta sammanhang antas konkurrens vara en 
kraft som tvingar fram det bästa ur alla potentiella leverantörer. 
Därmed antas de anbud som produceras vara så genomarbetade 
och relevanta och ekonomiskt optimerade att det bara är att välja 
och vraka bland anbuden för en uppdragsgivare. Logiken är enkel. 
Om offentliga organisationer väljer det bästa anbudet, och därmed 
den bäst lämpade leverantören, så uppnås de uppsatta målen och 
organisationens resurser utnyttjas på bästa sätt med avseende på 
kvalitet och kostnad. Dessutom är anbuden offentliga handlingar 
och möjliga att granska för utomstående och övervakare. Ingen 
diskriminering sker och processen är transparent. Det betyder att 
risken för korruption kan förväntas vara minimal! 

För att denna logik ska fungera förutsätts ett odiskutabelt re-
gelföljande bland de inblandade aktörerna. När det gäller just 
denna förutsättning har jag ovan pekat på att praktiken, ur detta 
perspektiv, ibland kan vara bekymmersam. Men egentligen är det 
inte så förvånande att offentliga organisationer inte följer regler som 
har sin grund i övergripande reformidéer om hur den offentliga 
sektorn ska marknadiseras och företagiseras. Även om LOU är en 
lag, så kan den också ses som en materialisering av den tidsanda 
som värderar marknadisering i ny-liberal tappning. Det betyder 
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också att LOU har kopplingar till ”mjukare” reformförsök i samma 
riktning. En rad studier av dessa ”mjukare” reformförsök har pekat 
på att reformer sällan implementeras bokstavligt i sin helhet (t.ex 
Brunsson & Olsen, 1993; Czarniawska & Sevón, 1996; Fernler, 
1996; Blomqvist, 1996; Erlingsdottir, 1999; Røvik, 2000). Det är i 
stället vanligt att de särkopplar mellan vad de säger och vad de gör, 
eller att de översätter regler eller reformer till versioner, inte kopior, 
av originalet (Furusten, 2007). Om ingen tydlig bestraffning sker är 
det därför inte troligt att organisationer skulle agera annorlunda i 
inköpssituationer och vara mer angelägna att följa regler än de är 
när de förväntas omstrukturera sina verksamheter i enlighet med 
andra marknadsreformer. Men innebär också detta misslyckande 
från myndigheternas sida att styra inköpsprocedurerna att den 
enskilde organisationen också misslyckas med att vara en demo-
kratisk marknadsaktör, dvs. att lösa sina uppgifter på ett gentemot 
medborgarna ansvarsfullt sätt? 

Att vara affärsorienterad ”på riktigt”

Är det då möjligt för offentliga organisationer att ta sitt ansvar som 
en kugge i det politiska systemet när de köper in komplexa tjänster? 
De måste följa LOU, men de har också ansvar för att leverera den 
högsta möjliga kvaliteten på sina tjänster till allmänheten, till en 
anständig kostnad. Hur är det möjligt för dem att välja den bästa 
möjliga serviceleverantören när de verkar vara av uppfattningen 
att dessa två mål inte kan förenas, dvs. affärsmässighet och att följa 
LOU? 
    Att upphandla en komplex tjänst är en process som tar tid. Ett 
exempel är när Centrala Studiestödsnämnden (CSN) anlitade en 
konsult för att leverera en tjänst som innehöll ett nytt adminis-
trativt system. Konsulten berättade att det tog honom “två år av 
springande upp och ner för trappor, in och ut ur kontorsrum för 
att övertyga dem om att de hade behov av mina tjänster”. Detta 
citat pekar på två karaktäristika hos managementkonsulttjänster: 
de är ofta så komplexa att den upphandlande organisationen inte 
vet vad de har för behov av dem, och att processen att bli så pass 
övertygad att man köper en tjänst av någon kan ta en del tid. Detta 
betyder att övertalning om att organisationer har särskilda behov 
är relaterade till personliga faktorer. Delvis kan detta förklaras av 
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generella karaktäristika när det gäller tjänster, dvs. att de är immate-
riella och obestämda (se t.ex. Normann, 1991). Serviceleverantören 
anstränger sig därför att informera potentiella köpare om att de har 
någonting att erbjuda. Det är, emellertid, skillnader mellan olika 
typer av tjänster. Vissa tjänster materialiseras fysiskt, som IT, finan-
siella tjänster, eller populära managementmodeller. Sådana tjänster 
tenderar att vara standardiserade och tjänsteleverantörerna är i viss 
mån utbytbara eftersom köparna är välinformerade om att dessa 
tjänster existerar, de är välkända, och det finns ett antal konsulter 
som har sådana tjänster på sin repertoar. Graden av produktifiering 
kan därmed betraktas som relativt hög i dessa sammanhang. Trots 
detta har studier pekat på att den personliga dimensionen är viktig 
även i inköpssituationer av tjänster där hög grad av produktifiering 
råder (Furusten & Werr, 2005). Det finns ett tydligt mönster när det 
gäller komplexa tjänster, vilket framträder i följande citat från en 
konsult ”organisationen vill anlita Anita och ingen annan eftersom 
de känner henne och vet att hon är trevlig och pålitlig och är ange-
näm att samarbeta med” (Alexius & Furusten, 2005). 

 Både behovet och den upplevda kvaliteten av en management-
konsulttjänst är i regel beroende av vilket förtroende den köpande 
organisationen har för tjänsteleverantören (Furusten & Werr, 
2005). Därför är det inte så viktigt exakt vad konsulten erbjuder. 
Organisationens behov kan vara att de behöver någon att tala 
med, någon som kan ge dem lite nya infallsvinklar (Furusten, 
2009). Betydelsen av personliga faktorer för valet av tjänster och 
tjänsteleverantör pekar på att innehållet i tjänsten inte alltid är 
avgörande. Vem tjänsteleverantören är, är också en viktig variabel. 
Denna uppfattning odlas i den kritiska litteraturen om manage-
mentkonsultation. Konsulter har setts som trollkarlar (Clark & 
Salaman, 1996), modebärare och bärare av missuppfattningar 
(Kieser, 2002), handelsresanden i ord (Czarniawska-Joerges, 1988), 
och generaliserade andra (Meyer, 1994; 1996) eller institutionella 
omvärldsaktörer (Furusten, 2007) som producerar och distribu-
erar idéer och regler. Att i generella ordalag klart definiera vilka 
behov en organisation har av t.ex. en organisatorisk trollkarl, eller 
en bärare av missuppfattningar är inte en enkel uppgift. En funk-
tionalistisk förklaring är att de uppenbarligen upplever ett behov 
av dem eftersom managementkonsultindustrin har ökat gradvis 
under särskilt de senaste två decennierna. Den kritiska litteraturen 
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erbjuder några definitioner av roller de kan uppträda i, som någon 
att skylla på, s.k. ”scapegoats” (Clark & Salaman, 1996), meningska-
pandeagenter (Czarniawska-Joerges, 1988), eller stabiliseringsagen-
ter (Furusten, 2003; 2009). Det finns emellertid även en litteratur 
där mer populära och “normala” uppfattningar odlas såsom att 
de är problemdefinierare, problemlösare och förändringsagenter 
(Greiner & Metzger, 1982; Kubr, 1996; Sadler, 1998). Ingen av 
dessa definitioner är emellertid särskilt tillfredställande om vi vill 
förstå om offentliga organisationer lever upp till sin demokratiska 
uppgift trots att de inte direkt följer LOU när de köper in manage-
mentkonsultationstjänster.

 Bilden som målas upp här om behovet av managementkonsult-
tjänster är med andra ord att det inte alltid är uppenbart när ett 
behov existerar. Ofta definieras också behovet i sammanhang där 
utbyte med konsulter förekommer. I en studie om hur organisa-
tioners behov av tjänster och förtroende för tjänsteleverantörer 
konstrueras argumenterar Furusten & Werr (2005) för att en sär-
skild organisations upplevelse av behov av managementtjänster är 
ett resultat av förhandlingar i tre dimensioner: den individuella, 
den organisatoriska och den institutionella. I affärsförhandlingar 
förekommer alltid personliga relationer mellan en konsult och 
en representant för den köpande organisationen, där konsultens 
förmåga att övertyga är av stor betydelse för om den köpande 
organisationen upplever ett behov av konsultens tjänster eller ej. 
Anledningen till varför denna relation förekommer kan också 
vara närvaron av temporärt institutionaliserade trossatser i sam-
hället som t.ex. managementmoden som driver organisationen 
att vända sig till tjänsteleverantörer som tydligt deklarerar att de 
erbjuder tjänster som anknyter till för tillfället populära modeller. 
Denna relation kan emellertid också förklaras av omständigheter i 
organisationen och hos konsulten, som t.ex. strukturer för besluts-
fattande, ansvarsfördelning, personliga relationer som frammanar 
särskilda relationer. Ett särskilt behov hos en organisation av en 
managementtjänst konstrueras alltså på vad Fligstein (1996) kallar 
institutionella arenor i ett samspel mellan de tre dimensionerna 
som Furusten & Werr (ibid) specificerar. En enskild organisations 
behov av managementtjänster är därför svårt att definiera i förväg, 
dvs. före en affärsrelation har startat. Att vara affärsorienterad på 
konsultmarknaden betyder alltså att konsulter och köpare tillsam-
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mans formar innehåll och form i de tjänster som levereras, och att 
förhandlingar sker på arenor i både organisatoriska och institutio-
nella sammanhang som formar aktörernas roller de uppträder i 
och de idéer och modeller tjänsterna bygger på. 

Även om ideologin bakom LOU är logisk ur ett rationellt 
perspektiv, där dessutom värden som transparens och jämlikhet 
betonas, antyder argumentationen ovan om hur marknaden för 
komplexa managementtjänster fungerar, att det är mer eller mindre 
omöjligt att vara affärsorienterad och följa stegen i LOU på samma 
gång. Betyder då faktumet att det är svårt att följa LOU och vara 
affärsmässig på samma gång att den organisatoriska praxisen när 
det gäller upphandling av komplexa tjänster inte ligger i linje med 
den uppgift enskilda offentliga organisationer har som demokra-
tiagenter i det politiska systemet?

Att vara demokratiagent på affärsmässiga villkor 

Om ingen disciplinering av marknadsaktörerna sker, är då LOU 
verkningslös, eller tar offentliga organisationer sitt ansvar ändå, 
på ett sätt som avviker från LOU? Är avsaknaden av matchning 
mellan lag och handling detsamma som att korruption uppstår och 
affärsmässighet inte realiseras i praktiken? Eller är just avsaknaden 
av matchning ett sätt för aktörerna att hantera det tudelade upp-
draget att vara både en offentlig organisation med uppgift att tjäna 
medborgarna på bästa möjliga sätt å ena sidan, och kravet att följa 
regler å den andra? Om marknadssituationen såsom den uttrycks i 
LOU inte passar reella marknadssituationer, vad är då problemet? 
Är det LOU som är problematisk eller är det praktiken? Skulle 
uppdraget bli bättre utfört om LOU följdes bokstavligt? Eller är det 
möjligt att mer bokstavligt följande av LOU skulle riskera exempel-
vis realiserande av ”riktig” affärsmässighet och kvalitetsbedömning 
på bekostnad av för stort fokus på rationalitet? Kanske beslut i så-
dana situationer riskerar att bli överrationaliserade eftersom viktiga 
marknadsmekanismer i ”riktiga” komplexa marknadssituationer 
undviks (som t.ex. betydelsen av förtroende)? 

I situationer där komplexa tjänster är inblandade är det inte 
alltid själva leveransen av en speciell tjänst som måste uppfyllas, 
det kan vara hur den levereras och hur den upplevs och tas emot, 
och vilka konsekvenser detta leder till internt såväl som externt som 
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utgör det verkliga behovet (Furusten, 2013b). Att kunna anlita en 
trevlig och kompetent tjänsteleverantör kan vara viktigare än att 
organisationen anlitar en formellt mer neutral expert på en speciell 
teknik. Det kan mycket väl vara så att det verkliga behovet orga-
nisationen har inte är att få tillgång till just denna teknik, utan att 
ha tillgång till en extern resurs att kunna stämma av saker och ting 
med. Om val av leverantör görs mot bakgrund av vem som inger 
mest förtroende snarare än den som på bästa sätt kan presentera 
leverans av en specifik tjänst till ett bra pris, så kan flera dimensioner 
av den nytta organisationen har av en managementkonsult täckas 
in. Om LOUs steg följs kan det finnas en risk att organisationen 
får en specifik tjänst levererad som den inte har någon nytta av. Att 
ha möjlighet att köpa det organisationen ”egentligen” har behov 
av, men som är svårt att precisera i LOUs terminologi, är det som 
är kännetecknande för affärsmässighet i praktiken i den aktuella 
marknadssituationen. Betyder då detta att inga regler följs, eller är 
det ett konkurrerande regelsystem som ”vinner” över LOU?
 
Regelföljande och demokratiskt ansvar i praktiken

Vilka regler följs då? Och vad är det man bryter mot? Man följer 
institutionaliserade implicita regler för professionell konsultation, 
men man följer inte krav på transparens i behovsidentifierings- och 
urvalsfaserna enligt LOU. Att förverkliga kraven i en handling är 
inte lätt – i så fall skulle alla vara nöjda med att följa LOUs steg. 
För att tillfredsställa de oförenliga kraven sker därför särkoppling 
(jfr. Meyer & Rowan, 1977; Brunsson, 1989; Furusten, 2007) mellan 
presentation av inköpsprocedurer och genomförd inköpspraktik, 
dvs. man säger en sak men gör en annan. De moment i vilka man 
följer LOUs steg tenderar att ske i form av efterhandskonstruk-
tioner eller tillrättalagda formuleringar, medan praktiken har en 
annan logik. Det är alltså mycket lös koppling mellan regeln LOU 
och hur handlingar styrs. I praktiken betyder detta att LOU i de 
flesta situationer följs formellt sätt, medan logiken för professionell 
konsultation styr procedurerna. Regelföljandet i formella termer 
har därmed ett uppenbart legitimitetssyfte, medan inköpspraktiken 
drivs av affärs- och kvalitetsmässiga syften.
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Vilket beteende borde vi då önska oss?

Kanske det är så att det aktuella marknadsbeteendet som på kort 
sikt kan beskrivas i termer av särkoppling på längre sikt, vart efter 
rutiner sätter sig, sannolikt innebär någon form av översättning, 
dvs. att LOU faktiskt påverkar beteendet men att det inte handlar 
om ordagrant regelföljande. Om offentliga organisationer ska ha 
möjlighet att ta sitt huvudsakliga demokratiska ansvar - att leverera 
service till medborgarna som håller högsta möjliga kvalitet men som 
också produceras kostnadseffektivt - så kanske köparens beteende 
är oproblematiskt. Det kanske är ett alldeles utmärkt system som vi 
har det idag, dvs. där LOU fungerar som ett obstruerande moment 
som över tid disciplinerar fram ett mer professionellt beteende hos 
köpare och säljare. Den lista på moment och överväganden som 
formellt måste följas kan kanske också med tiden också översätts 
till praktiskt gångbara procedurer. Även om man inte direkt följer 
momenten i avsedd ordning kanske man tar lärdom av dem, och tar 
med sig detta i framtida upphandlingar, och blir bättre på att speci-
ficera vad man behöver och vem som är mest lämplig att hjälpa till 
med detta. Å andra sidan är det inte omöjligt att det mest praktiska 
är att teorin och praktiken fortsätter vara åtskilda under överskådlig 
tid eftersom den marknadsteori som LOU är ett uttryck för är så 
djupt institutionaliserad i det moderna samhället. Att öppet börja 
deklarera att man inte följer LOU, och inte visa upp en trovärdig 
dokumentation på att man gör det, dvs. i varje fall säger att man 
gör det, kan vara väldigt opraktiskt. Ett sådant förhållningssätt 
gör att man utsätter sig för risk att få besvärande kritik som stör 
verksamheten och inverkar på möjligheterna att genomföra sitt 
uppdrag på bästa sätt. En tolkning av resultaten i detta kapitel kan 
därför vara att omständigheterna är tillräckligt bra som de är. Att 
det blir diskrepans mellan regel och praktik kanske inte ska ses som 
ett problem utan som en lösning som bidrar till att upprätthålla hög 
kvalitet snarare än ett problem! Offentliga organisationer kanske 
alltså ska fortsätta att ta sitt ansvar som demokratiagenter även om 
det innebär att deras handlingar egentligen är illegala!
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makten ver marken

Makten över marken 

Torbjörn Nilsson

Vem som äger marken och hur den ska användas är en central 
fråga, inte bara i dagens värld utan också genom historien. Den har 
gett upphov till konflikter alltsedan människan lämnade jägarstadiet 
och övergick till jordbruk, i Skandinavien för ungefär 6 000  år se-
dan. Tidsperspektivet i följande studie är dock något mer begränsat, 
från det andra världskrigets slut 1945 till 2000-talets första tid. 

Den vittförgrenade markfrågan har under denna tid tenderat att 
komma i skymundan för andra politikområden. Skatter, ekonomisk 
politik, näringsliv, skola och välfärdssystem har vägt tyngre när 
efterkrigstidens politiska och ideologiska utveckling karaktäriserats. 
Det allmännas inflytande över markanvändningen ger dock ett an-
nat mönster än den sedvanliga skildringen av efterkrigstiden. Att 
socialdemokratins ambitioner från 1944 års efterkrigsprogram inte 
fullföljdes, utan strandade på det borgerliga planhushållningsmot-
ståndet, är otvivelaktigt sant. Samtidigt genomfördes omfattande 
förändringar, ibland med stor majoritet, av kommunernas och 
statens möjligheter att planera utvecklingen genom ökad makt över 
markanvändningen. Inte minst Rune Premfors har i sin forskning 
pläderat för historiska perspektiv också inom samhällsvetenskaplig 
forskning.1 Min avsikt är därför att med ett historiskt perspektiv 
på markfrågan och samhällsplaneringen kasta nytt ljus över det 
moderna svenska samhällets förändring efter 1945.    

1. Ett par exempel är Rune Premfors, Sveriges demokratisering. Ett historisk-institutionalistiskt 
perspektiv. Score-rapport 1999:3; Den starka demokratin, 2000/2011.
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Efterkrigsårens markoffensiv

De främsta landvinningarna för planeringsförespråkarna åren efter 
krigsslutet var 1947 års byggnadslag och byggnadsstadga samt den 
nya expropriationslagen året efter.2 Tankar om ökade befogenheter 
för det allmänna i markfrågor hade dock funnits redan på 1930-ta-
let, exempelvis Stockholm stads och förortskommunernas gemen-
samma regionplaner 1930–1936. Ett rationellt samhällsbyggande 
ansågs kräva mer offentlig styrning.3

Planmonopol för planmässighet

Byggnadslagen var en frukt av 1942 års Stadsplaneutredning. 
Utredningen motiverade sina förslag med att detaljplaner inte 
kunde samordnas. Det saknades ett institut med ansvar för en plan-
läggning av hela landet. Dessutom ville man förhindra okontrolle-
rad och olämplig bebyggelse.4 Även om arkitekten Uno Åhrén inte 
ingick i kommittén präglades förslagen av hans tankar.5 Med den 
nya byggnadslagen infördes planmonopolet. Regeringen skulle dock 
godkänna kommunernas planer. Som ett kraftfullare instrument än 
tidigare planer infördes översiktliga generalplaner. Kommunerna 
gavs möjlighet att långsiktigt styra den huvudsakliga markanvänd-
ningen. Tätbebyggelse skulle alltid planeras; glesbebyggelse lades 
däremot utanför de rättsligt bindande detaljplanerna. 

