
Är medborgarna verkligen i fokus när staten organiserar sina 
verksamheter? Hur har nya och förändrade styrformer påverkat 
skolan? Hur hanterar man att den finansiella revisionen inom 
statsförvaltningen hämtat mycket av regler från ett näringsliv 
som i grunden har helt andra uppgifter än de flesta myndigheter? 
Här presenteras elva essäer med utgångspunkt i uppdragsutbild- 
ningen ”Förändring och styrning i staten” som Förvaltnings-
akademin gav för Riksrevisionen under 2013.
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kvalificerade möten mellan forskning och praktik.
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Introduktion 

Bengt Jacobsson 
 

Statsförvaltningen har en central roll i utvecklingen av det 
svenska samhället, och det finns ett stort behov av ökad kontakt 
mellan förvaltningens praktik och forskningen om förvaltning. 
Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola strävar efter att 
vara en länk mellan förvaltningen och den kvalificerade forsk-
ningen. Förvaltningsakademins uppdrag är trefaldigt. För det 
första ska akademin forska om förvaltningen, och i detta ha ett 
särskilt fokus på statsförvaltningen. För det andra ska akademin 
bedriva en mångvetenskaplig förvaltningsutbildning för statliga 
myndigheter, i första hand i form av vetenskapligt förankrade 
uppdragsutbildningar. Genom dessa och andra aktiviteter ska 
akademin också – och det är det tredje uppdraget – utgöra en 
arena för möten mellan statsförvaltningen och akademin. 

Från december 2012 och nio månader framåt gav Förvalt-
ningsakademin en kvalificerad uppdragsutbildning – en kurs på 
avancerad nivå – för effektivitetsrevisorer och årliga revisorer vid 
Riksrevisionen. Innehållet i utbildningen rymde allt från diskus-
sioner om den svenska förvaltningsmodellen till samtal om 
tjänstemannaroller, granskningars roll i förvaltningen, styrning 
och beslutsfattande. Seminarieledare var aktiva forskare i sam-
verkan med praktiker från statsförvaltningen. Övertecknad var 
ansvarig för kursen i sin helhet och cirka 25 revisorer från Riks-
revisionen var under ett knappt års tid deltidsstudenter vid Sö-
dertörns högskola. Utbildningen avslutades med att deltagarna 
skrev en essä kring någon förvaltningspolitisk frågeställning som 
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de själva var särskilt intresserade av. Essän utgjorde en del av 
examinationen av kursen.  

Ursprungligen var inte tanken någon annan än att arbetet 
med essäerna skulle erbjuda en möjlighet för kursdeltagarna att 
för egen del fördjupa sig i någon specifik fråga, med hjälp av de 
teorier och diskussioner som hade tagits upp under kursens 
gång. Det visade sig dock att flera av uppsatserna blev både så 
upplysande och tänkvärda att det kändes oklokt att inte sprida 
dessa till en lite vidare krets. Jag tänker i första hand på de stu-
denter som vi själva utbildar vid Södertörn, men egentligen kan 
nog alla personer i och utanför staten som intresserar sig för 
förvaltningspolitiska frågor vara intresserade av någon eller 
några av essäerna. Jag har därför i den här skriften samlat några 
av texterna som jag menar kan vara av intresse för en vidare 
krets. Jag vill betona att essäerna har skrivits i rollen som studen-
ter på Södertörns högskola, och inte i egenskap av tjänstemän 
vid Riksrevisionen. 

Jag har grupperat essäerna i fyra olika teman: i medborgarnas 
tjänst, styrningen, räkenskaperna och tjänstemännen. Det första 
temat – I medborgarnas tjänst– innehåller två essäer. Tina J Nils-
son skriver om det eftersträvade Medborgarperspektivet i förvalt-
ningen. Frågan som ställs är om medborgarna verkligen är i 
fokus när staten organiserar sina verksamheter. Får regeringens 
ambitioner att medborgarnas behov ska vara centrala genomslag 
i praktiken? I den andra uppsatsen om offentlighetsprincipen 
hävdar Anna Hansson att Tjänstemannen är nyckeln när det 
gäller att skapa förutsättningar för en öppen förvaltning. Formel-
la strukturer (som den svenska offentlighetsprincipen) är nöd-
vändiga, men det måste också finnas en kultur som underlättar 
öppenhet och insyn. Båda dessa uppsatser granskar således kri-
tiskt – och på basis av erfarenheter från förvaltningens praktik – 
två grundbultar i den svenska förvaltningspolitiken: medborgar-
perspektivet och öppenheten.  

Nästa tema, dvs. det om Styrningen, innehåller tre texter. Pet-
ra Jonvallen analyserar i uppsatsen Patientmakten och professio-
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nerna två åtgärder som har genomförts för att stärka patientens 
roll i vården: att förbättra valfriheten och att införa mätbara mål 
för patientcentrering. Den fråga som ställs är om vårdpersonalen 
idag, som en följd av dessa åtgärder, tar större hänsyn till patien-
tens individuella behov och förutsättningar än vad de har gjort 
tidigare. I nästa uppsats – Varför gick det snett? Mål- och resul-
tatstyrning på skolområdet – analyserar Jesper Antelius föränd-
rade styrformer i skolan. Vilken roll har den enorma tilltron till i 
många avseenden ganska tveksamt fungerande styrmodeller haft 
för utvecklingen av kunskapsresultat och likvärdighet? I en upp-
sats om Myndigheters ledningsformer i staten analyserar Marga-
retha Edman Bojéus och Carin Rytoft Drangel logiken bakom 
regeringens val av ledningsformer för olika myndigheter. Hur 
kan man förstå att vissa myndigheter förses med styrelser, me-
dan andra får hålla tillgodo med insynsråd? 

Hur myndigheterna redovisar sig har under de senaste de-
cennierna blivit en allt viktigare fråga, och föremål för reformer 
och förändring. Tre essäer under temat Räkenskaperna redovisar 
olika aspekter av denna utveckling. Staffan Nyström redogör för 
Den finansiella revisionens utveckling i statsförvaltningen i ett 30-
års perspektiv, och pekar bland annat på det problematiska i att 
mycket av regler har tagits över från ett näringsliv som i grunden 
har helt andra uppgifter än de flesta myndigheter. Kent Gustafs-
son skriver i sin essä Den statliga revisorn och regeringskansliet 
om hur revisionen över tiden tycks ha utvecklats på ett sätt som 
inte framstår som helt ändamålsenlig utifrån regeringens behov. 
Båda uppsatserna öppnar för en diskussion om den finansiella 
revisionen: en verksamhet som under senare år har blivit allt 
viktigare men som det samtidigt talas lite om. I en tredje essä – 
Länsstyrelser. Att styra och följa upp diversifierad verksamhet – 
analyserar Stefan Gollbo och Charlotte Ehrengren redovisningen 
från en av de viktigaste myndigheterna: länsstyrelserna. Frågan 
som ställs är om regeringen, genom återrapporteringen i årsre-
dovisningarna, verkligen får den information som den behöver 
för att kunna styra länsstyrelserna. 
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Det avslutande temat Tjänstemännen innehållet tre uppsatser. 
Den första innehåller Reflektioner med anledning av Riksrevisio-
nens första granskning av en genomförd bolagsförsäljning (den av 
aktier i Telia Sonera). Dimitrios Ioannidis beskriver hur Riksre-
visionens kritiska granskning i förstone knappast välkomnades 
av regeringen, men att långsiktigt positiva effekter av revisionen 
efterhand ändå kunde märkas. Anders Berg analyserar vad det 
innebär Att vara föredragande i utredande verksamhet. Frågor 
som dryftas är vem som egentligen ”äger” den text som så små-
ningom resulterar i en revisionsrapport eller i någon annan av-
rapportering, och vilket ansvar som åvilar den föredragande. 
Skriften avslutas med en essä av Lena Unemo om hur regeringen 
under de senaste decennierna systematiskt har arbetat med 
framtidsfrågor. I Finns tid för framtiden? diskuteras särskilt hur 
det senaste initiativet på detta område – Framtidskommissionen 
– organiserade sitt arbete. 

Således, här kommer elva uppsatser om förvaltningspolitiken 
som bör läsas och begrundas. Jag har som kursansvarig med stor 
behållning läst mina studenters krior, och ger utan tvekan alla en 
stjärna i kanten. Det är något att glädjas över. Essäerna belyser 
olika aspekter av statsförvaltningens arbete, och det på basis av 
djupgående erfarenheter från olika delar av förvaltningen. För 
den som är intresserad av hur samhället bör organiseras och 
styras erbjuder uppsatserna intressant läsning. Tjänstemännen är 
nyckeln är rubriken på en av de uppsatser som finns i skriften, 
och skulle måhända också kunna vara en devis för det större arbe-
tet i staten med att utveckla förvaltningens kompetens. Staten 
behöver kloka medarbetare, och essäerna som är samlade kan ses 
som ett uttryck för att förvaltningen (åtminstone gäller det med-
arbetarna vid Riksrevisionen) besitter såväl en kritisk som en kon-
struktiv förmåga. Och det är också något att glädjas över.  
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Medborgarperspektiv i 
förvaltningen? 

Tina J Nilsson 
 

Att staten och förvaltningen finns till för medborgarna och deras 
behov uttalas allt som oftast, inte minst av regeringen. Medbor-
garna eller människorna ska stå i fokus. Samma språk används 
av privata utförare av offentliga tjänster, även om de då i stället 
talar om kunder och kundfokus.  

Men hur ser det ut i praktiken – är medborgarna (männi-
skorna) verkligen i fokus när staten och det offentliga organise-
rar sina verksamheter? Vet förvaltningen vilka medborgarnas 
behov är och om de uppnås? Får regeringens ambitioner när det 
gäller medborgarna genomslag i operativ verksamhet? Bidrar 
incitamenten för olika utförare av offentliga tjänster till medbor-
garnas bästa? Finns kontrollsystem och/eller granskning som 
säkerställer att medborgare inte far illa?  

I min essä har jag valt att fokusera på några av de här frågor-
na. Ambitionen är inte att finna svar utan snarare att ytterligare 
problematisera kring relationen medborgare och förvaltning. 
Min definition av medborgare är bred och omfattar medborgare 
och eventuellt blivande medborgare. Jag går inte in och proble-
matiserar kring medborgare/kund-begreppet i förvaltningen. Jag 
har valt att exemplifiera från några olika områden. Den röda 
tråden ligger i hur medborgarperspektivet hanteras i förvalt-
ningen – från regeringens uttalade intention, till praktisk verk-
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samhet och vidare till styrningen och kontrollen av verksamhe-
ten. Försvinner medborgarperspektivet på vägen?  

Medborgarna och förvaltningspolitiken 
Det är i förvaltningspolitiken som regeringen formulerar mål 
och utgångspunkter för den statliga förvaltningen generellt. Det 
är också här som principiella uttalanden om relationen medbor-
gare–förvaltning går att finna.  

Förvaltningspolitikens uttalanden kan i sin tur härledas till 
Regeringsformens 1 §; ”All offentlig makt i Sverige utgår från 
folket” och 2 §; 

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla män-
niskors lika värde och för den enskilda människans frihet och 
värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella 
välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksam-
heten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad 
och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och 
för goda förutsättningar för hälsa.  

I regeringens förvaltningspolitiska program En statsförvaltning i 
förnyelse från 2012 betonas medborgarnas betydelse för utform-
ningen av den statliga verksamheten.1 I programmet finns flera 
principiella uttalanden om relationen medborgare och förvalt-
ning. Bland annat sägs att ”Statsförvaltningen arbetar i med-
borgarnas tjänst och utgår från de grundläggande värdena 
demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.”2 Där står också att 
”Myndigheterna behöver tillägna sig ett tydligare medborgar- 
och företagsfokus i all sin verksamhet.”3 Vidare sägs att ”Myn-
digheternas kontinuerliga arbete med att utveckla verksamheten 
utifrån medborgarnas och företagens behov är avgörande för att 
                                                                               
1 Programmet grundar sig på den förvaltningspolitiska propositionen Offentlig 
förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt (prop. 2009/10:175) som 
behandlades av Finansutskottet och bifölls av riksdagen 2009.  
2 En statsförvaltning i förnyelse, Regeringskansliet 2012; s. 8.  
3 En statsförvaltning i förnyelse, Regeringskansliet 2012; s. 5. 
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uppnå ökad kvalitet och produktivitet i statsförvaltningen.”4 Det 
slås också fast att: 

En central förvaltningspolitisk princip är att all offentlig verk-
samhet ytterst syftar till att tjäna medborgarna och att dessa där-
för i hög grad måste involveras i utvecklingen av myndigheter-
nas verksamhet.5 

Även om målet för förvaltningspolitiken ändrades i samband 
med den senaste förvaltningspolitiska propositionen så skiljer sig 
inte synen på medborgarna från tidigare. Medborgarna lyfts 
tydligt fram i propositionen Statlig förvaltning i medborgarnas 
tjänst,6 om än i något mer pompösa ordalag; ”Medborgarupp-
draget förenar och håller samman statens vitt skilda verksam-
heter. Oavsett vilken verksamhet det handlar om är det upp-
draget gentemot medborgaren som förpliktar. Det är för med-
borgaren förvaltningen finns och det är utifrån ett medborgar-
perspektiv förvaltningen bör vidareutvecklas.”7 

Klart är alltså att förvaltningen ska utgå från medborgarna 
och att verksamheter ska utvecklas utifrån medborgarnas behov, 
men inom givna lagar och regler.  

Vilka är medborgarnas behov och känner för-
valtningen till behoven? 
Frågan är då vilka behov medborgarna har och hur väl 
förvaltningen känner till medborgarnas behov. Innovationsrådet, 
som tillsattes av regeringen 2011, kom i juni 2013 med sitt 
slutbetänkande.8 Rådets uppdrag9 var att stödja och stimulera 
innovations- och förändringsarbete i offentlig verksamhet som 
                                                                               
4 En statsförvaltning i förnyelse, Regeringskansliet 2012; s. 6. 
5 Prop. 2009/10:175, s. 2.   
6 Prop. 1997/98:136. 
7 Prop. 1997/98:136, s. 14. 
8 Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskiften i offentlig verksam-
het (SOU 2013:40).   
9 Dir. 2011:42. 
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kan resultera i betydande förbättringar för medborgare och före-
tag och effektivisering av befintliga processer. I slutbetänkandet 
skriver rådet bl.a. om hur förvaltningen förhåller sig och kan 
förhålla sig till behov hos medborgare (människor). Rådet redo-
visar också resultaten av sin s.k. livshändelseanalys där telefon-
intervjuer genomförts med ett urval medborgare som varit i 
kontakt med myndigheter i samband med olika livshändelser.  

För det första kan man konstatera att behoven hos medbor-
garna ser olika ut. Vissa är i behov av mer stöd och hjälp, medan 
andra kan och vill klara sig på egen hand i högre grad. Men i 
grunden är kraven ganska grundläggande. Av rådets livshändel-
seanalys framgår att människor vill: få hjälp, få ett bra bemötan-
de, få rätt information, att det går snabbt, bli lyssnade på, få 
personlig kontakt och mötas av kunnig personal.10 Kraven faller 
alltså väl in under de lagar som förvaltningen ska hålla sig till 
(bl.a. förvaltningslagen) och som sätter ramen för vad förvalt-
ningen ska erbjuda den enskilda.  

För det andra visar rådets enkätundersökning bland statliga 
myndigheter att de flesta myndigheter anser att de arbetar kund-
orienterat. Närmare 80 procent av de myndigheter som besvara-
de enkäten uppgav att de i ganska eller mycket hög grad arbetar 
systematiskt med att inhämta information om sina kunders 
behov. Här pekar dock rådet på att det vanliga är att myndighe-
terna tar in synpunkter på redan befintlig service snarare än de 
faktiska behov som kunderna har. Av de myndigheter som ge-
nomfört enkätundersökningar bland sina kunder de senaste två 
åren har endast drygt hälften uttryckligen frågat om kundernas 
behov.11 Rådet vill dock inte samlat uttala sig om i vilken omfatt-
ning myndigheter har kunskap om kundernas faktiska behov.  

                                                                               
10 Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskiften i offentlig verksam-
het (SOU 2013:40), s. 68. 
11 Myndigheter som gjort detta är bl.a. Bolagsverket, Försäkringskassan, 
Migrationsverket, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Polisen och Skattever-
ket. Även några enskilda kommuner nämns.  
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För det tredje så konstaterar rådet att myndighetskontakter 
för den enskilde bara är ett steg på vägen mot att uppnå ett visst 
mål eller delmål. Om målet t.ex. är att få ett jobb så uppstår vär-
det av myndighetskontakten framför allt när målet är uppnått, 
dvs. när den enskilde fått ett arbete. Beroende på vilken situation 
den enskilde befinner sig i så varierar värdet på myndighetskon-
takten. Av livshändelseanalysen framgår att de livshändelser där 
det framgick störst missnöje hos medborgarna var livshändel-
serna ”haft omsorg om närstående”, ”blivit arbetslös”, ”gått i 
pension”, ”varit utsatt för brott”, ”drabbats av sjukdom” och ”fått 
barn”.12 Missnöjet handlar om att det inte varit enkelt att komma 
i kontakt med rätt person på myndigheterna (haft omsorg om 
närstående, blivit arbetslös), att det inte varit lätt och smidigt att 
hitta information på myndigheternas hemsidor (haft omsorg om 
närstående, gått i pension, drabbats av sjukdom, fått barn) och 
att de inte fått hjälp i rimlig tid (blivit arbetslös, varit utsatt för 
brott). Tydligast missnöje gäller de som blivit arbetslösa och de 
som haft omsorg om närstående. Här uttalar flest andel att de 
inte har förtroende för myndigheternas sätt att sköta sin uppgift. 
Bland de som blivit arbetslösa finns också ett missnöje med att 
myndigheterna inte varit konsekventa i sina besked och att den 
enskilde inte anser sig kunna lita på myndigheternas svar.     

Slutsatsen utifrån Innovationsrådets livshändelseanalys blir 
att behoven varierar mellan medborgare och mellan olika livs-
händelser. I vissa situationer har förvaltningen en central roll för 
den enskilde, i andra inte. Utmaningen för varje enskild aktör 
inom förvaltningen blir att skaffa sig kunskap om kundernas 
behov och de livshändelser som de befinner sig i och anpassa 
verksamheten utifrån denna kunskap (i rimlig mån). Det är 
också det som Innovationsrådet lyfter fram som förbättringsom-
råden för förvaltningen, nämligen att ha kundens livshändelse 
som en central utgångspunkt i organiseringen av verksamheten, 
att hantera kunders olikheter på ett bättre sätt samt att bjuda in 
                                                                               
12 Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskiften i offentlig verksam-
het (SOU 2013:40), s. 246-248.  
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kunden som medskapare. Det senare är också något som reger-
ingen lyfter fram i sitt förvaltningspolitiska program. 

Medborgarbehov och förvaltning i praktiken 
Men hur ser det då ut i praktiken? Hur väl är förvaltningens 
verksamhet anpassad efter medborgarnas behov? På vilket sätt 
kan den anpassas? Som nämndes ovan så finns det inte en sam-
lad bild av läget. Det kan däremot vara intressant att visa på 
några exempel, svårigheter och problem som är kopplade till 
enskilda livshändelser och hur förvaltningen hanterar dem.   

Exemplet Brottsutsatta   

Att drabbas av brott är något som kan få stora negativa konse-
kvenser för den enskilde. Psykiska och fysiska skador kan sitta 
kvar länge. Därmed blir det också viktigt att få upprättelse, bl.a. 
genom att den brottsutsatte blir ekonomiskt kompenserad för 
den skada och eventuella kränkning det innebär. Här har ett 
flertal myndigheter ett ansvar och en viktig roll gentemot den 
enskilde. Som framgick ovan visade Innovationsrådets livshän-
delseanalys att de som varit utsatta för brott hörde till dem som 
uttryckte störst missnöje i undersökningen. Missnöjet handlade 
om att man inte ansett sig få hjälp inom rimlig tid.  

År 2011 publicerade Riksrevisionen granskningen Brottsut-
satt – myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på 
grund av brott (RiR 2011:18). Syftet var att undersöka om det 
system av myndigheter och andra aktörer som hanterar ekono-
misk kompensation på grund av brott är effektivt och om det 
överensstämmer med brottsutsatta människors behov. Gransk-
ningen omfattade Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar, 
Kronofogdemyndigheten och Brottsoffermyndigheten samt rege-
ringen. I vissa delar berördes också polisorganisationen.  

Riksrevisionens samlade slutsats var att det fanns brister i 
hanteringen av brottsskadestånd och att processen inte var än-
damålsenlig ur ett brottsofferperspektiv. Trots att riksdagen vid 
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flera tillfällen hade framfört att stöd och hjälp till brottsutsatta 
var ett prioriterat område hade regeringen och de ansvariga 
myndigheterna enligt Riksrevisionen inte gjort tillräckligt för att 
säkerställa en effektiv hantering av brottsskadestånd. Den infor-
mation och det stöd som ges till brottsutsatta var inte tillräcklig 
och de ansvariga myndigheterna samverkade med varandra i för 
liten utsträckning för att förbättra och utveckla verksamheten.  

Ur de brottsutsattas perspektiv var det svårt att förstå proces-
sen, de fick i mångt och mycket själva ta ansvar för att samordna 
och driva processen framåt och de var tvungna att vara uthålliga 
för att orka hela vägen fram. Brottsofferjourerna fungerade ofta 
som en vägledande och stödjande hand på vägen.  

Vad säger då det här exemplet om medborgarbehov och 
myndigheters anpassning till behoven? Ja, en slutsats är att det 
kan vara nog så svårt för en statlig myndighet att medborgaran-
passa sin verksamhet. Och i det här fallet så är det inte bara en 
utan fem statliga myndigheter som tillsammans utgör processen 
och ska förhålla sig till den enskilde. Det ställer krav på att Re-
geringskansliets styrning bidrar till ett helhetsperspektiv, vilket 
den inte gjorde. Att ansvaret för styrningen låg på två departe-
ment – Justitiedepartementet och Finansdepartementet – är med 
stor sannolikhet en orsak till detta. Sektors- och departements-
indelningar bidrar inte till helhetssyn. Intressant är att det i stäl-
let var ideella krafter i form av Brottsofferjouren (visserligen 
delfinansierade av statliga medel men ändå) som tog ansvaret för 
helheten, tog reda på de brottsutsattas behov och lotsade dem 
genom processen.  

Exemplet Anhöriga som vårdar närstående 

Exemplet brottsoffer pekar på svårigheter för flera statliga myn-
digheter att samordna sig. Men hur ser kundanpassningen ut om 
huvudansvaret för utförandet ligger på kommunerna? Innova-
tionsrådets livshändelseanalys visade att personer som haft om-
sorg om närstående i högre grad än flera andra grupper var miss-
nöjda med myndigheternas service. Det handlade om att det inte 
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varit enkelt att komma i kontakt med rätt person på myndighe-
terna och att det inte varit lätt och smidigt att hitta information 
på myndigheternas hemsidor. De uttryckte också i högre grad att 
de inte hade förtroende för myndigheternas sätt att sköta sin 
uppgift.  

Riksrevisionen publicerade 2011 granskningen Samordning 
av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning – ett 
(o)lösligt problem? (RiR 2011:17). Granskningen var inriktad på 
om stödet till barn och unga med funktionsnedsättning är orga-
niserat på ett sätt som underlättar för berörda familjer så att 
samordningsproblem kan undvikas. I motivet till granskningen 
sägs bl.a. att: 

Brist på samordning har påtalats av aktörerna, tillsynsmyn-
digheterna och brukarna själva. När det handlar om barn med 
funktionsnedsättning blir det föräldrarna som får ta initiativet 
och ansvaret för samordningen av det stöd som barnet behöver. 
Det har visat sig vara en betungande uppgift för föräldrarna som 
inte sällan leder till negativa konsekvenser som exempelvis 
sjukskrivning och arbetslöshet. Intentionen om att personer 
med funktionsnedsättning och deras familjer ska kunna leva ett 
liv som ”andra” tycks vara svårt att uppfylla.13 

Slutsatserna i granskningen handlar alltså om att ansvariga 
aktörer inte förmår samordna och anpassa verksamheten utifrån 
medborgarna och deras behov. Riksrevisionen rekommenderade 
därför regeringen att starta en försöksverksamhet med sam-
ordnare vars uppgift är att underlätta samverkan mellan aktörer i 
syfte att förbättra samordningen av stödet för familjer med barn 
med funktionsnedsättning.  

Inom strategin Medborgarna och förvaltningen har en hu-
vudstudie nyligen startats med fokus på anhöriga som vårdar 
närstående (granskningen omfattar inte anhöriga som vårdar 

                                                                               
13 Riksrevisionen 2011:17, Samordning av stöd till barn och unga med funk-
tionsnedsättning – ett (o)lösligt problem?, s. 9.  
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och ger omsorg till barn under 18 år).14 Syftet är att granska om 
staten utformat och organiserat systemet som omger anhöriga 
som vårdar, ger omsorg och stödjer närstående på ett sätt som 
tillgodoser medborgarnas behov och uppfyller riksdagens inten-
tioner. Utgångspunkt tas i den skärpta skrivningen i 5 kap. 10 § 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, som gjordes 2009 och som 
anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för 
de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk 
eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktions-
hinder. Det huvudsakliga ansvaret för att ge stöd till anhöriga 
ligger alltså på kommunerna. Regeringen betonade i samband 
med förändringen att åtagandet att vårda en närstående är frivil-
ligt och att anhöriga själva ska avgöra hur stort ansvar han eller 
hon vill ta för att vårda och stödja en närstående. 

Frågan är då hur frivilligt vården av en närstående i praktiken 
är och vilket stöd som kommunerna ger till anhöriga. I förstudi-
en ges följande beskrivning av de anhörigas situation.  

Viktigast för anhörigas välbefinnande är en väl fungerande och 
tillräckligt utbyggd offentlig vård och omsorg. Om vård och 
omsorg inte är tillräckligt bra gör anhöriga arbetet på egen hand 
alternativt känner stor oro och otrygghet för den närstående. De 
anhöriga har mycket kontakter med socialtjänst, sjukhus, vård-
centraler, hjälpmedelscentraler, färdtjänst och andra aktörer 
som vårdar, ger omsorg och stödjer den närstående. Många an-
höriga behöver ikläda sig rollen som koordinator och ”projekt-
ledare” för att de närståendes behov ska tillgodoses. Många vitt-
nar om att koordinatorrollen kan vara såväl fysiskt som psykiskt 
betungande. Detta är en följd av ett komplext system med 
många inblandade offentliga och privata aktörer. 