Inspirationen kom från mellankrigstidens Danmark, Norge, 
England, Holland, Polen och Tyskland. Arkitekternas kritik och nya 
planvisioner fick därmed ett avgörande inflytande på den offentliga   

2.  SOU 1945:15. Byggnadslag och byggnadsstadga, mm. Ordförande var statssekreterare 
Knut Elliot och bland ledamöterna fanns planeringsförespråkare som arkitekten 
Sune Lindström och professorn och en av funktionalismens ledande arkitekter Paul 
Hedqvist. Som helhet bestod utredningen av arkitekter, byggmästare, civilingenjörer, 
professorer, en vägdirektör, en drätseldirektör samt fastighetsägarnas representant.
3. Länsstyrelsen 30/6 1938: ”Slutligen vore det önskvärt, att man skulle kunna 
dirigera utbyggandet inom regionen så, attt detta skedde mera följdriktigt och 
rationellt.” SOU 1945:15, s 150-160.
4. SOU 1945:15, s 161.
5. Åhrén (1897–1977) var chef  för Riksbyggen 1943–1945 och senare landets förste 
professor i stadsbyggnad. Hans skrift Ett planmässigt samhällsbyggande, 1945, ingick som 
bilaga i den Bostadssociala utredningens betänkande. Se även hans artikel ”Kontroll 
över markanvändningen – samhällsbyggandets nyckelproblem”, Tiden 5/1945, och 
Eva Rudberg, Uno Åhrén. En föregångsman inom 1900-talets arkitektur och samhällsplanering, 
1981, s 189.
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plandebatten. Samtidigt innebar reformoffensiven att  Sverige blev 
ett exempel för andra planeringsvilliga länder.6

Inom utredningen hade arkitekten Sune Lindström drivit en mer 
radikal linje.7 Även glesbygdsområden skulle omfattas av samhäl-
lets planering och bara kunna bebyggas av privata intressen efter 
särskilt godkännande. Planlöshet och därmed efterföljande kaos 
sågs som det största problemet. Lindström hänvisade till den brit-
tiska Uhwattkommittén som föreslagit att staten skulle förvärva all 
byggnadsrätt utanför tätbebyggelse förutom jordbruk. I riksdagen 
var motståndet svagt. Även Högern var positiv, dels som en följd av 
den planeringsvänliga tidsandan, dels av oro för en mer långtgående 
lagstiftning.8 Ändå är det påfallande hur reformen kunde drivas 
igenom under planhushållningsdebattens bistra samarbetsklimat. 
Den åtföljdes dessutom av en lag om kommunernas ansvar för 
bostadsbyggandet. De fick möjlighet att anslå medel till bostäder 
och blev samtidigt skyldiga att förmedla statliga lån och bidrag 
samt upprätta tioåriga bostadsplaner. Även om kommunerna inte 
alltid kom att utnyttja sina möjligheter utgjorde ändå byggnads- och 
bostadslagarna grundstenarna i den offensiva kommunala politik 
som skulle ta fart under 1960-talet.

Expropriation i samhällets tjänst

Högern var däremot mer kritisk till expropriation av privat egen-
dom, något som kan ses i ljuset av den huvudlinje – försvaret av 
äganderätten – som från starten präglat partiet.9 
   En av initiativtagarna till förändrad lagstiftning var socialdemo-
kraten Arne S Lundberg, vice ordförande i Föreningen för sam-
hällsplanering (FFS) och sedermera statssekreterare. Markfrågan 
sågs som helt central för den sociala planeringen. Även här kom 
inspiration från brittiska utredningar. Den markkommitté som  
 
6. Håkan Forsberg, En politisk nödvändighet. En studie av den fysiska riksplaneringens 
introduktion och tillämpning, 1992, s 30. Om Sverige som exempel, se Andreaz 
Strömgren, Samordning, hyfs och reda. Stabilitet och förändring i svensk planpolitik 1945–2005, 
2007, s 90. 
7. Lindström (1906–1989) var bl.a. professor vid Chalmers 1956–1969.
8. Evert Vedung, Ett stegvis knåpande och lappande – Staten, partisystemet och plan- och 
byggregleringen, 1998, s 11, 21.
9. Torbjörn Nilsson Mellan arv och utopi. Moderata vägval under hundra år, 1904–2004, 
2004, s 347 f.
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tillsattes 1946 kallades följdriktigt av Åhrén för ”den svenska 
Uthwattkommittén”. Syftet var att tillgodose kommunernas be-
hov av mark, minska storstadstillväxten och påverka näringslivets 
lokalisering. En rad aktörer på området krävde en mer långt-
gående expropriationsrätt eller andra styrinstrument – KTH, 
Länsarkitekternas förening, Stadsförbundet, Svenska Arkitekters 
Riksförbund (SAR), Landskommunernas förbund, Socialstyrelsen, 
Bostadsstyrelsen (från 1948), Svenska kommunaltekniska föreningen 
m.fl. Många samhällsplanerare tillhörde politikens vänstersida. 
Särskilt arkitekterna framstod som bärare av tidens nya segrande 
idéer. Inom kåren odlades intensivt bilden av arkitekten som 
samhällsreformator.10 De mest planeringsvilliga samlades kring 
begreppet samhällsplanering som angav att samhällets struktu-
rella problem måste angripas. ”Stadsplanering” ansågs däremot 
begränsat. ”Själva ordet är ju en relik”, skrev Torsten Nilsson och 
elva andra socialdemokrater i en motion.11

  Markommittén leddes av landshövdingen och socialdemokraten 
Malte Jacobsson (1948 ersatt av ämbets- och partikollegan Artur 
Thomson). Både Åhrén och Sune Lindström ingick som ledamöter. 
Utredningen konstaterade att planläggningen vidgats väsentligt se-
dan 1931 års stadsplanelag, likaså uppfattningen om det allmännas 
ansvar för bostadsförsörjningen och produktionslivets effektivitet. 
Bebyggelseplaneringen ”infogas med andra ord i en ekonomisk och 
social planering i stort”. Det krävdes ”en ledande och dirigerande 
verksamhet från det allmännas sida som går långt utöver vad man 
vid utformningen av den tidigare gällande stadsplanelagstiftningen 
tänkt sig”. Planeringsambitionerna var inte heller begränsade till 
denna sektor:12

”Det kan vidare förutses att uvecklingen av samhällets all-
männa planeringsverksamhet på olika områden även i andra 
avseenden kommer att ställa väsentligt ökade krav på mark-
politiken och nödvändiggöra en effektivisering av densamma.   
 

10. Rudberg 1981, s 10-14; Ann-Katrin Hatje, Bostadspolitik på förändrade villkor. 
En studie om den statliga bostadspolitikens mål och medel under 1940- och 1950-talen. 
Arbetsrapport Byggforskningsrådet 5/1978, s 69-81; SOU 1945:15. Om SAR:s 
radikala linje, Strömgren 2007, s 93.
11. Strömgren 2007, s 96-105.
12. SOU 1948:4. Markutredningen – ändringar i expropriationslagstiftningen, s 32 f.
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Sålunda kan till exempel samhället av flera olika skäl behöva 
påverka näringslivets lokalisering”. 

Till skillnad från radikalerna Åhrén och Lindström förespråkade 
inte kommittén att samhället skulle överta all mark, även om förut-
sättningarna borde undersökas. Tills vidare gällde det främst utvid-
gad expropriation i tätbebyggelse. Och i första hand skulle frivilliga 
överenskommelser tillämpas. För de borgerliga var problemet inte 
expropriation i sig, utan ersättningsnivåerna. Man protesterade mot 
att värdestegringen skulle tillfalla det allmänna.13 Med 1948 års lag 
vidgades expropriationsrätten. Kommunerna fick rätt att överta 
både tätbebyggd mark och icke d:o utan att den var planlagd. Från 
1950 kunde man dessutom införskaffa nödvändig mark med hjälp 
av generösa statliga lån.14 

Forskning i planeringens tjänst
 
Planoffensiven vid 1940-talets slut skulle metaforiskt kunna beskri-
vas som en ”dominoeffekt” eller en ”snöbollseffekt”. Förändringar 
på ett område medförde liknande krav på ett annat. 1948 års 
länsstyrelseutredning, också den med Artur Thomson som ord-
förande, syftade till att skapa en effektivare och smidigare orga-
nisation. Byggnadslagen 1947 hade gett en rad nya uppgifter till 
länsstyrelserna:15

Detta förhållande får ses som ett av de många uttrycken för för-
skjutningen i uppfattningen om relationerna mellan det allmänna 
och den enskilde samt för statens anspråk på att i det allmännas 
intresse aktivt leda utvecklingen.

Kommittén för stadsplaneväsendets omorganisation beklagade i 
sin tur avsaknaden av en samlad statlig politik på bebyggelseplane-
ringens område. Den riksplanering som föreföll alltmer nödvändig 
kunde inte ske inom nuvarande planväsen. 

 Ett centralt organ med utredande och undersökande uppgifter 
var därför ett alternativ. På sikt var ett fristående organ lämpligast, 
men tills vidare kunde det rymmas inom Byggnadsstyrelsen. Tre hu-
13. Den frågan överfördes också till en ny kommitté, 1954 års markvärdeutredning. 
Se Carl Ekbrant, Bostadsfrågan – markanvändning, byggnadsväsende och bostadsförsörjning, 
1979, s 256-259.
14. Abdul Khakee, Kommunal planering i omvandling 1947–1987, 1989, s 9.
15. SOU 1950:28 Länsstyrelsernas organisation och ställning inom länsförvaltningen, s 216 f.
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vuduppgifter angavs: ledning av planväsendet; allmän uppsikt över 
byggnadsväsendet samt ledning av lokaliseringspolitiken. Namnet 
skulle vara Planstyrelsen, med en generaldirektör i ledningen. Så 
småningom kunde en riksplan upprättas. Utredningen betonade att 
bebyggelseplaneringen var en central del av samhällsbyggandet.16 
Samverkande länsråd för övergripande samhällsplaneringsfrågor 
skulle tillsättas och länsstyrelsens befogenhet att fastställa detalj-
planer utnyttjas mera.17 

  Inom socialdemokratin närdes en misstro mot den gamla 
länsförvaltningen som ansågs sakna entusiasm för offentlig välfärd. 
Därför byggdes nya regionala statliga organ upp som förmedlade 
resurser till kommunerna:  länsarbetsnämnder,  länsbostadsnämn-
der, mödrahjälpsnämnder och lantbruksnämnder. Politiska styrelser 
utsågs, något som länsstyrelserna ännu saknade. Landshövdingen 
var inte självskriven som ordförande. Ibland valde regeringen en 
mer aktiv riksdagsledamot. Därmed aktiverades den partipolitiska 
styrningskedjan, skriver statsvetaren Sverker Gustavsson. Ett för 
europeiska förhållanden mycket starkt samband mellan styrnings-
nivåerna uppnåddes.18

 Bakom tidens planeringsvurm låg bland annat filosofen Axel 
Hägerströms ”värdenihilism”. Några absoluta mänskliga rättigheter 
fanns inte, bara rättigheter inom ett bestämt samhällsmaskineri. 

 De måste befordra ett generellt mål, exempelvis högre bostads-
standard. Tänkandet anammades av en generation politiker och  
planerare. Så var till exempel Gunnar Myrdal påverkad av 
Hägerström.19 Organisering, effektivitet och samhällsnytta sat-
tes i centrum. Och planeringen ansågs omfatta alla dessa goda 
ting. Åhrén formulerade sig drastiskt: ”Organisera kallt, hårt, 
radikalt så som man organiserar vilket företag som helst.”   
 
16. SOU 1950:45. Planväsendets uppgifter och organisation. Planväsendets uppgifter, s 18-
54; Den centrala planorganisationen, s 142-164; bättre rekrytering och utbildning av 
planfackmän, s 164-175. 
17. Utredningens ordförande var överrevisorn J Wiktor Mårtensson (S). Övriga 
ledamöter: kansliråd N E J Aurén, generaldirektören för Bostadsstyrelsen Alf  
Johansson (S), byggnadsrådet H A Quiding, arkitekten/Uno Åhrén, civiling. P G 
Sandblom.
18. Sverker Gustavsson, ”Per Nyström som politiker”, i Per Nyström – motor i 1900-talets 
svenska sociala och samhällsekonomiska utveckling, 2003, s 39.
19. Gösta Carlestam, Samhällsbyggarna vid Storsjön. En plats i utkanten blir en stad i världen. 
En diskussion om stålstaden Sandviken – och – om mål och medel i samhällsplaneringens Sverige 
1862–1984, 1986, s 358 f.
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Planeringstänkandets uppsving kolliderade delvis med planhushåll-
ningsdebatten. Resultatet blev dock inte att den förra strömningen 
begravdes. Snarare tonades den engagerade aspekten ned, till 
förmån för en mer objektiv hållning. Politisk planering ersattes av 
vetenskaplig planering. Motsättningen stod främst mellan nytt och 
gammalt, inte som i äldre socialistisk retorik mellan arbete och 
kapital.20

Kommunal styrka i beredskap

På riksnivå nådde samhällsplanerarnas visioner inte ända fram. 
Varken ett forskningsinstitut, fungerande riksplanering, eller ett cen-
tralt samordningsorgan såg dagens ljus. En orsak var den oväntade 
högkonjunkturen som delvis drog undan benen på marknadskriti-
kerna. Näringslivet kunde tydligen gå för full maskin utan planering. 
Även planshushållningsmotståndet dämpade socialdemokratins 
offensivlusta på området.21 

 På kommunal nivå var bilden en annan. Planmonopolet, bygg-
nadslagen och den vidgade expropriationsrätten blev sammantaget 
ett steg mot förverkligandet av Socialdemokraternas efterkrigspro-
gram 1944, att hyreshus och mark i städer skulle övergå till det 
allmänna. Den legala grunden lades därmed till efterkrigstidens 
fysiska samhällsplanering.22 

 Statsvetaren Andreaz Strömgren skriver sammanfattningsvis att 
1940-talets samhällsplaneringsdiskurs tycks ha påverkat reforma-
gendan långt senare.23

Planverket kronan på verket

Kommunernas expansion och det kommunala bostadsbyggandet, 
där de allmännyttiga företagen gynnades, möjliggjordes genom den 
markpolitik och de nya expropriationsregler som formades från 
1940-talets slut och ett par årtionden framåt. Grundtanken var att 

20. Jan-Eric Degerblad, Planeringens yrkeskultur. En essä om planering, kunskap och etik, 1990, 
s 8-32.
21. Forsberg 1992, s 39.
22. Kent Zetterberg, Bostadspolitik på förändrade villkor. En studie i den bostadspolitiska 
debatten i dagspress och tidskrifter 1945–1960. Arbetsrapport Byggforskningsrådet 6/1978, 
s 101 ff.
23. Strömgren 2007, s 119.
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kommunerna skulle köpa mark och att den värdestegring på mark 
som exploateringen åstadkom skulle tillförsäkras det allmänna. 
Kommunernas förköpsrätt, införd 1967, fick en nyckelroll i utveck-
lingen. Statsvetaren Evert Vedung betecknar förköpslagen som ”ett 
uttryck för klassisk socialism, kommunsocialism”. Som helhet fanns 
i 1960-talets svenska maktpolitiska retorik ”en ärlighet, uppriktighet 
och öppenhjärtighet, som måste tyda på att det opinionsmässigt 
fanns grund för ett sådant socialistiskt språk vid denna tid”.24

 Betänkandet Indragning av oförtjänt jordvärdestegring som lades fram 
av 1954 års markutredning är kanske mest intressant för den allians 
som där uppstod, en allians som kan sägas ha präglat samhälls-
planeringens guldålder från 1940- till 1970-tal. På den ena sidan 
stod de borgerliga, på den andra ämbetsmannaexperter och soci-
aldemokrater som ville stävja all ”spekulation”. De tre borgerliga 
ledamöterna ansåg att det allmänna endast vid egna investeringar 
hade rätt till anspråk på värdeökningen. Annars skulle åtgärderna 
innebära djupgående ingrepp i äganderätten. Som helhet innebar 
utredningens förslag, enligt de borgerliga, att expropriationsrät-
ten utvidgades för mycket. Problemen kunde lösas med partiella 
reformer ”genom ett varsamt utbyggande av institut, som redan 
har hävd i svensk rätt och svensk rättsuppfattning”.25

 Den linje som utredningens ämbetsmän drev låg nära 
Socialdemokraternas. Med ett sirligt juridiskt kanslispråk förkla-
rade kommitténs ordförande häradshövding Einar Anderberg och 
byråingenjör Hans Lantz att  ”[Ä]ven i vår tid kan spekulation i 
jordvärdestegring utgöra en stötesten för det rationella samhälls-
byggandet och leda till resultat som te sig obilliga för rättskänslan.” 
Kommunala inköp borde betalas enbart efter markens jordbruks-
värde. Modellen ”befriar den privata jordäganderätten från en 
så att säga moralisk belastning, ägnad att framkalla bristande so-
cial jämlikhet och att i drastiska fall utmana opinionen inom vida 
kretsar”. Den ideologiska kritiken mot ett sådant system avfärdas 
närmast som egoism: ”Att den som spekulerar i dylik värdestegring 
måhända därvid ådagalägger ett visst mått av företagsamhet eller 

24. Vedung 1998, s 42.
25. SOU 1957:43, s 573. De borgerliga anfördes av professorn i rättshistoria 
Erik Anners (H). Gustav Boija representerade Folkpartiet och Gunnar Lodenius 
Bondeförbundet.
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förutseende innebär icke, att han utför en prestation, varav någon 
annan än han själv kan draga fördel.”26

   Socialdemokraterna, borgarrådet i Stockholm Joakim Garpe 
och studiesekreteraren Eric Holmqvist, ansåg att frågan i och för 
sig borde ha utretts mera. Det gällde inte bara statsinkomster utan 
”att rycka undan grunden för en osund spekulation i stigande mark-
värden”. Till skillnad från juristerna ville man använda generella 
skatteregler, inte enskild prövning och domstolsbeslut.27

 Också en annan veteran inom Stockholmspolitiken, folkpartisten 
Yngve Larsson, ville utvidga expropriationsrätten. En samhälls-
planering som kunde skapa goda betingelse för människors liv och 
arbete var för honom det högsta ändamålet. ”Fastighetsintressen 
måste underordnas stadsbyggnadspolitiken.”28

 Den expertutredning om kommunal markpolitik som lade fram 
sina resultat 1964 betonade planmonopolets roll. Kommunala 
markköp fick här starkt stöd. Byggnadslagstiftning och ekonomiska 
stödformer ansågs otillräckliga. Kommunerna borde tillämpa tomt-
rättsprincipen så att det allmänna behöll äganderätten. Därmed 
garanterades samhället huvudparten av markvärdestegringen och 
fick kontroll över prisutvecklingen. 

   En följande parlamentarisk utredning var 1966 inne på samma 
tankegångar. Det borgerliga försvaret av ägandet byggde på samma 
grund som tidigare. Högerledaren Yngve Holmberg betecknade 
förslaget som ett djupt ingrepp i andra köpares rätt. Han delade inte 
majoritetens syn att en aktiv markpolitik förutsatte att kommunen 
förvärvade större delen av mark som skulle exploateras.29

   1966 infördes möjlighet för expropriatören att tillträda fastig-
heten innan dom trätt i kraft.30 Förändringen väckte krav på vidare 
nyordning. 1960 års Expropriationsutredning ville vidga området 
för expropriation vid värdestegring, införa nya värderingsregler för 
att motverka överexploatering och oskälig markvärdestegring samt 
grunda värderingen på ansökans tidpunkt, inte domens. Högerns 
representant Gustaf  Henry Hansson hävdade att väsentliga en-

26. SOU 1957:43, s 381-385.
27. SOU 1957:43, s 573.
28 Yngve Larsson, ”Kommunal markpolitik. Reflexioner kring förfluten och   
kommande tid”, Plan 2/1963, s 48-55.
29. SOU 1966:23 Markfrågan I.
30. Ett tidigare delbetänkande hade lagt grunden för den utvidgade expropriationen, 
SOU 1964:32.
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skilda intressen satts på spel. Skälen var så allmänt hållna att det 
i praktiken räckte med kommunens uttalade vilja att expropriera, 
ansåg han. Kritik framfördes också av mittenpartiernas represen-
tanter.31 

Regeringen hävdade 1967 att den kommunala markpolitiken 
borde inriktas på förvärv av mark i så stor omfattning att kommu-
nerna fick ett dominerande inflytande över de marktillgångar som 
inom överskådlig tid kunde antas behövas för samhällsbyggandet. 
Mark borde säkerställas för minst tio års byggande.32

Hem och fritid i planeringen

Planeringens expansion medförde också att nya områden drogs in. 
Bostadskollektiva kommittén konstaterade 1956 att gemensamhets-
anläggningar fått allt större betydelse inom samhällsplaneringen.33 

 Olika delar av det offentliga livet hade ”blivit ́ plansinnade´”. De 
borde fördelas efter vissa planer och normer, även detaljhandeln. 
I ett tidigare delbetänkande om tvättstugornas förläggning hade 
utredningen förespråkat mindre, decentraliserade anläggningar 
nära bostaden, i stället för stora centraltvätterier. I åtminstone den 
frågan vann en mer vardagsnära, praktisk hållning över storskalig 
centralplanering. 

 1965 var det friluftslivets tur.34 Flera intressenter hade drivit 
frågan. Länsstyrelserna krävde ökade resurser för planering på 
området. Arkitekternas SAR ansåg att oinskränkt rätt till glesbe-
byggelse satte den översiktliga planeringen ur spel. Planerandets 
betydelse framhölls också av Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. 
HSB ville förhindra alltför hård exploatering av fritidsområden 
och Landsantikvarieorganisationens samarbetsråd påminde om 
kulturminnesvårdens betydelse. Fritidsutredningen hade en rad 
önskemål om lokaliseringsinsatser, översiktlig planering och de-

31. SOU 1969:50. Expropriationsändamål och expropriationsersättning m.m.
32. Prop. 1967:100.
33. SOU 1956:32. Hemmet och samhällsplaneringen. Yngve Larsson (FP) var ordförande 
och för ovanlighetens skull var kvinnor som rektor Ester Arfwedson, fru Rosa Dyring 
och fil.lic. Brita Åkerman Johansson representerade. Bland utredarna fanns Lennart 
Holm.
34. SOU 1965:19. Friluftslivet i Sverige II. Friluftslivet i samhällsplaneringen. Tre blivande 
statsministrar ingick i utredningen: Ingvar Carlsson, Thorbjörn Fälldin och Ola 
Ullsten. Högerns Bo Turesson föredrog frivilliga avtal framför expropriation. Även 
Fälldin reserverade sig.
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taljplanering, markpolitiska insatser, gemensamhetsanläggningar, 
ökade resurser för primärkommunernas miljöfrämjande insatser 
mm. Mot strömmen gick jordbrukets organsationer som värnade 
om markägarnas rättigheter.

 Det fanns en allmän uppfattning på myndighetshåll att oreglerad 
glesbebyggelse vållat stor skada. Byggnadslagens tätbebyggelse-
definition borde därför omfatta även fritidsbebyggelse. Statens 
uppgift var att via länsstyrelserna bidra till ökad översiktlig plan-
läggning på området. Friluftslivet berörde flera centrala områden 
i samhällsplaneringen. Diskussionen föregrep i mycket 1970-talets 
diskussion om fysisk riksplanering.

Till skillnad från vissa andra frågor av planeringskaraktär före-
kom det under 1950- och 1960-talen ett kontinuerligt borgerligt 
motstånd mot utvidgningen av kommunernas rättigheter gentemot 
enskilda. Högern var mest aktiv, men också mittenpartierna stred 
för liknande värden.
 
Planverket blir till 

Byggnadsstyrelsen som var en frukt av 1940-talets planoffensiv fick 
efter hand fler uppgifter vid sidan om sina traditionellt byggande 
och förvaltande göromål. Kraven på ett mer utvidgat planvä-
sende ledde till att en utredning tillsattes. Också konflikter mellan 
näringslivet och miljöhänsyn spelade in. Resultatet blev att både 
Naturvårdsverket och Planverket inrättades 1967. I riksdagsbe-
handlingen betonades att de båda nykomlingarna skulle samarbeta 
nära med varandra. Tillsammans utgjorde de ett väsentligt tillskott 
för samhällsplaneringen. De borgerliga var i allmänhet tillfreds 
med det nya verket. Folkpartiets Manne Ståhl hyllade det centrala 
planinstitutet som en början på en aktiv samhällsplanering utan 
någon centraldirigering.35

Samtidigt startades inom Regeringskansliet förstudier till en 
nationell planläggning till skydd av havskust, älvar, odlingsmark, 
skogar; att efter danskt mönster dela in markanvändningen i zoner. 
”Anspråken på den lokala planeringen att foga in sig i ett nationellt 
system för hushållning med mark och vatten har också vuxit fram 

35. Strömgren 2007, s 141.
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under denna tidrymd”, skrev Lennart Holm, Planverkets general-
direktör 1969–1988.36

 Planverket fick däremot ingen aktiv styrande roll för miljon-
programmet. Främst kom man att arbeta fram Svensk Byggnorm 
och olika former av typgodkännanden. Vid starten nämndes bo-
stadspolitiken och samverkan med arbetsmarknadsmyndigheten, 
verksamheter som sammantaget skulle ha gjort verket till ett mäktigt 
centralt planeringsorgan. Utan tvivel var ambitionerna höga från 
början, inte minst inom verket: ”Ytterst gäller det hur den omgiv-
ning vi lever i skall förändras och gestaltas i framtiden.”37 

 Lennart Holm var redan från början en stark anhängare av 
samhällsplanering, regleringar och offentliga normer av olika slag. 
Den inställningen behöll han under hela sin tid vid Planverket, och 
även därefter för övrigt. Det offentligas ledande roll var en given 
utgångspunkt:38

”Det viktiga är ju inte detta symboliska ägande. Det viktiga är 
att tillförsäkra samhället den bestämmanderätt över marken 
som är nödvändig för att en positiv samhällsutveckling styrd i 
demokratisk ordning inte skall kunna saboteras, varken direkt 
eller indirekt genom de ekonomiska spärrar som det enskilda 
markägandet kan innebära”.

Holm ger också bilden av att idealen om samhällsplaneringen om-
fattades av personer med skilda politiska ståndpunkter.39

”Planverket kom till som ett instrument för välfärdspolitiken 
när denna var som mest framgångsrik med att forma ´det 
starka samhället´. Genom uppmärksam bevakning av kvali-
teter i bebyggelse och byggande skulle planverket bidra till 
ett välfungerande, vackert och rättvist samhälle. Dessa mål 
har blivit så grundläggande för verkets medarbetare, oavsett 
personlig ideologisk hemvist, att de senaste årens politiska 
orientering bort från de självklara välfärdsidealen för många 
tett sig svårförståeliga och kompromissfyllda”.

36. Lennart Holm, “Exit planverket”, Aktuellt. Information i plan- och byggnadsfrågor från 
Statens planverk, 3/1988.
37. “Presentation av ett nytt verk”, Aktuellt. Information i plan- och byggnadsfrågor från 
Statens planverk, 1/1968, s. 10.
38. Lennart Holm, Land i sikte. Korta och långa perspektiv i samhällsplaneringen, 1971, s 24
39. Holm 1988.
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Verksamheten blev alltså mindre omfattande än vad som tänkts, 
enligt Holm: ”De ambitioner som fött planverket – det stora bo-
stadsprogrammet och den samhällsplanering som detta krävde 
– klingade hastigt av redan några år efter verkets tillkomst.”40 
Planeringsvisionerna fullföljdes inte på den nationella nivån, men 
däremot fick kommunerna på 1970-talet sällskap av länsstyrelsen 
och andra regionala organ när den fysiska riksplaneringen kom att 
sättas högst på samhällsplanerarnas agenda.

Fysisk riksplanering – central planiver

Expropriationsrätten vidgades 1971 då den generella glesbebyg-
gelserätten avskaffades. Markägaren kunde hindras att bygga, utan 
att få någon ersättning. Också strandskyddet stärktes. 
Moderaterna reserverade sig och både Folkpartiet och Centern 
krävde modifieringar i lagen. 

 Justitieminister Carl Lidbom hävdade att en mer generös syn 
på expropriation låg helt i linje med det moderna samhällets krav. 
Han förnekade att expropriation var ett tvivelaktigt ingrepp i den 
enskilda äganderätten:41

 ”Ett sådant betraktelsesätt ter sig numera helt otidsenligt och är  
 främmande för en modern syn på förhållandet mellan enskilda 

           och allmänna intressen när det gäller markanvändningen”.

Önskemål om en central riksplanering hade funnits redan på 
1940-talet. Dagens Nyheter fick 1949 visst beröm i tidskriften Plan 
eftersom man uttalat sig för ”en sådan rammässig, vägledande 
generalplanering för hela riket”. Plan gick dock längre genom att 
kräva en central myndighet för att samordna planeringen.42

40. Lennart Holm, ”Samhällsplanering och bostadspolitik”, SOU 1997:7. 
Byråkratin i backspegeln. Femtio år av förändring på sex förvaltningsområden. Rapport till 
förvaltningspolitiska kommissionen, s 39.
41. Prop. 1971:122, s 166.
42.  “Kungl. Riksplaneverket”, Plan 3/1949. Se även SOU 1950:45. Planväsendets 
uppgifter och organisation.
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Palmes initiativ

Dåvarande kommunikationsministern Olof  Palmes tal vid FFS 
årsmöte 1966 ses ofta som starten för den fysiska riksplaneringen. 
Att utspelet skulle vara ett led i en långsiktig strategi avvisas dock av 
Håkan Forsberg, forskare vid Tema Vatten i Linköping. I stället var 
det mer akuta problem som låg bakom, åstadkomna av en snabbt 
föränderlig verklighet. Främst gällde det konflikter om markanvänd-
ningen. Regeringen kunde inte avgöra var miljöfarlig industri skulle 
förläggas. Uppmärksammade exempel i tiden var OK:s planerade 
oljeraffinaderi i Brofjorden, kraftverk och kemisk industri i Trosa 
samt massaindustri och kärnkraftverk på Väröhalvön.  Den kom-
munala översiktsplaneringen var dessutom bristfälllig. Slutligen 
hade ett ökat miljömedvetande höjt konfliktnivån.43

   Med riksplanering kunde regeringen på ett tidigt stadium pröva 
industrilokalisering, i stället för att ställas inför fullbordat faktum. 
Temat för Palmes tal var just behovet av riksplanering, en fråga där 
samhällsplanerarna gav honom starkt stöd.44 Planering betraktades 
en gång med stor misstänksamhet, berättade han. Särskilt planhus-
hållningsmotståndets i hans gröna ungdom var hårdnackat:

”Man hävdade t.o.m. att planering för att lyckas skulle förut-
sätta en koncentration av opinionsbildningen och en direkt 
begränsning av den politiska friheten. Synen idag är en annan. 
Planering är närmast ett honnörsord”.

Socialdemokraterna handlade nu snabbt och kommunikations-
departementet inledde förberedelserna. En rådgivande expert-
grupp tillsattes, dock utan att få några särskilda direktiv.45 När 
propositionen om ”regional utveckling och hushållning med mark 
och vatten” (den s.k. Sverige-planen) väl lades fram 1971 var Palme 
statsminister.46 Att han ändå skrev förordet illustrerar frågans 
vikt. Socialdemokratin hade dock varit trög i början. Länge hade 
lantmätaren och folkpartisten Bo Skårman varit riksdagens mest 
43. Forsberg 1992. Avsnittet bygger även i fortsättningen i huvudsak på hans 
avhandling.
44. Olof  Palme, ”Vi behöver en fysisk riksplanering”, Plan 3/1966, s 91-97.
45. Den bestod av L Holm (ordf), C F Ahlberg, M Björnstad, S Helmfrid och Ö 
Johansson.
46. SOU 1971:75. Hushållning med mark och vatten innehåller grunden till den första 
riksplanen.
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framträdande förespråkare för riksplanering. Torsten Andersson (C) 
var däremot skeptisk av oro för att den kommunala självstyrelsen  
skulle hamna i kläm. Även om kommunernas planeringsresurser 
stärktes innebar den fysiska riksplaneringen att regeringens insyn 
och befogenheter skärptes. Kommunernas planering förutsattes ta 
hänsyn till riksintresset på ett annat sätt än tidigare. Moderaterna 
avvek från mittenpartierna med sin starka betoning av att ägande-
rätten hotades. Utvidgning av planmonopolet betraktades som ett 
led i socialiseringen.

Från mark till resurser

Under frågans behandling hann också innebörden skifta, från mark-
konflikter till ett mer övergripande resursperspektiv. 
   Arbetsgången var ovanlig. Någon regelrätt parlamentarisk 
kommitté tillsattses inte utan expertgruppen inom kommunika-
tionsdepartementet tog själv kontakter med intressenter på om-
rådet. Carl Fredrik Ahlberg, professor i stadsbyggnad och länge 
regionplanedirektör i Stockholm, ledde kommunikations- och 
civildepartementens interna expertgrupp, Lennart Holm ledde 
bostadsbyggnadsutredningen.47 

 Den fysiska riksplaneringen fick ingen egen lag utan skulle till-
lämpas via annan lagstiftning. Tre centrala inslag ingick: Riktlinjer 
för markanvändning utanför tätortsbebyggelse; att regeringen 
kunde pröva lokaliseringen av särskilt resurskrävande och miljöfarlig 
industri samt att kommunernas markplaner och kommunöversikter 
i praktiken ersatte de gamla generalplanerna.

 I tidens anda fanns också en välutvecklad vänsterkritik som 
ansåg att riksplaneringen var otillräcklig, eller till och med gyn-
nade kapitalet. Forskaren Ronny Svensson uttryckte efter hand 
sin besvikelse. Förhoppningarna hade varit att miljöfarliga projekt 
hädanefter skulle stoppas, något som godkännandet av OK:s 
etablering i Brofjorden ansågs gå stick i stäv mot. Liknande kritik 
kom från FFS.48

 Liksom tidigare planoffensiver fick den fysiska riksplaneringen 
något av en dominoeffekt. Flera utredningar pekade på att an-

47. Strömgren 2007, s 133.
48. Ronny Svensson, ”Riksplanering – byråkratisk hybrid?” Plan 6/1970; Samordnad 
rikshushållning. Remissvar från FFS om riksplanen, Plan 3/1972.
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dra förändringar nu också blivit nödvändiga. Ett exempel är 
1968 års bygglagutredning, med bland annat Lennart Holm och 
Naturvårdsverkets förste generaldirektör Valfrid Paulsson som 
experter. De ville skärpa kraven väsentligt på kommunernas över-
siktliga planering.

 SAP och mittenpartierna gick i stort sett i takt, medan 
Moderaterna och Vpk angrep förändringarna från varsitt håll. 
Som helhet ingår den fysiska riksplaneringen i ett större samman-
hang där den offentliga samhällsplaneringen vidgades avsevärt. 
Byggnadsstyrelsen hade omorganiserats och Statens Planverk liksom 
Statens Naturvårdsverk bildats. En miljöskyddslag tillkom 1971 och 
medförde bland annat att Koncessionsnämnden för miljöskydd 
inrättades. Länsplaneringen hade stärkts via Länsplanering –67 
och Länsprogram –70. Finansdepartement hade sedan 1963 en 
särskild enhet för ekonomiska långtidsutredningar. Förköpslagen 
och markförvärvslånefonden 1967 underlättade kommunernas 
bostadsbyggande, glesbebyggelserätten avskaffades 1971, expro-
priationslagarna förstärktes 1971–1972 och 1974 infördes det 
kommunala markvillkoret, att statligt stöd endast gavs om kommu-
nen förmedlat marken. Särskilt LO var pådrivande för en radikal 
markpolitik, något som gick väl i linje med den samtidigt pågående 
striden för löntagarfonder.

 Också kommunsammanslagningarna bör ses i ljuset av plane-
ringsivern. På drygt tjugo år hade de ca 2 500 kommunerna deci-
merats med 9/10. Kvar blev 278 kommuner med större resurser 
än tidigare, inte minst på planeringens alla områden.

  Markfrågan är som helhet ett illustrativt exempel på hur striden 
om frågans karaktär avgör ställningstagandet. För socialdemokrater 
var det en politisk fördelningsfråga. För liberaler och konservativa 
rörde det sig om det privata ägandet som universell rättighet.49

Samhällsplanering i systemskifte

De nya planeringsorganen hade fått en viktig roll i de offentliga 
styrsystemen. Samtidigt började både ekonomiska och ideologiska 
förändringar att framträda som på sikt kunde dra undan benen för 
plansystemet. Oljekrisen, välfärdsstatens ökade svårigheter och den 

49. Ants Nuder, “Markäganderätt – en politisk fördelningsfråga”, Tiden 1976; Sten 
Wickbom, “Makten, markägaren och samhället”, Tiden 1973. 
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ideologiska kritiken mot socialdemokratins kollektivistiska samhälle 
medförde att samhällsplaneringens skördetid blev kortvarig. Den 
borgerliga trepartiregeringen 1976 ifrågasatte inte systemet, dä-
remot började Moderaternas liberala offensiv att bära frukt från 
1980-talets första år. Myndigheternas förkvävande av individens och 
företagens initiativ, planeringens snåriga detaljbestämmelser och 
den offentliga sektorns roll i allmänhet blev några kärnpunkter på 
det moderata förnyelseprogrammet. I växande grad kom det också 
att omhuldas av de andra borgerliga partierna.

Plan- och bygglagen (PBL) som tillkom 1987 speglar mycket 
av den uppblossande debatten. Lagen byggde ytterst på en utred-
ning tillsatt och presenterad under socialdemokratins regeringstid 
på 1970-talet då de mer visionära planeringsidéerna var i svang. 
Tankarna vidareutvecklades av en expertutredning tillsatt under 
de borgerliga regeringsåren. Även om vissa inskränkningar gjordes 
låg fortfarande samhällets ansvar för markanvändningen till grund 
för förslaget. Lagen klubbades med förändrat innehåll igenom av 
en socialdemokratisk majoritet 1986 och har sedan granskats och 
reviderats under såväl borgerligt som socialdemokratiskt styre.