I förstudien framkom också att stödet till anhöriga skiljer sig åt 
mellan kommunerna och att det inte gjorts någon tillsyn på 
området. 

                                                                               
14 Riksrevisionen, beslut 2013-06-24, dnr 31-2013-0173. 
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Att säkerställa att medborgarnas behov tillgodoses är sanno-
likt ännu svårare när huvudansvaret för utförandet ligger på en 
icke-statlig aktör som t.ex. en kommun. Den statliga tillsynen 
(om den genomförs på området) kan till en viss gräns utjämna 
skillnader mellan kommuner i vilket stöd som ges. Tillsynen har 
dock svårare att säkerställa själva medborgarperspektivet och 
helhetssynen i verksamheten. Detta eftersom även tillsynen ofta 
är sektorsuppdelad och för att det sällan uttrycks uttalade med-
borgarbehov i lagstiftning och annan reglering som grund för 
tillsynen.   

Exemplet Barn i samhällets vård 

I juni 2013 beslutade Riksrevisionen att inom ramen för strate-
gin Medborgarna och förvaltningen inleda en förstudie om barn 
i samhällets vård.15 Den tänkta inriktningen är att granska om 
staten har organiserat systemet för vård och omsorg till barn 
som placeras utanför det egna hemmet på ett ändamålsenligt 
sätt, sett ur barnens perspektiv.  

Varje år placeras ca 26 000 barn i familjehem eller HVB-hem 
(hem för vård och boende). Bakgrunden kan vara att barnets 
förälder/-rar inte klarar av att ta hand om barnet eller att barnet 
har problem eller ett destruktivt beteende som gör det svårt för 
föräldrarna att ge den omsorg barnet behöver.  

Socialtjänsten har huvudansvaret för att ge barn och unga 
som far illa eller riskerar att fara illa den vård och omsorg de har 
rätt till. Insatserna kan se olika ut, den mest ingripande är placer-
ing utanför hemmet. Familjehem är den vanligaste placerings-
formen, men antalet som placeras i HVB-hem har ökat under de 
senaste åren. Därutöver finns tillfälliga jourhem. Oftast är en-
skilda familjer familjehem men det finns också företag som arbe-
tar med familjevård och som anlitas av kommunen. Eftersom 
barnens problembild kan vara komplex behöver socialtjänsten 
också samverka med andra aktörer som skolan, skolhälsan, barn- 

                                                                               
15 Riksrevisionen, beslut 2013-06-20, dnr 31-2013-0839.  
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och ungdomspsykiatrin, tandvården, hälso- och sjukvården, 
polisen m.fl.  

Hur ser då situationen för barn i samhällets vård ut? För 
många barn fungerar det väl och familjehemmet blir den familj 
och det stöd som barnet saknar. Men för andra barn fungerar det 
inte lika bra. Undersökningar har visat att placerade barn har 
sämre hälsa och sämre skolresultat än övriga barn och unga i 
befolkningen. De riskerar också att falla mellan stolarna p.g.a. 
otydliga ansvarsförhållanden mellan barn- och ungdomsvården 
och barn- och ungdomspsykiatrin. Det finns även risk för bris-
tande rättssäkerhet och skydd för placerade barn. Precis som i de 
andra exemplen tycks det vara svårt för ansvariga aktörer att ta 
ett helhetsgrepp om barnens behov och utforma verksamheten 
utifrån barnens bästa. Många aktörer är inblandade, såväl offent-
liga som privata. Även om kommunen och socialtjänsten har 
huvudansvaret så är det familjehemmet/boendet, skolan och/-
eller vården som har en avgörande roll för om och hur barnen 
kan få en bra start i livet. Vem samordnar aktörerna? Vem säker-
ställer att helhetsperspektivet finns? Sätter förvaltningens organi-
sering av omhändertagna barn i sig gränser för hur väl barnen 
kan tas om hand?  

Vilka incitament har förvaltningen att ha med-
borgarfokus? 
Exemplen ovan visar att medborgarbehov i olika livshändelser 
och myndigheters/förvaltningars verksamheter har svårt att gå 
hand i hand. Detta trots förvaltningspolitikens uttalanden om 
medborgarfokus. Det finns flera orsaker till detta. 

För den enskilde medför en komplex livshändelse som de 
som beskrivits ofta flera behov som hänger ihop i en helhet. 
Ansvaret för att bemöta och hantera behoven ligger dock ofta på 
flera olika aktörer (statliga myndigheter, olika kommunala för-
valtningar, landsting, privata utförare, enskilda etc). Det är inte 
alltid (eller sannolikt mycket sällan) som det finns ett tydligt och 
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utpekat ansvar för aktörerna att ta ett helhetsansvar i förhållande 
till den enskilde. I stället är det mål och krav för den egna verk-
samheten som styr. Ytterst sätter också lagar och regler gränsen 
för hur mycket helhetsperspektiv en aktör kan och bör ta. En 
statlig myndighet kan inte gå in och agera i en annan statlig 
myndighet, en kommun kan inte styra vad som görs inom lands-
tinget etc. Tillsyn och kontroll blir statens verktyg för att säker-
ställa att rätt saker görs och på rätt sätt. Men tillsynen saknar 
även den ofta ett helhetsperspektiv. I slutändan tycks också den 
aktör som skulle kunna ta ett helhetsgrepp – Regeringskansliet – 
vara inlåst i sektors- och departementsindelningar.  

En bra anpassning utifrån medborgarbehov ställer alltså krav 
på helhetsperspektiv i verksamheterna och det ställer krav på 
samverkan. Att samverkan är viktigt slås också fast i regeringens 
förvaltningspolitiska program;  

Det blir allt viktigare att myndigheterna i samverkan med 
varandra, kommuner och andra aktörer, inklusive i andra EU-
länder, löpande ser över sina tjänster och arbetssätt utifrån före-
tagens och medborgarnas behov.16 

Men vilka incitament finns för aktörerna att tänka helhet utifrån 
sitt uppdrag och samverka med varandra? Det finns en stor risk 
att medborgarfokus, helhetsperspektiv och samverkan kommer i 
skymundan till fördel för andra mått och prestationer. 

Ett exempel är Sollentuna kommun som 2011 beslutade att 
ersättningen till familjehem ska kopplas till hur det går för de 
placerade barnen.17 Belöningssystemet ska ta hänsyn till hur 
familjen och barnet lyckas uppnå vissa uppsatta mål. Det kan till 
exempel handla om att det placerade barnet inte missbrukar 
alkohol eller får minst godkänt i alla ämnen i skolan. Om famil-
jehemmet och barnet tillsammans uppfyller de mål som social-
tjänsten har varit med att ta fram betalas ersättning ut. Målen ska 
                                                                               
16 En statsförvaltning i förnyelse, Regeringskansliet 2012, s. 6-8.  
17 http://www.tidningenvision.se/nyheter/beloningssystem-familjehem-far-
kritik-17544. 
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vara individuella, mätbara och kopplade till fyra områden – 
hälsa, utbildning, identitet och sociala relationer. Argumentet är 
att detta ska göra det bättre för barnen. Modellen kritiseras dock 
av Yrkesföreningen Sveriges socialarbetare (YSS) och av intresse-
föreningen för familjehem (Faco). Bland annat säger de att mo-
dellen visar på okunskap hos kommunen.  

Barn som placeras i familjehem har stora behov och det tar lång 
tid för dem att knyta an. Det behövs ett enormt tålamod. Ska 
man stressa på den processen för att få en extra bonus? Förslaget 
måste komma från någon som inte vet hur verkligheten ser ut. 

Företrädaren för Faco ser i stället att mer pengar satsas i skolan, 
bl.a. i form av stödundervisning och elevassistenter, för att bar-
nen bättre ska klara sin skolgång.  

När det gäller incitament för samverkan mellan olika aktörer 
kan exempel tas från ett stort antal av Riksrevisionens gransk-
ningar. En vanlig slutsats är att samverkan förutsätter att alla 
aktörer som ska samverka har ett uttalat ansvar att göra det. 
Annars blir samverkan inte av, eller blir haltande. Regerings-
kansliet hänvisar dock ofta till att kraven i myndighetsförord-
ningen är tillräckliga när det gäller samverkan. Kraven blir då 
generella och utgör inget incitament för myndigheterna att lägga 
krut på samverkan. När samverkan dessutom ska ske med icke-
statliga aktörer som t.ex. kommuner och landsting krävs andra 
former för att åstadkomma samverkan. Överenskommelser är ett 
sätt. Hur väl den formen fungerar som krav och incitament kan 
diskuteras.   

Det finns ändå exempel på myndigheter18 som arbetar aktivt 
med att få in ett tydligare medborgar- och helhetsperspektiv i sin 
verksamhet. Genom s.k. systemsyn och ett systembaserat styrsätt 
(som också beskrivs av Innovationsrådet) har myndigheterna 
anammat ett förhållningssätt som innebär att man tydligare 

                                                                               
18 Exempelvis delar av Skatteverket och Migrationsverket.  
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fokuserar på medborgarens/den enskilde/kundens behov i verk-
samheten.  

Kan granskning bidra till att stärka medborgarfo-
kus i förvaltningen? 
Om det nu ändå är svårt att få till medborgarfokus och samver-
kan i förvaltningen, och tillsynen ofta har ett för snävt perspektiv 
för att säkerställa att förvaltningen gör rätt saker på rätt sätt 
utifrån medborgarnas behov – kan granskning och revision 
bidra till att stärka ett sådant medborgarfokus?  

Det kan den säkert, men problemet är att det inte finns någon 
aktör som har det fulla mandatet att granska alla aktörer fullt ut. 
Riksrevisionen kan granska de statliga aktörerna men inte kom-
munerna. Den kommunala och landstingskommunala revisio-
nen ser till enskilda kommuner och landsting och inte till helhe-
ten. Tillsynsmyndigheterna har en viktig roll, men i vilken grad 
kan de och går de över sektorsgränser när det behövs? 

Riksrevisionen har under årens lopp genomfört ett antal 
medborgarnära granskningar. Sedan hösten 2012 pågår strategin 
Medborgarna och förvaltningen som har och ska ha ett medbor-
garnära fokus. För att granskningarna ska vara medborgarnära 
ställer det krav på att Riksrevisionen vågar ta ut svängarna när 
det gäller mandatet. Som exemplen ovan visar ligger ansvaret för 
olika verksamheter ofta på både statliga, kommunala och privata 
aktörer. Riksrevisionen samlar ofta in underlag från kommuner-
na, men är försiktiga med att uttala sig om kommunerna och de 
brister som finns. Kan och bör Riksrevisionen ta ett steg längre?  

För att granskningar och revision ska få effekter ute i verk-
samheten krävs det också att riksdagen och regeringen förmår ta 
till sig slutsatser och rekommendationer i granskningarna även 
om de går över flera sektorer, utskott och departement. Hittills 
har den förmågan varit begränsad.   

Klart är i alla fall att revisionen och Riksrevisionen har en vik-
tig roll att granska medborgarnära problem. Genom att beskriva 



 
 

M E D B O R G A R P E R S P E K T I V  I  F Ö R V A L T N I N G E N  

 23

hur situationen ser ut för den enskilde, analysera hur ansvariga 
aktörer hanterar sitt uppdrag och lyfta fram de brister och för-
bättringsområden som finns kan en helhetsbild ges. Därmed 
finns också underlag för beslut som kan förbättra situationen för 
den enskilde.    

Avslutande reflektion 
Vad kan då samlat sägas om medborgarperspektivet i förvalt-
ningen? Att förvaltningspolitiken lyfter fram medborgarna och 
att förvaltningen ska utgå från deras behov är tydligt. Men detta 
förutsätter att förvaltningen har kunskap om medborgarnas 
behov, och den kunskapen saknas ofta eller är begränsad. I flera 
fall är också medborgarnas behov komplexa och berör inte bara 
en utan ofta flera ansvariga aktörer i förvaltningen. För att beho-
ven ska kunna mötas på ett bra sätt krävs att de ansvariga aktö-
rerna var och en ser sin roll i helheten och dessutom samverkar 
med de andra aktörerna. Annars uppstår oklarheter om ansvar, 
att frågor faller mellan stolarna etc. Ofta blir det då den enskilde 
medborgaren som själv får ta ansvaret för att driva sin fråga. De 
exempel som jag lyft fram visar tydligt på detta. En orsak till att 
det blir så tycks vara att det saknas incitament för de enskilda 
aktörerna i förvaltningen att ha ett helhetsperspektiv och att 
samverka. I stället ligger fokus på andra resultat, mått och pre-
stationer, ofta kvantitativa. Regeringen och styrningen av för-
valtningen bidrar i hög grad till detta. Regeringskansliet i sig 
tycks inte heller ha drivkraften att agera utifrån ett helhetsper-
spektiv, utan fastnar ofta i de egna departementsindelningarna. 
Regeringskansliet tycks inte heller se nyttan av att skärpa kraven 
på samverkan.  

De myndigheter och andra offentliga aktörer som aktivt arbe-
tar med att utgå från medborgarnas behov i sin verksamhet och i 
verksamhetsstyrningen är intressanta att följa. Upplever de en-
skilda medborgarna att deras behov tillgodoses på ett bättre sätt? 
Även om jag inte djuplodat i tillsynsfrågan så kan också den 
statliga tillsynen bidra till att säkerställa att medborgarnas behov 
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tas in och hanteras i förvaltningen. Men min uppfattning är att 
även tillsynen saknar ett helhetsperspektiv och blir begränsad 
utifrån givna ansvars- och sektorsindelningar. Särskilt tydligt blir 
det när medborgarbehov går över sektorsgränser eller rör både 
statliga myndigheter, kommunala och kanske också privata aktö-
rer. Därmed faller också på andra aktörer att ta ansvar för med-
borgarnas behov, för helhetsperspektivet och för att visa på hur 
relationen medborgare-förvaltning fungerar i praktiken. Här kan 
Riksrevisionen, trots sitt i vissa delar begränsade mandat, spela 
en roll.  

Avslutningsvis, frågan om medborgarfokus i förvaltningen är 
inte enkel. Det finns en mängd principiella frågeställningar som 
kan ställas, som jag hittills inte lyft fram och som det inte finns 
några enkla svar på. Här kommer några…  

 
• Olika medborgare (människor) har olika behov. För vil-

ken/vilka medborgare ska förvaltningen anpassas?  
• I vilken omfattning ska förvaltningen anpassa sig till 

medborgarnas behov? Om det innebär högre kostnader, 
hur mycket får det kosta?  

• Och slutligen, i vilken grad kan förvaltningen och det of-
fentliga ta ansvaret för att lösa enskildas problem? Vad 
är rimligt? Var går gränsen för den enskildes ansvar och 
förvaltningens?  

 
 

Tina J Nilsson är kulturgeograf. År 2004–2013 arbetade hon vid 
Riksrevisionens effektivitetsrevision där hon bl.a. ansvarade för 
strategin Medborgarna och förvaltningen och granskningar av rätts-
väsendet. Idag är hon funktionsansvarig på Ekonomistyrningsverket 
med ansvar för bl.a. resultatstyrningsfrågor.  
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Tjänstemannen är nyckeln 

Anna Hansson 
 

I en debattartikel i Dagens Nyheter från 2004, Rätten att granska 
tomma skåp,1 skriver Inga-Britt Ahlenius att det är dags att tänka 
om när det gäller offentlighetsprincipen. Enligt Ahlenius skrivs 
inte längre de handlingar som skulle hjälpa medborgarna att 
granska makten. Istället har offentlighetsprincipen kommit att 
motverka sitt ursprungliga syfte. Att handlingar omedelbart kan 
bli offentliga, och dyka upp i tidningarna dagen därpå, har lett 
till att viktiga processer i staten inte dokumenteras eller behålls i 
de statliga arkiven. Allra sämst ställt är det med dokumentatio-
nen av strategiska beslutsprocesser i förvaltningen, i regerings-
kansliet och i överläggningarna däremellan. Dokumentation av 
dessa processer har enligt Ahlenius i hög utsträckning ersatts 
med muntliga och informella diskussioner. Ahlenius skriver att 
det är sämre ställt i Sverige än i jämförbara länder som saknar 
offentlighetsprincip. Därför, hävdar hon, är det dags att tänka 
om och väga mediernas intresse av omedelbar ”insyn” med sikte 
på snabb publicering, mot medborgarens och forskarens intresse 
som är av mer långsiktigt slag. Receptet för att komma till rätta 
med problemet är utökade sekretessmöjligheter, skärpta krav på 
dokumentation i förvaltningslagen samt att stärka ämbetsmän-
nens ställning. 

Vid en första genomläsning av artikeln var det inte svårt att 
hålla med Ahlenius. Efter lite mer funderande är jag långt ifrån 
                                                                               
1 Dagens Nyheter 2004-04-23, 
http://www.dn.se/kultur-noje/ratten-att-granska-tomma-skap/ 
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övertygad om att mer slutenhet, i form av ökad sekretess, är rätt 
väg framåt. 

Syftet med offentlighetsprincipen 
Innan vi börjar funderar på Ahlenius analys och rekommenda-
tioner kan det vara klokt att kort rekapitulera syftet med offent-
lighetsprincipen. Ända sedan tryckfrihetsförordningen infördes 
1766 har offentlighetsprincipen setts som en integrerad del av 
den grundlagsreglerade tryckfriheten i syfte att garantera rättssä-
kerhet, effektivitet i förvaltningen och effektivitet i folkstyret. 
Huvudvikten har legat på att säkra kontrollen över förvaltningen 
genom insyn i myndigheternas verksamhet och åtgärder, och än 
i dag uppfattas detta som det centrala syftet. Andra syften som 
också lyfts fram är att säkra tillgång till god och fullständig in-
formation om samhällsangelägenheter för att stimulera den all-
männa debatten och medborgarnas deltagande i en livskraftig 
demokrati.2 På regeringens hemsida kan man läsa följande om 
offentlighetsprincipen:  

En av hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle är offentlig-
hetsprincipen. Den innebär att myndigheternas verksamhet så 
långt som möjligt skall ske i öppna former. Demokratin mår bra 
av att granskas. Insyn i myndigheternas verksamhet skapar 
garantier mot maktmissbruk och ger möjlighet att påverka. 
Myndigheternas verksamhet angår alla. Medier och andra in-
tresserade ska kunna få information i olika frågor, oavsett vad 
myndigheterna väljer att informera om.3 

Om svårigheten att få ut offentliga handlingar…  
Om man håller med Ahlenius om att det dokumenteras för lite i 
svensk statsförvaltning blir den centrala frågan varför det ser ut 

                                                                               
2 Seipel, Peter, Insynens gränser – Allt eller intet?, Seminarium hos det IT-
rättsliga observatoriet om handlingsoffentlighetens rättspolitiska aspekter 
den 4 april 2000. 
3 http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/3029 
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som det gör. Enligt Ahlenius är det offentlighetsprincipen självt 
som är problemet. Det faktum att information som dokumente-
ras kan dyka upp i tidningen nästa dag gör att dokumentationen 
uteblir.  

Det ligger säkert en hel del i denna analys, samtidigt som det 
är svårt att helt utesluta andra faktorer såsom tidsnöd. Men givet 
att det ligger något i Ahlenius teori måste vi inte borra vidare 
och ställa frågan vem det är som inte vill att informationen ska 
komma ut. Är det tjänstemannen som ansvarar för dokumenta-
tionen eller är det ledningen? När en tjänsteman inte vill sätta 
något på pränt, för att det finns en risk att det kommer ut, hand-
lar det nog mest om att personen är lojal och vill skydda led-
ningen eller en oro för den egna karriären. Lojalitet mot ledning-
en är inte något negativt i sig, utan ofta nödvändigt för att arbe-
tet ska fungera effektivt. Men, om lojaliteten blir för stark, eller 
om det till och med finns en rädsla uppåt, finns en risk att tjäns-
temännens integritet och självständighet försvagas. För det är 
svårt att tro att det är offentlighetens ideal som står i centrum i 
en sådan kultur.  

…för Riksrevisionen  

Att tjänstemän ”måste” stämma av med överordnade för att 
svara på frågor eller lämna ut information har jag fått erfara vid 
ett flertal tillfällen i mitt arbete på Riksrevisionen. Det är också 
min erfarenhet att det är vanligare på regeringskansliet än på 
andra myndigheter.  

I en relativt nyligen publicerad granskning behövde vi infor-
mation från näringsdepartementet. Som brukligt när Riksrevi-
sionen inleder en ny granskning informerades rättschefen på 
departementet om att granskningen inletts, och vi bjöds in till ett 
möte. På mötet, där alla tjänstemän satt uppradade i en soffa, 
berättade rättschefen att han tänkte närvara vid alla våra inter-
vjuer. Det var inte direkt bilden av självständiga tjänstemän som 
fanns kvar i huvudet när jag lämnade departementet. 
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I en annan granskning tog vi fram en enkät riktad till statliga 
myndigheter med frågor om myndigheternas momsredovisning. 
I urvalet som bestod av 150 myndigheter kom även regerings-
kansliet med. Samtliga myndigheter vi fick kontakt med svarade 
direkt och efter bästa förmåga på enkäten. Enda undantaget var 
regeringskansliet där förvaltningsavdelningen ansåg att enkäten 
inte kunde besvaras utan att rättschefen informerades. Trots 
flera påstötningar fick vi aldrig svar på våra frågor. 

Vid ett annat tillfälle ville vi ta del av information från utbild-
ningsdepartementet. Inte förrän vi hade presenterat hänvisning-
ar till lagen om revision i statlig verksamhet och ett expertutlå-
tande om Riksrevisionens tillgång till handlingar i regerings-
kansliet (som finns med i ett betänkande från konstitutionsut-
skottet) fick vi möjlighet att ta del av informationen. 

Vid ytterligare ett annat tillfälle motiverade finansdeparte-
mentet att en rapport inte kunde lämnas ut med att den vara av 
låg kvalitet och kunde ge en skev bild av deras arbete.  

Listan skulle kunna göras längre. 

…för media  

Även dagspressen har under senare år rapporterat om en rad 
exempel på svårigheter att få ut offentliga handlingar, hur tjäns-
temän söker stöd högre upp i organisationen innan information 
lämnas ut samt hur handlingar sekretessbeläggs med oklara 
motiv. 

Ett exempel är E-delegationen som under 2009 anlitade två 
internationellt verksamma konsultföretag. Konsultföretagen fick 
totalt 6,2 miljoner kronor för att under ett antal månader utarbe-
ta ”ett förslag till strategi för myndigheternas arbete med e-
förvaltning”. När konsultföretagen hade fullgjort uppdraget 
begärde en juridikprofessor vid Stockholms universitet ut försla-
get till strategi, det vill säga resultatet av konsulternas arbete. E-
delegationen avslog ansökan med motiveringen att konsulterna 
inte hade levererat någon ”fristående konsultrapport”, utan att 
de tagit fram ett ”betänkandeutkast”. Enligt avslaget hade kon-
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sulterna inlemmats i delegationens verksamhet och inte gjort 
någon självständig insats – trots att en av konsulterna uttryckli-
gen skriver i sin offert att dess konsulter ska arbeta oberoende. 
Trots att sekretess inte förelåg lämnades inte heller betänkande-
utkastet ut. Beslutet överklagades till Kammarrätten som avslog 
överklagan med en tre och en halv rader lång beslutsmotivering 
utan analys.4 

En tidsmässigt mer närliggande händelse rör Dagens Nyhe-
ters granskning av Säpo som påbörjades under sommaren 2012. 
Granskningen visade bland annat hur Säpo lade fem miljoner på 
en James Bond-fest och hur de under flera år krävt tillbaka för 
mycket moms från Skatteverket samt misskött sin bokföring. 
Efter en tids granskning skrev Beatrice Ask på hösten 2012 un-
der ett beslut som sekretessbelägger SÄPO:s resultaträkning som 
visar hur Säpo använder sitt anslag. Enligt regeringsbeslutet 
skulle rikets säkerhet hotas om det blir känt hur Säkerhetspolisen 
använder sitt anslag. Beslutet går inte att överklaga.5 

Sommaren 2012 tillstötte ytterligare en händelse som fick 
stort utrymme i media. Aftonbladet begärde ut en sammanställ-
ning av kostnader som näringsdepartementet haft för intern 
representation. Utlämningen av handlingar dröjde, och innan 
Aftonbladet fått sammanställningen nämnde Lööfs statssekrete-
rare den för Ekot i en intervju. I intervjun förklarade statsekrete-
raren att näringsdepartementet hade granskat sig självt och åt-
gärdat felaktigheterna. Att uppgifterna tagits fram efter beställ-
ningen av Aftonbladet nämndes inte. Efter intervjun skickade 
Lööfs pressekreterare över sammanställningen till Ekot i ett mejl. 
Först dagen efter intervjun i Ekot fick Aftonbladet tillgång till 
uppgifterna, det hade då gått tre dagar sedan uppgifterna efter-
frågats av Aftonbladet. Näringsminister Annie Lööf fick skarp 

                                                                               
4 Dagens Nyheter, 2010-03-22, 
http://www.dn.se/debatt/risken-for-korruption-okar-vid-statliga-
upphandlingar/ 
5 Dagens Nyheter 2012-09-30, 
http://www.dn.se/ekonomi/ask-satter-stopp-for-granskning-av-sapo/ 



 
 
A N N A  H A N S S O N  

 30 

kritik av KU för att ha lämnat felaktiga uppgifter i frågan till 
riksdagens konstitutionsutskott.6 

JO är mycket kritisk 
I två beslut från mars månad 2013 riktar JO hård kritik mot 
regeringskansliets senfärdighet att lämna ut handlingar.7 Bland 
annat kritiseras regeringskansliet för att det dröjde tre dagar 
innan Aftonbladet fick ta del av de ovan begärda handlingarna. I 
ett av besluten, som behandlar fyra anmälningar från journalister 
som samtliga haft problem att ta del av utdrag ur regeringskans-
liets administrativa system, konstaterar JO att det inte bara rör 
sig om enstaka misstag av enskilda tjänstemän utan att det finns 
brister i organisationen och ansvarsfördelningen. Begäran om 
utlämnande av handlingar hamnar ”lätt i ett ingemansland”. 
Förfrågningar skickas runt utan att vare sig tjänstemän eller 
statsråd kan hållas ansvariga. JO ger exempel på hur handlingar 
som borde ha lämnats ut inom någon dag tagit elva veckor att 
hantera. Vidare skriver JO i beslutet att  

det är från JO:s synpunkt ovanligt att uppenbara brister i hand-
läggningen av frågor som gäller offentlighetsprincipen uppdagas 
inom en myndighet utan att myndigheten själv vidgår och 
beklagar det som brustit. I de här granskade fallen synes Rege-
ringskansliet anse att dess handläggning varit normal och 
godtagbar. 