Vägen till plan- och bygglagen

Karl-Gustaf  Scherman, statssekreterare i bostadsdepartementet, 
hade som enmansutredare fått i uppdrag att utforma en ny  bygg-
lagstiftning. Resultatet, som presenterades 1979, baserades på be-
tänkandet Markanvändning och byggande (1974) samt det arbete som en 
grupp inom bostadsdepartementet utfört. Schermanutredningens 
övergripande mål var ökad samordning mellan fysisk och annan 
planering. Natur- och kulturvärden skulle också ges en starkare 
ställning. Enskildas rättigheter skulle preciseras och större ansvar 
ges åt kommunerna. Statens efterhandskontroll skulle alltmer 
bytas mot medverkan på förhand. Nuvarande lagstiftning ansågs 
innehålla alltför mycket detaljplanering. En förutsättning för att 
statens inflytande på detaljnivå kunde begränsas var dock obli-
gatorisk översiktlig planering i samråd mellan stat och kommun. 
Marköversikten skulle antas av kommunen, men staten kunde hävda 
riksintresset och ingripa i vissa fall. Scherman ville få bort ”evigt 
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gällande byggnadsrätter” och de långvariga byggnadsförbud som 
det medförde. Mindre byggnadsåtgärder skulle slippa bygglov.50

Förslagen gick i linje med den moderata planministern Georg 
Danells strävanden att komma bort ifrån 1970-talets ”stelbenta” 
planering. Allt byggande skedde i princip inom planerat område. 
Bostadsområdena kom att präglas av likformighet, ansåg han. 

Nu skulle krånglet i byggprocessen minskas och kontakten med 
kommuner präglas mer av service än av traditionell myndighets-
stsyrning. Kommunernas vana att för säkerhets skull tillämpa 
långvariga byggnadsförbud skulle upphöra. Ordet ”planerare” var 
dock inte fult i sig. Han definierade sig uppenbarligen så, om än en 
nytänkande sådan. ”Vi planerare måste lämna gångna tiders stela 
och kanske lite byråkratiska planeringstänkande.” 51

 En av socialdemokratins ledande planerare Gösta Blücher, se-
dermera Lennart Holms efterträdare på Planverket, riktade dock 
skarp kritik mot förslaget.52 Så kallat medborgarinflytande ansågs 
leda till markägarinflytande. En generell rätt att bygga utan plan 
undandrog många åtgärder offentlig debatt. ”PBL-förslaget andas 
en misstro mot möjligheterna att genom kollektiva beslut nå goda 
resultat för markutnyttjande och miljöutformning.” Kommunerna 
fick nöja sig med att hänga de privata initiativen i svansen. De över-
siktliga planer planer som föreslogs skulle få en svagare ställning än 
tidigare kommunöversikter. Blücher hävdade att det kommunala 
planmonopolet som länge varit en helig ko nu inskränktes av PBL. 
Därmed var lagen ett trendbrott. Alla reformer från 1947 hade suc-
cessivt stärkt det allmännas inflytande över markanvändningen. Att 
planministern i byggnadstvister konsekvent gått emot kommuner till 
förmån för markägare sågs också som belägg för omsvängningen.

Tidskriften Plan såg också med oro på förändringarna.53 
Kommuner fick svårare att förvärva mark, resurser för forskning 
och utbildning i samhällsplanering beskars och planprocessen 
påskyndades. ”Dessa förändringar kan uppfattas som misstro mot 
planerare, planering och mot plansystemet”, skrev Plan. ”Att under 

50. Scherman utgick i huvudsak från Markanvändning och byggande, SOU 1974:17, som 
kritiserats för att ge staten för stark ställning gentemot kommunerna. Schermans 
utredning: Ny plan- och bygglag, SOU 1979:65-66.
51. Georg Danell, ”Fortsatt planering under 1980-talet”, Plan 4/1980. Se även hans 
”Planering vid en skiljeväg”, Plan 2/1981.
52. Gösta Blücher, ”PBL – vid sidan om strömfåran”, Plan 3/1980.
53. Plan 2/1981 (ledare).

B2_kap13_torbjörn nilsson.indd   248 2014-05-19   12:38:45



makten ver marken

liberalismens täckmantel befria enskilda parter från samhällets pla-
nering är kanske opportunt på kort sikt, men farligt på lång sikt.” 
Även Lennart Holm var kritisk. Oron gällde inte förskjutningar  
från stat till kommun, utan ”den balans mellan allmänna intressen 
och marknadskrafter som vi utvecklat under trettio års planering”. 
Tilltron till planering befann sig uppenbarligen i en kris.54

PBL-frågan strandade dock tillfälligt på interna borgerliga 
motsättningar. Efter att Moderaterna lämnat regeringen 1981 
togs kontakter mellan bostadsministern Birgit Friggebo och 
Socialdemokraterna. Samtidigt intensifierade Moderaterna sin 
kritik. När SAP återtagit makten skickades ett nytt förslag på remiss 
1983. Våren 1985 angreps lagförslaget av jordbrukare och skogs-
ägare som motsatte sig bygglovplikt för ekonomibyggnader och 
restriktioner på skogsbrukets arbetsmetoder för att skydda naturom-
råden. Även för Moderaterna gällde det försvaret av äganderätten, 
att enskilda markägares rätt att rationellt bruka marken inskränktes. 
Äganderätt förvandlades till skötselrätt.55 Lagrådets mest allvarliga 
kritik riktades mot kommunernas rätt att reglera användningen i 
områdesbestämmelser. Översiktsplaner som saknade rättslig grund 
tenderade att i realiteten bli bindande. Sedan bostadsutskottet fö-
reslagit att det i lagtexten skulle framgå att översiktsplanen inte var 
bindande godkändes den delen av ett enigt KU.56  Till slut nåddes 
en kompromiss mellan Socialdemokraterna och Centern. De mer 
övergripande styrande instrumenten tonades ned och den enskilde 
gavs större utrymme.57

Ifrågasatt planeringssymbol

Planverket var inte bara en viktig kugge i planeringsmaskineriet 
utan också en symbol för 1970-talets planeringsoptimism, eller 
vad andra såg som regleringsiver och byråkratisk klåfingrighet. Att 
verket kom att beröras av 1980- och 1990-talets förändringar – både 
avregleringar och nya lagar som PBL och NRL (Naturresurslagen)  
– i den offentliga sektorn var därför inte förvånande. Innan det nya 

54. Lennart Holm, ”Trettio års erfarenhet – grunden för en ny planlag”, Plan 2/1981.
55. Ella Tengbom-Velander, “Hård kritik mot PBL-förslaget”, Plan 4/1985.
56. Blücher 1985.
57. Strömgren 2007, s 181.
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millenniet trädde in hade både verkets namn och arbetsuppgifter 
förändrats.
   Organisationskommittén för ett nytt plan- och bostadsverk 
hade tillsatts i april 1987 och var klar redan i september samma 
år. Landshövdingen och socialdemokraten Lennart Sandgren var 
ordförande. Därutöver ingick bland annat de två kombattanterna  
om verkets framtid Gösta Blücher, socialdemokratiskt kommunal-
råd i Nacka, och verkets generaldirektör Lennart Holm som snart 
skulle gå i pension.58  

Utgångspunkten var en sammanslagning av Planverket och 
Boverket (f.d. Bostadsstyrelsen). Frågan hade varit aktuell redan 
1977 men bostadsminister Friggebo lade utredningsförslaget åt 
sidan. Det nya verket med 280-320 tjänster (jämfört med de båda 
myndigheternas 356) skulle placeras i Stockholm och inrättas redan 
den 1 juli 1988. Huvuduppgifterna var att utarbeta riksöversikter, 
skapa underlag till statsmaktens beslut i form av utvärderingar och 
förslag till lagändringar samt att allmänt vara aktivt och pådrivande 
på verkets områden. Mer av tidens nya vindar framgick i formerna 
för arbetet. Nyckelbegrepp var samordning, rådgivning, fortlöpande 
diskussion med intressenter, utvecklandet av nya planeringsmetoder 
samt kontakt med forskningsinstitutioner. Också förenklingar av 
byggbestämmelser nämndes som ett mål. I fråga om typgodkän-
nanden skulle näringslivet ta ett större ansvar, främst som delägare 
tillsammans med staten i ett nybildat godkännandeorgan. Fördelen 
var att prövning inte gjordes av det organ som utfärdade nya be-
stämmelser. 

I ett särskilt avsnitt diskuterade utredningen verkets myndig-
hets-roll.59 Förvaltningen hade de senaste decennierna gått från 
traditionell myndighetsutövning till ”produktions-, service- och 
omfördelningsverksamhet”. Statliga utredningar hade konsta-
terat brister i regeringens styrning av den allt mer omfattande 
förvaltningen. Riksdagen hade godkänt en proposition som uti-
från Verkledningskommittén anbefallde mer av informell styr-
ning.60 En sådan skulle dock vila på huvudlinjer, inte detaljer. 
Riksdagen uttryckte 1983/84 ambitionen att minska samhällets  
 
58. Ett nytt plan- och bostadsverk. SOU 1987:48. 
59. SOU 1987:48, s. 84-91.
60. Förvaltningsutredningen (SOU 1983:39) och Verkledningskommittén (SOU 1985:40). 
Prop. 1986/87:99.
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regelbestånd. Det nya verket skulle därför få mer av överblick-
ande, utvecklande och framåtsyftande karaktär än att bevaka och 
kontrollera detaljer. Informella kanaler skulle utvecklas och kon-
taktnäten med institutioner och intresseorganisationer byggas ut.   
Reservationerna och de särskilda yttrandena visade på mot-
sättningar dels om minskningen av verkets uppgifter, dels om   
verkets placering. Socialdemokraten Oskar Lindkvist, byråchef  
Magnus Elison och Lennart Holm ville behålla typgodkännandet 
inom verket. Att delvis överlåta kontrollen till producenterna an-
sågs skada allmänhetens förtroende. Holm var också tveksam till 
minskningen av antalet tjänster vid enheterna för bostadslåne- och 
byggnadsbestämmelser. Centerns Birgitta Hambraeus stred för 
decentralism och antibyråkratism. Verket kunde förläggas utanför 
Stockholmsområdet och kraftigt banta antalet anställda genom att 
plan- och stadsmiljöavdelningarna slogs samman. Det fanns ingen 
anledning att verket skulle styra metoder för översiktsplanering, 
ansåg hon. Skrivningen ”genomsyras av ett visst synsätt på samhälls-
planering, som länge varit förhärskande i planverket, nämligen den 
rationalistiska planeringssynen och de funktionalistiska stadsbygg-
nadsidealen. Man tror sig kunna förutse framtiden och kunna styra 
de många fria aktörerna. Men det finns ingen möjlighet att samla 
kunskap om alla faktorer som avgör hur dessa vill och kommer att 
agera.” Avogheten mot huvudstaden kan också avläsas i hennes 
slutkläm: ”Det är också angeläget att plan- och bostadsverkets 
personal inte präglas av den speciella miljö som finns i huvudstaden 
men som är främmande för resten av landet.”

Exit Planverket

Lennart Holm hade redan några år tidigare på ett för myndig-
hetschefer ovanligt skarpt sätt kritiserat regeringens företrädare. 
Framtidsminister Ingvar Carlsson och civilminister Bo Holmberg 
ansågs hota den svenska modellen med sitt predikande av det nya 
socialdemokratiska frihetsbudskapet och talet om onödiga statliga 
regler:61

 

61. ”Lennart Holm varnar för Carlsson & Holmberg: Vill ifrågasätta den svenska 
modellen”, i Holm 1995, s 213-216. Artikeln publicerades ursprungligen i DN 1984.
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”Frihetsappellerna har vidare syftning än att slopa detaljnor-
mer. De vill ifrågasätta hela ́ den svenska modellen´, reformis-
men, som arbetar grundligt med utredningar, planering, råd 
och föreskrifter, tillsyn”.

Än hårdare blev kritiken sedan Socialdemokraterna och Centern 
i riksdagen drivit igenom det nya verkets utlokalisering till 
Karlskrona. Under rubriken ”Ett brutalt dubbelspel” skrev Holm 
att de två verken fått löfte om att inte utlokaliseras vid sammanslag-
ningen. Planverkets viktiga samordnande uppgifter genom NRL 
fordrade daglig kontakt med andra myndigheter i Stockholm: 62

”Från kanslihuset har det sedan regeringsskiftet drivits en 
kampanj mot centrala och regionala myndigheter som är 
många gånger hätskare och mer antiintellektuell än någonsin 
de borgerliga regeringarna orkade med”.

I täten för sina anställda demonstrerade generaldirektör Holm mot 
riksdagens beslut i december 1987. Holm var bitter när han den 1 
juli 1988 lämnade Planverket. En broschyr som det nya verket utgav 
kunde läsas som en kritik mot den tidigare verksamheten. Den nye 
chefen, Gösta Blücher, betecknade där Holm som ”de förlegade 
reglernas försvarsadvokat”. Holm svarade med ett inlägg i intern-
tidningen som i sin tur kunde läsas som hans planeringspolitiska 
testamente, även om han fortsatte att engagera sig i frågorna:63

Under slagord som ”service” och ”frihet” har man gått till storms 
mot myndigheterna när de sökt bevaka och förklara de restriktioner 
i individernas eller företagens fria handlande som lagstiftningen 
skapat i omsorg om de svaga. Den negativa bild av de centrala myn-
digheterna och deras tjänstemän som regeringarna på detta sätt har 
bidragit till har påtagligt minskat respekten för offentliga tjänster 
och ökat svårigheterna att rekrytera de bästa medarbetarna till 
samhällsuppgifterna. Sedd i detta perspektiv blir den nonchalanta 
behandlingen av det nya plan- och bostadsverkets lokalisering följd-
riktig. Att verkets mångsidiga kompetens därmed skingras och dess  

62. DN 11/12 1987
63. DN 1/7 1988, 7/11 1988. Holm 1988. Blücher var ursprungligen arkitekt och 
anställd i Planverket från 1969. Sedan 1982 tjänstledig för arbete som sakkunnig i 
bostadsdepartementet och kommunalråd (S) i Nacka.
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 försvar för de svagares intressen tystnar uppfattas, i detta perspektiv, 
sannolikt inte heller som beklagansvärt.

”Plan” hade försvunnit från verkets namn 1991 som hädanef-
ter titulerades Boverket. Andra förändringar var också aktuella. I 
landshövdingen och förre socialdemokratiske ministern  Bengt K  
Å Johanssons enmansutredning fanns inslag av starkare planering, 
men i huvudsak minskning av regler och offentlig tillståndsgivning.64 
En del åtgärder hade förslagits tidigare men inte realiserats. I fråga 
om den fysiska miljön och hushållningen med naturresurser hade 
regeringen angivit en höjd ambitionsnivå. Den ökade internatio-
nella verksamheten pekade åt samma håll. Däremot skulle detalj-
reglerandet inom byggsektorn minskas, typgodkännande överföras 
till ett separat organ och avgiftsfinansieras samt stödsystemet inom 
bostadssektorn väsentligt minskas. Från 1989 ansvarade verket för 
övrigt enbart för förvaltningen av bidragen. Lånen förmedlades 
av SBAB, Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag. Tjänsteexport 
som verket sysslade med kunde bolagiseras och Stadsmiljörådet 
förvandlas till stiftelse eller annat fristående organ. Förslagen är 
i mycket en provkarta över den offentliga sektorns förvandling 
med minskad detaljstyrning, avgiftsfinanisering, bolagisering och 
renodling av myndighetsrollen.

Lennart Holm gick ånyo till attack på utredningen och andra 
förslag som Boverket självt utarbetat. Han såg den norska avreg-
leringen som varnande exempel. Nu skulle de regler från 1942 
”som gett Sverige världens högsta bostadsstandard” bort. Holm 
syftade på Byggnadsstyrelsens ”God bostad” som på 1970-talet 
inkluderades i Svensk Byggnorm. Generaldirektör Blücher hade 
i Boverkets Planera – bygga – bo aviserat nya regler för ombyggnad 
av bostäder, s.k. mjuka regler (soft laws) i nuvarande EU:s anda. I 
dessa angavs målen, inte hur de skulle uppnås. Därmed försvann 
också minimimått m.m. vid nybyggnad. Friggebos politik ställdes 
mot den “sociala nedrustning” som ägde rum i Bengt Westerbergs 
nystartade Sverige. När sedan Boverket med regeringens goda 
minne upphävt de generella kvalitetskraven på bostäder från 1/7 
1993 var förändringen fullt genomförd, ansåg Holm.65

64. SOU 1992:127. Boverkets uppgifter och verksamhet.
65. Lennart Holm, ”Boverkets förslag innebär social nedrustning”, SvD 22/5 1992; 
”Farväl till 50 års bostadsregler”, Byggindustrin 1994, s 242-246.
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Äganderätten, PBL och tidens nya vindar

I statsvetaren Evert Vedungs analys av plan- och byggregleringen 
under efterkrigstiden är kontinuiteten påfallande. Överflyttningen 
av makt från enskilda till det allmänna ”har inte förverkligats genom 
någon tidsmässigt begränsad, drastisk reformoffensiv”. I stället för 
chockterapi har det rört sig om ”små medicineringar vid oregelbun-
det återkommande tillfällen”. Inriktningen har dock varit tydlig, att 
stärka det offentligas inflytande, särskilt kommunerna, genom ”ett 
stegvis knåpande, lappande och lagande”. 1991 inföll dock ett brott 
i den stegvisa försvagningen av äganderätten genom att det kom-
munala markvillkoret från 1974 avskaffades. Bostadsfinansiering 
kunde i fortsättningen ske också vid byggen på privat mark i tätort. 
Förändringen stannade dock vid detta.66     

Kommunernas ställning hade stärkts av PBL. Men bara några 
år in på 1990-talet förmärktes vid sidan av den försiktiga förstärk-
ningen av den enskilda äganderätten tendenser till recentralisering. 
I Plan skrev Carl-Johan Engström att PBL och den samma år an-
tagna Naturresurslagen (som ersatte den fysiska riksplaneringen) 
kanske var slutpunkten på decenniers decentraliseringssträvanden 
till kommunerna av beslut som rör livsmiljön. Både miljöfrågornas 
vikt och EG:s förstärkta roll pekade åt det hållet, ansåg han.67 

Den borgerliga fyrpartiregeringen hade 1992 tillsatt en expert-
utredning för en bred översyn av PBL som nu hade halvtannat 
decennium på nacken.68 Utredaren refererade till FN-konferensen 
i Rio 1992 och dess Agenda 21 som betonar att en förutseende 
samhällsplanering har stor betydelse för att främja målet om en 
långsiktigt hållbar utveckling. All fysisk planering borde underord-
nas krav på en miljöanpassad utveckling. Regional samordning som 
misslyckades skulle kunna överföras till regeringen, förutsatt att det 
gällde stora infrastruktursatsningar eller allvarliga miljöproblem.   

Mot denna centraliseringstanke vände sig flera sakkunniga från 
kommunsektorn. De tolkade det som att 1970- och 1980-talens 
utveckling med vidgad kommunal självstyrelse var på väg att brytas. 
I stället kom mer centralstyrning och detaljreglering, exempelvis 
66. Evert Vedung, Ett stegvis knåpande och lappande – Staten, partisystemet och plan- och 
byggregleringen, 1998, s 62.
67. Carl-Johan Engström, ”Framtidens översiktsplanering – vart är vi på väg?” Plan 
6/1992.
68. SOU 1994:36. Miljö och fysisk planering. Sammanfattning, s 11-19.
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de vidgade kraven på översiktsplaneringens innehåll. Inget besked 
gavs heller om vilka möjligheter statens ingripanden skulle få. Risk 
fanns att översiktsplanens karaktär förändras från kommunens plan 
till främst statens anspråk. ”Tanken på att en planering skulle bli   
bättre för att den genomförs längre ifrån de demokratiska samhälls-
institutionerna med ett större mått av expertinflytande är enlig vår 
uppfattning förlegad.”69  

 Intressemotsättningar förekom på flera plan. På den ideologisk-
politiska arenan stred anhängare och motståndare till offentlig 
styrning med sina respektive slagord om ”nyliberalismens” eller 
”statscentralismens” faror. Men också mellan stat och kom-
mun framträdde principiella motsättningar när PBL-frågan 
återigen luftades. I Regeringskansliet fanns skilda uppfattningar. 
Näringsdepartementet förespråkade ökad konkurrens och lättnader 
för externa stormarknader; miljödepartementet uttalade oro för 
miljön medan konkurrensministern hävdade att PBL utgjorde ett 
hinder för konkurrensen i dagligvarubranschen.70

 Direktivet till översyn av PBL kritiserades också från forsknings-
håll. De uttalade målen – effektivitet, rättssäkerhet och demokrati 
– var alla goda men riskerade att hamna på kollisionskurs. Den 
förhandlingsplanering som skissades, med offentliga och privata 
aktörer i samverkan, gynnade säkerligen effektiviteten, men knap-
past demokratin.71 När den relativt nytillträdde ordföranden i 
kommittén, landshövding Lars Eric Ericsson (S), presenterade syftet 
med en förändrad lagstiftning var nyckelorden EU och ”hållbar 
utveckling”. Miljön som tidigare hade varit en beståndsdel bland 
flera i planlagstiftningen stod nu överst på agendan.72

Med den finurliga titeln ”Får jag lov?” presenterades 2005 PBL-
kommitténs resultat. Förutom vissa förenklingar var miljöfrågans 
förstärkta roll påfallande.73 Miljö och hållbar utveckling skulle ge-
nomsyra PBL:s hela regelverk. Därutöver skulle översiktsplanering-
en stärkas och bli mer strategisk. Dess karaktär av politisk, långsiktig 

69. SOU 1994:36, s 359. Yttrande av sektionschef  Rolf  A Karlsson, förbundsjurist 
Annika Gustafsson, landskapsarkitekt Per-Magnus Nilsson.
70. “Nya tider, nya lagar”, Plan 4/2002 (ledare).
71. Mikael Granberg, ”Alla goda ting är tre? Reflektion kring direktivet till översyn av 
plan- och bygglagstiftnigen”, Plan 1/2003.
72. Lars Eric Ericsson, ”Målet är en  stärkt och effektivare plan- och 
bygglagstiftning”, Plan 1/2003.
73. SOU 2005:77. Får jag lov? Om planering och byggande.
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vision för mark- och vattenanvändning lyftes fram. En omdiskute-
rad nyhet var att ideella organisationer fick rätt till överklaganden 
i vissa fall, något som särskilt tilltalade Miljöpartiet. Borgerliga 
reservationer följde ett känt mönster. Inga Berggren (M) och Joakim 
Bergström (FP) ogillade att kommunpolitiker skulle kunna motverka 
och styra utvecklingen av externa köpcentra. PBL:s möjligheter för 
att i detaljplan precisera olika handelsändamål måste därför tas 
bort. Den borgerliga modellen med förvaltningsdomstolar innebar 
att länsstyrelsen försvann som överprövningsinstans. Starkare skydd 
för äganderätten, där Sverige ansågs svagast i Norden, efterlystes 
också. Som helhet hävdade de två att utredningen lagt alltför stark 
betoning på det allmännas bästa. Berggren ifrågasatte också starkt 
organisationers möjlighet att kunna överklaga planer och bygglov. 
Miljöpartiets Agneta Börjesson ville däremot utöka den rätten till 
samtliga plan- och byggnadsärenden.

 PBL har i stort bevarats, men regleringen av detaljhandelns 
lokalisering har avskaffats och konkurrens har införts som som 
allmänt ntresse i PBL. Som helhet har de nyliberala framstegen 
på området varit små, sammanfattar statsvetaren Per Strömgren.74

Klimathot och planrenässans

Med begreppet ”hållbar utveckling”, EU-samarbetet och det på 
senare år uppmärksammade klimathotet har planeringens de-
battdomäner vidgats.75 Socialdemokratiska regeringar har strävat 
efter att utvidga visionen från ett mer renodlat miljöbegrepp till att 
omfatta välfärdspolitik och andra klassiska områden. 

Det tydligaste exemplet är Göran Perssons lansering av ”det grö-
na folkhemmet”. Idén fullföljdes dock endast i mindre grad under 
hans tid som statsminister. Oavsett vilka begrepp som har använts 
har ändå miljötänkandet bidragit till att samhällsplaneringens status 
återigen höjts. Formerna har förändrats jämfört med de tidigare 
högkonjunkturer för planerandet – åren efter kriget respektive 
1960- och 1970-talen. Den kommunala planeringen har en vikti-
gare roll än storskalig central sådan. Men det är kända planbegrepp 
som styrmedel, samhällsplanering och långsiktiga strategier som 

74. Strömgren 2007, s 206.
75. Torbjörn Lundqvist & Märta Carlsson, Framtidspolitiken. Visionen om ett hållbart 
samhälle i svensk politik, Institutet för framtidsstudier, Stockholm 2004.
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lyfts fram. Också inom den fysiska riksplaneringens område (avlöst 
av Naturresurslagen) och PBL:s förändring är miljöns betydelse 
för planeringsrenässansen tydliga. I regeringens Nationell strategi för 
hållbar utveckling från 2002 formulerades den nygamla tanken:

”Under alla tider har det funnits framtidsvisioner om det goda 
samhället. Ju mer komplicerade verksamheterna i samhället 
blivit och ju fler människor som skall samsas som samma plat-
ser, desto angelägnare blir samhällsplaneringen”.76

Ett resultat av den inställningen är att i regeringens reviderade 
strategi från 2004 lanserades tanken på inrättandet av ett samord-
ningskansli för hållbar utveckling. Återigen var det behovet av 
långsiktighet och av koncentrerade nationella satsningar som låg 
bakom.77 

De drag av social ingenjörskonst som ”hållbar utveckling” fått 
har mött motstånd från moderat håll, med liknande tongångar som 
tillgripits i tidigare planhushållningsstrider.78 Oavsett om ”hållbar 
utveckling” blir en dagslända eller ett levande begrepp under 
lång tid kan man konstatera att planeringstänkandet, trots tidvisa 
svårigheter, överlevt. Och att dess integrering med miljöfrågorna 
visar att livskraften funnits både under framtidsoptimistiska dagar 
som åren efter andra världskrigets slut och dagens mer pessimistiska 
och statkritiska skede.

Perspektiv på planeringen

Makten över marken var en förutsättning för den samhällsplanering 
som utvecklades under efterkrigstiden. Grunden lades med 1947 
års byggnadslag, stärkt rätt till expropriation och nya lagar på 
bostadsområdet. Trots att Högern och Folkpartiet i nära samverkan 
med näringslivet drev det s.k.  planhushållningsmotståndet (PHM) 
gentemot arbetarrörelsens offensiv kunde förändringarna på sam-
hällsplaneringens område genomföras, ibland med borgerligt stöd. 
PHM:s mobilisering för äganderätten ledde till en socialdemokratisk 

76. Lundqvist & Carlsson 2004, s 42.
77. Lundqvist & Carlsson 2004, s 44.
78. Lundqvist & Carlsson, 2004, s 66, 76 f.  Per Unckel, riksdagen 22/1 1997.
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reträtt, vilket kanske har bidragit till att planeringstänkandets 
framgångar på det kommunala området kommit i skymundan. 

Kommunerna kom dock inte att använda de redskap man fått 
fullt ut. Dessutom hade de mest radikala planeringsidéerna, inte   
minst från tidens ledande arkitekter och stadsbyggnadsexperter, 
avvisats. Den allians som uppstått mellan samhällsplaneringens 
experter och Socialdemokraterna skulle dock bli alltmer viktig. 
När planeringstänkandet tilltog under 1960-talet fanns redan de 
redskap man behövde, och nya tillkom såsom Planverket och andra 
offentliga organ på central och lokal nivå. Dessutom lanserade en 
radikaliserad socialdemokrati en förstärkt statlig industripolitik vid 
decenniets slut. 

 De kristecken för folkhemmet, välfärdsstaten eller vilket begrepp 
som än används, visade sig dock inom några få år. Ekonomiska kris-
er, inte minst för klassiska industrigrenar, och oljekrisen följdes av 
kostnadskriser för den offentliga sektorn. Borgerligheten tog mak-
ten 1976, men den mer uttalade kritiken mot planeringssystemet 
dröjde ett decennium. Planverket omvandlades, utlokaliserades och 
bytte namn. Moderaternas liberala offensiv gav utdelning, också i 
så måtto att såväl mittenpartierna som socialdemokratin alltmer 
betraktade den rådande samhällsstyrningen som problematisk.
     Samhällsplaneringen förändrades, men försvann inte. Klimat-
hotet och andra miljöfrågor har räddat en del av legitimiteten för 
offentlig styrning och kontroll, även om en sådan numera är min-
dre omfattande. Makten över markens har skiftat under de snart 
70 åren från andra världskrigets slut, men dess betydelse har hela 
tiden varit avgörande för konfliktlinjen allmänt – enskilt, eller med 
andra termer, planering – marknad. 
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1967 var märkesåret för den centralplanerande staten. Det var 
då som tilltron var som störst till att centrala myndigheter skulle 
inrättas inom sina särskilda sektorer, och att man därigenom kunde 
styra samhällsutvecklingen politiskt. Detta år tillkom Planverket 
och Naturvårdsverket som nya centralmyndigheter och Statens 
vägverk bytte namn och renodlades till att ansvara för vägar. 
Ett par år innan, 1965, bildades centralmyndigheter för Polisen, 
Skattemyndigheten, Kronofogden och Försäkringskassan - alla verk-
samheter som dessförinnan hade organiserats lokalt. Motiven var 
enhetlighet, bättre styrning och planering av statens verksamheter. 
  1988 var läget emellertid ett helt annat. Nu hade decentralise-
ringsidéerna drivits några år och kryddats med idéer om mana-
gement och de senaste företagsidealen om platta organisationer. 
Planverket hade helt spelat ut sin roll som central sektorsmyndig-
het och förpassades till Karlskrona med det nya namnet Boverket. 
Polisen hade decentraliserats till regionala myndigheter, och flera 
andra centrala myndigheter ifrågasattes. Det var också 1988 som 
Civildepartementet ombildades och en ny civilminister tillträdde. 
Samtidigt fick Civildepartementet större tyngd då bland annat 
ansvaret för polisen fördes över dit. Detta skifte innebar också en 
omorientering av den förnyelsepolitik som satts igång efter valet 
1982 som betonade service, demokrati och decentralisering till en 
ny politik som handlade om ekonomi, produktivitet och effektivitet. 
Den nya styrmodellen för statsförvaltningen, mål- och resultatstyr-
ning, beslutades i kompletteringspropositionen samma år.
  Dessa två årtal - 1967 och 1968 - kan i ett historiskt-institutionellt 
perspektiv ses som brytpunkter, formativa moment eller critical 
junctures. De representerar tidpunkter där den organisatoriska lo-
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giken ändras, och där utvecklingen slår in på en ny väg. Syftet med 
det här kapitlet är att använda den historisk-institutionella ansatsen 
för att analysera statens organisatoriska förändring som symboli-
serade i årtalen 1967 och 1988. Jag ska använda Statens planverk 
som exempel på denna förändring, och diskutera på vilket sätt den 
analytiska ”verktygslådan” i den historiska institutionalismen kan 
användas för att analysera denna förändring. Jag kommer också att 
avslutningsvis diskutera vilka spår som idag finns kvar från den tid 
då planverket inrättades, dvs. svara på frågan: ”sextisju, sextisju- 
vart har du tagit vägen nu?”. Finns det något kvar av arvet från 
1967 eller har staten slagit in på helt nya spår?

Ett historiskt-institutionellt perspektiv

Det finns ingen allmänt entydig definition av institutionsbegrep-
pet, men inom det historiskt-instiutionella perspektivet fokuseras 
oftast på det som kallas politiska institutioner, det vill säga historiskt 
framvuxna strukturer, regler, normer och idéer som på olika sätt 
begränsar eller möjliggör aktörers handlingar (Peters 1999, Thelen 
2004). 
  Ett huvudantagande inom den historiska institutionalismen är 
att tidiga val och policyval fortsätter att påverka politiken som förs 
inom ett visst område. Politiken betraktas alltså som trögrörlig och 
stabil. När man genom politiska beslut väl slår in på en väg, följer 
man den tills förhållandena blir sådana att det finns en stark press 
och goda möjligheter att förändra de existerande förhållandena. 
Förändring sker genom att långa perioder av stabilitet avbryts av 
kortare turbulenta perioder, så kallade formativa moment (critical 
junctures). De omfattar beslut om organisering och reglering som 
på ett avgörande sätt förändrar utvecklingen inom ett visst område. 
Den nya organiseringen och regleringen gör att utvecklingen slår 
in på ett nytt spår, där olika aktörer får incitament att hålla fast 
vid vissa idéer och praktiker (institutioner). Sådana faktorer har 
benämnts feedback-mekanismer eller självförstärkande krafter 
(Mahoney & Rueschemeyer 2003, Pierson 2004). Det kan t.ex. 
vara gjorda investeringar eller personkonstellationer som man inte 
enkelt kan bryta upp. Utvecklingen är på så vis stigberoende eller 
spårbunden (path dependent). 
   En kritik har rört karaktären på det formativa momentet som i 
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olika studier kan variera från historiska händelser som pågår över 
flera år, t.ex. 1930-talskrisen eller andra världskriget (Collier & 
Collier 1991), till enskilda beslutstillfällen (Rothstein refererad i 
Premfors 2000).  Risken av att identifiera fler formativa moment ju 
mer detaljerad studien är, är att begreppet då tappar i förklarings-
värde eftersom det då finns ett oändligt antal formativa moment. 
Kritik har också riktats mot historisk institutionalism för dess 
oförmåga att förklara successiv förändring, eftersom det antas ske 
när det sker större händelser eller genomgripande förändringar i 
samhället av engångskaraktär (chocker) där en ny handlingslogik får 
fäste. Thelen menar t.ex. att  ”brytpunkter eller kritiska tidpunkter 
där den varande handlingslogiken drastiskt förändras till följd av ex-
terna chocker endast tar hänsyn till vissa händelser” (Thelen 2003). 
    Tillsammans har kritiken gjort att allt fler betonar förändringsper-
spektivet inom den historiska institutionalismen (Streek & Thelen 
2005). Christopher Pollitt menar att institutionell förändring och 
”policy change” ligger i framkant när det gäller forskningsagendan 
inom historisk institutionalism (Pollitt 2008). Detta beror på att allt 
fler pekar på betydelsen av att förstå tiden som faktor för att förstå 
t.ex. EU:s utveckling, liksom utveckling av de mer specifika reglerna 
(institutionerna). Istället för de dramatiska skiftena i handlingslogik 
som var förutsättningen för de formativa momenten i den tidiga 
historiska institutionalismen utforskas nu gradvisa transformativa 
förändringar systematiskt (Thelen 2003). Denna förståelse av för-
ändring betyder att ett skifte kan komma till stånd utan att drastiska 
händelser inträffar, och att skillnaden mellan institutionell stabilitet 
och förändring inte behöver vara så dramatisk. 
    Hur kan man då med hjälp av den historiska institutionalismen 
förklara och förstå förändring? Streek och Thelen (2005) introdu-
cerar fem kategorier av förändring samt lika många förklarande 
mekanismer för dessa. Kategorierna kallas i Streek och Thelens 
terminologi omplacering, påbyggnad, avdrift, modifiering och 
utmattning (displacement, layering, drift, conversion and exhaus-
tion), där de förklarande mekanismerna som bidrar till institutio-
ners gradvisa transformation benämns avhopp, olikartad tillväxt, 
medvetet förbiseende, omdirigering/omtolkning samt förbrukning 
(av resurser) (defection, differential growtyh, deliberate neglect, 
redirection, depletion) (2005:31). De fem första kategorierna är 
förslag på hur institutioner förändras gradvis, utan att det för den 
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skull sker några genomgripande brott (externa chocker) som det 
har antagits tidigare inom teoribildningen. Dessa kategorier är 
helt enkelt svaret på frågan om hur det kommer sig att man kan 
se förändring trots avsaknad av de stora brotten, eller hur det sker 
”inomstigliga förändringar”. 
    Här ska jag använda dessa teoretiska idéer för att analysera den 
organisatoriska förändringen i staten, som handlar om den över-
gripande idén om centralisering och stora sektorsmyndigheter som 
var populär i slutet av 1960-talet, men som i slutet av 1980-talet 
hade förbytts till idéer om decentralisering och marknadstänkande. 
Denna förändring får symboliseras av en fallstudie av Statens 
planverk som inrättades 1967 och ombildades och utlokaliserades 
1988. Det var då också slutpunkten på en ”planeringsera” där 
tron på central samordning och stora politiska program gick över 
till decentraliserad service och marknadslösningar inom offentliga 
verksamheter. 
 
Att sätta planen i verket

Den 1 juli 1967 sattes planen slutligen i verket då Statens planverk 
inledde sin verksamhet. Det var samtidigt slutpunkten på ett utre-
dande om samhällsplaneringens organisation som pågått under 
flera decennier. Förslaget om att skapa ett särskilt statligt verk inom 
planeringsområdet hade förekommit ett antal gånger i flera olika 
utredningar. Det starkaste motivet till att inrätta ett planverk var 
att byggnads- och förvaltningsfrågor i grunden var annorlunda 
än planeringsfrågor och att de hittills hade samsats inom samma 
statliga verk, Byggnadsstyrelsen. 

Drömmen om ett planeringsverk, förhistorien - utredan-
det

Hur staten skulle organisera planväsendet hade stötts och blötts 
i flera stora utredningar från efterkrigstiden och framåt. Tre ex-
empel på utredningar där förslag om ett statligt verk föreslogs är 
Kommittén för stadsplaneväsendets omorganisation som tillsat-
tes 1947 och utredde planväsendets uppgifter (SOU 1950:45), 
Lokaliseringsutredningen  (SOU 1951:6) och Statens byggnadsbe-
sparingsutredning (SOU 1957:47). 
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Detta visar att idén om ett planeringsverk inte var gripen ur 
luften, utan funnits med som ett alternativ under lång tid. 
Förslaget hade inte enbart drivits genom förslag i statliga ut-
redningar, utan även av enskilda personer. Statssekreteraren i 
Kommunikationsdepartmentet Arne S Lundberg hade t.ex. fö-
reslagit ett centralt ämbetsverk med ansvar för riksplanering och 
lokalisering som huvuduppgifter i ett anförande redan 1949. 