 

JO avslutar med att konstatera att  

det är särskilt viktigt att just regeringens kansli respekterar 
allmänhetens insynsrätt eftersom risken annars är stor att andra 
myndigheter inte anser sig behöva leva efter grundlagens bok-
stav, vilket på sikt skulle vara ett hot mot offentlighetsprincipen. 

                                                                               
6 Bet. 2012/13:KU20. 
7 JO 639-2012 och JO 4506-2012. 
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Frågan är om de tjänstemän som i dag har problem att lämna ut 
handlingar som redan satts på pränt plötsligt skulle börja 
dokumentera mer om de hade större möjlighet att sätta sekretess 
på uppgifterna? Risken är stor att man bara förlorar i insyn. 

Vem har rätt att granska makten? 
Enligt Ahlenius garanterar EU-kommissionens relativa slutenhet 
paradoxalt nog en bättre medborgarinsyn än Sveriges öppenhet. 
Som exempel beskriver hon hur den särskilda Gransknings-
kommission, som tvingades fram av EU-parlamentet och som 
hon själv deltog i, kunde ta del av ett mycket omfattande och 
väldokumenterat material, ett material som avslöjade oegentlig-
heter inom EU-kommissionen och även ledde till kommissio-
nens fall. Att EU-parlamentet fick till stånd en gransknings-
kommission är givetvis utmärkt, det skulle förmodligen behövas 
fler sådana. Men vad händer när kommissioner inte tillsätts? 
Vem ska granska makten då, om underlagen är hemliga? Och 
varför ska det vara ett privilegium för höga tjänstemän och poli-
tiker att ta initiativ till och genomföra granskning? 

För inte var det någon offentlig kommission, Riksrevisionen 
eller någon annan statlig instans som avslöjade den största skan-
dalen i modern rättshistoria. I sin bok ”Fallet Thomas Quick, Att 
skapa en seriemördare” är det journalisten Johannes Råstam som 
steg för steg klär av hela den svenska rättsapparaten in på bara 
kroppen när han visar hur domstolarna kunde döma en man för 
åtta mord han inte begått. Råstam vänder på varje papper i ut-
redningen. Han går igenom femtio tusen sidor i förundersök-
ningsmaterial, han tittar på tusentals timmar av filmade rekon-
struktioner och brottsplatsvallningar och han får tillgång till 
journalerna på Säters sjukhus, polismäns dagböcker och undan-
gömda polisrapporter.8 Arbetsinsatsen är i det närmaste omän-
sklig. Men en sak är säker, utan tillgång till offentliga handlingar 
hade uppgiften varit omöjlig. Och någon ”whistleblower” eller 

                                                                               
8 Råstam, Hannes (2012) Fallet Thomas Quick, Att skapa en seriemördare. 
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initiativtagare från ”insidan” har aldrig funnits. Samtliga inblan-
dade, advokaten Claes Borgström, åklagaren Christer van der 
Kwast, polisutredaren Seppo Penttinen, ledningen och de vår-
dande läkarna på Säters sjukhus, hade alla ett intresse i att Sture 
Bergwall förblev dömd. För att inte tala om JK…  

I november 2006 begär föräldrarna till ett av Quicks påstådda 
offer, Johan Asplund, att dåvarande JK Göran Lambertz ska 
granska mordutredningen och de åtta domarna mot Thomas 
Quick, där mordet på deras son var det sista brottet som Quick 
dömdes för. Utredningsmaterialet som lämnades in bestod av 
tjugo tusen sidor, och hela utredningen om Quick var betydligt 
mer omfattande än så. Bara åtta dagar efter att han fått rättsut-
redningen svarar Göran Lambertz att samtliga domar mot Tho-
mas Quick varit välgrundade och skriver i sitt utlåtande:  

De domar som har meddelats mot Thomas Quick är i allt vä-
sentligt mycket välskrivna och gedigna. De innehåller bl.a. om-
fattande redogörelser för den bevisvärdering som rätten har 
gjort. Det har inte heller framkommit något annat som gör att 
det finns anledning att närmare granska domstolarnas hand-
läggning av de aktuella målen.9 

Fallet visar att inte ens när det, som i JKs fall, finns ett uttalat 
uppdrag att granska domstolarna, som formellt är oberoende, 
ges någon garanti för en korrekt hantering. Tron att makten 
alltid förmår granska sig själv framstår med detta exempel för 
ögonen som naiv, milt uttryckt. 

Och som ett litet tillägg kan också nämnas att den gransk-
ningskommission som Ahlenius deltog i kom till stånd tack vare 
civilkuraget hos EU-revisorn Paul van Buitenen som riskerade hela 
sin framtid genom att bryta tystnadsplikten och berätta för utomstå-
ende om fusket. Van Buitenen hade då under en lång tid försökt få 
EU-kommissionens interna kontroll att fungera, men ledningen 

                                                                               
9 JK, Dnr. 7449-06-21. 
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valde att dölja och tysta ner. Därefter var det trycket från nyhets-
medierna som tvingade fram en revision värd namnet.10 

Och så något om forskningen 
Det Ahlenius framförallt saknar i dag är insynen i de verkligt 
strategiska beslutsprocesserna i regeringskansliet och på myn-
digheterna. Precis som nämnts tidigare är det dock svårt att tro 
att så mycket mer av dessa processer skulle sättas på pränt bara 
för att offentlighetsprincipen inskränktes. Och även om sådana 
dokument kan vara av intresse, till exempel för framtida forsk-
ning, är det trots allt inte dessa dokument som avslöjar brister i 
effektivitet eller rättssäkerhet hos våra myndigheter. Att ge upp 
möjligheten att granska makten i realtid för att kanske uppnå 
(och det är ett stort kanske) ökad dokumentation av olika be-
slutsprocesser skulle vara ett ordentligt nedköp.  

Ett alternativt sätt att säkra information för framtida forsk-
ning skulle kunna vara att forskarna själva tar plats på myndig-
heterna i större utsträckning. Ett exempel på detta är Skattever-
ket där en antropolog under drygt ett års tid, med start 2012, fått 
följa myndighetens arbete med att ta fram en strategi för att 
motverka fel och fusk inom ett riskområde. Antropologen har 
suttit med på arbetsgruppens möten, tagit del av underlag och 
utkast till rapporter och även närvarat vid föredragningar och 
diskussioner med ledningen.  

Man saknar inte kon förrän båset är tomt! 
Ahlenius skriver att offentlighetsprincipen är en immateriell 
riksklenod som i dag bara upprätthåller en illusion om insyn. 
Med andra ord så menar hon att offentlighetsprincipen har för-
lorat sitt värde. Jag tror att hon har fel. 

Förtroendet för myndigheter är högt i Sverige jämfört med 
andra länder och korruptionen inom offentlig förvaltning är 
relativt sett låg. En viktig orsak till att det ser ut så är med stor 
                                                                               
10 Olsson, Anders R., ”En helig ko ska slaktas”, DN 2004-05-08. 
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sannolikhet offentlighetsprincipen. Brottslighet eller korrupt 
beteende är normalt sett svårt att avslöja med hjälp av offentlig-
hetsprincipen. De som är inblandade i sådan brottslighet känner 
ju till om offentlighet råder och sätter normalt inte detta på 
pränt. Offentlighetsprincipens styrka ligger istället i att den ver-
kar förebyggande. En öppen förvaltning är det bästa skyddet mot 
en korrupt kultur.11 Frågan är också vilken signal man skulle 
skicka till medborgarna om offentlighetsprincipen inskränks. 
Kommer medborgarna verkligen köpa argumentet att om mak-
ten låser skåpen nu så kommer de att digna av intressant infor-
mation längre fram? Är inte risken istället att vi förlorar de 
omätbara värden som byggts upp under 250 år, tack vare offent-
lighetsprincipen? 

Tjänstemannen är nyckeln  
Sedan nästan 250 år tillbaka har Sverige en grundlagsfäst offent-
lighetsprincip som bland annat innebär att medborgare kan ta 
del av alla offentliga handlingar. Det centrala syftet med offent-
lighetsprincipen är att garantera rättssäkerhet och effektivitet i 
förvaltningen. Genom offentlighetsprincipen har vi i Sverige en 
stark formell struktur för insyn och kontroll av förvaltningen.  

Enligt Inga-Britt Ahlenius har dock den formella strukturen 
för öppenhet förlorat sin kraft. Offentlighetsprincipen garanterar 
inte längre insyn i förvaltningen. Tvärtom motverkar den sitt 
syfte. Att handlingar omedelbart kan bli offentliga, och dyka upp 
i tidningarna dagen därpå, har lett till att viktiga processer i sta-
ten inte dokumenteras. Lite tillspetsat menar Ahlenius att det 
inte längre finns några dokument att granska, varför det finns 
starka skäl att inskränka offentlighetsprincipen. 

Som stöd för att offentlighetsprincipen kan behöva inskrän-
kas framför Ahlenius att medborgarinsynen är bättre i jämförba-
ra länder som saknar offentlighetsprincip. Som exempel nämner 
hon en granskning av EU-kommissionen som genomfördes på 

                                                                               
11 Olsson, Anders R., ”En helig ko ska slaktas”, DN 2004-05-08. 
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uppdrag av EU-parlamentet och där hon själv ingick. I utred-
ningen fick de ta del av ett mycket omfattande material som 
ledde till en rad avslöjanden om oegentligheter, och slutligen till 
kommissionens fall. Frågan är dock vilken insyn i EU-
kommissionen vi hade fått om EU-parlamentet valt att inte 
granska kommissionen? Det är uppenbart att avsaknaden av 
formella strukturer för insyn och kontroll lätt kan leda till att 
medborgarna berövas alla möjligheter till insyn. 

Utgångspunkten att problemen med insyn i förvaltningen i 
Sverige skulle bero på offentlighetsprincipen leder fel. I denna 
essä har jag istället genom olika exempel försökt visa att det trots 
en tydlig formell struktur för öppenhet finns informella struktu-
rer (eller kulturer) i delar av förvaltningen som inte främjar 
insyn. Till exempel har Riksrevisionen, trots ett kraftfullt gransk-
ningsmandat, ibland stora svårigheter att få tillgång till informa-
tion och handlingar i olika delar av förvaltningen, och kanske 
särskilt inom Regeringskansliet. Även media har haft stora svå-
righeter att få ut offentliga handlingar under senare tid. Slutsat-
sen är att det inte räcker med formella strukturer för att garante-
ra öppenhet. De formella strukturerna måste också integreras 
och införlivas i de informella strukturer som styr förvaltningen. 
Att inskränka offentlighetsprincipen skulle bara vara att bekräfta 
en kultur som leder allt längre bort från öppenhet. 

Men hur kan vi påverka de informella strukturerna? Ahlenius 
lyfter fram ämbetsmännens ställning i sin artikel och jag tror att 
det är nyckeln. Vi ämbetsmän måste påminna oss själva om att 
vi inte bara har ett uppdrag från våra ledningar utan att vi också 
har ett uppdrag från folket. I detta uppdrag ingår att värna och 
vårda vår 250-åriga grundlagsfästa offentlighetsprincip. Det är 
den enda garanti för öppenhet vi har. Genom att omsätta detta 
uppdrag i praktisk handling kan vi som kår rikta ett kraftfullt 
motljus mot den dystra bilden att offentlighetsprincipen skulle 
ha förlorat sitt värde. Offentlighetsprincipen blir aldrig starkare 
än hur den hanteras av enskilda tjänstemän. Och precis som JO 
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Hans-Gunnar Axberger konstaterar så måste trappan städas 
uppifrån.12 

Ett JO-beslut från 1859 får tjäna som avslutning:13 
Utgivaren av Aftonbladet hade begärt att av Generalfälttygmäs-
tarexpeditionen för avskrift få ut ett memorial om en majorsbe-
fattning. Generalfälttygmästaren vägrade utlämnande eftersom 
det inte givits in till Lantförsvarsdepartementets kansliexpedi-
tion. JO konstaterade att handlingen hade underskrivits och 
utfärdats i behörig ordning och då var det en offentlig och offici-
ell handling redan innan den kommit in till departementet. JO 
begärde disciplinär åtgärd och departementschefen dömde gene-
ralfälttygmästaren till tjugofyra timmars arrest i eget rum med 
rättighet att under tiden mottaga besök och förrätta sin tjänst 
samt med rätt att behålla sidogevär. 

Anna Hansson arbetar vid Riksrevisionens effektivitetsrevision 
sedan 2008 och ansvarar i dag för granskningar inom områdena 
rätts-, miljö, jordbruk och bistånd. 

 
 
 
 

                                                                               
12 JO 639-2012. 
13 NJA 1859 s. 131. JO-beslutet återges i Hirschfeldt, Johan, 1766 års Tryck-
frihetsförordning och offentlighetsprincipens utveckling. 
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Patientmakten och  
professionerna 

Petra Jonvallen 
 

Patientperspektiv, patientcentrering och patientmakt är ord som 
kommit att bli centrala i diskussioner och policys som rör hälso- 
och sjukvården. Sjukvården, brukar det låta, ska formas efter 
patientens behov, och patienten måste få mer makt att bestämma 
över sin vård. Resonemangen kan tyckas självklara, för vem, om 
inte patienten, är vården till för? I detta kapitel beskrivs hur 
patientcentrering som perspektiv vuxit fram, samt hur en snäva-
re variant av patientcentrering används i relation till valfrihetsre-
former och åtgärder för att öka vårdens produktivitet. 

Inom hälso- och sjukvården har arbete med patientcentrering 
en relativt lång historia. Ansatser för att öka patientens inflytan-
de över sin vård har enligt Vårdförbundet funnits inom vården i 
minst 40 år. Inom sjuksköterskeprofessionen arbetade man med 
att sätta individen i centrum från början av 70-talet, ofta som ett 
svar på vad man såg som en ”paternalistisk objektifiering” av 
patienten under 50-och 60-talen.1 Dagens omvårdnadsforskning 
handlar om att generera kunskap om till exempel hälsofrämjan-
de aktiviteter i syfte att behålla och förbättra hälsa, lindra lidande 
och skapa förutsättningar för en fridfull död. Omvårdnadsforsk-
ning utförs framförallt av sjuksköterskor och kan sägas fokusera 
mycket på patienter. 

                                                                               
1 Willman, Ania (2011) Personcentrerad vård ska också vara det, Omvård-
nadsmagasinet, nr 1. 
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Begreppet patientcentrerad vård ur ett omvårdnadsperspektiv 
handlar till exempel om att läkaren bör ha ett helhetsperspektiv på 
patienten, att patient och läkare ska vara jämställda och att patien-
ten ska ges möjlighet att vara delaktig i beslutsfattandet kring sin 
hälsa, vård och behandling. Läkaren bör vidare ställa öppna frågor 
till patienten, lyssna på vad patienten har att säga och lägga fokus 
på och erbjuda ett psykosocialt stöd.2 Det finns läkare som är en-
gagerade i patientcentrering, men till största del är det sjukvår-
dens övriga professioner (främst sjuksköterskor) som driver 
frågan. Att det varit vårdens mindre framträdande professioner 
som drivit frågan kan vara en förklaring till att patientcentrering 
inte fått så stort inflytande inom en hälso- och sjukvård som 
domineras av läkarprofessionens medicinska perspektiv. 

I utredningar och propositioner inom vårdområdet har dock 
olika varianter av patientperspektiv blivit alltmer dominerande. 
Regeringen tillsatte till exempel en patientmaktutredning i mars 
2011. I kommittédirektivet nämns olika exempel på steg reger-
ingen tagit för att ”stärka patientens ställning”: reformer för 
ökad valfrihet för patienten, lagstadgad vårdgaranti, skärpt till-
syn av hälso- och sjukvården, samordnad tillsyn av hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten med fokus på de mest sjuka äldre, 
ökade satsningar på kvalitetsregister i landsting och kommuner, 
utvidgad rätt till förnyad medicinsk bedömning och rätt till fast 
vårdkontakt.3 

Syftet med reformerna var, utöver att skapa konkurrens, 
kostnadseffektiviseringar och kvalitetshöjningar, att patienten 
skulle ges reella möjligheter att påverka vårdprocessen och att 
utöka patienternas valmöjligheter.4 Samtliga landsting slöt en 
överenskommelse 1991 som i ett antal landsting ledde till att 
medborgarna fritt kunde välja vårdcentral och sjukhus, något 

                                                                               
2 Stewart M. (2001) Towards a global definition of patient centred care. 
British Medical Journal, 322(7284): 444-445. 
3 Dir. 2011:25, Stärkt ställning för patienten genom en ny patientlagstiftning. 
Beslut vid regeringssammanträde den 24 mars 2011. 
4 Prop. 2008/2009:29, s. 54. 
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som dessförinnan inte hade varit möjligt. Husläkarreformen och 
vårdgarantin var också två reformer som skulle öka valmöjlighe-
terna för patienter.5 

Patientcentrering i statens tappning 
De statliga reformerna tar sikte på en annan betydelse av pati-
entcentrering än den som används inom professionerna. Att 
stärka patienternas inflytande var inte den enda orsaken bakom 
reformerna. Under 1980-talet pågick också en politisk diskussion 
om sjukvårdens låga produktivitet. Den lösning som formulera-
des var att effektivisera vården genom att konkurrensutsätta 
den.6 Reformerna kan därför ses utifrån behovet av att skapa 
förutsättningar för denna konkurrens. 

I delbetänkandet som Patientmaktsutredningen lämnade i ja-
nuari 2013 föreslås bland annat ökad valfrihet och förbättrad 
information till patienter. I slutbetänkandet som presenterades i 
juni 2013 görs en ännu större koppling mellan patientcentrering 
och vårdvalspolitiken.7 Enligt utredningen krävs att patienten 
har tillräckliga kunskaper för att kunna delta i beslut som rör 
den egna vården.  

I studier om vad patienter tycker är viktigt i mötet med vår-
den framkommer dock att patienter sällan har synpunkter på 
den medicinska behandlingen. Många varken kan eller vill, trots 
god information, själva välja eller ta ställning till sin behandling.8 
Det verkar finnas en tilltro hos patienter att de får den behand-
                                                                               
5 Winblad, Ulrika (2007) Valfriheten: en misslyckad sjukvårdsreform?, i 
Blomqvist, Paula (red.) Vem styr vården? Organisation och politisk styrning 
inom svensk sjukvård. SNS förlag. 
6 Ibid. 
7 SOU 2013:44. Ansvarsfull hälso- och sjukvård. 
8 Se t ex Mol, Annemarie (2011) Omsorgens logik. Aktivapatienter och val-
frihetens gränser, Arkiv förlag, Lund, och Clark, John (2007) It’s not like 
shopping’: Citizens consumers and the reform of public services, i Bevir, 
Mark & Frank Trentmann (red), Governance,consumers and citizens. Agency 
and resistance in contemporary politics, Palgrave MacMillan, Houndmills, 
Basingstoke, Hampshire. 
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ling som är bäst. Däremot uttrycker patienter uppfattningar om 
andra aspekter av vården, som till exempel bemötande, kommu-
nikation och respekt för individens specifika behov och förut-
sättningar.9 Patientcentrerad vård, så som det används inom 
omvårdnadsforskningen, handlar just om att patientens erfaren-
heter, förväntningar och behov ska få utrymme och att patient 
och vårdgivare för en dialog där patientens behov respekteras 
och beaktas. Den information som ligger till grund för att pati-
enter ska kunna välja vård handlar till stor del om dessa frågor. I 
1177 Vårdguiden kan medborgare välja vård utifrån hur olika 
vårdenheter rankats utifrån av kategorier som telefontillgäng-
lighet, förtroende, delaktighet, och läkartillgänglighet.10 Infor-
mationen är dock ofta av dålig kvalitet och inte särskilt efter-
frågad av patienter. Att värdesätta delaktighet eller tillgänglighet 
väl på plats på en vårdenhet är heller inte samma sak som att 
använda parametrarna för att välja vårdgivare. 

Maktförskjutningen från profession till patient 
Patientmaktsutredningens mening att patienten ska ges mer 
makt genom större valfrihet innebär att ansvaret för vården – på 
en generell nivå – i ökad utsträckning hamnar hos patienterna i 
stället för hos de som utför vården. I delbetänkandet till Pati-
entmaktsutredningen finns en uttalad ambition att ”åstadkom-
ma en maktförskjutning från hälso- och sjukvårdens huvudmän 
och professioner till patienten”.11 Denna ambition nämns också i 
propositionen som föregick lagen om valfrihet. Lagen om valfri-
het framställs där som ”en del av strävandet mot att sätta bruka-
ren i fokus, maktförskjutning från politiker och tjänstemän till 
medborgare, ökad valfrihet och ökat inflytande, fler utförare och 
större mångfald.”12 Regeringen framställer alltså inte patientper-
                                                                               
9 Riksrevisionen 2013:4 Mer patientperspektiv i vården – är nationella rikt-
linjer en metod?, s. 18. 
10 www.1177.se/Hitta-Vard 
11 SOU 2013:12, Patientlag – Delbetänkande av patientmaktsutredningen, s. 63. 
12 Prop. 2008/09:29, s. 54. 
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spektivet som något som ingår i professionens arbete, utan sna-
rare som en motpol till det de kallar ett dominerande verksam-
hets- och yrkesperspektiv.13 En sådan maktförskjutning skulle 
kunna få stora konsekvenser för ansvaret för individuella patien-
ters vård. Vem blir till exempel ansvarig för en felbehandling 
som kan härledas till att patienten exempelvis gjort ett val – med 
eller mot läkarens rekommendation – att steloperera ryggen i 
stället för att bara gå i smärtterapi? 

Det uttalade syftet att åstadkomma en maktförskjutning från 
professionerna är inget nytt. Resonemanget speglar en allt lägre 
grad av tillit till vårdens professionella utövare och deras förmå-
ga att tillämpa sina vetenskapliga, kliniska och tekniska kunska-
per i vården av patienter, såväl som till deras förmåga att organi-
sera och leda vården. Systematiska politiska reformer har sedan 
1960-talet syftat till att undergräva läkarprofessionens status och 
inneburit en ökad grad av kontroll gentemot professionen.14 
Under 1960- och 1970-talen expanderade hälso- och sjukvården, 
vilket gav utrymme för administratörer och byråkrater att styra 
utvecklingen, något som bidrog till utvecklingen. 

Statens styrning av vården genom uppföljning 
och utvärdering 
Ett uttryck för ökad kontroll av sjukvårdens professioner är att 
allt fler områden inom hälso- och sjukvården under de senaste 
två decennierna har blivit föremål för uppföljningar, kartlägg-
ningar och utvärderingar. Utvecklingen beror på informations- 
och kommunikationsteknologins utveckling men är också ett 
resultat av införandet av mål- och resultatstyrning under 1990-
talet. Mål- och resultatstyrningen innebär ett ökat behov för 
staten av att kunna mäta och följa upp vårdens resultat och kvali-
tet. Uppföljning och utvärdering är idag centrala verktyg för 
                                                                               
13 Se även Socialstyrelsen (2009) Hälso- och sjukvårdsrapport, Socialstyrelsen 
april 2009, s. 76. 
14 Se t ex Nordgren M. (2000) Läkarprofessionens feminisering, Stockholm: 
Stockholms universitet, diss. 
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staten att utveckla vården. Vissa forskare menar att syftet med 
statens införande av de nya styrformerna sedan 1990-talet har 
varit att minska de professionellas handlingsfrihet.15 

Den dominerande styrmodellen för vården idag bygger i allt 
högre grad på extern kontroll av verksamheterna, och i allt 
mindre grad på tillit till professionernas interna kontrollsystem.16 
Vårdens professioner dokumenterar för att uppfylla externa 
intressenters uppföljningskrav snarare än för mer verksamhets-
nära syften. Vissa forskare menar att denna utveckling skett på 
bekostnad av vården av patienten.17 Patienten har därmed fått 
allt mindre tid och uppmärksamhet av vårdprofessionerna. En-
ligt ett sådant resonemang är det alltså den dominerande styr-
modellen som lett till att patienten fått mindre inflytande över 
sin vård, inte professionens starka ställning. 

Den statliga styrningen genom uppföljning och utvärdering 
är sammanvävd med andra förändringar som skett inom hälso- 
och sjukvården från och med 1990-talet, nämligen en stigande 
tilltro till det som kallas evidensbaserad medicin. Detta innebär 
att om läkare tidigare byggde sin legitimitet på erfarenhetsbase-
rad kvalitativ kunskap om patienten med bas i klinisk erfarenhet 
så har den legitimiteten allt mer kommit att byggas på experi-
mentell kvantitativ kunskap genererad ur populationsstudier, 
randomiserade kliniska prövningar och metaanalyser. Statistik 
och vetenskap är självklara verktyg för vården idag, men trädde 
in på allvar i hälso- och sjukvården först på 1950-talet. Det har 
alltså under de senaste decennierna – på gott men också ibland 

                                                                               
15 Hasselbladh, H. & Bejerot, E. (2008) New Public Management – en pro-
blematisering i tiden, i Hasselbladh, H, Bejerot, E. och Gustafsson, R Å 
(red.) Bortom New Public Management – institutionell transformation i 
svensk sjukvård. Lund: AcademicaAdacta. 
16 Ahlbäck Öberg, S.(2010) Framväxten av granskningssamhället – en fråga i 
författningspolitisk skugga, Statsvetenskaplig tidsskrift 112(5). 
17 Forsell, A. och Ivarsson Westerberg, A. (2011) Den osynliga och kostsam-
ma administrationen, i Göran Nilsson (red.) Ekonomistyrningshandboken. 
Stockholm: Bonniers Business Publishing. 
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på ont – blivit allt viktigare att fatta kliniska beslut baserade på 
vetenskaplig objektivitet. Det bör i sammanhanget nämnas att 
det var läkarna själva som många gånger var flitigast i sitt före-
språkade av en metod som hade som mål att minska betydelsen 
den egna erfarenhetsbaserade expertisen.18 

Den fortsatta rörelsen mot evidensbaserad medicin kan ses 
som något som leder till ytterligare minskad status åt kunskap 
som inte så lätt kan kategoriseras och standardiseras. Den evi-
densbaserade medicinen i dess nuvarande tillämpning kan – 
något förenklat – sägas bygga på en standardiserad bild av pati-
enter. Den står därmed i motsats till den patientcentrerade me-
dicinens fokus på patienters individuella erfarenheter, förvänt-
ningar och behov. 