”En lysande framtid…”

I januari 1966 var det emellertid färdigutrett. Inom Kommuni-
kationsdepartementet fick då en arbetsgrupp i uppdrag att se över 
dåvarande Byggnadsstyrelsens organisation. Arbetsgruppen skulle 
utreda en uppdelning av Byggnadsstyrelsen i en del för ärenden 
som rörde byggande och förvaltning av statliga fastigheter samt en 
del för planfrågor. Arbetsgruppen lade fram ett provisoriskt förslag 
om en organisation benämnd Planverket med uppgift att utöva den 
centrala tillsynen över plan- och byggnadsväsendet. Den regionala 
organisationen med samma uppgifter, Länsarkitektsorganisationen, 
underställdes tills vidare Planverket. Förslaget var grunden till reger-
ingens proposition om delning av Byggnadsstyrelsen och inrättandet 
av Statens planverk (prop. 1967: 61). Riksdagen beslutade i enlighet 
med propositionen under bred politisk enighet att Planverket skulle 
inrättas 1 juli 1967.
   En fråga som hängde intimt samman med Planverkets bildande 
var frågan om den nya fysiska riksplaneringen. Den bärande tan-
ken i fysisk riksplanering var att man ”från central planeringsnivå 
i grova drag skulle dra upp riktlinjer för landets markanvändning” 
(Forsberg 1992, s 11). Fysisk riksplanering var alltså inte bara plane-
ring av byggande utan också en övergripande och omfattande pla-
nering av hur marken skulle användas. Den fysiska riksplaneringen 
kom inte att inordnas från start i det nya Planverket men låg ändå 
som ett nästa steg i organiseringen av de statliga planeringsfrågorna. 
Dessutom stod man inför en ny byggnadslagstiftning som skulle få 
konsekvenser för verket. Således stod en rad nya uppgifter på kö för 
att inordnas i organisationen. I riksdagsdebatten om propositionen 
om Byggnadsstyrelsens delning och inrättandet av Planverket kom-
mer detta fram när det ansvariga statsrådet Olof  Palme uttrycker 
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sig ”Verket har en blygsam början, men jag hoppas att det kommer 
att få en lysande framtid”. (Olof  Palme i riksdagsdebatt 24/5 1967 
om proposition 1967:61).
    I det första numret av Planverkets informationstidning ”Aktuellt: 
information i planfrågor” (nr 1/68) anges ett antal övergripande 
motiv för behovet av ett planverk. Det behövs en sammanfattande 
planering av marken på riksnivå till följd av samhällets utveckling. 
Det har skett en administrativ förändring som bidrar till oklarhet 
inom bebyggelseplaneringen. Den nyligen genomförda kommunre-
formen antogs öka blocksamverkan mellan kommuner. Den fysiska 
planeringen borde bättre samordnas med kommunernas verksam-
hetsplaner. Bostadsproduktionen borde alltmer inriktas på större 
och standardiserade objekt. Sammantaget kan man konstatera att 
tiden var mogen för ett planverk.

Vad sysslade Planverket med?

När så slutligen Statens Planverk startade sin verksamhet inrättades 
90 tjänster under överdirektören Erik Nilsson som var verkets chef. 
Nilsson avled emellertid i en bilolycka efter ett år som överdirektör 
för Planverket. Som ny chef  tillsattes Lennart Holm samtidigt 
som man också ”uppgraderade” posten från överdirektör till ge-
neraldirektör. Valet av Holm var logiskt eftersom han suttit med i 
de flesta utredningar och arbetsgrupper som hade haft hand om 
planeringsfrågorna. Han var disputerad byggnadsingenjör och hade 
en tid varit chef  för Institutet för byggnadsforskning i Gävle. Han 
hade också hållit en hög profil i samhällsdebatten och predikade 
förnuftet och funktionalismens ideal. Planverket kom att förknippas 
med Holm som blev verkets ”frontman” under 19 år, och var under 
lång tid den ledande debattören i planeringsfrågor - inte sällan i 
strid med regeringen. 
   Planverket organiserades i ett kansli och tre fackbyråer: planbyrån, 
utvecklingsbyrån och tekniska byrån. Dessutom fördes den regio-
nala länsarkitektsorganisationen med sina 24 regionala kontor in 
under verket. National board of  urban planning som Planverket 
översattes till på engelska flyttade in i lokaler vid Kungsholms 
hamnplan 3 samt Hantverkargatan 29 (tekniska byrån). Från början 
organiserades planverket utan lekmannastyrelse trots att detta var 
brukligt för de flesta större myndigheter. Verket självt föreslog att en 
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lekmannastyrelse skulle tillsättas i en skrivelse till regeringen 1969, 
vilket bifölls från regeringens sida. Styrelsen skulle enligt skrivelsen 
kunna fatta beslut med värderingar och avvägningar med grund 
i ”medmänsklig inlevelse och rättskänsla” (Planaktuellt nr 4/69). 
   Något som också tillkom efter inrättandet var de rådgivande 
grupperna. De två första, rådet för samhällsplanering (planrådet) 
och tekniska rådet, fick små småningom sällskap av två grupper 
till, rådet för stål- och betongnormer samt rådet för energihushåll-
ning. I de rådgivande grupperna satt experter, branschfolk och 
myndighetsföreträdare inom respektive områden. I rådet för sam-
hällsplanering dominerade myndighetsfolket, medan det tekniska 
rådet hade en majoritet av arkitekter och ingenjörer från privat 
verksamhet. Flera verksamheter tillkom under verkets första år pre-
cis som man hade förutsett då beslutet fattades i riksdagen. De stora 
förändringarna var att VA-nämnden tillkom 1970, och främst att 
verket fick ett övergripande ansvar för den fysiska riksplaneringen. 
Det såg onekligen ut som verket gick en lysande framtid till mötes.  
    Men de nya verksamheterna medförde också att de organisato-
riska förutsättningarna inte var desamma som när Planverket inrät-
tades 1967. Sedan dess hade man fått ”väsentligt utökade arbets-
uppgifter” enligt statsrådet. De utökade uppgifterna var förutom 
den fysiska riksplaneringen de alltmer aktuella miljöfrågorna och 
den stora frågan om energihushållning. Därför tillsattes en utred-
ning för att se över organisationen. Byggadministrationsutredningen 
(SOU 1976:26) som ledde till en omorganisering.
    Vad gjorde man då inom Planverket? Vid läsning av Planverkets 
interntidning ”Planaktuellt” ges en ganska god överblick över vad 
verksamheten bestod i. Det handlade såväl om större frågor av sam-
hällsövergripande karaktär som mindre frågor av teknisk karaktär. 
Det första numret från 1968 innehåller bland annat artiklar om 
översiktsplan för Gotlandskusten, de små tätorterna i översiktspla-
neringen, externa köpcentra, flygbullret vid Öresund, en arkitekt-
tävling om riksdagens hus, stora bostadsprojekt, handelshinder 
inom Norden, underjordiska oljecisterner, svavelhalt i eldningsolja, 
plast och brandrisker samt kommentarer om svensk byggnorm. I 
det andra numret finns en rapport från en detaljhandelskonferens 
och en artikel om detaljhandelns tekniska planering. En fråga ställs 
angående motsättningarna mellan samhällets och företagens behov, 
och om de anses öka. Vidare informeras det om att VA-normer 
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är ute på remiss till verket, och man redogör även för godkända 
produkter och tillverkare inom byggområdet. Således en blandning 
mellan högt och lågt inom det vida området ”bygg och planering”.
    En mer konkret typ av ärenden var den avgiftsbelagda typgod-
kännandeverksamheten. Syftet med verksamheten var att pröva 
om byggprodukter, metoder och tekniska lösningar motsvarade de 
krav som ställdes i byggnadslagstiftningen och de föreskrifter som 
fanns i form av standarden Svensk byggnorm. Genom att ansöka 
och få ett typgodkännande underlättades bygglovsprocessen och 
besiktning för tillverkare och byggare. Efter några år blev typgod-
kännandeverksamheten självfinansierad.
    Från starten var det också tänkt att Planverket skulle syssla med 
uppdragsverksamhet när det gällde industrietableringar. Det för-
sta och enda uppdrag man genomförde var när oljebolaget OK 
(Oljekonsumenterna) skulle lokalisera ett raffinaderi på västkusten 
(Brofjorden). Planverket med Holm i spetsen ställde sig avvisande 
till ett sådant, men regeringen valde ändå att tillåta lokaliseringen 
(Expressen 21/12-70) vilket ledde till kritik. Expressen menade att 
Holm hade visat sig alltför vek i förhållande till regeringen i denna 
fråga. Men problemet med en alltför självständig myndighet och 
generaldirektör som ville annat än regeringen blev tydlig då de 
övergripande industripolitiska intressena stod emot miljö- och 
markintresset. Uppdragsverksamheten avvecklades efter fallet med 
Brofjorden. 
   Ett annat område där Planverket engagerade sig handlade om 
boendemiljön. Detta föranleddes av de stora byggen av flerfamiljhus 
som pågick på olika håll i landet, ”miljonprogrammet”. Planverket 
lyfte frågor om bostadsmiljöns kvaliteter, ”bostadens grannskap” 
samt rymlighet och exempel på goda bostadsområdesplaner. 

”Insikten om beboendeplaneringens betydelse för den fysiska 
miljöns utformning har på senare tid blivit allmän. Till följd 
härav har allt starkare krav rests på ett mer långtgående 
medborgarinflytande på planeringsbesluten” (Planaktuellt 
nr 6/69). 

Man hade t.ex. synpunkter på riktvärden för dimensionering och 
lokalisering av lekutrymmen i remissvaret till utredningen om Barns 
utemiljö (SOU 1970:1). 
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   Andra frågor som väcktes, och som senare kommit att få allt större 
uppmärksamhet var miljöfrågorna och internationaliseringsfrå-
gorna. När det gäller internationaliseringen handlade den främst 
om samarbeten som strävade mot harmonisering av lagregleringen 
inom byggbranschen och utvecklingen av branschstandarder. En 
del av detta skedde inom ramen för europeiska ekonomiska gemen-
skapen (EEC) och europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), 
och benämndes arbete mot tekniska handelshinder. 

Förändringarna – från plan- till boverk

Nya förvaltningspolitiska vindar började blåsa kring början av åt-
tiotalet. Den offentliga sektorn ifrågasattes från flera håll. Flera ut-
redningar om förvaltningens roll och funktionssätt hade satts igång 
och lämnat sina betänkanden i skarven mellan sjuttio- och åttiotal. 
När den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1982 sattes ett 
förnyelsearbete av den offentliga sektorn i sjön lett av det återinrät-
tade Civildepartementet under ledning av Bo Holmberg (Forssell 
och Jansson 2000, Mellbourn 1986). Det var tider för omprövning. 
I förnyelsen stod begrepp som service, medborgarorientering och 
decentralisering högt i kurs, med tiden också styrning och bespa-
ringar. I denna nya idévärld fick Planverket med sin traditionella 
myndighetsroll allt svårare att anpassa sig. 
   Regeringen tillsatte ånyo en utredning om organisationen 
inom plan- och bostadspolitiken med det uttryckliga uppdraget 
att bilda ett helt nytt verk genom att slå samma Planverket och 
Bostadsstyrelsen (SOU 1987:48). Den förra utredningen ledde ju 
inte till ett sådant, men nu var det dags. Utredningen konstaterade 
följaktligen att Planverkets myndighetsroll hade förändrats eftersom 
förvaltningen de senaste decennierna förändrats från traditionell 
myndighetsutövning till produktions-, service- och omfördelnings-
verksamhet. Myndigheterna hade också omfattande inflytande 
över samhällsplaneringen då de centrala statliga myndigheterna 
sedan 1945 mer än fördubblats. När det gällde styrningen av för-
valtningen hade både Förvaltningsutredningen (SOU 1983:39) och 
Verkledningskommittén (SOU 1985:40) konstaterat att regeringens 
styrning var bristfällig. Till detta kom också en allmän byråkrati-
kritik som bl.a. uttrycktes i att det fanns en uttalad ambition om 
att minska samhällets regelbestånd. Att slå ihop Planverket med 
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Bostadsstyrelsen och omorientera det nya verket till ett av mer 
överblickande, utvecklande och framåtsyftande karaktär än att 
bevaka och kontrollera detaljer (SOU 1987:48) låg helt i linje med 
den förvaltningspolitiska förändringen.
    Att Planverket får allt svårare att hävda sig går att utläsa i de årliga 
budgetpropositionerna. Under de första åren expanderar verksam-
heten men avstannar kring 1980 då personalstyrkan minskar och 
budgetuppräkningstakten avstannar. 
   Organisationskommittén för ett nytt plan- och bostadsverk ar-
betade snabbt. Kommittén tillsattes i april 1987, och blev klar i 
september samma år. Enligt utredningen fanns det tre roller för det 
nya verket: utarbeta riksöversikter och ha framförhållning i frågor 
om bostadsförsörjning och planering och byggande, vara en ”early 
warning”-instans samt att ge underlag till statsmaktens beslut. I 
detta ingick att göra utvärderingar och att utarbeta förslag till regel-
förändringar. Man skulle också agera aktivt och vara pådrivande i 
plan- och bostadsfrågor. Förändringen från en traditionell myndig-
het till en modern myndighet med service, kunskapsförmedling och 
rådgivning var markant. Något som också bidrog till förändringen 
var att man vid behandlingen i Bostadsutskottet föreslog att det nya 
verket skulle placeras i Karlskrona, vilket också röstades igenom i 
riksdagen. Endast ett fåtal personer valde att flytta med det nya 
verket, vilket innebar att Plan- och Boverket fick en nystart – med 
ny organisation, på ny plats, med ny personal och delvis nya ar-
betsuppgifter. Namnet ändrades 1991 kort och gott till Boverket. 
    Ett citat från Lennart Holm får avslutningsvis illustrera denna 
korta historia om Planverkets uppgång och fall. Likt en kapten som 
är den siste som överger skeppet innan det går under anför Holm:

”Planverket kom till som ett instrument för välfärdspolitiken 
när denna var som mest framgångsrik med att forma ”det 
starka samhället”. Genom uppmärksam bevakning av kva-
liteter i bebyggelse och byggande skulle planverket bidra till 
ett välfungerande, vackert och rättvist samhälle. Dessa mål 
har blivit så grundläggande för verkets medarbetare, oavsett 
personlig ideologisk hemvist, att de senaste årens politiska 
orientering bort från de självklara välfärdsidealen för många 
tett sig svårförståeliga och kompromissfyllda. I syfte att nå 
andra mål – tryggad sysselsättning, större rörelsefrihet för 
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marknadskrafterna, mindre gnäll om byråkrati etc – har reger-
ingarna stämt in i massmedias och företagarorganisationernas 
kritik av de regelsystem som tillkommit just för att säkra en 
jämnare fördelning av välfärden och en återhållsam förbruk-
ning av begränsade resurser. Under slagord som ”service” och 
”frihet” har man gått till storms mot myndigheterna när de 
sökt bevaka och förklara de restriktioner i individernas eller 
företagens fria handlande som lagstiftningen skapat i omsorg 
om de svaga. Den negativa bild av de centrala myndigheterna 
och deras tjänstemän som regeringarna på detta sätt har bi-
dragit till har påtagligt minskat respekten för offentliga tjänster 
och ökat svårigheterna att rekrytera de bästa medarbetarna 
till samhällsuppgifterna. Sedd i detta perspektiv blir den non-
chalanta behandlingen av det nya plan- och bostadsverkets 
lokalisering följdriktig. Att verkets mångsidiga kompetens 
därmed skingras och dess försvar för de svagares intressen 
tystnar uppfattas, i detta perspektiv, sannolikt inte heller som 
beklagansvärt.”  (Holm 1988)

Brott eller kontinuitet?

Är detta en berättelse om en organisations uppgång och fall? Det 
är lätt att få det intrycket. Men det är väl snarare så att planverket 
kom till vid en tidpunkt då vissa politiska ideal och styrmedel ansågs 
vara lämpliga, men att dessa senare förändrades och kom i otakt 
med verkets planideologi. I slutet av åttiotalet hade helt andra 
förvaltningspolitiska idéer fått fäste, och i dessa fanns andra idéer 
och metoder för politisk styrning och förvaltningens roll. Tron på 
generella lösningar och stora politiska program var inte längre 
gångbara, och med detta planeringstänkandet som sådant. Och i 
den nya tiden fanns det heller helt enkelt inte plats för ett planverk 
anno 1967. 
    En förklaring som ofta ges när det är svårt att hitta någon mer 
rationell sådan är att påstå att tiden var mogen. Tidsandan var 
sådan att central samordning, inrättande av statliga verk och ett 
övergripande politiskt grepp på diverse områden var en naturlig 
del av samhällsutvecklingen. Planfrågorna låg helt i linje med den 
socialdemokratiska sociala ingenjörskonsten och var en del av 
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”de stora programmens tid” (Wittrock & Lindström 1984). Enligt 
statsvetaren Andreaz Strömgren som studerat svensk planpolitik 
1945-2005 präglades 1960-talet av ett upplysningsideal och idén 
om den rationella processen (Strömgren 2007). Att inrätta sektors-
myndigheter gick helt enkelt i linje med sådana idéer. 
    Samtidigt som den rationella planeringen och det tänkande som 
hängde samman med den stod högt i kurs i mitten av 1960-talet 
hämtade man också influenser utifrån. Det är särskilt England som 
nämns som en förebild på området och dess långtgående plane-
ringsambitioner efter andra världskriget. Motsvarigheten till den 
svenska Planverket, Ministry of  town and country planning, hade 
bildats redan 1943.
    Bakgrunden till ett central planeringsverk kan sökas långt tillbaka 
i utredningar och kommittéer. Förslaget om ett sådant verk hade 
funnits åtminstone sedan 1930-talet. Att det slutligen blir av beror 
på att det tas ett politiskt initiativ på regeringsnivå. Detta är inte 
annorlunda än inom andra politikområden. Samma slags historia 
finns exempelvis när det gäller polisens centralisering (Ivarsson 
Westerberg 2004) och inom jämställdhetspolitiken (Florin och 
Nilsson 1999). 
    Att just välja ett centralt sektorsövergripande ämbetsverk kan ses 
som tidstypiskt. Många av våra stora myndigheter skapades under 
samma tid, t.ex. Polisen, Riksförsäkringsverket, Naturvårdsverket, 
Industriverket och Invandrarverket. Något som också är typiskt är 
den frekventa inblandningen av olika intressen och intresseorga-
nisationer – en korporativ organisering. Planverket inrättade efter 
ett par år s.k. branschråd som var expertgrupper för olika delar av 
verksamheten med företrädare för byggindustri, fack och forskning.
    Således är det svårt att hitta ett brott, eller exogen ”chock” som 
tvingar fram en förändring. Inrättandet av Planverket kan snarare 
ses som ett kvitto på en förändring som redan varit på gång under 
en tid, och den lösning som slutligen väljs sker i enlighet med de 
idéer som finns vid denna tidpunkt. Vad som krävs är att någon per-
son, eller policyentreprenör (Kingdon 1995), som har möjlighet att 
koppla ihop problem med lösningar och sätta rätt personer på rätt 
plats vid rätt tillfälle tar det initiativet. När det gäller planpolitiken 
fungerar Olof  Palme som en sådan då han skapar en arbetsgrupp 
inom kommunikationsdepartementet för att få frågan ”på rull”. 
Detta sätt att arbeta förekommer från tid till annan då motivet är 
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att skapa snabba resultat och att vara exekutiva. Idag skulle vi kalla 
detta för projektorganisering, och är en organisering som går på 
tvärs mot den vanliga byråkratin. När politiker verkligen vill något 
hittar man på organisationsformer som går utöver det vanliga.
   Historikern  Kjell Östberg funderar om den fysiska riksplanering-
en kanske var Olof  Palmes viktigaste insats som kommunikations-
minister (Östberg 2008). Östberg menar att Palme med sin insats för 
den fysiska riksplaneringen åter visade sin förmåga att ta initiativ i 
frågor som låg i tiden. Och det är ytterligare en förklaring - att Olof  
Palme fungerade som katalysator för att sparka igång den centrala 
samordningen i planfrågorna. Trots att det utretts flera gånger och 
planverket funnits som mer eller mindre genomarbetad idé hände 
inget förrän Palme tillsatte sin arbetsgrupp på ett oortodoxt vis. Då 
plötsligt blev det resultat. Samma slags ”näsa” för vad som låg i ti-
den, och samma slags oortodoxa organisering finns i andra politiska 
initiativ som bär Palmes signum, t.ex. inom jämställdhetspolitiken. 
I riksdagsdebatten om propositionen 1967:61 svarar Palme direkt 
på en fråga från den folkpartistiske riksdagsmannen Cassel varför 
han använder sig av denna organisationsform:

”… jag har funnit att det är mycket bra att ha arbetsgrupper 
som till väsentlig del består av departementets egna tjänstemän 
inom mitt departement. Det kan dock finnas en särskild sak-
kunnig, tillfälligt anställd för ett visst ändamål, och man kan 
också hämta experter utifrån. Vi hade en sådan arbetsgrupp, 
som arbetade fram hela radiopropositionen, dvs frågan om 
radions och televisionens framtid. Vi har en sådan arbets-
grupp för trafiksäkerheten, som lett fram till ett mycket stort 
antal propositioner till årets riksdag, varav två står på dagens 
föredragningslista. Vi skall ha öppna dörrar och öppen re-
dovisning, men vi skall också försöka tänka.” (riksdagsdebatt 
24/5 1967).

Omvandlingen från plan- till boverk måste förstås utifrån föränd-
ringen i förvaltningspolitiken som skedde från slutet av 1970-talet. 
Flera utredningar hade pekat på den stelbenta byråkratin, och 
influenser från andra länder gick i marknadsliberalismens tecken. 
När Socialdemokraterna återkom till makten 1982 inleddes ett 
förnyelsearbete av den offentliga sektorn där effektivitet och om-
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prövning stod på agendan. Myndigheter skulle styras med mål- och 
resultatstyrning, samtidigt som de skulle spara pengar och inte se 
det som självklart att de var en naturlig del av det offentliga. I denna 
nya förvaltningsideologi passade inte Planverket in. Det var helt 
enkelt ett verk med en äldre förvaltningskultur som stod i vägen 
för förändringen. Lösningen blev att skapa ett helt nytt verk med 
förändrade uppgifter och nästan helt ny personal. Omlokaliseringen 
till Karlskrona betydde i praktiken att de flesta av verkets anställda 
inte valde att flytta med. Ur förändringssynpunkt är detta naturligt-
vis det bästa scenariot eftersom kulturen sitter i de människor och 
grupper som arbetar tillsammans. För att kunna förändra arbetssätt 
och rutiner någorlunda snabbt krävs en förändring på personnivå. 
Samma slags kulturförändring inom myndighetsvärlden går att se 
när Skolöverstyrelsen (SÖ) förändrades till Skolverket. SÖ:s kultur 
som genomsyrades av kontroll och inspektion skulle ersättas med 
en ny förvaltningskultur där management, målstyrning och service 
skulle vara honnörsord (Jacobsson och Sahlin-Andersson 1995, 
Haldén 1997).  
   Även i fallet där Planverket omorganiserades är det svårt att se 
ett distinkt brott. Det hade föregåtts av två statliga utredningar som 
föreslagit förändringen. Tillsättandet av organisationskommittén 
i april 1987 blev den katalysator som drev igenom förändringen. 
Med en förenklad syn på förändring och formativa moment skulle 
ombildningen och flytten till Karlskrona 1988 kunna ses som detta 
brott, men med kunskap om förhistorien blir brottet istället en pro-
cess som leder fram till brottet. I Streek och Thelens terminologi 
skulle såväl förändringen 1967 som 1988 kunna förstås som en 
omdirigering/omtolkning av institutionen som leder till displacement, 
och drift. Institutionen i detta fall är idén om organisering av staten 
och styrning av dess myndigheter. Avsaknaden av de stora brotten 
innebär att årtalen ska betraktas som ungefärliga, det vill säga att 
de bör ses som symboler för skeenden som pågår åren däromkring. 
Finns det i så fall formativa moment kan man fråga sig? Ett svar är 
att de inte finns i någon objektiv mening, utan i hög grad skapas 
av den som analyserar förändringen. Ju närmare den komplexa 
verkligheten, empirin, man befinner sig - desto svårare blir det att 
utse en enskild händelse eller något särskilt beslut som kan sägas 
vara avgörande. 
    Som ofta när det gäller institutionell förändring är det svårt att 
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entydigt fastställa orsakssamband och de enskilda faktorernas bety-
delse, eftersom de samverkar på ett komplext vis. Kanske är begrep-
pet formativa skeenden bättre eftersom det pekar mot en bredare 
förståelse av sammanhanget där brottet sker. Detta betonar också 
mer av kontinuitet, det som skulle kunna kallas ”inomstiglig” insti-
tutionell förändring. Allt förändras inte, utan det finns fortfarande 
ett betydande arv från tidigare epoker och formativa skeenden som 
lagras på varandra (layering) (Streek & Thelen 2005). 

Arvet från 1967

Historien om Planverket visar att de två årtal som markerar verkets 
början och slut, 1967 och 1988, representerar två olika formativa 
skeenden i organiseringen av den svenska statsförvaltningen. Medan 
1967 står för den planerande staten med stark tilltro till  centralstyr-
ning och social ingenjörskonst, står 1988 för idéer om decentralise-
ring, målstyrning, effektivitet och en allt större tilltro till marknaden. 
    Går det då att identifiera något formativt skeende efter 1988 års 
decentralisering, mål- och resultatstyrning och effektivitetsepok? 
Och finns det något arv från 1967?
   Två organisatoriska trender och idéer som uppträder på den 
förvaltningspolitiska arenan idag är dels den ”nya” idén om att föra 
samman de stora så kallade koncernmyndigheterna med regionala 
och lokala myndigheter till så kallade ”enmyndigheter”, dels idén 
om en ökad oberoende statlig granskning och tillsyn genom att 
skapa nya granskningsmyndigheter. 
    Under de senaste 15 åren har det genomförts tolv sammanslag-
ningar till enmyndigheter, och närmast står polisen på tur som ska 
omorganiseras till enmyndighet 2015. I Statskontorets utredning 
om enmyndighetstrenden pekar man på fyra motiv som framkom-
mer i utredningarna inför omorganisationerna: tydligare ledning 
och styrning, mer effektivt resursutnyttjande, ökad rättssäkerhet 
och enhetlig rättstillämpning, förbättrad service till medborgare 
och företag (Statskontoret 2010).  
    Åtminstone vid en ytlig betraktelse tycks arvet från 1967 ligga 
tungt över de nya förvaltningspolitiska trenderna. Det är samma 
argument om den centralstyrda, planerande staten som ska kunna 
styra samhällsutvecklingen. Och om man dessutom lägger till den 
andra stora förvaltningspolitiska trenden om att skapa oberoende 
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kontroll- och tillsynsmyndigheter ser detta onekligen ut som att 
pendeln svängt tillbaka mot stora sektorsmyndigheter och en by-
råkratisk kontrollerande stat. Frågan är hur detta skulle tolkas med 
hjälp av den historisk-institutionella teorin. Är det vägar som åter 
går ihop efter att ha delat sig tidigare i historien, en ”path-reunion”? 
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Vad vill vi med demokratin?      
Ett runeanskt perspektiv

Monica Andersson

Till Rune!

Kämpande demokrat, förvaltningsforskare och bandyentusiast – på Score!

Se där en hårt nedkokt karakteristik av en ovanligt mångsidig stats-
vetenskaplig forskare. Vi är många som står i tacksamhetsskuld till 
dig. Det är få professorer som har haft så många doktorander som 
du. Ändå har du mäktat med att ge oss alla en förstklassig vägled-
ning. Alltid lika entusiastisk och uppmuntrande läste du mängder 
av ordrika manus. Att du bara orkade. Jag är djupt tacksam för att 
du gjorde det! Utan ditt stöd och engagemang hade det inte blivit 
någon färdig avhandling.
    Vän av ordning kanske undrar vad bandy har med demokrati 
att göra eller med förvaltning. 

Det röda lacknystanet rullade allra ivrigast på bruksorterna i det 
röda Sverige, socialdemokratins stamorter, med klubbnamn som 
Slottsbron och Västanfors. Själv härstammar jag från Värmland, 
där mina morbröder spelade bandy i Olsäter i Klarälvdalen och 
morfar var kolmilare, flottare och banarbetare. Mormor skötte ko, 
svin och grönsakslanden i soldattorpet och födde nio barn. Mitt 
starkaste musikminne från barndomens somrar hos mormor och 
morfar är Flottarkärlek av Gösta ’Snoddas’ Nordgren. Som en av 
Sveriges främsta bandyspelare, från Bollnäs, slog han igenom hos 
Lennart Hyland i Karusellen 1952.

Bandy är en folklig sport. Lika folklig som Rune önskar att 
demokratin skulle vara, så kan den också ha en del att lära förvalt-
ningen. Raka puckar, ordning och reda och regelföljande.
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Score låter mer som tennis. Numera även det en folklig sport 
och som delar ordningen, redan och regelföljandet med bandyn. 
Ordning och reda i offentlig förvaltning med namnkunniga forskare 
från flera discipliner, förutom statsvetenskap även företagsekonomi, 
sociologi och historia.

Den starka demokratin

Är namnet på en av Runes intressantaste skrifter, utgiven lagom 
till millennieskiftet år 2000. Tillkommen under flera sessioner vid 
Yale University i USA där Rune diskuterade bokens teser med de-
mokratiforskningens nestorer Robert Dahl och Charles Lindblom. 
Ambitionen är normativ, vilket för vissa statsvetenskapliga forskare 
är som att svära i kyrkan. Rune säger i förordet att han vill bidra 
till en återpolitisering av statsvetenskapen i Sverige:

”Vidare (…) tar jag i denna bok otvetydigt ställning för ett 
visst demokratiskt ideal, kallat den starka demokratin. Och 
jag diskuterar och rekommenderar åtgärder som bör vidtas 
för att vi ska närma oss detta ideal. Detta slags normativa och 
konstruktiva analys är inte vardagsgöra för svenska statsveta-
re; enligt min och många andras mening bör den åtminstone 
bli mycket vanligare, förutsatt givetvis att den utförs grundligt 
och väl. Svensk statsvetenskap har, menar jag, allvarligt häm-
mats av den självstympande och sedan länge dominerande 
ambition som går ut på att såvitt möjligt eliminera det nor-
mativa och det konstruktiva ur det systematiska och fördju-
pade studiet av det politiska livet”.1

Runes demokratisyn är inspirerad av idealen bakom de olika di-
rektdemokratiska styrelseskick som funnits i historien alltifrån det 
klassiska Aten till de italienska stadsstaterna och Hansestäderna 
under medeltiden och renässansen. Han söker hitta former för 
en mer utvecklad demokrati som så långt det låter sig göras kan 
fungera i dagens politiska system som bygger på ett representativt 
system, vilket han ingalunda vill kasta över ända. Rune är en prag-
matiker. Han vill tvärtom slå vakt om det konstitutionella ramverk  
 
1. Premfors 2000 s 7
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vi har, som bygger på folkstyrelseprincipen, och utveckla det yt-
terligare i en starkare folkstyresriktning.

Prövning använder han som ingångsmekanism. Ett begrepp som 
han ingående diskuterat med Dahl och Lindblom efter det engelska 
probing som utvecklats av dem.2 Han vill att vi ska pröva oss fram 
och i sann reformistisk anda, diskutera och debattera tills vi finner 
väl fungerande lösningar. Resonemanget för tankarna till Ernst 
Wigforss tal om provisoriska utopier, men det är inte dem han har 
som utgångspunkt. Han argumenterar utifrån den vetenskapliga 
debatt vi har idag. 

Rune förordar en radikal decentralisering av beslutsmakt, en 
utveckling som han ser en början på, från nationell till lokal nivå. 
Men han vill se ett nytt, mer federalistiskt, sätt att tänka,3 och lyfter 
fram Robert Dahls pragmatiska principer som grund för en struk-
turerad debatt om vad som bör beslutas lokalt och vad som kan 
beslutas centralt utan att demokratin urholkas4:

1. Om en fråga bäst hanteras av en demokratisk enhet, försök att all-
tid låta den minsta enhet som kan sköta den tillfredsställande få ta 
hand om den.

2. Vid överväganden om huruvida en större enhet vore mer tillfreds-
ställande, försumma inte att ta hänsyn till extra kostnader, inklusive 
ökad känsla av maktlöshet hos individerna.

3. ’Ekonomikriteriet’ kräver att antalet demokratiska enheter vi deltar 
i är litet, även om detta betyder att alla är för stora eller för små för 
många frågor.

4. Kom ihåg att alternativen till en större enhet inte bara innefattar 
en mindre enhet utan också autonoma beslut – till exempel konsu-
mentmakt genom marknaden.

Därför prövar han också Habermas idéer om deliberativ demo-
krati, liksom postmodernistiska inriktningar. Men han anser att 
Habermas har för stark betoning på konsensus.5 Men han disku-
terar dock inte Chantal Mouffe, som i polemik mot Habermas 
lyfter fram vikten av att konflikter synliggörs i debatten. Hon har   
 
2. Premfors 2000 s 55 ff
3. Ibid s 185
4. Ibid
5. Premfors 2000 s 48 ff
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lanserat begreppet agonism, där antagonismen accepteras men 
leds in i en kontrollerad debatt.6 Rune värjer sig dock emot de 
postmoderna inriktningarna som han finner för anarkistiska och 
värderelativistiska.7

   Rune riktar sin kritik särskilt mot den tunna demokratin, som 
har en vetenskapssyn som kan vara kopplad till såväl scientism som 
kritisk rationalism. Det som förenar dem är anspråken på veten-
skapliga sanningar som grund och som lett till teknokrati och social 
ingenjörskonst. Han ställer dem systematiskt på punkt efter punkt 
mot kunskapssynen bakom det självstyrande samhället som utgår 
från misstro mot alla eliter, prövning av lekmännen själva med sam-
hällsvetenskap som ett mindre komplement.8 Han utgår här från 
Charles Lindblom, vars preciseringar av kunskapssynen bakom det 
självstyrande samhället han också ställer mot den kritiska teorin:9

    Lindblom  Kritisk teori

Rationalitets begrepp:     Begränsad rationalitet  Kommunikativ rationalitet

Kontrafaktiskt ideal:         ’Probing’   Ideal samtalssituation

Ideal:  ’Multiplism’/  Diskurser/holistiska

Samhällelig praktik: Kunskapspluralism  Experiment

Samhällsideal: Självstyrande samhället Autentisk offentlig sfär

Det hindrar dock inte att Rune fyra år senare gav ut en antologi, 
i samarbete med Klas Roth, där begreppet deliberativ demokrati 
grundligt prövas av samhällsforskare från olika discipliner. Syftet 
med boken är att inspirera till ytterligare forskning,10 av mer grund-
läggande slag som vidgar kunskapen om vad deliberativ teori är och 
hur den kan tänkas användas inom exempelvis skolan, massmedia, 
traditionella politiska institutioner och EU.11 Ett gott exempel på 
hur prövning (probing) kan gå till.

Det går att finna ett tydligt samband mellan den pragmatiske 
reformisten Rune Premfors och bandyentusiasten. Han nöjer sig 

6. Mouffe  2008. Se också Mouffe 2009 The Democratic Paradox Verso Books
7. Premfors 2000 s 55
8. Ibid s 53 ff
9. Ibid s 60
10. Premfors & Roth 2004 s 18
11. Ibid s 321 ff
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inte med att se på bandy. Han är också engagerad i sporten som 
förtroendevald i Hammarbys bandysektion. Föreningen är också 

Runes förebild för hur förvaltningen kunde fungera på ett mera 
demokratiskt sätt.12 Ordning och reda, transparens och reglerade 
möjligheter att utkräva ansvar samt att själv delta aktivt. Det är fak-
tiskt något som en god del av svenska folket sysslar med till vardags. 
Det är också den typen av föreningsengagemang som den ameri-
kanske forskaren Robert Putnam pekat ut som huvudförklaringen 
till att Norditalien är så mycket mer välordnat, välmående och 
mindre korrumperat än Syditalien, som har en helt annan typ av 
historia.13 Kanske är det arvet från de norditalienska stadsstaterna 
som speglar sig där? Syditalien har under motsvarande perioder 
lidit under envåldshärskare av skilda slag.

Förvaltningen, planeringen och den tunna demokratin

Det som Rune kallar den tunna demokratin dominerade under 
efterkrigstiden. Kommunsammanslagningar och storskaliga centra-
liseringstendenser inom organisationssverige var en stark trend. Ett 
teknokratiskt synsätt dominerade inom stora delar av förvaltningen. 
Jag analyserade under Runes handledning det modernistiska pro-
jektet inom stadsplaneringen och fann att det starkt har bidragit till 
dåtidens teknokratiska drag.
   De tre första decennierna på 1900-talet präglades av epoken 
med trädgårdsstäder och storgårdskvarter. Det brukar kallas för 
den låga och täta staden med rutnätskvarter i måttlig skala där 
bebyggelsen och funktionerna var blandade. På 1920-talet slog en 
ny typ av modernism igenom inom arkitektkåren där idén om det 
låga och täta övergavs till förmån för en idé om att städerna skulle 
byggas höga och glesa.14 Den nya idén blev dessutom inskriven 
i byggnadsstadgan 1931 genom ledande modernisters försorg – 
Förslaget lades fram i remissbehandlingen av en statlig utredning 
som 1928 föreslog en sammanhållen stadsbyggnadslag inspirerad 
av trädgårdsstadsepoken. (Det var tredje förslaget till ny byggnads-
stadga som skulle ersätta 1874 års.)