IT-utvecklingen har möjliggjort att kvantifierbara delar av 
vården går att analysera, vilket har skapat standardiserbara kate-
gorier. Information om individuella patienter passar inte alltid in 
i sådana system, och anställda inom vården tvingas i allt högre 
utsträckning förhålla sig till de nya standarder som skapas. Pati-
entcentrering syftar dock till att förbättra vårdens kvalitet genom 
att individualisera, snarare än standardisera vården.19 

Vad staten kan följa upp och utvärdera är av förståeliga skäl i 
hög grad aktiviteter som är mätbara. Ett exempel är de variabler 
som finns i de Öppna jämförelser av vården som görs av Social-
styrelsen tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, 
eller i de kvalitetsregister som finns inom stora delar av vården. 
Det är ont om omvårdnadsvariabler och andra patientnära mått 
i kvalitetsregister. Det finns dock gott om medicinska variabler 
som följs upp.20 

                                                                               
18 Marks, H. M. (1997) The Progress of Experiment: Science and Therapeutic 
Reform in the United States, 1900–1990. Cambridge: Cambridge University 
Press. 
19 Benzing, J. (2000). ”Bridging the gap. The separate worlds of evidence-
based medicine and patient-centered medicine.” Patient Education and 
Counceling 39: 17-25. 
20 Riksrevisionen 2013:4 Mer patientperspektiv i vården – är nationella rikt-
linjer en metod? 
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Man kan därmed konstatera att statens ökade uppföljning 
och utvärdering inte direkt bidrar till ökad patientcentrering. Att 
det ibland görs särskilda satsningar på att ta fram omvårdnads- 
och patientrelaterade variabler i statens i huvudsak medicinskt 
inriktade uppföljnings- och utvärderingssystem kan i stället tjäna 
som illustration på att de inte passar väl in i dessa system. 

Vårdprofessionens omsorgsarbete har alltid satt 
patienten i centrum 
Sjuksköterskeprofessionen har ägnat sig mycket åt patientcentre-
ring. Patientcentrering behöver alltså inte nödvändigtvis kon-
strueras som något som står i motsats till starka professioner. 
Det paradoxala är att det ökade fokus på patientcentrering som 
vi ser i den politiska retoriken idag, framställs som ett sätt att ge 
patienterna mer makt gentemot professionerna, när det i själva 
verket kan vara så att professionerna själva – utifrån den veten-
skapliga och erfarenhetsbaserade kunskap de har om vården – är 
mest lämpade att företräda patienterna. 

Ett stärkande av sjuksköterskeprofessionen och av läkar-
kårens kliniska omdöme (och andra omsorgsyrken) skulle enligt 
ett sådant resonemang bidra till att ge patienter mer makt. Ett 
stärkande av (vissa aspekter av) vårdprofessionerna skulle såle-
des kunna leda till ett ökat patientfokus. 

Orsaken till den låga patientcentreringen är därmed inte att 
professionerna har för stor makt. Tvärtom är det deras minskade 
makt genom ökad styrning och kontroll – med en påföljande 
minskning av professionernas utrymme att använda sitt kunnan-
de – som är orsaken till att enskilda patienter inte sätts i cent-
rum. Det skulle alltså kunna vara professionernas minskade 
inflytande över vården som bidragit till dagens icke patientcent-
rerade vård.  

Det är i detta sammanhang som diskussionen om patientcen-
trering bör förstås. Den statliga retoriken om patientcentrering 
utgår från att patienten ska få mer makt i förhållande till profes-
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sion och organisation. Bilden är fortsatt att det finns ett starkt 
verksamhets- och yrkesperspektiv inom sjukvården.  

Avslutning 
Kapitlet har fokuserat på två statliga åtgärder som staten använt 
för att stärka patientens roll i vården: att förbättra valfriheten för 
patienten och att införa mätbara mål för patientcentrering. 

Om hur mycket större makt patienten har fått i och med val-
frihetsreformerna råder det delade meningar. Att patienten fått 
större utrymme att påverka vården är möjligt i och med den 
möjlighet att välja och välja bort vårdpersonal och vårdenheter 
som skapats i och med reformerna. I praktiken är det å andra 
sidan få som fullt ut utnyttjar denna valmöjlighet. 

Införandet av mätbara mål för patientcentrering kan ses som 
en signal från staten att patientcentrering är viktigt. Frågan är 
dock om användningen av patientmått i hälso- och sjukvården 
också leder till att vårdpersonal faktiskt tar större hänsyn till 
patientens individuella behov och förutsättningar? Hur stor är 
risken att patientens individuella behov och förutsättningar 
ersätts av teknokratiska mått på patientcentrering så att patient-
centreringen blir ytterligare en pinne som de professionella mås-
te bocka av, utan att någon verklig makt faktiskt ges åt patienten? 

 
Petra Jonvallen jobbar på Riksrevisionen inom ramen för program-
met Staten och vården. Hon har varit projektledare för en gransk-
ning om nationella kvalitetsregister, och jobbar för närvarande med 
en granskning av statens roll på läkemedelsområdet. 
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Varför gick det snett?  
Mål- och resultatstyrning på  

skolområdet 

Jesper Antelius 
 

Frågan om vem som borde ansvara för skolväsendet har ständigt 
diskuterats sedan början av 1900-talet. För ungefär hundra år 
sedan kännetecknades ansvarsförhållandena mellan stat och 
kommun av att staten hade kontroll över det som var mest sty-
rande för undervisningens kvalitet såsom lärarnas kompetens, 
undervisningens innehåll, läromedel och utformningen av skol-
byggnader. Kommunen ansvarade i sin tur för det som inte var 
undervisning såsom elevvård, skolskjutsar och så småningom 
även skolmåltider. 

Från 1970-talet och framåt inleddes en succesiv förskjutning i 
ansvarfördelningen från stat till kommun och 1989 togs det 
”sista” steget när huvudmannaskapet för skolledare och lärare 
överfördes till kommunerna. Det var i samband med detta som 
även skolan övergick till en mål- och resultatstyrning. Skolan har 
dock alltid varit målstyrd i den meningen att det alltid funnits 
mål för skolverksamheten. Mål- och resultatstyrningens infö-
rande innebar det sista steget i en långvarig process där skolan 
alltså gått från att ha varit omgärdad med en hög grad av statlig 
detaljstyrning till en hög grad av decentralisering. 

I den politiska debatten om sjunkande skolresultat och mins-
kad likvärdighet i svenska skolan har ofta orsaker som kommu-
nalisering, valfrihet och friskolor framförts som förklaringar. 
Dessa reformer kan mycket väl vara delförklaringar. Jag menar 
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dock att en, kanske inte lika vanligt förekommande, förklaring 
till situationen i skolan kan vara mål- och resultatstyrningens 
intåg på skolområdet. Jag tror att detta sätt att styra skolan till 
viss del förklara den nedgång i kunskapsresultat och minskad 
likvärdighet i utbildningen som vi kunnat se det senaste decen-
niet. 

Mål- och resultatstyrningens införande på 
skolområdet 
Under 1989 utryckte dåvarande regering att den ville växla över 
till mål- och resultatstyrning inom bland annat skolområdet och 
därmed också reducera inslaget av specialdestinerade statsbidrag 
till sektorn. Regeringen motiverade detta med att dåvarande 
styrmetod på området var tömd på sin kraft när grund- och 
gymnasieskolan var geografiskt väl utbyggd hela landet. Därför 
menade regeringen att det var nödvändigt att gå vidare med 
ytterligare decentralisering av ansvar och befogenheter från 
central till lokal nivå. Särskilt betonades vikten av att förändra 
statsbidragssystemets utformning och arbetsgivaransvaret för 
skolledare och lärare. 

I början 1990 beslutade riksdagen att införa mål- och resultat-
styrning av skolan. Under perioden innan mål- och resultatstyr-
ning (och kommunaliseringen) av skolan fungerade styrningen 
så att kommunerna (och skolorna) fick anslag till skolverksam-
heten i proportion till verksamhetens omfattning enligt ett 
mycket detaljerat beräkningssystem, som bland annat maxime-
rade klasstorleken. Lärarna var anställda av kommunerna, men 
deras anställningsvillkor fastställdes av staten som finansierade 
deras löner och vissa andra kostnader. 

Läroplaner är, vid sidan av skollagen, det kanske mest centra-
la styrdokumentet för skolverksamheten och har funnits sedan 
början av 1960-talet. Läroplanerna innehåller mål, riktlinjer, 
timplaner och kursplaner. 
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Den nya styrmodellen förutsatte nya och anpassade styrdo-
kument med tydliga och utvärderingsbara mål. Så när mål- och 
resultatstyrningen infördes beslutades också om nya läroplaner 
för grund- och gymnasieskolan. De nya läroplanerna, som kom 
att börja tillämpas 1994, innehöll skolans värdegrund samt mål 
och riktlinjer, men inte i detalj reglerat hur dessa mål skulle nås. 
Målen delades upp i strävansmål och mål att uppnå. Hur målen 
skulle nås var dock upp till den lokala nivån att avgöra själva. 
Samtidigt som de nya styrdokumenten infördes frångick man 
också det relativa betygssystemet till förmån för nuvarande be-
tygssystem som bygger på att eleverna uppnått vissa kunska-
per/färdigheter för ett visst betygssteg.1 

Kort efter införandet av mål- och resultatstyrning genomför-
des även flera andra stora reformer på skolområdet. Dels inför-
des den så kallade Valfrihetsreformen (elevers rätt att välja skola) 
vilket i sin tur även fick till följd att den så kallade skolpengen 
infördes. Dels infördes en utökad möjlighet att starta fristående 
skolor. De fristående skolorna behövde dock inte leva upp till 
alla skyldigheter som de kommunala skolorna, utan utbildning-
en skulle endast till ”art och nivå” motsvara den som de kom-
munala skolorna erbjöd. 

De övergripande målen för skolan om att alla elever ska få 
förutsättningar att nå de mål som finns angivna i läro- och kurs-
planer samt att utbildningen ska vara likvärdig oavsett geogra-
fiskt läge, socioekonomisk bakgrund gällde så väl före som efter 
införandet av mål- och resultatstyrningen.  

Enligt Utbildningsdepartementet krävdes tre grundläggande 
beståndsdelar för att det nya styrsystemet skulle fungera. Det 
första var att det fanns ett reellt utrymme för lokalt beslutsfat-
tande. Det andra var att staten måste klargöra mål och inriktning 
för verksamheten samt formulera krav på resultat. Det tredje var 
att ett uppföljnings- och utvärderingssystem måste skapas. Infö-

                                                                               
1 Sedan 2011 har betygssystemet utökats med ytterligare betygssteg. 
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randet av mål- och resultatstyrningen innebar därför att reger-
ingen utarbetade ett resultatorienterat uppföljningssystem.2 

Konsekvenser av den nya styrmodellen 
I framställningen nedan fokuserar jag enbart på det som jag 
upplever som negativa konsekvenser av införandet av mål- och 
resultatstyrning. Det bör dock tilläggas att det säkert kan ha 
funnits en del positiva effekter av införandet av styrmodellen. 
Exempelvis kan det lokala friutrymmet för hur målen ska nås ha 
bidragit till ökade möjligheter för pedagogisk utveckling och 
förnyelse i och med att detaljregleringen avskaffades. Jag tror 
dock att de negativa effekterna överväger de positiva. 

Bristande implementering 

En viktig förutsättning för att styrning med mål ska fungera är 
att målen anses tydliga och att samtliga aktörer tolkar dem lika. 
Detta i sin tur kräver en bra implementering. Detta misslyckades 
staten med när det nya styrsystemet infördes. 

De nya läroplanerna för grund- och gymnasieskolan innebar, 
som nämnts ovan att staten satte upp mål för skolan, medan 
skolhuvudmännen fick stor frihet att själva finna vägar för att nå 
dem. En följd av detta blev att varje huvudman/skola själva fick 
upprätta en lokal arbetsplan som skulle ange hur skolan tänkte 
arbeta för att nå målen. Staten (via Skolverket) avstod mycket 
medvetet från att lägga sig i detta arbete. Detta eftersom ansvar-
fördelningen numera tydligt skulle vara att staten satte upp mål 
och ramar för verksamheten, men vägen dit, det vill säga hur 
målen skulle nås, överlämnats till huvudmän och skolor. 

I en statlig utredning från 2007 kunde konsteras att systemet 
med mål- och resultatstyrning haft många problem sedan star-
ten.3 Utredaren kunde konstarera att ett grundläggande problem 
                                                                               
2 Ett resultatorienterat uppföljningssystem för skolsektorn, Ds 1991:43, 
Utbildningsdepartementet. 
3 Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan. SOU 2007:28. 
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var att styrsystemet inte hade förståtts av lärarna och skolledarna 
som skulle arbeta med det. Frånvaron av tydlighet och enhetlig-
het i statens budskap till den lokala nivån bedömdes ha bidragit 
till att lärarna varit hänvisade till egna lösningar i sitt lokala 
planeringsarbete. Utredaren menade därför att statens insatser 
att implementera de det nya målsystemet brustit. Konsekvensen 
av detta blev framväxten av en djungel av lokala läro- och kurs-
planer med lokalt varierande mål och ambitioner. Detta är enligt 
min bedömning ingen bra förutsättning för att nå ambitionerna 
om en likvärdig utbildning. 

Resurserna till skolan 

Ett annat kriterium för att mål- och resultatstyrningen ska fun-
gera ändamålsenligt torde vara att den lokala nivån (skolhuvud-
männen i detta fall) har handlingsutrymme att ta beslut så att 
målen med verksamheten kan uppnås. Kommunernas hand-
lingsutrymme för att åstadkomma nödvändiga förändringar och 
utveckling av skolan skiljer sig dock åt. Givet målet om en natio-
nellt likvärdig skola är detta inte gynnsamt. 

Resurstilldelning och resursfördelning är i grunden en poli-
tisk fråga. Skolan har dock, enligt skollagen, ett kompensatoriskt 
uppdrag som går ut på att utjämna skillnader mellan olika elev-
grupper så att likvärdigheten i utbildningen uppnås. Det anges 
även i läroplanen att hänsyn ska tas till elevernas olika förutsätt-
ningar och behov för att uppnå skolans mål. Detta är i mångt 
och mycket, enligt min uppfattning, en resursfråga som visserli-
gen inte enbart handlar om mängden resurser utan även om hur 
resurserna används. 

Enligt en rapport från Skolverket fördelar visserligen kommu-
nerna, i de allra flesta fall, resurserna olika mellan skolorna efter 
hänsyn taget till bland annat elevsammansättningen.4 Men rap-
porten visar också att denna differentiering är allt för försiktig. 

                                                                               
4 Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov? Rapport 330. Skol-
verket, 2009. 
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Innan mål- och resultatstyrnigen infördes styrdes resurstill-
delningen till skolan och resursfördelningen mellan skolenheter 
via den statliga bidragsgivningen. Vad resurserna skulle använ-
das till var också i hög grad detaljstyrt. Möjligheten att tilldela 
resurser till skolan har sannolikt blivit tuffare för kommunerna 
efter att de specialdestinerade statsbidragen avskaffats och alla 
pengar hamnat i den ”generella påsen”. Skolan ska numera slåss 
om resurserna med andra verksamheter som kommunerna an-
svarar för såsom äldreomsorg, kultur etc. På grund av olika 
strukturella förutsättningar, såsom demografi, skattekraft etc. 
skiljer sig sannolikt handlingsutrymmet åt mellan kommuner. 
Vissa kommuner har stort handlingsutrymme, medan mindre 
kommuner sannolikt inte har samma handlingsutrymme.  

Statskontoret har i en rapport studerat om resurserna till sko-
lan förändrats sedan de specialdestinerade statsbidragen till 
skolan avskaffades i början på 1990-talet, det vill säga en av kon-
sekvenserna av den nya styrmodellen – mål- och resultatstyr-
ningen.5 Enligt rapporten har det varit en viss variation över tid i 
lärartäthet (den mest kostsamma resursen i skolan) och kostnad 
per elev, men dessa två resursmått är idag på samma nivå som i 
början av 90-talet. I rapporten konstateras dock att den ökade 
spridningen i studieresultat samtidigt som resursfördelningen 
varit relativt begränsade antyder att kommunerna inte lyckas 
med skolans kompensatoriska uppdrag. 

Svårt att mäta måluppfyllelsen/resultatet 

Det finns de som menar att man på skolområdet egentligen 
enbart bör tala om målstyrning eftersom någon resultatstyrning 
aldrig infördes.6 En fungerande mål- och resultatstyrning kräver 
att resultaten går att följa upp och utvärdera. Utan kunskap om 
tillståndet i skolan går det heller inte att sätta in rätt åtgärder om 

                                                                               
5 Resurserna i skolan. Statskontoret, 2013:10. 
6 Barnexperimentet, svensk skola i fritt fall. Per Kornhall, Leopard förlag 
2013. 
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så skulle behövas. Jag menar att det är svårt att mäta om målen 
för skolverksamheten nås. 

Betygsinflation är naturligtvis inte en direkt konsekvens av 
mål- och resultatstyrningen. Men eftersom de styrdokument 
som infördes för att möta den nya styrmodellen var så otydliga 
gav det upphov till lokala läro- och kursplaner. I mängden av 
olika läro- och kursplaner fanns sannolikt även stora skillnader i 
kunskapskraven dem emellan som kom till uttryck i olika lokala 
betygskriterier. Det bör nämnas att Skolverket har tagit fram 
både allmänna råd om betygssättning och publicerat annat stöd-
material på webben. Men detta har inte nått fram till lärarna i 
tillräcklig utsträckning. Dessutom visade en granskning från 
Riksrevisionen att det statliga stödet inte upplevs tillräckligt.7 
Detta menar jag att har bidragit till att betygsinflationen delvis är 
en indirekt konsekvens av mål- och resultatstyrningen.8 Mot 
bakgrund av variationen i lokala betygskriterier och betygsinfla-
tion, går det knappast att utvärdera skolans måluppfyllelse på ett 
trovärdigt sätt. 

Vidare, menar jag, att när man studerar Utbildningsdeparte-
mentets promemoria om utformningen av det nationella upp-
följningssystemet för skolsektorn är mitt intryck att det är myck-
et fokus på att samla in diverse information om kostnader och 
organisation, det vill säga förutsättningar för skolverksamheten. 
Men det är lite fokus på utfall, det vill säga resultat. Denna iakt-
tagelse ligger i linje med den kritik som OECD framfört i en 
rapport om det svenska uppföljnings- och utvärderingssystemet.9 
OECD menade att vi i Sverige i allt för hög grad förlitar oss på 
endast betygsresultat som utfallsmått. Vilket återigen är särskilt 
problematiskt mot bakgrunden med lokala betygskriterier och 
betygsinflation. Visserligen kan betygen kompletteras med resul-
                                                                               
7 Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en 
likvärdig betygssättning i grundskolan. Riksrevisionen, RiR 2011:23. 
8 En annan stor bidragande orsak till betygsinflationen är den konkurrens 
som valfrihets- och friskolereformen inneburit. 
9 OECD Reviews of evaluation and assessment in education – Sweden, OECD 
February 2011. 
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tat på olika nationella prov, men även dessa har forskare och 
skolmyndigheterna visat att de lider av samma problem som 
betygen. Dessutom fångar de nationella proven endast in delar 
av kursplanen i de ämnen där de finns. De ger således inget full-
ständigt mått på måluppfyllelsen. 

Dessutom fanns betyg (om det nu är ett bra sätt att mäta mål-
uppfyllelsen på) initialt enbart från och med grundskolans 
årskurs 8. Det innebar att för grundskolans årskurs 1-7 inte 
fanns några utvärderingsbara resultat att följa upp på nationell 
nivå.10 

Konflikt mellan nationella och lokala mål 

Det uppstår inte sällan en konflikt mellan nationella mål och 
lokala mål/ambitioner. Jag anser att detta kan komma att leda till 
målstyrningen inte fungerar som avsett. Ett exempel på detta kan 
ses genom att många huvudmän tycks vara nöjda med att 80 
procent av eleverna har en gymnasiebehörighet, medan de na-
tionella målen tydligt anger att alla elever ska få det stöd de be-
höver för att klara godkänt i alla ämnen (och därmed behörig-
het). 

Det kan till och med vara så att Skolverket förstärkt denna ut-
veckling genom sina uppföljningsrapporter där kommunerna 
rankas utifrån olika resurs- och resultatindikatorer. Huvudmän-
nen/kommunerna jämförs således med andra kommuner och 
nöjer sig med att de relativt dessa ligger bra till. Utan att reflekte-
ra hur de lever upp till de nationella målen. 

Två forskare har uppmärksammat problemen med kommu-
nala rankingar.11 Forskarna menar att så kallade öppna jämförel-
ser visserligen kan vara bra eftersom de kan uppmuntra till ett 
lärande, förbättrad konkurrens och ett erfarenhetsutbyte som 
kan leda till en positiv utveckling av verksamheterna. Men, me-
                                                                               
10 Sedan vårterminen 2012 ges betyg från och med årskurs 6 i grundskolan. 
11 Rankning dåligt verktyg för kommunal utveckling. DN-debatt 16/5-2013, 
http://www.dn.se/debatt/rankning-daligt-verktyg-for-kommunal-
utveckling/ 
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nar forskarna, då krävs att mätningarna är av hög kvalitet och 
mäter det som är avsikten att mäta. Problemen på till exempel 
skolområdet är att det är svårt att mäta kvalitet/resultat/-
måluppfyllelse. Istället försöker de som gör dessa öppna jäm-
förelser mäta detta genom olika indikatorer, såsom lärartäthet 
eller betyg per satsad krona. Det finns då risk att fokus förskjuts 
från faktisk kvalitet till de olika indikatorerna som på ett mindre 
bra sätt mäter kvalitet. Detta kan leda till att ansvariga styr sin 
verksamhet mot det som faktiskt går att mäta. Detta riskerar i sin 
tur att medföra att fokus förskjuts från att nå målen till att enbart 
styra mot att anpassa sig till olika mätinstrument på bekostnad 
av att utveckla verksamheten så att de faktiska målen nås. På 
skolområdet fångar ofta dessa rankingar mer var de som går i 
skolan har det bäst, snarare än var den bästa skolan finns. Många 
av målsättningarna med skolan handlar dessutom om sådant 
som är mer komplicerat att mäta, såsom att forma demokratiska 
medborgare. 

Slutsatser 
Jag gör bedömningen att införandet av mål- och resultatstyrning 
har varit en bidragande orsak till den utveckling i skolan som vi 
sett under slutet av 1990-talet och framåt. Jag anser dock att det 
inte kan reduceras till ett implementeringsproblem utan snarare 
till ett modellproblem. 

För att mål- och resultatstyrningen ska fungera effektivt krävs 
att vissa villkor är uppfyllda. Det första villkoret torde vara att 
målen är tydliga så att alla inser åt vilket håll verksamheten ska 
utvecklas. Ett mål- och resultatstyrt system kräver också att må-
len är uppföljningsbara i sin karaktär, att de kontinuerligt följs 
upp såväl lokalt som nationellt och att ansvariga snabbt sätter in 
åtgärder där så behövs. Det krävs även att ansvar och befogenhe-
ter går hand i hand och att det finns ett handlingsutrymme på 
den lokala nivån. 

Bristande tydlighet och implementering från staten bidrog till 
att de nationella styrdokumenten såsom läroplanen inte slog 
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igenom när mål- och resultatstyrningen infördes på 1990-talet. 
Således var målen inte tydliga och enhetliga över hela riket. Istäl-
let skedde en framväxt av lokala tolkningar av läro- och kurspla-
ner. De olika lokala kursplanerna och betygskriterier har sanno-
likt bidragit till stora kvalitetsskillnader i utbildningen och där-
med med minskad likvärdighet som många utvärderingar av 
skolan visat på har skett under knappt två decennier. Eftersom 
staten inte heller förmått att utveckla tillförlitliga resultatmått för 
skolverksamheten har den negativa utvecklingen fått fortgå un-
der allt för lång tid.  

Detta reella handlingsutrymme finns inte alltid på den lokala 
nivån eftersom huvudmännen inte sällan har väldigt olika förut-
sättningar. Som jag beskrivit ovan förändrades den finansiella 
styrningen av skolan under 1990-talet i och med mål- och resul-
tatstyrningens iförande. Om det är så att de slopade sektorsbi-
dragen till skolan medfört att det lokala handlingsutrymmet för 
att nå målen skiljer sig så mycket åt mellan kommuner och hu-
vudmän på grund av olika ekonomiska förutsättningar, så har 
även detta bidragit till att minska likvärdigheten i utbildningen. 

Regeringen har sedan 2006 vidtagit flera åtgärder för att för-
söka komma till rätta med problemen. Ur ett mål- och resultat-
styrningsperspektiv är några av de viktigaste reformerna tydliga-
re läro- och kursplaner, betyg i tidigare åldrar och nationella 
prov i flera ämnen.12 Vid sidan av detta har även regeringen för-
stärkt den statliga tillsynen och försett Skolinspektionen med 
mer resurser och sanktionsmöjligheter att ta till när lagar och 
andra regler inte efterlevs. Men är detta tillräckligt? 

Jag tillhör den skaran av människor som anser att man bör 
överväga lämpligheten i att styra ett område som skolan med ett 
mål- och resultatbaserat system. Jag tror att man bör överväga en 
högre grad av detaljstyrning från centralt håll för att nå målet om 
en likvärdig utbildning där alla elever ges förutsättningar att nå 
målen. Många av de reformer som trätt i kraft främst efter 2011 
med bland annat ny skollag, skärpta behörighetsregler och nya 
                                                                               
12 Givet att betyg och nationella prov är bra mått på skolans måluppfyllelse. 
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mer innehållsligt preciserade läro- och kursplaner och ny lärar-
utbildning kan ses som en viss tillbakagång till ökat statligt styr-
ning av skolan.  

 
Jesper Antelius är nationalekonom och tidigare undervisningsråd 
vid Statens skolverk. Han är anställd vid Riksrevisionen sedan 2007. 
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Myndigheters ledningsformer 

Margaretha Edman Bojéus och Carin Rytoft Drangel 
 

Under de senaste åren har vi som revisorer inom statlig verk-
samhet noterat att vissa myndigheter under regeringen har led-
ningsformen styrelser och andra inte. Vi har då och då funderat 
på vad det är som styr valet av ledningsform men vi har inte 
funnit någon klar logik. Som exempel har Försvarsmakten ingen 
styrelse, men däremot Operahögskolan. Konstnärsnämnden har 
en styrelse, men inte Försäkringskassan.  

Vi har också noterat att ett flertal enrådighetsmyndigheter 
har insynsråd – både stora och små myndigheter.  

Vi undrar därför: Vad ligger bakom valet av ledningsformen? 
Hur många myndigheter har styrelse och vad är anledningen till 
detta? Varför har enbart vissa enrådighetsmyndigheter insynsråd 
och andra inte?  