Med skrivningar som hämtades från ledaren för det tyska 

12. Premfors 2000 s  79 ff
13. Putnam  1996
14. Andersson 2009 kap 3
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Bauhaus, Walter Gropius, satte 1931 års byggnadsstadga P för byg-
gandet av traditionella städer med rutnätskvarter i låg och måttlig 
skala. Den tidigare planeringen med fasta tal för hushöjder och 
gatubredder övergavs till förmån för ett relativt tal där avståndet 
mellan byggnaderna skulle vara minst lika långt som husens höjd,15 
och att det skulle vara direkt solbelysning på fasaden.16 Samtidigt 
infördes en bestämmelse i byggnadsstadgan om att bostäderna 
skulle byggas i områden som skulle avskiljas med parkbälten. Det 
var början till en planering för bostadsenklaver.17 De hushöjds-
begränsningar som fanns i 1874 års byggnadsstadga försvann. 
Modernisterna pläderade för exploateringstalet som planerings-
grund.18 Lamellhus i park blev den nya tidens trend med skivhus 
som en hägrande framtidsvision i ritningar från Sven Markelius 
Uno Åhrén m.fl. modernister. De byggde nätverk med civilingen-
jörer, företagsledare, politiker och arkitekter av den äldre skolan. 
De tog plats såväl i statliga verk och kommunala myndigheter som 
i statliga utredningar och lyckades på det sättet över tid kraftig för-
stärka de modernistiska idéernas dominans i samhällsplaneringen.19

1947 kompletterades de här bestämmelserna i byggnadsstadgan 
med ett förbud mot portar och utfarter mot gatan. Gatan förlorade 
successivt sin roll som ett offentligt rum och ersattes av trafikleder 
med allt längre avstånd till bebyggelse.20 På 1960-talet fick vi, 
med de statliga reglerna i SCAFT 1968, en för Sverige en unikt 
strikt typologi av trafikleder av olika slag med en differentiering 
av trafiken efter trafikslag som samtidigt lika strikt sorterar bebyg-
gelsen med industrier och lagerlokaler för sig, centrumbebyggelse 
för handel för sig.21  Bestämmelserna styrde också bostadsbebyg-
gelsen, som sorterades med områden för skivhus och punkthus för 
sig, 4-vånings lamellhus för sig, tvåvånings lamellhus för sig i stora 
områden, radhusområden för sig liksom särskilda villaområden. 
SCAFT innehåller typologier för de olika sorterna.22

 Jag kunde konstatera hur hela denna utveckling drevs fram av 

15. Andersson 2009 s 108 ff
16. Ibid s 112
17. Andersson 2009. S 113 ff
18. Rådberg 1988
19. Andersson 2009
20. Ibid s 148 ff
21. Ibid s 209 ff
22. Ibid
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arkitektprofessionen som gavs en stark maktposition. Byggnads-
stadgan fick 1931 en bestämmelse som innebar att bara byggmäs-
tare, arkitekter och andra som arbetade inom bygg- och liknande 
verksamheter fick sitta där.23 1947 fick de kommunala byggnads-
nämnderna dessutom såväl sina egna stadsarkitekter som länsarki-
tekterna och byggnadsstyrelsen som överrockar.24

I en av de mest kända statliga utredningarna genom tiderna, 
Bostadssociala utredningen tillsatt 1933 av den nya socialdemo-
kratiska regeringen, valdes Uno Åhrén och Sven Wallander in25 
samtidigt som modernistiska arkitekter i den yngre generationen 
placerades i sekretariatet, bl.a. den blivande stadsbyggnadsdi-
rektören i Stockholm Göran Sidenbladh.26 Vid sidan av de bo-
stadssociala förslag som utredningen lade fram, så presenterade 
de också en saneringsutredning 1947. Där föreslog de att den 
bestämmelse som stoppade nybyggandet av traditionella städer 
också skulle gälla i befintlig bebyggelse. Därmed uppfanns ett nytt 
begrepp – stadsplaneteknisk sanering.27 Målet angavs i en bilaga 
till den bostadssociala utredningen saneringsbetänkande 1947 att 
all bebyggelse som tillkommit före 1931 års byggnadsstadga skulle 
rivas.28  Bara kulturskyddad bebyggelse skulle sparas. 

I det formativa momentet som utspelade sig under tiden från 
SOU 1928:5 till beslutet om 1931 års byggnadsstadga i riksdagen 
hade vi en borgerlig regering, den liberala regeringen Ekman. Vid 
propositionens behandling reserverade sig ett antal socialdemokra-
ter mot beslutet, med Carl Lindhagen och Fredrik Ström i spetsen.29

  Det är enda gången jag kunnat hitta politiska meningsskiljak-
tigheter om de nya stadsplaneprinciperna i riksdagen. De debatter 
som ägde rum i anslutning till behandlingen av byggnadsstadgorna 
och bostadssociala utredningens olika förslag, liksom expropria-
tionsutredningarna handlade om ägandefrågor. Diskussionen gällde 
vilka som skulle ansvara för planeringen och rivningarna kommu-
nerna eller fastighetsägarna.30

23. Ibid s 127
24. Ibid s 153-154
25. Ibid s 156
26. Ibid s 166
27. Ibid s 167-169
28. Ibid s 169 
29. Ibid s 125 ff
30. Ibid s 281-282
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     Efter 1968 kom den här planeringen i vanrykte, särskilt på grund 
av rivningarna och inte minst mot bakgrund av det auktoritära 
sätt som den drevs igenom på. Resultatet blev att nya instrument 
för medborgarmedverkan i planeringsprocesserna beslutades från 
början av 1970-talet. Den inställning som präglade professionerna 
inom förvaltningarna innan dess var att folk inte förstod sitt eget 
bästa.31

 Den här epoken var så långt från Runes ideal om föreningen som 
förebild för förvaltningen som man kan komma. Kritiken mot den 
har definierat mycket av den politiska debatten från 1970-talet och 
framåt. Motsvarande professionella toppstyrning kännetecknade 
inte bara stadsplaneringen utan många andra samhällsområden. 
Demokratiexperimenten har därefter avlöst varandra i kommuner-
na. Partiernas arbete gentemot medborgarna har också förändrats. 
Förändringarna har drivits fram av de många sociala rörelser som 
antingen skapades nya efter 1968 eller gamla som vaknade till liv, 
som miljörörelsen, kvinnorörelsen, stadsmiljörörelsen. 

Förvaltningen, och globaliseringen 

Men demokratisträvandena i kommunerna har inte fått det genom-
slag man hoppades på under1970-talet. Idag är det globaliseringen 
som styr utvecklingen. Saskia Sassen beskriver hur dagens inter-
nationella inflytelser har ändrat karaktär. Där de internationella 
företagen tidigare varit nationella är de nu globala aktörer, som 
själva driver på utvecklingen.32 Sassen ser globaliseringen som en 
världsomfattande förändring av internationaliseringen, som inled-
des på 1980-talet, starkt sammanhängande med de avregleringar 
som följt i kölvattnet av den nyliberala ekonomiska ordningen.33 
En drivkraft i denna process är ett tillbakadragande av staternas 
och de offentliga sektorernas makt med självständiga riksbanker, 
en avreglerad ekonomi och New Public Management. I sektor 
efter sektor har statligt och kommunalt ägande ersatts av privata  
vinstintressen. Government har ersatts av Governance. Forskarna 
ger en tämligen enstämmig bild av utvecklingen, men inte när det   
 

31. Ibid s 225 ff
32. Sassen 2006
33. Ibid kap 5
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kommer till tolkningen av skeendet. Många ser i utvecklingen ett 
tillbakadragande och en försvagning av staternas makt. Sassen däre-
mot menar att staterna, i meningen regeringarna, ofta är drivande 
bakom denna utveckling. Hon anser att skeendet också kan tolkas 
som en ny fas i välfärdsstaternas utveckling.34

 Rune har tillsammans med Göran Sundström pekat på vilken 
betydelse mål- och resultatstyrning har haft i framväxten av NPM-
reformerna.35 Göran Sundström visade i sin doktorsavhandling 
hur den i sin tur i Sverige har en bakgrund i efterkrigstidens expe-
riment med programbudgetering, 36  ett styrningsideal med rötter i 
scientific management,37 med samma teknokratiska ideal som var 
modernismens.

Saskia Sassen lyfter fram städernas roll i sin analys av det 
globaliserade mönster som världsekonomin uppvisar idag. När 
globaliseringen slår igenom och nationalstaterna försvagas kom-
mer städerna återigen att få en framskjuten roll i både ekonomin 
och som bärare av demokratin. Innan nationalstaterna byggdes 
upp fanns inte territoriet som begrepp på samma sätt som idag. 
Under den europeiska medeltiden dominerade tre auktoriteter: 
feodalismen, katolska kyrkan och kejsarmakterna och ingen av 
dem hade exklusiv makt över fastställda territorier.38 Territoriet 
med tydliga markägandeförhållanden växte fram parallellt med 
nationalstaterna, där en civil förvaltning skildes från de kungliga 
hoven. Sassen hävdar att städerna hade en stor betydelse i denna 
process.  De hade tydliga gränser och egna ekonomier. Hon pekar 
på att städerna utvecklade ett sekulärt och konstitutionellt ramverk 
för sitt styre, med urbana lagar, som kom att få stor betydelse för 
hur staterna konstruerades.39

 Hon lyfter fram att städerna gjorde ett medborgarskapsbe-
grepp, som krävde tydliga medborgerliga rättigheter, möjligt.40 
Bakgrunden var de republikanska styrelseskicken, med förebilder 
i det direktdemokratiskt styrda gamla Aten och det gamla Rom, 

34. Ibid
35. Premfors m fl 2003 s 324 ff
36. Sundström 2003
37. Ibid s 93 ff
38. Sassen 2006 s 27 ff
39. Sassen 2006 s 71-72
40. Ibid s 72
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som rådde i de medeltida stadsstaterna.41 De mest kända återfanns 
i Norditalien, med Florens som det mest berömda exemplet. Men 
även hansestäderna hade liknande styrelseskick. Björn Badersten 
visade i sin doktorsavhandling hur dessa städer som styrdes av 
hantverkarna och köpmännen själva var viktiga utmanare av kej-
sarmakterna. Kejsarna ville ha storskaliga städer som var lätta att 
överblicka, och där uppror enkelt kunde kväsas av polismakt och 
armé. Städer som styrdes av borgerskapet byggdes på ett annat sätt 
småskaligt och rumsligt, anpassade för det medborgerliga samtalet 
på torget.42

Det är samma förebilder som Rune lyfter fram för den starka de-
mokratin. Där fanns också ett filosofiskt ramverk med tydliga före-
ställningar om vad som krävdes för ett gott styrelseskick .Aristoteles 
utvecklade det i sina skrifter, främst Politiken och Nichomakiska 
etiken. Politiken skulle utövas med klokhet, rättrådighet och mod. 
Rättssäkerhet är en nödvändig grund för demokratin. Aristoteles 
hävdade att etik är något man ständigt måste utöva för att kunna 
lära sig ordentligt. Han jämförde det med hur man lär sig att spela 
gitarr, genom att ständigt öva.43

Globaliserad värld och ännu tunnare demokrati

Ny statsvetenskaplig forskning lyfter också fram att det är städerna 
som är på väg att skapa det politiska landskapet och att deras 
omvandling ligger bakom globaliseringen.  En av Runes tidi-
gare kolleger vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms 
Universitet som länge var verksam i Göteborg, Henry Bäck har 
tillsammans med andra inom statsvetenskaplig forskning i Europa 
inom ramen för the European Consortium for Political Research 
(ECPR) visat att sorteringen av vägar och bebyggelse har lett till 
en sortering av befolkningen enligt ett segregerande mönster som 
går igen över hela västvärlden. Sverige anses dock i likhet med de 
andra nordiska länderna vara relativt lite segregerat i jämförelse 
med övriga västvärlden. 44 

Samtidigt är segregationen för svenska förhållanden stark i en 

41. För en översikt se t ex Held 2005.
42. Badersten 2002
43. Aristoteles 1993 och 1998
44. Sellers and Walks 2013, Kübler och Bäck 2013
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stad som Stockholm och den har skärpts dramatiskt över tid.45 
Det framgår också av Henry Bäcks och Daniel Küblers bidrag till 
ECPR-skriften, där de jämför Stockholm, Göteborg och Malmö 
med hjälp av de typer av analyser som används för alla länder som 
studeras i ECPR-skriften.46 De skriver att Stockholm genomgått 
den starkaste förortsutbredringen och sorteringen av befolkningen 
av de tre, med en koncentration av rika invånare i den centrala 
staden och i de närmaste nordöstra kommunerna, med fattiga 
förorter i de södra och västra utkanterna. Malmö har på många 
sätt en motsatt situation. Sex kommuner, med kvartilen med väldigt 
låg socioekonomisk status, betecknas som fattiga förorter, varav tre 
i Malmö-regionen, två i Stockholm och en i Göteborg. Av de sex 
kommuner med kvartilen med högst socioekonomisk status åter-
finns fem i Stockholm, en i Malmö och ingen i Göteborg.47

 Bäck och Kübler konstaterar att valdeltagandet i nationella val 
är lägre i fattiga förorter än i rika med ett starkt samband med so-
cioekonomisk status och andel invandrare. Valdeltagandet är något 
högre i kommunala val. Samtidigt konstaterar de att de platsbundna 
effekterna i de tre svenska metropoliserade regionerna är små i 
internationell jämförelse.48 

Forskarna i ECPR-skriften hävdar att globaliseringen och 
de politiska förändringar som ägt rum sedan 1970-talet med 
nyliberalismen och förändringarna i välfärdssystemen över hela 
västvärlden, hänger samman med de förändringar städerna gått 
igenom under efterkrigstiden. De traditionella klassklyftorna i 
industrisamhället har kombinerats med nya typer av klyvnader som 
kan förklaras av komplicerade mönster i de nya metropoliserade 
regioner vi fått där de traditionella stadmönstren ersatts av nya 
typer av samhällen med förortsutbredning och segregation.49

  Där nationalstaten tidigare dominerade samhällsscenen ser vi 
nu en territorialisering av samhället och politiken, med en plats-
bunden variation.  Forskarna ser samma mönster såväl i västvärlden 
som i de ekonomier i det gamla östblocket som växer ekonomiskt. 
Business, avancerad service och nöjen samlas i städernas centrum. 

45. Rådberg 2000, Andersson 2011 
46. Kübler och Bäck 2013 
47. Ibid. S 301-304
48. Ibid. s 308-309
49. Sellers and Walks 2103 s 16-18
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Dit kommer välbeställda som söker stadsliv och även invandrare, 
minoriteter och fattiga. I en del regioner söker sig medelklassen till  
förorten, medan i andra det är marginaliserade grupper, däribland 
invandrare och arbetslösa som sökt sig billiga bostäder i städernas 
periferi.50

Valdeltagandet varierar starkt mellan olika typer av städer. Det 
är högt i såväl nationella som lokala val där de nationella partierna 
är starka både i lokala och nationella val och även media är inte-
grerade på motsvarande sätt. Sådana platser kännetecknas av små 
rumsliga skillnader och ojämlikheter. Det lokala valdeltagandet 
är högt och det nationella lågt på vissa platser där de nationella 
partierna (och media)är svaga lokalt. Den lokala politiken har 
klientelistiska bindningar. Platserna kännetecknas stora rumsliga 
skillnader och ojämlikheter, är lokalt begränsat integrerade i den 
globala ekonomin. Men de har starka sociala band. 51

  Valdeltagandet är lågt både lokalt och nationellt på platser där 
både de lokala partierna och media är svaga. Sådana platser kän-
netecknas av stora rumsliga skillnader och ojämlikheter med socialt 
eftersatta grupper. De är bara begränsat integrerade i den globala 
ekonomin. De lokala sociala banden är svaga. Högt valdeltagande i 
nationella val, men lågt i lokala återfinns också på platser där de lo-
kala partierna är svaga. Här finns en nationell mobilisering uppifrån 
och ned. De platserna kännetecknas av stora rumsliga skillnader, 
är socialt och ekonomiskt priviligierade, starkt integrerade i den 
globala ekonomin och lokalt integrerade i den nationella kulturen 
och media. Men har svaga lokala sociala band.52

 Ett gemensamt drag i den globala utvecklingen som Saskia 
Sassen lyfter fram är att den exekutiva makten vuxit sig stark på de 
folkvalda församlingarnas bekostnad. Hon visar hur USA:s presi-
denter, oavsett parti, väljer att undvika att föreslå nya lagar för att 
istället omtolka befintliga lagar och regler. På det sättet kringskärs 
den amerikanska kongressen. Samtidigt som medborgarna utsätts 
för en närgången integritetskränkande övervakning har nya dekret  
utfärdats i syfte att inskränka insynen i hur presidentämbetet utö-
vas.53  Rune har bidragit till den diskussion som förs bland stats-

50. Ibid s 6. Se också Sassen 2006
51. Sellers and Walks 2013 s 10-16
52. Ibid
53. Sassen 2006 168 ff  och 208 ff
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vetarna i Sverige om huruvida det svenska statsministerämbetet   
kommit att präglas av presidentialisering eller inte.54  

En växande exekutiv makt kan vi även se i kommunerna, där 
kommunalråden fått en allt starkare ställning. Stockholm har haft 
sina borgarråd sedan 1920-talet. Stockholm har haft perioder med 
mycket starka finansborgarråd som under Hjalmar Mehrs tid, som 
förtjänstfullt lyfts fram av Björn Elmbrant.55 Men även under de 
perioderna har vi haft omfattande och kraftfulla politiska debatter 
i kommunfullmäktige. Besluten i stadsplanefrågorna togs i breda 
allianser över blockgränserna, även citysaneringen och rivningarna. 
Idag ser vi en centralisering av makten i stadshuset till finansborgar-
rådet, samtidigt som arbetsmöjligheterna för oppositionen kringsku-
rits genom det höga tempot i beslutsfattandet där bordläggning av 
ärenden sällan tillåtits. Insynen i verksamheten har också beskurits 
genom att mediakonsulter på ett nytt och tämligen unikt sätt till-
låts diktera villkoren för förvaltningarnas och nämndernas arbete, 
i synnerhet med konfliktfyllda stadsplaneärenden som Slussen.56 
Frågan är om det inte strider mot förvaltningslagen.57

Sassen tar också upp hur städernas blivit allt mer lika varandra. 
En utveckling som startade under den modernistiska epoken, men 
som förstärkts i vår tid.58 Sassen lyfter fram att det i en globaliserad 
värld med en ökad konkurrens mellan globala jättar gäller det för 
städerna att slå vakt om det som är specifikt för dem. Deras his-
toriska utveckling, särskilda natur och kultur och hur de förvaltar 
sina arv, kommer att ha en avgörande roll för hur de betraktas av 
andra. Sassen lyfter fram hur sådana aspekter kommer att bli allt 
viktigare.59

54. Premfors & Sundström 2007 s 123-124
55. Elmbrant 2010
56. Kommunikationsplan – Slussen. Stockholms stad 10/2 2011 
57. Det är Kreab som upphandlats för detta ändamål Se Översyn av kommunika-
tionsfunktionerna på Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Exploateringskonto-
ret. Stadsbyggnadskontorets hemsida 6/9 2011
58. Andersson 2009 s 258 ff
59. Sassen 2006
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Åter till den starka demokratin

Hur ser då möjligheterna ut i dagens globaliserade värld att kunna
förverkliga Runes ideal om den starka demokratin? Rune har redan 
pekat ut hur framgångsvägen ser ut – genom prövning (probing).
   Om ECPR-forskarnas teori stämmer så har planeringen av 
städerna och deras utformning stort inflytande på hur framtiden 
kommer att gestalta sig ekonomiskt, politiskt och socialt. De lyfter 
fram planeringens effekter på demokratin inte minst genom den 
segregation som forskarna kopplar till den utglesade planeringen. 
En politik som motverkar segregationen borde därför ha prioritet 
i det politiska beslutsfattandet.

En stad som Stockholm växer så det knakar. I det läget borde 
stadens styrande göra allt som står i deras makt att lära av missta-
gen och använda behovet av att bygga nytt till att försöka läka ihop 
staden. Här finns det gott om positiva exempel från historien som 
borde kunna tjäna som förebilder.

 Det kräver i sin tur nya former för styrning. Idag är det mark-
nadskrafterna som styr. De bygger bara där det är lönsamt för 
byggföretagen, vilket innebär en allt starkare koncentration av 
kapital och resurser till områden som redan har mycket kapital 
och resurser. Kommunerna behöver nya instrument för att kunna 
styra byggandet, så att det kommer till stånd med god kvalitet på 
platser som är eftersatta.

 Formerna för att garantera efterlevnaden av det konstitutionella 
ramverket behöver utvecklas, inte minst på den kommunala nivån. 
Det gäller sådant som möjligheterna till insyn i hur beslut fattas och 
hur förvaltningarna arbetar. Folkstyresprincipen måste upprätthål-
las och förstärkas.

 Här är Runes skrift Den starka demokratin en viktig inspirationskälla 
för en fördjupad diskussion. Såväl folkstyret som debatten om det 
måste bli folkligare. Mer som i bandyn, med sina spelregler, och 
som i bandyklubben med alla engagerade förtroendevalda som 
skapar förutsättningarna för laget att bli framgångsrikt. Eller som 
Rune själv formulerar det: ”reformer i enlighet med den starka 
demokratins visioner om en mer reflekterad opinionsbildning på  
medborgarnivå.”60

60. Premfors 2000 s 230
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