Ledningsformer: hur ser det ut? 
Enligt 3 § myndighetsförordningen (2007:515) leds en myndighet 
av en myndighetschef (enrådighetsmyndighet), en styrelse (styrel-
semyndighet) eller av en nämnd (nämndmyndighet). Myndighe-
tens ledningsform anges i myndighetens instruktion eller i någon 
annan författning. Av förordningens 9-18 §§ framgår vilka sär-
skilda bestämmelser som gäller för respektive ledningsform. 

Universitet och högskolor har ingen instruktion utan styrs 
istället av högskolelag (1992:1434) och högskoleförordning 
(1993:100). Enligt 2 kap. 1 § högskoleförordningen ska styrelsen 
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för en högskola bestå av ordföranden och högst 14 andra leda-
möter. Anledningen till det stora antalet ledamöter är att lärarna 
har rätt att vara representerade med 3 ledamöter och studenter-
na har rätt att vara representerade med 3 ledamöter.  

Av de 240 till Riksrevisionen inlämnade årsredovisningarna 
för regeringsmyndigheter 2012, framgår det att 147 av dessa är 
enrådighetsmyndigheter, 78 är styrelsemyndigheter, 13 är 
nämndmyndigheter och 2 myndigheter har annan styrelseform. 
Dessa 2 myndigheter är Riksbanken där ledningen utgörs av 
direktionen och Arbetsdomstolen där det är domstolen som är 
myndighetens ledning.  

Av de 78 styrelsemyndigheterna är 35 universitet eller hög-
skolor. Samtliga dessa har styrelse. Det är stor spännvidd mellan 
universitet och högskolors storlek. Lunds universitet är det störs-
ta lärosätet med en anslagstilldelning på 4 090 miljoner kronor 
och 7 215 anställda och 28 292 studenter. Operahögskolan är den 
minsta med en anslagstilldelning på 23 miljoner kronor och 39 
anställda samt 38 studenter. Antalet styrelseledamöter gäller 
oavsett högskolans omfattning, vilket gör att även Operahög-
skolan har en styrelse om 14 ledamöter.  

Det är 43 myndigheter, exklusive universitet och högskolor, 
som har styrelse. De övriga styrelsemyndigheter varierar också 
mycket i storlek, från Arbetsförmedlingen med en anslagstilldel-
ning för sin egen förvaltning på 7 185 miljoner kronor samt 
56 957 miljoner kronor avseende transfereringsverksamheten 
och 12 661 anställda till Myndigheten för vårdanalys med en 
anslagstilldelning för sin egen förvaltning på 27 miljoner kronor 
för 2012 och 11 anställda. 

Av de 13 nämndmyndigheterna så tillhör 7 etikprövnings-
nämnder utbildningsdepartementets myndigheter. Anslagstill-
delningen för etikprövningsnämnderna varierar mellan 3 och 10 
miljoner kronor. Etikprövningsnämnderna har ingen egen an-
ställd personal utan de administrativa tjänsterna erhålls från 
respektive värdmyndighet.   
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Övriga nämndmyndigheter är relativt små myndigheter med 
en anslagstilldelning för den egna förvaltningen mellan 0 och 27 
miljoner kronor och de har också få anställda.  

De flesta myndigheter är enrådighetsmyndigheter. Storleken på 
enrådighetsmyndigheterna varierar stort. Allt från Försäkrings-
kassan, Centrala studiestödsnämnden och Trafikverket till de små 
myndigheterna Myndigheten för kulturanalys, Statens va-nämnd 
och Finanspolitiska rådet. Anslagstilldelningen och antalet anställda 
varierar från Försäkringskassans anslagstilldelning för den egna 
förvaltningen på 7 835 miljoner kronor samt 182 696 miljoner kro-
nor avseende transfereringsverksamheten och 13 000 anställda till 
Finanspolitiska rådets anslagstilldelning för den egna verksamheten 
på 9 miljoner kronor och rådets 5 anställda.  

Fortsatta svårigheter att förstå logiken 
Det finns förstås en lång förhistoria inom detta område som vi 
inte har utrymme att gå in på här. Vi vill ändå peka på den rap-
port där Riksrevisionen 2007 granskade den tidigare lednings-
formen styrelser med fullt ansvar (2007:25).1 Enligt rapporten 
var regeringens kriterier för val av ledningsformen styrelser med 
fullt ansvar att myndigheten arbetade under affärsliknande för-
hållanden, hade stort finansiellt ansvar, i hög grad berörde en-
skilda personers integritet eller var forsknings- eller kulturmyn-
dighet. Av Riksrevisionens rapport framgår dock att kriterierna 
för val av ledningsform var otydliga och borde ha preciserats. 

Vad har hänt med de myndigheter som Riksrevisionen grans-
kade och som hade formen styrelse med fullt ansvar? Av de 20 
myndigheter med den ledningsformen som Riksrevisionen i sin 
rapport granskade har två myndigheter gått samman, fem myn-

                                                                               
1 I samband med att verksförordningen (1995:1322) upphörde och myndig-
hetsförordningen trädde i kraft den 1 januari 2008 försvann den lednings-
formen. Styrelser med fullt ansvar kommer därefter att benämnas styrelse-
myndigheter och det finns därigenom enbart en typ av styrelsemyndigheter 
och där tidigare styrelser med begränsat ansvar s.k. lekmannastyrelser kom 
att avvecklas och omvandlas till annan ledningsform. 
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digheter har lagts ner och verksamhet har flyttat över till andra 
myndigheter. Ytterligare en myndighet läggs ner den sista de-
cember 2013.  

Fyra av de granskade myndigheterna fick inte lednings-
formen styrelsemyndighet utan är tilldelade ledningsformen en-
rådighetsmyndighet. Två av dessa myndigheter är mycket stora 
myndigheter som torde uppfylla regeringen kriterier för led-
ningsformen styrelsemyndigheter: Försäkringskassan (som till 
en början var styrelsemyndighet men som därefter blivit en-
rådighetsmyndighet); och Fortifikationsverket. 

Det var vid införandet av myndighetsförordningen den 1 ja-
nuari 2008 svårt för en utomstående att förstå varför vissa myn-
digheter inte fick ledningsformen styrelse utan blev enrådig-
hetsmyndigheter. Flera av de myndigheter som blev enrådighets-
myndigheter passar in i regeringens kriterier för val av styrelse 
som ledningsform.  

Svårigheterna att förstå kvarstår. Statens fastighetsverk är en 
styrelsemyndighet medan Fortifikationsverket är en enrådighets-
myndighet utan insynsråd, trots att Fortifikationsverket är en av 
Sveriges största fastighetsägare. Varför ledningsformen skiljer sig 
åt mellan dessa två myndigheter är svårt att förstå då båda är 
stora myndigheter med affärsliknande verksamhet och stor för-
mögenhetsmassa i form av fastigheter. Regeringens utredare 
Ingemar Skogö föreslår i Försvarsfastighetsutredningen att Forti-
fikationsverket och Statens fastighetsverk slås samman till en 
myndighet och att regeringen skyndsamt påbörjar arbetet med 
sammanslagningen. Kommer då den nya myndigheten att få led-
ningsformen styrelsemyndighet eller bli en enrådighetsmyn-
dighet? 

Samtliga universitet och högskolor har styrelsen som består 
av 14-15 personer. En fundering är varför Operahögskolans 
styrelse behöver bestå av så många ledamöter då verksamheten 
är relativ begränsad till skillnad från den som sker vid de stora 
universiteten. Vår erfarenhet är att det vid universitetens och 
högskolornas styrelsemöte deltar ytterligare personer som enbart 
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lyssnar och vilket gör att det ofta sitter ca 20 personer i styrelse-
rummet. Det blir lätt mera en föreläsning än en diskussion vid 
dessa möten. En annan fundering är vad som är en optimal stor-
lek på en styrelse för att få igång fruktbara diskussioner och bra 
beslutsklimat.  

Vad har regeringen sagt? 
I regeringens skrift Effektiv styrelse, vägledning för statliga myn-
dighetsstyrelser2 framgår att kriterierna för ledningsformen delvis 
har fått ett annat innehåll från och med 2008. Utgångspunkten 
för valet av ledningsform är på hög nivå verksamhetens art och 
politiska prioriteringar. Till detta kommer även regeringens behov 
av att styra på ett visst sätt. Viktiga kriterier är även myndighets-
utövning både mot enskilda och företag och kommuner, att myn-
digheten har ett stort finansiellt ansvar och har en komplex karak-
tär samt berör flera samhällsområden. Regeringens styrning sker 
då i form av att regeringen utser både myndighetschefen och sty-
relseledamöterna. Regeringen ger dock styrelsemyndigheterna en 
större frihet och handlingsutrymme för strategiska val. Den 
största friheten har universitet och högskolor där rektor utses av 
regeringen efter förslag från respektive styrelse. 

I skriften Ledamot av insynsråd3 framgår det också att val av 
ledningsformen enrådighetsmyndigheter görs när regeringen vill 
styra myndigheten mer direkt och där de politiska besluten mås-
te genomföras utan förhalning. Verksamheten kan till exempel 
vara i hög grad styrd av lag, omfatta oberoende och opartiska 
myndighetsutövning eller medföra begränsat finansiellt ansvar. 
Myndigheten leds av en chef som inför regeringen ensam bär 
ansvaret för myndighetens verksamhet.  

Regeringen kan även utse ett insynsråd kopplat till enrådig-
hetsmyndigheten. Insynsrådets ledamöter utses av regeringen 
och fungerar som ett rådgivande organ åt myndighetschefen 
                                                                               
2 Effektiv styrelse, vägledning för statliga myndighetsstyrelser, Regeringskans-
liet 2008. 
3 Ledamot av insynsråd, Regeringskansliet 2008. 
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samt ska utöva insyn i verksamheten. Insynsråd kan exempelvis 
utses om myndighetens verksamhet är av sådan karaktär att 
insyn bedöms angelägen och om kunskap och unik kompetens 
på detta sätt kan tillföras. Behovet av en förstärkt ledning är litet 
eftersom verksamheten inte är alltför komplex eller att myndig-
hetens ledningsfunktioner i övrigt innehåller nödvändig kompe-
tens för löpande verksamhet och utvecklingsbehov. Lednings-
formen tillgodoser också genom insynsrådet behovet av demo-
kratisk insyn och medborgerligt inflytande. 

I nämndmyndigheterna är det nämnden som är myndighe-
tens ledning. Ledningsformen används främst då myndigheten 
har ett begränsat ansvar och ansvarsområde, myndigheten är 
liten och ärendehanteringen fordrar kollektiv beslutsform. 

I skriften Effektiv styrelse, vägledning för statliga myndighets-
styrelser återfinns nedanstående schematiska översikt där en 
jämförelse görs mellan valet av olika myndighetsformer. 

 Styrelsemyndighet Enrådighetsmyndighet 
med Insysnråd 

Nämnd, råd 

Allmänna kriterier 
för val av lednings-
form 

Stort finansiellt 
eller självständigt 
ansvar, affärsverk 

Direkt och tydlig 
styrning, snabbt ge-
nomslag av politiska 
beslut 

Verksamhet 
med viss be-
stämd uppgift, 
liten organisa-
tion 

Ansvarig inför 
regeringen 

Styrelsen Myndighetschefen Nämnden/rådet 

Styrelsen och 
insynsrådets roll 

Svara för helheten Utöva demokratisk 
insyn i verksamheten, 
kunna vara rådgivande 

Svara för 
helheten 

Styrelseärenden 
och ärenden i 
Insynsrådet 

Strategiska frågor, 
centrala ekonomis-
ka frågor och övrigt 
som inte delegerats 

Verksamhetsinforma-
tion 

Strategiska 
frågor, centrala 
ekonomiska 
frågor, verk-
samhetsbeslut 
och övrigt som 
inte delegerats 

Delegering till 
myndighetschef 
och kanslichef 

Vanligen verksam-
hetsfrågor och 
löpande ärenden 

- Vanligen 
administrativa 
frågor och vissa 
löpande ärenden 
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Alla frågetecken rätas dock inte ut av regeringens vägledning. 
Valet av ledningsformen enrådighetsmyndighet styrs (sägs det) 
bland annat av att behovet av en förstärkt ledning är litet, efter-
som verksamheten inte är alltför komplex eller att myndighetens 
ledningsfunktioner i övrigt innehåller nödvändig kompetens för 
löpande verksamhet och utvecklingsbehov. Försvarsmakten är 
en enrådighetsmyndighet och har en komplex verksamhet och 
som utomstående betraktare kan man undra varför det inte finns 
en styrelse. Kanske är det för att regeringen utser flera av de 
ledande befattningshavarna i Försvarsmakten och kanske där-
med menar att behovet av styrning är tillgodosett.  

När det gäller Myndigheten för vårdanalys, som startade 2011 
och har 11 anställda samt en styrelse om 4 personer, kan vi und-
ra varför denna myndighet fick ledningsformen styrelse, trots att 
den har få anställda och relativt begränsad verksamhet och an-
slagstilldelning. 

När regeringen byter ledningsform för  
myndigheter 
Regeringen ändrar ibland myndigheternas ledningsform. Orsa-
kerna till ändrad ledningsform kan vara flera. Det kan vara att 
regeringen vill styra mer direkt, och då byter regeringen led-
ningsform från styrelsemyndighet till enrådighetsmyndighet och 
då oftast med insynsråd. Det kan också vara att regeringen inte 
är helt nöjd med ledningen i en enrådighetsmyndighet och då 
byter ledningsform till styrelsemyndighet för att lägga ansvaret 
på en styrelse. I några fall där byte av ledningsform genomförts 
kan vi uppleva att det har varit stora problem i myndighetens 
ledning. Ibland har även kritiken av myndighetens verksamhet 
varit hård i massmedia samt att Riksrevisionen har lämnat revi-
sionsrapporter eller modifierade revisionsberättelser, dvs. allvar-
lig kritik. Nedan följer några exempel på myndigheter där reger-
ingen har ändrat ledningsformen.  
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Försäkringskassan 

Försäkringskassan hade under budgetåret 2012 en anslagstilldel-
ning för den egna förvaltningen på 7 835 miljoner kronor samt 
182 696 miljoner kronor avseende transfereringsverksamheten 
och cirka 13 000 anställda. Försäkringskassan bildades 1 januari 
2005 genom en sammanslagning av Riksförsäkringsverket och 
de allmänna försäkringskassorna. Försäkringskassan fick då led-
ningsformen styrelse med fullt ansvar och fortsatte som styrel-
semyndighet i samband med inrättandet av myndighetsförord-
ningen 2008. Försäkringskassan är dock sedan den 1 januari 
2011 en enrådighetsmyndighet med insynsråd. Regeringens 
motivering till ändringen är att en ledning i form av enrådighets-
myndighet med insynsråd stärker den operativa ledningens 
ansvar i det fortsatta utvecklingsarbetet som pågår inom Försäk-
ringskassan. 

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 

Sida hade under budgetåret 2012 en anslagstilldelning för den 
egna förvaltningen på 936 miljoner kronor samt 28 396 miljoner 
kronor avseende transfereringsverksamheten och 730 anställda 
varav 160 av Sida utsända utomlands. Sida var innan myndighets-
förordningen trädde i kraft den 1 januari 2008 en styrelsemyndig-
het med begränsat ansvar. I samband med införandet av myndig-
hetsförordningen så erhöll Sida ledningsformen enrådighetsmyn-
dighet med insynsråd. Regeringen ändrade ledningsformen till 
styrelsemyndighet den 16 augusti 2010 och insynsrådet avveckla-
des samtidigt. Skälen till att organisera om Sidas ledning var enligt 
regeringens pressmeddelande den 1 juli att ”säkerställa att Sida 
kommer till rätta med de uppmärksammande verksamhetsmässi-
ga, ekonomiska och organisatoriska bristerna”. ”Det handlar bl.a. 
om intern styrning och kontroll och nödvändiga organisatoriska 
förändringar för att bättre kunna få ekonomin i balans. Syftet är 
att stärka Sidas förmåga att genomföra sitt uppdrag mot bakgrund 
av regeringens prioriteringar och de biståndspolitiska målen.” 
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Regeringen avslutade samtidigt förordnandet av den dåva-
rande generaldirektören. Skälet till byte av generaldirektör moti-
verade regeringen med att Sidas ledning inte kommit till rätta 
med de uppmärksammande verksamhetsmässiga, ekonomiska 
och organisatoriska bristerna i myndigheten. Regeringen beslu-
tade om ovanstående åtgärder för att säkerställa en effektiv och 
ändamålsenlig myndighet.  

Under åren 2008 och 2009 riktade Riksrevisionen skarp kritik 
mot bristande kontroll av biståndsmedlen samt de ekonomiska 
och organisatoriska bristerna. I revisionsberättelsen för årsredo-
visningen avseende räkenskapsåret 2008 lämnade Riksrevisionen 
följande invändning:  

Riksrevisionens bedömning är att Sida inte på ett tillfreds-
ställande sätt har tillämpat sin valda metod att använda revi-
sioner och granskningar som kontrollmetod avseende bistånds-
givning. Sida upplyser inte om denna brist i sitt uttalande om 
den interna styrningen och kontrollen. 

I revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009 lämnade Riks-
revisionen följande upplysning:  

Som framgår av årsredovisningen har Sida brister i den interna 
styrningen och kontrollen avseende bland annat revision som 
kontrollmetod samt budgetering och uppföljning av förvalt-
ningsanslaget. Bristerna har beskrivits i avsnittet om intern styr-
ning och kontroll (sid. 67-70), men framgår även av årsredo-
visningen i övrigt. 

Skogsstyrelsen 

Skogsstyrelsen hade under budgetåret 2012 en anslagstilldelning 
för den egna verksamheten på 372 miljoner kronor, kostnader 
för intrångsersättningar och civilrättsliga avtal på naturvårdsom-
rådet 174 miljoner kronor samt 55 miljoner kronor avseende 
transfereringsverksamheten och 939 anställda. 
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Skogsstyrelsen fick sin nuvarande form 2006 efter en sam-
manslagning av skogsvårdsorganisationens 11 myndigheter och 
den dåvarande Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen var innan myn-
dighetsförordningen trädde i kraft en styrelsemyndighet med 
begränsat ansvar. Skogsstyrelsen fick ledningsformen styrelse-
myndighet vid införandet av myndighetsförordningen. Under 
räkenskapsåret 2008 riktade Riksrevisionen skarp kritik mot 
Skogsstyrelsen. I revisionsberättelsen för årsredovisningen avse-
ende räkenskapsåret 2007 lämnade Riksrevisionen invändning 
mot ledningens förvaltning och mot årsredovisningen. Myndig-
hetens interna styrning och kontroll uppvisade betydande bris-
ter, vilket gjorde att årsredovisningen inte gav en rättvisande bild 
av verksamheten. 

Regeringen avslutade den 4 september 2008 förordnandet av 
den dåvarande generaldirektören samtidigt som en ny tillfällig 
generaldirektör utsågs. Regeringen skriver i pressmeddelandet 
att den nya generaldirektören kommer att tillföra Skogsstyrelsen 
en god kompetens och en stor erfarenhet av myndighetsledning 
samt är väl lämpad att åtgärda de brister som finns i Skogsstyrel-
sens ekonomi.  

Revisionens roll 
Kan Riksrevisionens iakttagelser ha påverkat att ovanstående 
myndigheter fått en ny ledningsform? Det framgår tydligast 
avseende Skogsstyrelsen att regeringen har tagit fasta på en bety-
dande kritik som Riksrevisionen framförde i revisionsberättelsen 
för räkenskapsåret 2007.  

I Skogsstyrelsen är myndighetens ledning styrelsen. Den nya 
styrelsen tillsattes den 1 januari 2008 i samband med att myn-
dighetsförordningen infördes. Regeringen valde den 4 september 
att enbart avsluta förordnandet av den dåvarande generaldirek-
tören och inte förordnandet av styrelseledamöterna. Detta trots 
att myndigheten leds av styrelsen. Ett motiv till att inte entlediga 
de nya styrelseledamöterna torde vara att de tillsattes den 1 janu-
ari 2008 och kritiken riktas mot räkenskapsåret 2007 då Skogs-
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styrelsen hade en styrelse med begränsat ansvar och det var såle-
des generaldirektören som var ansvarig för ledningen av myn-
digheten. 

Den kritik som Riksrevisionen riktat mot Sida under flera år 
torde ha legat till grund för att entlediga den dåvarande general-
direktören och även byte av ledningsform från enrådighetsmyn-
dighet med insynsråd till styrelsemyndighet. Regeringen har bytt 
ledningsform för Sida tre gånger på fyra år, från 2007 till 2010. 
Först var Sida en styrelsemyndighet med begränsat ansvar, i 
samband med att myndighetsförordningen infördes den 1 janua-
ri 2008 blev Sida en enrådighetsmyndighet med insynsråd och 
sedan den 16 augusti 2010 är Sida en styrelsemyndighet. Sida har 
under tiden haft stora problem i sin organisation avseende den 
interna styrningen och kontrollen både avseende revision som 
kontrollmetod och budgetering och uppföljning av sitt eget an-
slag för förvaltningen. Det kan dock inte ha varit helt enkelt ur 
Sidas perspektiv att också byta ledningsform så många gånger 
under en så kort tid. 

För Försäkringskassan har Riksrevisionen inte lämnat någon 
allvarlig kritik under åren sedan 2005 då Försäkringskassan 
bildades genom en sammanslagning av Riksförsäkringsverket 
och de allmänna försäkringskassorna. Byte av ledningsform från 
styrelsemyndighet till enrådighetmyndighet med insynsråd är 
enligt regeringen för att stärka den operativa ledningens ansvar i 
det fortsatta utvecklingsarbetet som pågår inom myndigheten.  

Två myndigheter erhöll en revisionsberättelse med avvikande 
mening för räkenskapsår 2011, dvs. allvarlig kritik. Det var Sa-
meskolsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten. Vad vi 
känner till har det inte lett till någon förändring av myndighe-
ternas ledning. Havs- och vattenmyndigheten startades under 
året 2011 som enrådighetsmyndighet med insynsråd. Same-
skolsstyrelsen har en styrelse sedan myndighetsförordningen 
infördes. 

Varför blev SIDA som hade en styrelse med begränsat ansvar 
innan 2008 en enrådighetsmyndighet med insynsråd när Skogs-



 
 
M A R G A R E T A  E D M A N  B O J É U S  &  C A R I N  R Y T O F T  D R A N G E L  

 70 

styrelsen, som också hade en styrelse med begränsat ansvar, blev 
en styrelsemyndighet? Varför har Riksrevisionens allvarliga 
iakttagelser avseende Havs- och vattenmyndigheten och Sam-
skolestyrelsen inte lett till någon förändring i ledningen? 

Vad händer styrelseledamöter i statliga myndighetsstyrelser 
när myndigheten inte uppfyller regeringens krav? I vissa fall får 
generaldirektören avgå men styrelseledamöterna sitter kvar. 
Finns det exempel på att styrelsen fått gå men generaldirektören 
fått sitta kvar?  

Kan medias granskning påverka? 
Regeringen entledigade Tillväxtverkets generaldirektör i augusti 
2012 efter att Tillväxtverket fått hård kritik sedan Dagens Nyhe-
ter (DN) avslöjade att verket spenderat miljoner av skattebeta-
larnas pengar på frikostiga bjudningar för personalen, bland 
annat en omtalad middag på Grand Hôtel i Stockholm. DN:s 
granskning visade att Tillväxtverket sedan 2010 lagt 7,5 miljoner 
kronor på interna seminarier och representation, samt ytterliga-
re 9 miljoner kronor på internutbildning och konferenser, inte 
sällan kombinerat med dyra middagar på fina restauranger. 

Näringsministern angav i pressmeddelande att den verksam-
het som Tillväxtverket ansvarar för är oerhört viktig och för att 
myndigheten ska kunna fortsätta utvecklas och göra ett bra jobb 
krävs en generaldirektör som både har näringslivets, medbor-
garnas och regeringens fulla förtroende. 

Generaldirektören avsattes utan att varken regeringen eller 
Tillväxtverket hann göra en egen utredning avseende substansen 
i DN:s artikel. Tillväxtverket har på sin hemsida därefter publice-
rat en genomgång av de uppgifter om representation som DN 
publicerat. Tillväxtverket fann själva att tre av de i DN utpekade 
aktiviteterna inte varit restriktiva. När det gäller medarbetarda-
gen var den för dyr och ägde rum på fel plats.  

Sammansättningen av Tillväxtverkets styrelse påverkades 
dock inte trots att det är styrelsen som är ansvarig. 
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Ovanstående fall visar att medias granskning helt klart kan 
påverka myndigheternas ledning. Det underliga är att en obero-
ende utredning inte låg till grund för beslutet att avsätta. Dessut-
om påverkades inte styrelsen som har det formella ansvaret. 

Ledningsformer och inkonsekvens 
Vi, som årliga revisorer, är vana vid att alltid dra en slutsats ut-
ifrån vår granskning. Vi kan konstatera att vi efter denna 
genomgång har fått mera kunskap om ledningsformer inom 
myndighetsvärlden men vi har knappast fått några direkta svar 
på våra frågor.  

Vi har läst dokument samt utrett vilka ledningsformer som re-
geringens myndigheter har. Vi har tagit del av regeringens angivna 
kriterier, både före och efter att myndighetsförordningen infördes 
2008, för val av ledningsformer men vi kan inte se att dessa har 
använts konsekvent. 

Vi har även funderat på vissa fall där regeringen har bytt led-
ningsform för myndigheter och vad detta beror på. Inte heller 
här kan vi se någon konsekvent hantering. De kriterier som 
Regeringen har utfärdat ger begränsad vägledning om man vill 
förstå vad som händer när Regeringen väljer ledningsformer. 
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arbetat vid Riksrevisionen. Först som ansvarig revisor inom årlig 
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Carin Rytoft Drangel är revisionsdirektör och auktoriserad revisor 
och har sedan 2006 arbetat vid Riksrevisionen. Först som ansvarig 
revisor inom årlig revision och från och med 2011 som processägare 
för årlig revision på Riksrevisionens planerings- och kvalitetsenhet.  
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Den finansiella revisionens 
utveckling i statsförvaltningen 

i ett 30-årsperspektiv 

Staffan Nyström 
 

Syftet med denna essä, är att översiktligt spegla hur den finansi-
ella revisionen av i första hand myndigheter under regeringen 
utvecklats från 1970-talet tills idag och i samband därmed reflek-
tera något över hur det hela har blivit. 

När vi talar om revision i svensk statsförvaltning, ska vi vara 
mycket medvetna om att den finansiella revisionen bara är ett av 
de två revisionella ”benen” och att dess utveckling också bör ses 
parallellt till det andra benet, ”effektivitetsrevisionen”. Jag har 
ändå valt att i denna essä koncentrera beskrivningen till den 
finansiella eller som den inom Riksrevisionen benämns, årliga 
revisionen. 

Syfte, inriktning mm. för den finansiella revisionen i staten 
har från tid till annan varierat bl.a. utifrån olika former för och 
regleringar av den finansiella styrningen i stort. 

Utvecklingen mellan 1970–85 
För att göra en snabb exposé från 70-talet: 
Det s.k. nya Riksrevisionsverket (RRV) bildades 1968 med nya 
fräscha idéer och ambitioner om ekonomistyrning och revision i 
staten. Föregångaren hette Riksräkenskapsverket och hade be-
drivit en mer traditionell kameral granskning, benämnd räken-
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skapsrevision. Som lite kuriosa kan nämnas att revisorerna då 
också under en tid hade någon form av mindre provision s.k. 
”sportler” på pekuniära felaktigheter de kunde finna och som 
kunde korrigeras/återvinnas till staten. Riksräkenskapsverket 
hade så småningom också kommit att pröva lite vidare revisio-
nella angrepssätt under benämningen sakrevision.   

Den nya myndigheten RRV, bildades under en för statsför-
valtningen mycket expansiv period där nya grepp togs om sta-
tens ekonomistyrning. Man hade bl.a. hämtat idéer från USA om 
s.k. programbudgetering. 

Samtidigt satsades mycket på införandet av stora moderna 
ADB-system (som det då hette). Exempel på två riktiga s.k. stor-
datorsystem som i princip omfattade alla myndigheter, var det 
nya system-S för redovisning och betalningar och det centrala 
statliga lönesystemet SLÖR. 

En intressant notering om behovet av redovisningsrevision 
vid tiden för införandet av det nya system-S finns att läsa i en pm 
benämnd ”PM 60”. Här anförs bl.a. att behovet av finansiell 
revision nu torde minska pga att det nya system-S är som man 
uttrycker det ”självreviderande”! 

Den nya myndigheten, med den av dåvarande finansminister 
Gunnar Sträng utsedde Lars Lindmark som GD, blev ett kraft-
fullt centrum för regeringens nya ekonomistyrning. Den fick 
ansvar för utveckling av redovisningsfrågor både på myndighets- 
och riksnivå, programbudgetering, den nya ”förvaltningsrevisio-
nen” men också huvudman för det stora statliga redovisningssy-
stemet ”system-S”. RRV blev också ett viktigt utbildningsinstitut 
för ekonomiadministrativ personal i statsförvaltningen och be-
drev en mycket eftertraktad apirantutbildning under 1970-talet. 
RRV var således inte bara en revisionsmyndighet, utan hade 
också ansvar för normering av redovisning och ekonomistyrning 
dvs. den roll som Ekonomistryningsverket (ESV) senare kom att 
få när den bildades 1998. 
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RRV var under 1970-talet, när den offentliga sektorn också 
expanderade som mest, mycket eftertraktat som arbetsplats och 
var förhållandevis akademiskt präglat. 

Den finansiella revisionen med dess personal som tidigare 
funnits inom Riksräkenskapsverket, kom nu inte att följa med in 
i det nya RRV 1968. Den kom istället att anordnas som intern 
myndighetsrevision enligt en ny struktur. I samband med infö-
randet av det nya system-S som omfattade flertalet myndigheter, 
bildades särskilda redovisningsgrupper, RG. Ett RG bestod av en 
redovisningscentral RC som var ett sorts servicecenter för redo-
visning, ett revisionskontor RK och till dem ett varierande antal 
knutna myndigheter. Totalt fanns 24 sådana RG vari flertalet 
myndigheter i staten blev inkluderade. Särskilda lösningar gällde 
dock för t.ex. försvaret och vissa större affärsverk som Posten, SJ, 
Televerket m fl. RC respektive RK skulle ge service till samtliga 
myndigheter inom respektive grupp och lokaliserades administ-
rativt till en av myndigheterna i gruppen benämnd värdmyndig-
het. Den finansiella revisionen kom att benämnas redovisnings-
revision och blev som sagt huvudsakligen en internrevisionell 
angelägenhet, dock reglerad av en särskild förordning. Det skulle 
finnas ett visst mått av oberoende och RRV fick bl.a. ett tillsyns-
ansvar för RK-organisationen och skulle också t ex medverka tid 
RK-chefstillsättningar mm. 

I de av Kungl. Maj:t meddelade bestämmelserna från 1970 
om revisionen vid revisionskontor framgår: 

• att det är intern revision som utförs vid RK, 
• att RK ska utföra redovisningsrevision genom att granska 

redovisningen i säkerhetsfrämjande syfte och i mån av re-
surser även bedriva förvaltningsrevision,  

• att respektive myndighetschef fastställer revisionsplan som 
också skickas till RRV 

• att RK ska lämna berättelse till myndighet och RRV, 
• att värdmyndighet bemyndigar tjänsteman vid RK att 

framställa anmärkning enlig förordning (1961:313) samt 
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• att tillsyn över den interna revisionen utövas av RRV och 
att RRV har rätt att utfärda föreskrifter till ”RK-förord-
ningen”. 

Av RRVs föreskrifter till detta ”kungliga brev”, eller RK-
förordningen som den kallades, stipulerades närmare vad som 
menades med Redovisningsrevision: 

Redovisningsrevision innebär granskning av en myndighets re-
dovisning i syfte att säkerställa dels prestationer, kostnader, in-
täkter och andra faktorer av ekonomisk art redovisas på ett rik-
tigt, tillförlitligt och ändamålsenligt sätt, dels att värden inte 
frånhänds myndigheten. 

Vid denna tid fanns också sedan 1961 en särskild förordning om 
att kunna framställa revisionsanmärkningar vid räkenskaps-
granskning. RK-gavs denna rätt, men även internrevisionen vid 
dåvarande affärsverken kunde framställa anmärkningar till de 
myndigheter där de var anställda. Sådana anmärkningsmål skul-
le avgöras/beslutas av RRV (eller i tillämpliga fall Försvarets 
civilförvaltning FCF). Det fanns emellertid en tendens att det 
inte alltid slutade så lyckligt för den revisor som beslöt sig för att 
pröva denna möjlighet. 

Vid denna tid fanns ännu inga årsredovisningar för statliga 
myndigheter. Inom RRV drevs så småningom utvecklingen fram 
mot Bokföringsförordningen (BFN) 1979. Denna kom att ha den 
då nya bokföringslagen för det privata näringslivet som förebild. 

BFN ansågs innebära ett tydligt paradigmskifte i staten då 
den kom att betona myndigheten och redovisningen av dess 
verksamhet i likhet med vad som gäller i företag på ett annat och 
tydligare sätt än tidigare. 

Omprövning av RK-organisationen 

RRV uppfattades framförallt av RK-organisationen ägna mycket 
lite intresse åt redovisningsrevisionen och RK, frånsett den lilla 
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enhet RRV hade som mer aktivt arbetade med tillsyn, metodut-
veckling och utbildning av RK. 

Men utifrån bl.a. RRV:s tillsynsinsatser av RK:s verksamhet 
under senare delen av 70-talet, framkom dock flera indikationer 
på att verksamheten inte fungerade på tillfredsställande sätt. 
Kontoren hade i flera fall visat sig vara alltför små och sårbara 
för vakanser. Man arbetade på olika sätt och med mycket skif-
tande kvalitet och hade genomgående svagt genomslag med sin 
rapportering. 

Under 1980 fick RRV ett regeringsuppdrag att bl.a. se över 
antalet RK. Redan då hördes röster också inom regeringskansliet 
om att RK borde inlemmas i RRV. Den frågan var emellertid inte 
möjlig att driva inom RRV då bl.a. den dåvarande generaldirek-
tören G. Rune Berggren av olika skäl starkt motsatte sig en sådan 
utveckling. Ett av skälen som anfördes, var att han såg en risk att 
redovisningsrevisionen om den lades in i RRV skulle komma att 
urholka resurserna för den relativt nya och för staten utvecklade 
förvaltningsrevisionen. 

I RRV:s rapport av nämnda regeringsuppdrag, dnr 1980:1447 
illustreras bl.a. problemen. 

RRV redovisade en sammanställning av samtliga RK:s revi-
sionsberättelser för budgetåret 1980/81. I 40 % av fallen angavs 
revisionen ha haft en sådan omfattning att den medgav ett utta-
lande om respektive myndighets hela redovisning. Av övriga 
revisionsberättelser innehöll 35 % endast uttalanden för begrän-
sade delar av myndighetens redovisning, medan det i resterande 
25 % av fallen överhuvudtaget inte gjordes några uttalanden om 
årets redovisning. Som orsak till de begränsade eller uteblivna 
uttalandena, vilka tillsammans utgjorde mer är tre fjärdedelar av 
samtliga revisionsberättelser, angav RK vanligen resursbrist. Det 
var således en ganska kuriös situation för den statliga redovis-
ningsrevisionen. 

Ovan nämnda regeringsuppdrag som RRV fått 1980 avrap-
porterades 1982 och resulterade i bl.a. färre men större RK. De 
reducerades från 23 till 12 men med bibehållna totala resurser. 
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Kontoren fick nu en dimensionering på mellan 10-15 personer 
och blev inte lika sårbara vid vakanser som tidigare, då RK på 2-
5 personer inte varit ovanliga. Enligt RRVs rapport skulle nu 
samtidigt också bättre förutsättningar skapas att bedriva en ef-
fektivare revision genom flexiblare utnyttjande av resurserna och 
bättre förutsättningar för lönesättning och karriärvägar nås. En 
större satsning på s.k. ADB-inriktad revision föreslogs också i 
denna rapport. Det hela skulle i allt väsentligt komma att 
genomföras under 1983. 

Det dröjde dock inte länge innan frågan om att införliva hela 
organisationen under RRV aktualiserades igen. RRV som då 
nyligen hade fått en ny GD, fick återigen ett uppdrag att se över 
den statliga redovisningsrevisionen. Det hela resulterade i att 
den tillfullo införlivades i RRV 1986, med undantag för revi-
sionsbyrån vid FCF som överfördes till RRV ett år senare. 

Utvecklingen 1986–2003 
När de tidigare revisionskontoren lades in i RRV blev det också 
uppenbart inom myndigheten att mycket måste göras för att 
synkronisera och höja kvaliteten i revisionsarbetet. Trots RRV:s 
tidigare samordnande tillsyns- och utbildningsroll visade det sig 
att synsätt, inriktning, metoder, bedömningsgrunder och kompe-
tens varierade väsentligt mellan de olika RK-enheterna i landet.  

Behovet av en ändrad inriktning underströks också av att det 
samtidigt under senare delen av 1980-talet pågick förändringar 
av den statliga ekonomistyrningen med bl.a. allt större inslag av 
mål och resultatstyrning. Varje myndighet skulle nu i likhet med 
företag/aktiebolag upprätta en årsredovisning med en till staten 
skärskilt anpassad resultatredovisning. Regeringen blev nu istäl-
let mottagare av revisionsberättelserna till skillnad från tidigare 
då dessa skulle ställas till respektive granskad myndighet. 

I ökad utstäckning betonades också genom olika förordning-
ar myndighetsledningarnas ansvar för verksamheten. I samband 
därmed utvidgades också revisionen till att också omfatta gransk-
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ning och bedömning av som det uttrycktes ”om ledningens för-
valtning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut”. 

Årsredovisningarna men också revisionsberättelserna fick 
successivt en mer framträdande roll än tidigare som dokument i 
den statliga budgetprocessen även om det inte kan sägas varit 
frågan om underlag för något direkt ansvarsutkrävande. Dessa 
förändringar ställde således ökade krav på den statliga redovis-
ningsrevisionen. RRV övergick också snart till att benämna den-
na granskning som ”årlig revision”, för att markera dess föränd-
ring och för att betona den årliga obligatoriska revisionsuppgif-
ten av varje myndighet med fokus på årsredovisning och årlig 
revisionsberättelse. 

Revisionen av affärsverken och bolagsrevisionen i staten 

De statliga affärsverken (t ex tidigare Posten, Televerket, Vatten-
fall, SJ m fl) reviderades inte av de nämnda revisionskontoren 
utan hade egna revisionsfunktioner av i huvudsak internrevisio-
nell typ fram till ungefär mitten av 1980-talet. Det hade då beslu-
tats att RRV skulle vara årlig externrevisor av den finansiella 
rapporteringen även för affärsverken. Men efter kraftiga på-
tryckningar från flera av deras generaldirektörer (bl.a. Ove Rai-
ner och Tony Hagström) som inte ville ha dåvarande RRV som 
revisorer, beslöt regeringen om en kompromiss. En särskild 
affärsverksmodell skapades som gick ut på att RRV formellt blev 
deras externa revisor, men revisionsarbetet skulle till väsentligt 
del utföras av auktoriserade revisorer/revisionsbyråer som upp-
handlades av RRV. En liten intressant förvaltningsteknisk lös-
ning var då också att när revisionsberättelse skulle tecknas, så var 
RRV tjänsteman beslutande och auktoriserad revisor från byrå 
för en dag ”förordnad” att som föredragande också teckna revi-
sionsberättelsen på RRV:s vägnar. 

Flertalet av dessa affärsverk blev så småningom bolag och fick 
externa auktoriserade revisorer som utses på bolagstämma. RRV 
liksom nuvarande Riksrevisionen hade då möjligheten att genom 
sitt ”förvaltningsrevisionella mandat” bedriva granskning i dessa 
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bolag. Man gavs också möjligheten att vid sidan av de stämmo-
valda revisorerna, förordna auktoriserade medvisorer som också 
fick vara anställda vid revisionsmyndigheten men skulle som 
fristående/egna auktoriserade revisorer bedriva revision enligt 
aktiebolagslagen och hade s.k. tystnadsplikt mm.  

Orsaken till sistnämnda revisionella möjlighet är följande. 
Enligt ett särskilt EU-direktiv kan en myndighet som RRV/RiR 
inte vara ”auktoriserat revisionsföretag” och således heller inte 
extern aktiebolagsrevisor. Därför valde RRV/RiR tillsvidare den-
na s.k. ”förordnande lösning”. Från att tidigare ha förordnat 
egna anställda auktoriserade revisorer i ett flertal statliga bolag 
och av staten bildade stiftelser har för närvarande dock RiR valt 
att inte utnyttja denna möjlighet mer än ytterst marginellt. 

Utvecklingen av revisionsmetodik 

RRV hade inom ramen för sitt tillsyns- och utbildningsansvar 
redan under ”RK-tiden” med varierande framgång utvecklat 
vissa standarder och revisionshandledningar för att användas i 
utbildning och stöd för revisionskontorens verksamhet. En 
central sådan på den tiden var Hanledning Redovisningsrevision 
i staten (HRS). 

För att, när det hela kommit till RRV, anpassa årliga revisio-
nen till de nya kraven startades i början av 90-talet ett projekt att 
utforma gemensam metodik för den årliga revisionen. Det visade 
sig initialt inte vara helt lätt då de skilda kulturerna från de olika 
revisionskontoren levde kvar och det internt i RRV för övrigt 
fanns stora skillnader i synsätt på årlig revision, t ex hur den 
skulle inriktas och vad som skulle prioriteras. RRV fick dock från 
mitten av 90-talet bl.a. som en konsekvens av vårt medlemskap i 
EU, draghjälp av regeringen i frågan om att förändra den gamla 
redovisningsrevisionen. På samma sätt som krav ställdes på 
kvalitetsäkring inom privat revision begärde nu regeringen att 
också RRV skulle införa metoder för kvalitetssäkring av den 
statliga revisionen. Ett första steg var att utarbeta och förankra 
en ny gemensam vägledning för årlig revision, ”VÅR”. I sam-
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band därmed utvecklades också ett nytt femårigt kompetensut-
vecklingsprogram för ”årliga revisorer”. Detta hämtade mycket 
av sina idéer från den modell som tillämpades på den privata 
sidan för auktoriserade revisorer. 1999 inledde RRV också ett 
samarbete med Revisorsnämnden (RN) som fortfarande fortgår 
med Riksrevisionen. Samarbetet innebar att nämnden admini-
strerar prov för ”årliga revisorer” inom dåvarande RRV respekti-
ve Riksrevisionen och att proven kvalitetsäkras av det examens-
råd som RN använder för de privata revisorsproven. 

Den årliga revisionen i staten har som ovan beskrivs succesivt 
allt mer anpassats till standarder för revision med förebild för 
vad som gäller för den privata externrevisionen av företag. Till 
stor del har detta styrts av att det statliga regelverket för redovis-
ning och ekonomistyrning i flera avseenden sedan slutet av 80-
talet närmat sig vad som gäller inom det privata näringslivet. 

Riksrevisionen tar vid 2003 
En uttalad uppfattning, särskilt hos riksrevisorerna vid bildandet 
av Riksrevisionen 2003, var att den nya myndigheten inte skulle 
ses som en sammanslagning av de tidigare verksamheterna inom 
RRV och Riksdagens revisorer (RR), utan som något ”helt nytt”. 
Ingenting fick heller så att säga ”sitta i väggarna”, framför allt 
inte från RRV som varit den stora myndigheten av de två. När 
det gäller den årliga revisionen kan man dock säga att RiR i allt 
väsentligt övertagit de uppgifter och det arbetsätt med fortsatt 
utveckling, som funnits inom RRV. 

Revisionslagen för RiR och RRV:s tidigare förordning, är i 
stort likalydande beträffande årlig revision. Nuvarande revi-
sionslag är tämligen explicit i sin reglering av årlig revision men 
ger samtidigt i vissa delar utrymme för tolkning. Lagen anger 
vad som ska granskas, årsredovisning och underliggande räken-
skaper för ett antal angivna objekt, men även hur granskningen 
ska genomföras genom att hänvisa till begreppet god revisionsed. 
Lagen anger vidare att syftet med granskningen är att bedöma 
om redovisningen är rättvisande och om ledningen i sin förvalt-
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ning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut samt att 
rapporteringen av granskningen ska göras i form av obligatorisk 
revisionsberättelse. Beträffande lagens hänvisning till s.k. god 
revisionssed bör särskilt påpekas att i förarbetena till lagen fram-
går tydligt att innebörden av god revisionssed inom staten i stort 
sett överensstämmer med vad som gäller inom privat revision. 

God revisionssed har succesivt och särskilt under senare år 
blivit en internationellt överenskommen och förhållandevis 
omfattande och detaljkodifierad standard som hämtat sin grund-
läggande utformning från internationell näringslivsrevision.  

En helt annan förändring som dock gjordes när den årliga re-
visionen fördes till RiR, var att den till skillnad från tidigare och 
även till skillnad från nuvarande effektivitetsrevision, avgiftsbe-
lades för de granskade myndigheterna.  

Hur har det blivit…? 
Man kan med fog hävda bl.a. utifrån RRV:s och Riksrevisionens 
återkommande intressentutvärderingar, att den årliga revisionen 
genom en påtaglig professionaliseringsprocess bedöms succesivt 
ha fått större genomslag, högre kompetens och allmänt fått ett 
effektivare tillvägagångssätt. 

Arbetet med att i ökad utsträckning anpassa årlig revision har 
fortsatt inom RiR. I samarbete med IFAC (International Federa-
tion ofAccountants och INTOSAI (den internationella samar-
betsorganisationen för länders motsvarande Riksrevisionsorgan) 
har under senaste åren en anpassning av internationell revisions-
standard (ISA till ISSAI) för tillämpning i offentlig revision ge-
nomförts. Den svenska Riksrevisionen har de senaste åren inne-
haft ordförandeskapet i detta projekt.  

Det kan samtidigt med viss rätt ifrågasättas om den statliga 
externa finansiella revisionen av till stor del förvaltnings- myn-
digheter just nu hamnar riktig ändamålsenligt rätt. 

Nu aktuella revisionsstandards (s.k. ISA/ISSAI-standards) 
kommer i allt väsentligt i grunden från revisionen av det interna-
tionella näringslivet och de förutsättningar som råder där. De 
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reviderade verksamheternas grundläggande syfte, omgivande 
miljöförutsättningar och risker skiljer sig ofta väsentligt åt mel-
lan näringsliv och statliga myndigheter (även om det kan hävdas 
att förutsättningarna också inom näringslivet mellan olika bolag 
kan skilja sig väsentligt åt). 

Om vi utgår från ett bolag/företag, så är dess syfte i stort att 
bedriva ekonomisk affärsverksamhet och förränta ett kapital. 
Man är då också beroende av externa finansiärer mm. Genom att 
granska årsredovisningar med resultat- och balansräkning i före-
tag, så kommer man som revisor ganska direkt in på ett företags 
kärnverksamhet (dvs. att bedriva affärsverksamhet och förränta 
kapital). Effektivitet kan i företag också i väsentliga delar mätas 
med ekonomiska nyckeltalsmått hämtade från balans- och resul-
taträkning, liksom även för ett företag viktiga bedömningar om 
soliditet, likviditet, kassaflöde etc. Tar vi istället en statlig an-
slagsfinansierad myndighet som Livsmedelsverket eller ett mu-
seum, så har dessa en vid första anblick snarlik resultat- och 
balansräkning som bolagen, men denna säger inte särskilt myck-
et om den kärnverksamhet som de ska bedriva. De kan sägas ha 
fått en ”påse pengar” för att utföra en allmännyttig uppgift som 
dock inte handlar om att bedriva affärsverksamhet, förränta 
kapital, gå med vinst, eller svara för sin egen finansiering etc. 
Syftet med verksamheten är att med pengar som medel uppnå 
någon form av samhällelig nytta. 

För detta ändamål har man inom svensk statsförvaltning krav 
på redovisning av resultat av verksamheten, vilket benämns 
resultatredovisning. Tyvärr så täcks inte revision av sådan in-
formation som ofta finns i de för staten särskilt utvecklade resul-
tatredovisningarna in av ISA/ISSAI revisionsstandards på ett bra 
sätt. Orsaken är att det då oftast inte handlar om traditionell 
finansiell information, dvs. sådan som ISA-inriktade revisionen 
är utvecklad för. 

Risken är här att revisionen alltför lätt applicerar risk/väsent-
lighetsbedömningar med utgångspunkt i ISA/ISSAI som i grun-
den handlar om årlig extern revision av företagens finansiella 
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årsredovisningar, där bedömningar om rättvisande bild av resul-
tat, nyckeltal, avkastning, tillgångar som dotterbolag, goodwill, 
åtaganden, ”going concern perspektiv” och att följa internatio-
nella redovisningsstandarder mm. är det väsentliga.  

Samtidigt har också redovisningsreglerna för myndigheterna 
som revisionen har att granska emot, alltmer kommit att hämta 
idéer från näringslivet, utan att det kanske alltid är så helt ge-
nomtänkt hur relevanta och viktiga en del av dessa är för flertalet 
myndigheter. Detta ställer krav på att revisorerna inte bara kan 
regelsystemet, utan också kompetent kan bedöma vad eventuella 
avvikelser från detta i praktiken har för betydelse, dvs. om det är 
väsentligt i den statliga myndighetskontexten eller inte. 

Jag kommer ihåg en riksrevisor för några år sedan som hade 
tröttnat lite på vissa s.k. ”findings” och bedömningar som reviso-
rerna inom RiR lyfte fram som viktiga/allvarliga. Han frågade; 

… är detta verkligen ett reellt problem för en myndighet i sta-
ten… eller är det huvudsakligen genom ett revisorsproblemati-
serande vad jag skulle vilja kalla ett revisorsproblem…?! 

En annan erfarenhet som framkommit med att följa dessa nya 
revisionsstandarder, är att det krävs en mycket omfattande revi-
sionsdokumentation. Detta bl.a. för att bevisa att tillräckligt 
arbete utförts enligt ISA-kraven som bla har sin utgångspunkt 
från krav vid internationella skadeståndsprocesser mot revisorer 
i börsbolag.  

Avslutande reflektioner 
Man kan slutligen också ställa sig frågan hur tydligt och medve-
tet huvudmannen, regering och riksdag, styrt utvecklingen av 
den statliga finansiella revisionen. 

När det gäller huvudmannen ”regering och regeringskansliet” 
dit de flesta revisionsberättelser ställs, torde man dock kunna 
hävda att användningen av motsvarande årsredovisningar och 
revisionsberättelser mm idag, generellt har en klart större bety-
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delse för styrning och uppföljning än vid startåret för denna essä, 
1970. 

Som en ytterligare reflektion, så måste Riksrevisionen se till 
att ännu bättre och på ett enhetligt sätt beakta revisionella risker 
inom områden som inte alltid är så stora till belopp men som 
kan medföra väsentliga förtroendeskador inom stat och tilliten 
för offentlig sektor. Det gäller också samtidigt att allmänt verka 
för att hålla förväntningsgapet på årliga revisionen på en rimlig 
nivå. 

Det ska även slutligen tilläggas att det inom Riksrevisionen 
för närvarande pågår ett arbete med att försöka hantera en del av 
de problem och svagheter som jag ovan antydd kan finnas under 
rubriken ”hur har det blivit”. 

 
 

Staffan Nyström är auktoriserad revisor och revisionsdirektör vid 
Riksrevisionen, med över 30 års erfarenhet från finansiell extern 
revision från såväl det privata som statliga området. 
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Den statliga revisorn och  
regeringskansliet 

Kent Gustafsson 
 

Under de senaste 10–15 åren har det skett en förändring i rela-
tionen mellan tjänstemän inom regeringskansliet och Riksrevi-
sionsverkets (RRV:s) och sedermera Riksrevisionens årliga revi-
sion. Det är nog att dra för stora slutsatser att detta har påverkat 
styrningen inom staten men ändå kan man konstatera att de 
tidigare både formella och informella kontakterna hade en viktig 
funktion som plattform för att utbyta information.  

Vid tidpunkten för Riksrevisionens bildande upphörde dessa 
kontakter i princip helt. Detta berodde på att oberoendet skulle 
vara oantastbart vilket i sin tur ledde till en tydlig frigörelse-
process från regeringen och regeringskansliet. Det berodde även 
till viss del på att den årliga revisonens nya interna organisation i 
princip omöjliggjorde den typ av kontakter som hade funnits 
tidigare. Vi kan dock konstatera att dessa kontakter nu återigen 
har börjat fungera som de gjorde tidigare, även om det finns en 
bit kvar. 

När det gäller revisionens uppgift som whistle-blower i sta-
tens/regeringens ansvarsutkrävande roll, har den årliga revi-
sionen kommit att få en undanskymd plats. Att det har blivit så 
är en följd av ställningstagandet att granskning av regelefter-
levnad inte skulle utföras i den form som med viss framgång 
hade gjorts under Riksrevisionsverkets tid. Skillnaden mellan 
dagens revision och den revision som utfördes då är dock inte 
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uppenbar, varken för tjänstemännen inom regeringskansliet eller 
för den stora allmänheten. Troligen finns därmed förväntningar 
om en revision som inte längre utförs inom den svenska stats-
förvaltningen. 

Förändring av en relation 
En relation mellan två parter är beroende av ett flertal faktorer. 
Om en eller flera faktorer förändras blir även relationen annor-
lunda. I exemplet nedan har jag försökt att peka på några fakto-
rer som har påverkat Riksrevisionsverkets och senare Riksrevi-
sionens årliga revisions förändrade relation till regeringskansliet. 
Det som komplicerar beskrivningen är att varje faktor i sig inte 
är statisk utan dessa genomgår också ständiga förändringar.  

Regeringskansliet och dess departement har förändrats över 
tid. Antalet departement och deras ansvarsområden ändras i 
princip efter varje val. Utöver detta så ändras myndigheterna 
inom respektive departements ansvarsområde ibland också mel-
lan valen. Departementen har även ändrats från att vara mer 
fristående till att inordnas i ”myndigheten” Regeringskansliet. 
Eftersom departementens förändring inte har någon större bety-
delse för resonemanget nedan, skiljer jag inte på tiden före och 
efter 1997.  

Historien om Årlig revision 
En mer sammanhållen Årlig revision skapades genom att slå 
samman ett antal revisionskontor som fanns placerade på eller i 
nära anslutning till de myndigheter som reviderades. Innan 
sammanslagningen skulle man lite vanvördigt kunnat likna dem 
vid dagens internrevision vid statliga myndigheter. Den lite mer 
moderna formen av årlig revision som bildades inom Riksrevi-
sionsverket kallades vid den tiden för ”redovisningsrevision”. 

Det fanns inte så mycket styrande dokument som reglerade 
förhållandet mellan myndigheterna, den årliga revisionen och 
regeringskansliet.   
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Inom Riksrevisionsverket togs det dock fram en handledning 
för årlig revision. I denna framgår t.ex. formerna för rapporte-
ring till myndigheterna.1 Enligt handledningen tillämpades i 
princip samma avrapporteringsformer som Riksrevisionens 
årliga revision använder än idag dvs. rapportering i rapportform 
samt i en revisionsberättelse.  

Även om Riksrevisionsverket under den här tiden var organi-
serad som en ”vanlig” myndighet under regeringen, var revi-
sonsförhållandet avseende rapporteringen till regeringen och 
regeringskansliet sekundärt enligt handledningen. En väsentlig 
skillnad mot dagens rutin var t.ex. att revisionsberättelsen till-
ställdes myndighetens ledning. 

Nästa formaliserade ställningstagande finns i Riksrevisions-
verket Vägledning för årlig revison i staten från 1994.2 Vid fram-
tagandet av denna hade RRV varit i kontakt med SupremeAudit 
Institutions i Storbritannien och Canada samt hämtat inspira-
tion från den internationella organisationen för nationella revi-
sionsmyndigheter, International Organization of Supreme Audit 
Institutions (INTOSAI).  

Här syns en tydlig förändring. Redan i den inledande texten 
sägs att ”RRV är regeringens revisionsorgan” och att  

Vi avrapporterar löpande till regeringen och de organisationer 
vi granskar. Vi uttalar oss årligen över redovisningen och led-
ningens förvaltning av verksamheten inom de organisationer vi 
granskar. 

Rapporteringen till regeringen skedde företrädesvis i revisions-
berättelser samt genom att kopior på samtliga revisionsrapporter 
skickades till regeringskansliet. RRV:s årliga revisions uppgift var 
även att inom det organisationsinriktade arbetet samla underlag 
så att Riksrevisionsverket skulle kunna lyfta fram frågor av vikt 
för staten som helhet till regeringen.  
                                                                               
1 Handledning i redovisningsrevision för statsförvaltningen 1988, kap 6 
Rapportering. 
2 Vägledning för årlig revision i staten, Revisionsfilosofi 1994:1. 
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Jag har inte lyckats få fram exakt när den förändringen i för-
hållandet till regeringen skedde, men tydligt är att Riksrevisions-
verket nu hade blivit en del av regeringens kontrollmakt och att 
rapporteringen i revisionsberättelserna nu primärt skulle vända 
sig till regeringen.  

En annan intressant sak är att Riksrevisionsverkets årliga re-
vision här hade tagit på sig rollen att rapportera till regeringen 
om hur myndighetsledningarna skötte sin förvaltningsuppgift, 
t.ex. om ledningarna och de anställda hade agerat i linje med 
sina befogenheter (jag återkommer till detta senare vid över-
gången till dagens revisonslag och internationella revisionsstan-
darder).  

Att granskningen av ledningens förvaltning markerades så 
tydligt är inte så konstigt ur ett lite större perspektiv, för just 
under den här tiden skedde stora förändringar i myndigheternas 
rapportering i årsredovisningarna. Årsredovisningarna skulle nu 
innehålla både en resultatredovisning och en finansiell redovis-
ning. Från att myndigheterna tidigare hade rapporterat vad de 
vill ha pengar till i en anslagsframställan skulle de nu rapportera 
vilket resultat de hade uppnått varje år. Årsredovisningarna fick 
därmed en utformning som i stort sett överensstämmer med 
dagens utformning enligt förordningen om årsredovisning och 
budgetunderlag (FÅB).3  

Ungefär samtidigt med denna förändring, började staten leka 
företag. Det skulle t.ex. inte längre vara gratis för myndigheterna 
att investera i anläggningstillgångar utan för den typen av utgif-
ter tvingades myndigheterna att låna pengar. Samtidigt fick man 
emellertid ha pengar för förvaltningsändamål på ett räntebäran-
de konto hos riksgälden. Även den finansiella redovisningen 
förändrades. Det gamla redovisningssystemet Cosmos-S slopa-
des och myndigheterna började nu redovisa enligt en statlig 
variant av BAS-kontoplanen i egna införskaffade redovisningssy-
stem.  

                                                                               
3 Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 
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På grund av de rätt omfattande förändringarna är det förståe-
ligt att regeringen och regeringskansliet ville ha en revision av 
myndigheternas verksamhet och deras årsredovisningar. Vem 
skulle annars kunna avgöra kvalitén på den information som 
myndigheterna lämnade till regeringen. Riksrevisionsverkets 
uppgift och roll stämmer alltså väl med synsättet att det behövs 
en extern granskning. 

Ledningens förvaltning 

Att bedöma ledningens förvaltning innebär ett informations-
behov avseende om våra offentliga medel använts på ett ända-
målsenligt eller korrekt sätt. Information och insyn är även en 
förutsättning för att vi ska ges en reell möjlighet att – om så 
behövs – utkräva ansvar.4  

Vid den här tidpunkten utgjorde granskningen av ledningens 
förvaltning en viktig del av den årliga revisionens uppdrag. 
Granskning av ledningens förvaltning innebar i princip att gran-
ska huruvida verksamheten bedrevs i enlighet med de lagar och 
förordningar som reglerade respektive myndighets verksamhet.  

All årlig revision är baserad på risk- och väsentlighets-
analyser. Därmed följer åtminstone till viss del att den blir pro-
blemorienterad. Även om det primära syftet med revisionen är 
att slutligen kunna skriva en revisionsberättelse så fanns drag av 
att tydliggöra för allmänheten att vissa personer kanske borde 
ställas till svars för sina handlingar. Som en konsekvens av denna 
inriktning kom en betydande del av rapporteringen i revisions-
berättelser och revisionsrapporter att handla om regelöverträdel-
ser i olika former.  

De regelöverträdelser som vi uppdagade kunde t.ex. vara att 
myndigheter skapade, finansierade och förde över verksamhet 
till stiftelser. Genom detta stoppades allmänhetens insyn över 
                                                                               
4 Ahlbäck-Öberg, S., 2010, Framväxten av granskningssamhället. En fråga i 
författningspolitisk skugga. I Jerneck, Magnus & Badersten, Björn (red.), 
Kontraster och nyanser. Svensk statsvetenskap i brytningstid, specialnum-
mer av Statsvetenskaplig Tidskrift (årg. 112, nr 5) s. 501-514. 
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vad de statliga medlen användes till. En annan myndighet starta-
de en tryckerifirma som uppenbarligen inte konkurrerade på lika 
villkor med sina privata konkurrenter. Borgensåtaganden ställ-
des till företag utan att det fanns stöd för detta i de förordningar 
som reglerade regionalpolitiskt stöd. En myndighet startade själv 
byggverksamhet vilken svårligen kunde anses ligga inom den 
verksamhet som reglerades i myndighetens instruktion.  

Den årliga revisonen och handläggarna på regeringskansliet/ 
departementen kunde träffas flera gånger per år. Vid dessa mö-
ten utväxlades t.ex. information om kommande förändringar 
och annat som kunde vara värdefullt att känna till för att kunna 
planera kommande revisionsinsatser. Eftersom revisionsberät-
telser ställs till regeringen och att regeringen får kopior på revi-
sionsrapporter, blev det naturligt att iakttagelser avseende led-
ningens förvaltning fick störst utrymme vid revisionens kontak-
ter med regeringskansliet. Departementshandläggarna hade vid 
dessa möten möjlighet att ställa frågor, samt att få en mer detal-
jerad information än de vanligtvis korta redogörelser som hade 
avrapporterats skriftligt. Genom sin detaljerade kunskap om 
myndigheterna och deras förehavanden borde Riksrevisionsver-
ket ha varit en viktig informationskälla för departementen, inte 
minst med tanke på att vissa departement vid den tidpunkten 
hade en relativt omfattande personalomsättning.  

Trots alla intressanta iakttagelser finns egentligen bara ett ex-
empel på att Riksrevisionsverkets årliga revision ledde till ett 
tydligt försök till ansvarsutkrävande. I det fallet rörde det sig 
dock om en landshövding vars förordnande redan hade gått ut. I 
andra fall där det skedde medvetna regelöverskridanden men där 
överskridandena inte var brott enligt brottsbalken fick, så vitt jag 
vet, aldrig någon generaldirektör eller motsvarande lämna sin 
plats. Louise Bringselius modell, som visar på sambandet med 
probleminriktad revision, granskning av regelefterlevnad och 
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ansvarsutkrävande, är alltså teoretiskt rätt även för årlig revision 
men vid den här tidpunkten saknades den sista länken i kedjan.5 

Oberoende RRV 

I Riksrevisionsverkets nya vägledning för årlig revison som be-
slutades av Inga-Britt Ahlenius i mars 1999 fick ordet oberoende 
en framträdande roll.6 Oberoende i relation till vem blev dock 
inte särskilt väl utvecklat. 

Bakgrunden till den nya vägledningen var att regeringen, ba-
serat på skrivningen i Lag (1996:1059) om Statsbudgeten,7 hade 
givit Riksrevisionsverket uppdraget att bedriva en extern och 
oberoende revision. I RRV:s instruktion8 gjordes tydligt att RRV 
inte bara skulle lämna revisionsberättelserna till regeringen utan 
också årligen ska lämna en samlad redovisning över verkets 
iakttagelser vid revisionen. Regeringen gav alltså ett ”oberoende-
mandat”, samtidigt som man tydligt talade om att det var till 
regeringen som rapporteringen skulle ske.   

Under den här tiden var det aldrig på tal att någon från reger-
ingskansliet skulle försöka påverka granskning eller rapportering 
från Riksrevisionsverket. Ur det perspektivet var den årliga revi-
sonen helt oberoende. Det finns nog inte heller fog för att påstå 
att regeringen skulle påverka den årliga revisonen genom att 
strypa anslagstilldelningen. Man kan t.ex. notera att vi var fler 
anställda inom årlig revison hos Riksrevisionsverket, än det finns 
årliga revisorer inom Riksrevisionen idag.  

Intressant är att trots att oberoendet markerades tydligt, öpp-
nas det upp för att Riksrevisionsverkets årliga revison kunde ta 
uppdrag både från regeringen och från de granskade objekten.9 
Vägledningen angav även att det ingick i Riksrevisionsverkets 

                                                                               
 5 Bringselius, L., 2013, Organisera oberoende granskning, Studentlitteratur, 
s. 62 f. 
6 Vägledning Årlig Revison 1999:14. 
7 Se även SOU 1996:14, s. 128 ff. 
8 Förordning (1998:418) med instruktion för Riksrevisionsverket. 
9 Vägledning Årlig Revison, 1999:14, s. 29 ff. 
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uppdrag att tillhandahålla rådgivning inom områdena effektiv 
verksamhet, regelefterlevnad och tillförlitlig återrapportering.  

Den årliga revisionen hade vid den här tidpunkten regelrätt 
rådgivning till de granskade myndigheterna och vissa år fanns 
till och med budgetmässiga mål att x antal procent av vår opera-
tiva tid skulle utgöras av rådgivning.  

Även om rådgivningen främst var inriktad mot myndigheter-
na, hände det att de årliga revisorerna hade tillgång till utkast på 
myndigheternas regleringsbrev. Riksrevisionsverkets årliga revi-
sorer blev alltså med sin detaljerade kunskap om myndigheterna 
och deras verksamhet en naturlig, om än informell instans, för 
att kunna diskutera utformningen av uppdrag och återrapporte-
ringskrav.  

Enligt de nuvarande standarderna för årlig revision ter sig 
både uppdragsverksamhet och den här typen av rådgivning i 
praktiken som omöjlig.  

Den nya organisationen 
När Riksrevisionen bildades 2003 genomfördes en omfattande 
omorganisation i syfte att bryta sönder det som fanns under 
Riksrevisionsverkets tid.10 Även på lägre organisatoriska nivåer 
t.ex. inom verksamheten Årlig revision skedde omfattande för-
ändringar. Årlig revision fungerar som en blandning mellan 
matrisorganisation och projektorganisation. Den ansvariga revi-
sorn, som har ett delegerat ansvar att besluta om revisions-
berättelser och revisionsrapporter för ett antal myndigheter, kan 
liknas vid en projektledare som inför varje år får ett antal med-
arbetare tilldelat sig. Medarbetarna har funktioner som upp-
dragsledare och/eller medrevisorer.  

Konsekvensen av omorganisationen på den övergripande ni-
vån blev i princip att alla revisorer bytte uppdrag med varandra. 
Likartade myndigheter som t.ex. länsstyrelser och myndigheter 
inom jordbrukssektorn fick inte bara helt nya revisionsteam utan 

                                                                               
10 Bringselius, 2013, s. 107 ff och s. 224. 
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rollen som ansvarig revisor, vilken tidigare hade innehafts ett 
fåtal personer, delades nu upp så att det blev många ansvariga 
revisorer även på likartade myndigheter. Dessutom byttes upp-
dragsledarna i princip på samtliga uppdrag.  

När Riksrevisionen hade bildats stod det klart att den gamla 
vägledningen för Årlig revison i stora delar inte längre var till-
lämplig. Internationella revisionsstandarder blev viktigare, dels 
International Standard on Auditing (ISA), dels tillämpnings-
standarderna för nationella revisonsorgan, International Stan-
dards on SupremeAudit Institutions (ISSAI). Denna standardi-
sering har utvecklats och expanderat under de senaste åren. 
Förändringarna ledde sammantaget till att det blev nödvändigt 
att ta fram en ny vägledning. Riksrevisionens nya vägledning har 
sedan under en tio års tid fungerat som ett slags levande doku-
ment, och den senaste versionen beslutades i november 2012.  

Om oberoendet var en ledstjärna i de tidigare versionerna av 
vägledningar för årlig revision, gjordes inledningsvis en funda-
mentalistisk tolkning av begreppet oberoende. Att vi som under 
Riksrevisionsverkets tid skulle ha frekventa kontakter med reger-
ingskansliet och kanske till och med ta del av utkast till regle-
ringsbrev eller på annat sätt lämna rådgivning, tedde sig full-
ständigt otänkbart. Vi var ju en myndighet under riksdagen!  

Sammantaget fick omorganisationen och de nya oberoende-
principerna konsekvensen att de tidigare väl fungerande kontak-
terna med regeringskansliet i princip upphörde.  

I olika steg har dock Riksrevisionens ledning insett att den 
splittring som uppkom vid myndighetens bildande var negativt 
för den årliga revisionens utförande. Under myndighetens första 
tio år har därför en mängd omorganisationer avlöst varandra. 
Den nuvarande organisationen är utformad så att det ska vara en 
och samma ansvarig revisor för myndigheter som lyder under ett 
departement. För större grupper av myndigheter som t.ex. läns-
styrelser har ansvaret delats på tre ansvariga revisorer. I stort sett 
har alltså organiseringen inom årlig revision tio år efter myndig-
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hetens bildande återgått till den form som gällde under Riksrevi-
sionsverkets tid.  

Parallellt med alla omorganisationer har ledningen även in-
sett att de värdefulla kontakterna med regeringskansliet bör 
återupptas. Detta är dock en process som kommer att ta tid. Ett 
kansli/departement som har klarat sig utan besök från Riksrevi-
sionen under flera år ställer sig säkert frågan vilken nytta som 
det ger dem. Personalomsättningen inom såväl Riksrevisionen 
som regeringskansliet innebär även att nya kontaktytor måste 
skapas.   

Vid möten med departementstjänstemän under senare år har 
jag noterat att deras intresse främst kretsar kring våra iakttagel-
ser avseende myndigheternas verksamhet och hur de tillämpar 
de direktiv som regeringen lämnar i regleringsbrev och andra 
beslut. Intresset för finansiella fel tilldrar sig ett mycket ringa 
intresse. Av skäl som redovisas nedan har vår granskning av 
ledningens förvaltning och regelefterlevnad, i den form som 
tillämpades tidigare, i princip upphört. Detta har troligen lett till 
ett gap mellan vad vi kan presentera, å ena sidan, och vad depar-
tementstjänstemännen förväntar sig, å andra sidan. 

Förändringen av kontakterna med regeringskansliet som 
Louise Bringselius beskriver i sin bok Organisera oberoende 
granskning gäller alltså även utvecklingen inom den årliga revi-
sionen. En utveckling tillbaka mot en mer rådgivande roll, dvs. 
det som i hög grad efterlyses av respondenterna i hennes bok, 
blir dock svårt att åstadkomma. Med tanke på uppdagade revi-
sonsskandaler är det nog inte heller önskvärt att återgå till den 
tidigare nivån på rådgivning eftersom revisorns oberoende då 
kan ifrågasättas.   

Ledningens förvaltning – oberoende 

För ca två år sedan (2011) bedömdes Riksrevisionens årliga revi-
sion uppfylla de internationella kraven för revision inkl. kraven 
för en SupremeAudit Institution (SAI). Numera görs därför en 
direkt hänvisning till att Riksrevisionen utför revision i enlighet 
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med ISSAI (och därmed indirekt ISA11) i revisionsberättelsen.12 I 
samband med övergången till de nya standarderna gjorde Riks-
revisionen ett aktivt ställningstagande att inte granska regelefter-
levnad i den form som gjordes under Riksrevisionsverkets tid, 
även om en sådan granskning hade varit fullt möjlig enligt stan-
darden ISSAI 4200.13 

Uppgiften att granska ledningens förvaltning finns inskrivet i 
5§, Lag (2002:1022) om statlig revision. Den nya utformningen 
av revisionsberättelsen innehåller emellertid inget uttalande om 
just ledningens förvaltning.  

Om det vid granskningen skulle uppdagas allvarliga regel-
överträdelser som t.ex. att direktupphandlingar har gjorts långt 
över gällande beloppsgränser, skrivs i normalfallet en revisions-
rapport och en kopia på rapporten skickas till regeringskansliet.  
Ett sådant fel har dock ingen påverkan på revisionsberättelsen, 
dvs. det sker ingen direkt rapportering till regeringen om regel-
överträdelsen.   

De regelöverträdelser som numera rapporteras direkt till re-
geringen i en ”oren” revisionsberättelse är sådana som har en 
direkt påverkan på utformningen av eller informationen i myn-
dighetens årsredovisning, dvs. något i årsredovisningen överens-
stämmer inte med vad som stadgas i FÅB.14 

Teoretiskt kan det te sig som en bagatell att undanta just regel-
efterlevnad från revisionen men sett ur ett historiskt perspektiv är 
det ett ganska stort avsteg mot det som tillämpades under Riksre-
visionsverkets tid. RRV:s årliga revision hade, som beskrevs ovan, 
ett tydligt uppdrag att granska ledningens förvaltning. En inte helt 
obetydlig del i granskningen av ledningens förvaltning var därför 
att granska hur myndigheternas ledningar följde lagar och förord-
ningarna som reglerade myndigheternas verksamhet. Det var 
                                                                               
11 International Standards on Supreme Audit Institutions (ISSAI) respektive 
International Standard on Auditing (ISA). 
12 Förändrad utformning av revisonsberättelser för räkenskapsår 2011.  
13 ISSAI 4200 – Compliance Audit Guidelines – Compliance Audit Related 
to the Audit of Financial Statements. 
14 Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 
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också inom just regelefterlevnad som vi hade många av de allvarli-
gaste iakttagelserna.  

På något konstigt sätt har alltså vårt nya oberoende inneburit 
att revisionen inte granskar eller uttalar sig om ledningens för-
valtning, dvs. just den typ av information som regeringskansliet 
historiskt sett var mest intresserad av att få återrapporterad till 
sig vid möten med den årliga revisionen. Paradoxalt nog sker 
detta samtidigt som regeringen på senare tid har fått ett ökat 
fokus på just regelefterlevnad och ansvarsutkrävande, eftersom 
det numera verkar helt möjligt att sparka en generaldirektör som 
inte har hållit sig inom regelverket. 

Det bör även noteras att Riksrevisionens effektivitetsrevision 
inte heller utför någon granskning avseende regelefterlevnad.15 
Under de tre senaste åren har det alltså inte genomförts någon 
oberoende revision huruvida myndigheterna följer de lagar och 
förordningar som reglerar deras verksamhet.   

Jag vill på intet sätt påskina att den kommunala revisonen är 
bättre än den statliga, men det är ändå intressant att reflektera 
över skrivningen i 9 kap. 9§ andra stycket Kommunallag 
(1991:900) där det framgår att revisorerna ska pröva om verk-
samheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt.  

En cirkulär historia 
Jag kan nog inte påstå att Riksrevisionsverkets eller Riksre-
visionens årliga revision har haft någon större påverkan på for-
merna för styrning av myndigheter eller för ansvarsutkrävande.   

Sammanfattningsvis kan vi dock notera att kontakterna med 
regeringskansliet hade en kraftig tillbakagång vid tidpunkten för 
Riksrevisionens bildande, men att dessa relationer nu sakta bör-
jar närma sig den nivå som gällde innan Riksrevisionen bildades. 
Denna återgång har gjorts möjlig genom att organiseringen 
inom årlig revision i princip också den har återgått till den form 

                                                                               
15 Riksrevisionens årsredovisning 2012, s. 18. 
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som gällde innan den bröts sönder vid Riksrevisionens bildande 
samt att definitionen av oberoende – åtminstone när det gäller 
kontakter med regeringskansliet – har normaliserats något.  

Den Årliga revisionen rapportrar inte längre om regel-
överträdelser i den form och omfattning som gjordes under 
Riksrevisionsverkets tid. Detta tror jag har skapat ett förvänt-
ningsgap hos de nyvunna kontakterna inom respektive depar-
tement. Jag tror även att den stora allmänheten är ovetande om 
att det inte pågår någon oberoende revision av huruvida myn-
digheterna följer de lagar och förordningar som reglerar deras 
verksamhet. 

 
 

Kent Gustafsson har sedan 1993 arbetat som revisor vid Riks-
revisionsverket och Riksrevisionen. Under Riksrevisonsverkets sista 
år var han även projektledare för två omfattande regeringsuppdrag 
avseende granskning av de strukturfondsmedel som Sverige erhöll 
från Europeiska kommissionen.    
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Länsstyrelser – att styra och 
följa upp diversifierad verk-

samhet 

Charlotte Ehrengren och Stefan Gollbo 
 

Länsstyrelserna är regeringens företrädare i regionerna och sam-
ordnare för det regionala utvecklingsarbetet. Länsstyrelserna 
arbetar med frågor som rör miljö, natur, arbetsmarknad, kompe-
tensförsörjning, näringsliv, social utveckling, djurskydd, bered-
skap, jämställdhet, integration, infrastruktur och bostäder.   

Sveriges 21 länsstyrelser avger varje år varsin årsredovisning 
som omfattar mellan 90-220 sidor, totalt cirka 3 000 sidor text. 
Huvuddelen avser resultatinformation. Utgångspunkterna för 
vad som ska redovisas är flera, vilket leder till produktion av 
omfattande redovisningar, som dessutom underkastas extern 
revision. Frågan är om det är väl investerade pengar. 

Utredningar om länsstyrelserna 
Länsstyrelser har funnits i Sverige sedan 1634 även om någon 
form av län och tillhörande styrning går tillbaka så långt som till 
medeltiden. Genom 1634 års regeringsform skapades länsstyrel-
sernas i sin nuvarande form. Länsstyrelserna fick sin första in-
struktion 1635.  

Landshövdingen, som är länsstyrelsens högste befattningsha-
vare skulle först och främst vara konungens företrädare i länet 
och se till att kronans intressen tillvaratogs. Utvecklingen mot att 
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landshövdingen ska vara inte bara centralmaktens (numera 
regeringens) företrädare, utan även förespråkare för sitt län kom 
under 1800-talet. Landshövdingarna fick en självständigare ställ-
ning i förhållande till regeringen då det inte var ovanligt att lands-
hövdingar samtidigt var riksdagsmän. I egenskap av riksdagsmän 
hade de inte bara en möjlighet att gynna sitt län utan också fram-
föra kritik mot regeringspolitiken. På så sätt förändrades lands-
hövdingens och länsstyrelsens roll, från att först och främst vara 
regeringens förlängda arm, till att även vara länets främste för-
troendeman i förhållande till centralmakten i Stockholm. 

Landshövdingens ställning var utomordentligt stark, och han 
(inte hon på den tiden) avgjorde ensam alla ärenden. Länsstyrel-
sen var före 1862 länets enda civila myndighet vid sidan av kyr-
kan och rättsväsendet. Detta innebar att så gott som alla andra 
frågor rörande offentlig förvaltning handlades av länsstyrelsen. 
Efter 1862 överfördes många uppgifter från länsstyrelsen till 
kommuner och landsting.  

Under 1900-talet och i nutid är förändringar i länsstyrelser-
nas uppdrag vanliga. Vissa uppgifter bryts ut ur länsstyrelserna 
medan andra tillkommer, detta sker kontinuerligt. Staten har 
utrett och förändrat den statliga förvaltningen i länen många 
gånger sedan efterkrigstiden. Sektorisering ställs ofta mot regio-
nal överblick. Med sektorisering avses en uppdelning av uppgif-
terna inom olika sakområden, en specialisering, vilket står mot 
behovet av överblick och samordning av samtliga statliga insat-
ser inom länet. Många av utredningarna under 1900-talet be-
skriver dessa två motstridiga behov.  

Sektorisering eller samordning 

I 1948 års länsstyrelseutredning1 framfördes kritik mot sektorise-
ring och att samordningen inom länet av de statliga insatserna 
fick stå tillbaka. 1953 gjordes därför länsstyrelserna till samord-

                                                                               
1 (SOU 1950:28) Länsstyrelsernas organisation och ställning inom länsför-
valtningen. 
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ningsorgan av de olika regionala organisatoriska verksamheterna 
inom länsförvaltningen.2  

19673 föreslogs bl.a. att hela skatteförvaltningen skulle tas 
bort från länsstyrelsen och att antalet län borde minskas från 
dåvarande 24 till 15. 

1968 kom Länsdemokratiutredningen med sitt betänkande.4  
Länsstyrelserna föreslogs främst syssla med administrativ rätts-
prövning och skatteförvaltning. Utredningarna kom således åren 
efter varandra med motstridiga förslag.  

År 1970 tillsattes därför Länsberedningen. Utredningen av-
lämnade i oktober 1974 betänkandet Stat och kommun i sam-
verkan.5 Samtidigt genomförde regeringen en reform 1971 där 
länsstyrelsen gavs en uttalad roll som samordnare av den statliga 
verksamheten i länet.  

Under 1980-talet dämpades sektorsprincipen. Regeringen 
slog fast att den grundläggande utgångspunkten skulle vara att 
länsstyrelsen borde ges en mer central roll i den statliga länsför-
valtningen. Länsstyrelsens roll som forum för kraftsamlingar på 
regional nivå när det gällde regionala utvecklingsfrågor behövde 
också utvecklas. Försöksverksamhet med att integrera större 
länsnämnder6 i länsstyrelsen genomfördes 1986 efter beslut av 
riksdagen.7 

1988 tillsattes en parlamentarisk kommitté som år 1989 lade 
fram förslag till en samordnad länsförvaltning.8 I rapporten 
framhölls att det inte var tillfredsställande att länsstyrelserna 
hade fått en omfattande samordningsroll samtidigt som befo-

                                                                               
2 (Prop. 1952:155, bet. 1952:SU129, rskr. 240). 
3 (SOU 1967:20−23) Den statliga länsorganisationen. 
4 (SOU 1968:47) Länsdemokratiutredningen. 
5 (SOU 1974:84) Länsberedningen. 
6 Länsnämnd, statligt regionalt förvaltningsorgan som sorterar under ett 
centralt verk. Fanns tidigare t ex länsbostadsnämnden, lantbruksnämnden osv. 
7 (Prop. 1985/86:5, BoU 3, rskr. 64) Om försöksverksamhet med samordnad 
länsförvaltning 
8 (SOU 1989:5) Samordnad länsförvaltning. 
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genheter att fatta beslut och förfoga över resurser i praktiken låg 
hos andra myndigheter.  

Utredningens förslag var därför att integrera en rad läns-
nämnder i länsstyrelserna.  

Bort med utvecklingsansvar, förstärk övervakning 

Regionberedningen kom 1995 med slutbetänkandet, Regional 
framtid.9 Den ansåg att länsstyrelsens roll borde renodlas till att 
vara statens företrädare och övervakare i länet. Det s.k. regionala 
utvecklingsansvaret borde flyttas från länsstyrelserna till lands-
tingen. Försök inleddes i några län med att de regionala utveck-
lingsfrågorna flyttades till ett regionalt självstyrelseorgan. 1997 
utvärderades försöksverksamheten och kommittén som utsågs 
skulle även komma med förslag på den framtida regionala orga-
nisationen. Slutbetänkandet Regionalt folkstyre och statlig läns-
förvaltning10 kom år 2000. Kommittén föreslog en förlängning 
och utvidgning av försöksverksamheten avseende de regionala 
utvecklingsfrågorna.  

Säkra överskådlighet och utveckling 

Under år 2003 tillsattes en parlamentarisk kommitté – Ansvars-
kommittén – med uppdrag att se över strukturen och uppgifts-
fördelningen inom samhälls-organisationen. I delbetänkande 
Utvecklingskraft för hållbar välfärd11 konstaterar kommittén bl.a. 
att ”… dagens samhällsorganisation har begränsningar när det 
gäller såväl överskådlighet som utvecklingskraft.” (s. 155). En 
sådan begränsning som tas upp är den ökade sektoriseringen.  

Vidare skriver man att sektorisering också kan befaras försvå-
ra en hållbar utveckling av samhället och hämma tillväxtförut-
sättningarna (s. 161).  

                                                                               
9 (SOU 1995:27) Regional framtid – Slutbetänkande från regionberedningen. 
10 (SOU 2000:85) Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning. 
11 (SOU 2003:123) Utvecklingskraft för hållbar välfärd. 
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Enligt Ansvarskommittén, bör staten kunna agera genom 
länsstyrelserna som en stark och verksamhetsnära aktör även i 
ett läge med ökat regionalt självstyre.  

Styrningen av länsstyrelserna 

Ytterligare en länsstyrelseutredning kom 2004. Utredningen 
överlämnade betänkandet ”Det ofullständiga pusslet”.12 Utred-
ningen såg ett behov av en mer samlad styrning från Regerings-
kansliets sida när det gäller länsstyrelserna och ett behov av att 
utveckla dels länsstyrelsernas regleringsbrev, dels andra myndig-
heters regleringsbrev som berör länsstyrelserna, för att skapa en 
helhetsbild av länsstyrelsernas totala verksamhet och finansie-
ring. 

I december 2012 kom utredningen ”Statens regionala förvalt-
ning – förslag till en angelägen reform”.13 Där föreslås bland 
annat antalet länsstyrelser minskas från 21 till 11 och att viss 
finansiering via bidrag från centralmyndigheter ges direkt till 
länsstyrelserna.  

Ovan genomgång av ett antal utredningar och propositioner 
om länsstyrelserna är inte fullständig, men det är uppenbart att 
utredningar flitigt förekommit under åren och olika förslag har 
lagts fram. Flera av förslagen har genomförts men många har 
förkastats. Samma eller liknande problem dyker upp gång efter 
annan, att förena behovet av samordning av statens insatser 
kontra att specialisera sig med s.k. sektorisering tycks vara svårt. 
En konsekvens är att länsstyrelsernas uppdrag är både omfattan-
de och under ständig diskussion samt förändring. En annan 
konsekvens är det blir svårt att hitta tydliga former för styrning 
och återrapportering. 

                                                                               
12 (SOU 2004:14) Det ofullständiga pusslet – Behovet av att utveckla den eko-
nomiska styrningen och samordningen när det gäller länsstyrelserna. 
13 (SOU 2012:81) Statens regionala förvaltning – förslag till en angelägen 
reform. 
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Länsstyrelserna idag  
Landets 21 länsstyrelser har idag fortfarande ett brett och 
gemensamt uppdrag. Länsstyrelserna ska svara för den statliga 
förvaltningen i länet om ingen annan myndighet har ansvaret för 
särskilda förvaltningsuppgifter. Huvuduppgifterna är enligt 
instruktionens14 2 § i korthet att:  

 
• verka för genomslag av nationella mål i länet samtidigt 

som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och 
förutsättningar  

• samordna olika samhällsintressen inom myndighetens 
ansvarsområde  

• främja länets utveckling och noga följa länets tillstånd 
samt underrätta regeringen om vad som är särskilt viktigt  

• ansvara för tillsyn som riksdagen eller regeringen har ålagt 
den  

Länsstyrelserna har både en samordnande och främjande roll 
samt en myndighetsutövande roll oftainom samma område eller 
delområde. Uppdraget omfattar många olika sakområden samt 
olika delområden. I 3-4§ i länsstyrelseinstruktionen radas 17 
olika områden upp där länsstyrelserna har uppgifter.  

De olika länsstyrelserna har i stort sett samma uppdrag men 
de har olika resurser beroende på bland annat befolkningsmängd 
och antal kommuner. Länsstyrelserna varierar i storlek mellan ca 
90-660 årsarbetskrafter. Tilldelade anslag som står för ca 50 % av 
länsstyrelsens finansiering varierar mellan c:a 50 mnkr och 312 
mnkr. Beroende på resurstilldelning samt omfattningen av upp-
drag kan det bakom högst marginella resursinsatser inom läns-
styrelserna dölja sig omfattande offentliga åtaganden. 

Länsstyrelsernas många uppgifter där både stora och små 
samhällsuppgifter blandas ställer stora krav på att styra, leda och 
prioritera. Det är svårt att hitta gemensamma processer som kan 

                                                                               
14 Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion. 
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hjälpa till att effektivisera när uppgifterna är så skiftande. Inom 
vissa av sakområdena kan det på mindre länsstyrelser vara färre 
än en årsarbetskraft som arbetar med området. Detta kan leda 
till att det är svårt att upprätthålla kompetensen inom området 
på varje enskild länsstyrelse. Det blir även svårt att kvalitetssäkra 
verksamhet då det inte alltid finns mer än en individ på länssty-
relsen som kan området. Problemen med försörjning av kompe-
tens och kvalitetssäkring, gör att vi sällar oss till flera utredningar 
i frågan om den regionala förankringen verkligen bör tillämpas 
för alla verksamheter, vore ett mindre antal länsstyrelser att 
föredra med större möjlighet att kraftsamla? 

Regeringens styrning 

De enskilda länsstyrelserna lyder direkt under regeringen. I 
praktiken handlar det dock om ett regeringskansli med 12 fack-
departement. Länsstyrelserna sorterar under socialdepartemen-
tet när det gäller personal, administration och resurser. De olika 
sakfrågorna lyder dock under de olika fackdepartementen. 

Länsstyrelsernas verksamhet, samt bestämmelser för hur den 
ska utföras och återrapporteras, regleras i instruktionoch i det 
gemensamma regleringsbrevet för länsstyrelserna. Utöver detta 
finns regleringar av verksamheten i över 500 författningar samt i 
särskilda direktiv och uppdrag från olika sektorsmyndigheter. 
De olika sektorindelade centralmyndigheterna styr således också 
länsstyrelsernas arbete.  

Efter Styrutredningen15 förändrade regeringen sin årliga styr-
ning av flera myndigheter. Regleringsbreven kortades. Kraven på 
återrapportering blev mer principiella, med större ansvar för den 
ansvariga myndigheten och mindre detaljreglering.  

För länsstyrelserna har man dock valt att i huvudsak behålla 
den gamla styrformen med en mångfald av olika krav på mål och 
återrapportering. Varje fackdepartement har sina återrapporte-
ringskrav i länsstyrelsernas gemensamma regleringsbrev. I regle-

                                                                               
15 (SOU 2007:75) Att styra staten – regeringens styrning av sin förvaltning. 
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ringsbrevet 2013 finns 90 stycken mål och återrapporteringskrav 
och flera delkrav knutet till dessa. Hälften av mål och återrap-
porteringskrav redovisas i årsredovisningen medan de övriga 
redovisas på annat sätt till olika fackdepartement. 

Mångfalden av intressenter som är involverade i styrningen 
av länsstyrelserna, riskerar också innebära ett tillgodoseende av 
särintressen och därmed höjning av ambitionsnivån i länsstyrel-
sernas olika verksamheter, utan tydlig hänsyn till helhetsper-
spektiv. Särintressena har en given utgångspunkt, eftersom cen-
tralmyndigheterna sorterar under olika utgiftsområden på stats-
budgeten.  

Detta är sannolikt sant även för regeringen, med tanke på 
dess departement med ansvar för olika sakområden. Ibland 
kombineras trycket på att höja ambitionen med särskilt avsatta 
medel, ibland inte. Ett resultat av denna sektorsstyrning eller 
särintressestyrning blir inte sällan att andra arbetsuppgifter hos 
länsstyrelserna trängs undan.  

Det finns också informella kontakter på handläggarnivå mel-
lan länsstyrelsen och de olika centralmyndigheterna, vilket kan 
riskera att ett område prioriteras utan länsstyrelseledningens 
kännedom.  

Finansieringen av länsstyrelserna 

Länsstyrelserna finansieras med anslag som tilldelas i reglerings-
brevet varje år. Dels finns vissa riktade medel i anslagen och dels 
fördelas medlen med hänsyn till sju parametrar. Exempel på 
dessa är invånarantal, antal kommuner, areal samt andelar av t 
ex djurskyddskontroller samt jordbrukar- och landsbygdsstöd. 
Dock är inte anslagen den enda finansieringen utan c:a 50 % av 
länsstyrelsernas verksamhet finansieras av bidrag som kommer 
från andra myndigheter. Det är bidrag som fördelas från cen-
tralmyndigheterna på de olika områdena som t ex Naturvårds-
verket, Statens Jordbruksverk och Havs- och vattenmyndigheten.  

Denna splittrade finansiering, som saknar enhetlighet i och 
med de olika finansieringskällorna, kan leda till styrproblem för 
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länsstyrelserna då finansieringen är komplex och inte alltid lång-
siktig. Det kan även bidra till ineffektivitet i länsstyrelsernas 
verksamhet. Bredden i länsstyrelsernas uppgifter och det split-
trade ansvaret i regeringskansliet gör styrningen av läns-
styrelserna mycket komplex och svår. 

Länsstyrelsernas årsredovisningar 
Omfånget på de olika länsstyrelsernas årsredovisningar varierar, 
från 90–220 sidor. Huvudparten är resultatredovisnings-
information. Sammantaget kan bedömas att antalet årsredovis-
ningssidor för länsstyrelsegruppen uppgår till c:a 3 000 sidor, 
och omfånget har ökat under de senaste åren. 

Från och med verksamhetsåret 2009 ändras styrningen för 
många statliga myndigheter genom att och mål och återrappor-
teringskrav tas bort i regleringsbreven. Förordningen om årsre-
dovisning och budgetunderlag förändras avseende vad myndig-
heternas resultatredovisning ska avse och baseras på. Då införs 
följande:  

Myndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens re-
sultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighe-
tens instruktion och till vad regeringen, i förekommande fall, 
har angett i regleringsbrev eller i något annat beslut. Resultatre-
dovisningen ska främst avse hur verksamhetens prestationer har 
utvecklats med avseende på volym och kostnader. 
Resultatredovisningen ska lämnas enligt en indelning som myn-
digheten bestämmer, om inte regeringen har beslutat annat.16 

Vilket kan jämföras med den tidigare lydelsen: 

Myndigheten skall redovisa och kommentera verksamhetens re-
sultat i förhållande till de mål och i enlighet med de krav på 

                                                                               
16 3 kap 1 § Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, 
efter ändring i SFS (2008:747). 



 
 
C H A R L O T T E  E H R E N G R E N  &  S T E F A N  G O L L B O  

 110 

återrapportering som regeringen har angett i regleringsbrev eller 
i något annat beslut.17 

Förändringen synes vid första anblicken vara blygsam, men den 
innehåller en principiell övergång från att regeringen ska ange 
återrapporteringskrav till att myndigheten själv, förvisso utifrån 
instruktion, ska identifiera det lämpliga sättet att återrapportera 
verksamhetens resultat. 

När denna förändring infördes gav dock finansdepartementet 
länsstyrelserna undantag från paragrafen och fortsatte att detalj-
reglera återredovisningen i regleringsbrevet.  

Detta förändras igen 2011 då länsstyrelserna inte längre ges 
något undantag från ovan bestämmelse om utgångspunkt för 
redovisning av resultat. Trots att denna anpassning till förord-
ningen därmed ges genomslag även för länsstyrelserna, kvarhål-
ler regeringen samtidigt omfattande krav på detaljerad resultat-
redovisning i regleringsbrevet. 

Länsstyrelserna har som redan framgått en mycket omfattan-
de verksamhet inom många olika sakområden. Det är ju länssty-
relsernas uppgift att vara statens företrädare i länet i en mängd 
olika uppgifter som inte sköts direkt av annan centralmyndighet. 
Regeringen styr som nämnts ovan genom regleringsbrevet läns-
styrelserna att rapportera ett stort antal återrapporteringskrav 
inom de olika sakområdena. Regeringen överlåter även i re-
gleringsbrevet till olika centralmyndigheter att komma med egna 
direktiv inom sina områden. Länsstyrelserna ges därmed inte 
samma utrymme som andra myndigheter att själva utforma sin 
redovisning. De ges inte samma möjlighet att endast återrappor-
tera det som de bedömer är mest väsentligt att återrapportera då 
de även måste svara på alla återrapporteringskrav som efterfrå-
gas av regeringen.  

                                                                               
17 Tidigare lydelse av 3 kap 1 § Förordning (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag. 
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Årsredovisningarnas omfång växer 

Konsekvensen av denna dubbla strukturlogik, blir att länsstyrel-
serna för att leva upp till kraven på prestationsredovisning har 
utökat sina resultatredovisningar med ett avsnitt om prestationer 
under varje sakområde. Många av länsstyrelserna upprepar där-
för samma information på flera ställen i årsredovisningen. Dels 
använder de självvalt informationen som de viktigaste prestatio-
nerna under året i detta inledande avsnitt inom varje sakområde, 
sedan återkommer samma uppgift som svar på återrapporte-
ringskrav som regeringen krävt i regleringsbrevet.  

Dessutom bedriver länsstyrelsen vissa projekt, så kallade tvär-
sektoriella projekt som även de återkommer flera gånger i årsre-
dovisningarna som svar på återrapporteringskrav under olika 
sakområden. Som exempel på detta kan man i en länsstyrelses 
årsredovisning från 2012 hitta företeelsen utbyggnad av bred-
band. Av regleringsbrevet framgår att detta ska återrapporteras i 
en särskild redovisning till regeringen, dvs. utanför årsredovis-
ningen. Trots detta förekommer beskrivningar om bredbandsut-
byggnad, som den aktuella länsstyrelsen fattar beslut om till en 
beloppsmässig omfattning på 10 mnkr, i årsredovisningen på 5 
hela sidor med c:a 2 000 ord. Det återges i diverse olika avsnitt, 
både som del av svar på återrapporteringkrav avseende olika 
sakområdens utvecklingar, men också som självvalda väsentliga 
prestationer. 

Länsstyrelsernas årsredovisningar blir på grund av dessa upp-
repningar extra långa vilket inte bidrar till att göra dem mer 
lättillgängliga. 

Alla länsstyrelser rapporterar om de gemensamma uppgifter-
na oavsett hur små resurser den enskilda länsstyrelsen kunnat 
lägga på ett specifikt område. I årsredovisningen 2012 återrappor-
terade länsstyrelserna uppgifter inom 15 gemensamma områden.  

Utöver regeringens formella styrning via instruktion, re-
gleringsbrev och förordningen om årsredovisning påverkas åter-
rapporteringen i olika utsträckning också genom informell styr-
ning. Som exempel kan nämnas att socialdepartementet sedan 
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ett antal år tillbaka sätter betyg på länsstyrelsernas återrapporte-
ring i sina årsredovisningar. Det är i sig positivt med återkopp-
ling, betygen har dock haft en tendens att ytterligare öka omfatt-
ningen på länsstyrelsernas resultatredovisningar. Länsstyrelserna 
vet heller inte riktigt vilka kriterier som används när betygen 
sätts av regeringskansliet, men om ett område fått underbetyg ett 
år är tendensen klar att detta område återrapporteras mer utför-
ligt nästa år, oavsett om verksamheten ökat eller om det baseras 
på en prioritering av vad som skulle behövts återrapporteras 
föregående år.  

Ett exempel på detta är en länsstyrelse som i årsredovisning 
2012 återrapporterar 9 sidor (av totalt 127 sidor resultatredovis-
ning) om området folkhälsa. Detta sakområde sysselsätter 3,26 
årsarbetskrafter (åak) och saknar dessutom specifika återrappor-
teringskrav. Det kan jämföras med området lantbruk som i sam-
ma årsredovisning får 8 sidor och sysselsätter 23,66 åak och 
dessutom har 5 stycken återrapporteringskrav. Enligt uppgift 
berodde detta att denna länsstyrelse 2011 fått betyget ”arbete 
kvarstår” för området folkhälsa.  

Ett annat problem som uppstår, förutom det rena omfånget 
av information är risken för brist på transparens. Myndighets-
ledningarna har ett inneboende intresse av att återge verksamhe-
ten ur det perspektiv som gagnar deras intressen. Omfånget kan 
då leda till att det kan vara svårt att upptäcka om t.ex. negativ 
resultatrapportering saknas när det är så mycket information. 

Vilken typ av uppgifter återrapporteras? 

Regeringens krav på återrapportering är av skilda slag, även 
gällande vilken typ av uppgifter eller påståenden som efterfrågas. 
Vida berättarfrågor varvas med detaljerade krav på att redovisa 
antalet insatser av olika slag och även hur insatserna genomförts. 
Exempelvis ska länsstyrelserna redogöra för hur de arbetar med 
en viss fråga, vilket länsstyrelserna ofta gör genom att redogöra 
för informationsträffar och samverkansmöten, ofta i detalj hur 
många möten och träffar de haft under året. Många av återrap-
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porteringskraven är av denna typ vilket kanske inte är så konstigt 
då samverkan är en viktig uppgift för länsstyrelserna. Även före-
byggande tillsynsarbete bedrivs genom informationsarbete.  

Återrapporteringen kan också handla om handläggningstider 
för vissa ärenden och hur man arbetar för att minska dessa.  

Flera av återrapporteringskraven är baserade på uppgifter 
som hämtas från centralmyndigheter så som Statens jordbruks-
verk eller Riksantikvarieämbetet. Detta gäller även de indikatorer 
som regeringen beslutat om18 att länsstyrelserna ska redovisa 
från och med 2012 i årsredovisningen. Dessa uppgifter tas in av 
varje länsstyrelse i deras respektive årsredovisning. Ett problem 
med jämförelse av statistik mellan länsstyrelser är fortfarande att 
viss statistik tas fram på olika sätt på olika länsstyrelser och antal 
ärenden bedöms olika på olika länsstyrelser.  

Revision av länsstyrelsernas årsredovisningar 

Den statliga revisionsmyndigheten Riksrevisionens årliga revi-
sion följer internationella revisionsstandarder19 i sin revision av 
myndigheternas årsredovisningar. Målet är att skriva en revi-
sionsberättelse där revisionen uttalar sig om den reviderade 
årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resul-
tat samt av kostnader och intäkter och myndighetens ekonomis-
ka ställning.20  

Som grund för det revisionella uttalandet i revisionsberättel-
sen krävs att revisionen uppnår rimlig säkerhet om att årsredo-
visningen i sin helhet inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
Begreppet väsentlighet är centralt i en revision, i både planering-
en, genomförandet och rapporteringen. Väsentlighet värderas 
utifrån revisionens bedömning av de behov av information som 
regering och riksdag har.21 God revisionssed anger att revisorns 
fastställande av väsentlighet är en fråga om professionell bedöm-
                                                                               
18 Reg. beslut soc. dep 121218 – S2012/4487/SFÖ. 
19 International Standards of Supreme Audit Institutions – INTOSAI. 
20 Jmf förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 
21 Riksrevisionen, Vägledning årlig revision. 
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ning och påverkas av revisorns uppfattning om de behov av 
finansiell information som användare av de finansiella rappor-
terna har.22 Vad revisorn genom sin professionella bedömning 
bedömer som väsentligt för regering och riksdag är således sty-
rande för var som ska granskas.  

Den svällande och detaljerade redovisningen i länsstyrelser-
nas årsredovisningar gör det till en utmaning att bedöma väsent-
lighetsnivån vid revisionen. Vad är väsentligt att granska och hur 
starka revisionsbevis bör finnas?  

Regeringen har bett om delar av informationen genom att ha 
dem som specifika återrapporteringkrav i regleringsbrevet. Det 
är således information som regeringen bedömer sig vilja ha för 
sin styrning och uppföljning. Dock är uppgifterna så omfattande 
och detaljerade samt inom så många områden att en ingående 
revision av alla uppgifter skulle bli mycket kostsamt.  

De revisionella problemen vad gäller att fastställa väsentlighet 
kan möjligen vara ytterligare en indikator på att redovisningen 
inte har tillräcklig stringens eller tydlighet i vad regeringen vill 
med informationen. 

Krav på återrapportering och därmed revision 
Som läsare och revisor av länsstyrelsernas årsredovisningar stäl-
ler man sig ett antal frågor, som även regeringen borde ställa sig:  

Vad är värdet av den detaljerade redovisningen för att spegla 
verksamheten? Dels på den enskilda länsstyrelsen dels på landets 
alla länsstyrelser? Vissa typer av uppgifter känns omöjliga att 
sammanställa till en helhetsbild då frågan och därför svaren på 
de olika länsstyrelserna kan ha tolkats olika. Är det värt den 
kostnad det innebär att ta fram och redovisa dessa uppgifter 
samt kostnaden att revidera uppgifterna? Får regeringen den 
information de verkligen behöver för att styra länsstyrelserna 
genom återrapporteringen i årsredovisningarna? Kostnaderna 
för att ta fram och redovisa uppgifterna är betydande. Många 

                                                                               
22 Riksrevisionen, Vägledning årlig revision. 



 
 

L Ä N S S T Y R E L S E R  

 115

länsstyrelser måste redan göra stora prioriteringar i sitt arbete då 
det har små resurser till många uppgifter.  

Samtidigt upplever vissa länsstyrelser en ökning även av åter-
rapportering utanför årsredovisningen till olika centralmyndig-
heter eller departement. Finns någon tanke med vad som rap-
porteras i årsredovisningen och vad som rapporteras på annat 
sätt? Endast årsredovisningen granskas av extern revision, dvs. 
Riksrevisionen. Är det verkligen den viktigaste informationen 
som efterfrågas i årsredovisningen? 

Med tanke på de utredningar som visar vilka problem det 
finns att etablera tydliga och avgränsade uppgifter för länsstyrel-
serna och de omfattande antal uppgifter av både stor och liten 
omfattning som länsstyrelserna förväntas bedriva, uppstår en 
situation med ett uppdrag som är i behov av en tydlig uppfatt-
ning om vilka uppgifter som ska hanteras i årsredovisningen och 
med vilket fokus.  

Att ta fram återrapportering i en årsredovisning är en resurs-
krävande uppgift i sig, uppgifterna måste hålla tillräcklig kvalitet 
för att ”platsa” som underlag till regeringens beslut. Av denna 
anledning bör krav på återrapportering begränsas till de väsent-
liga uppgifter som behövs för att nå en rättvisande bild av verk-
samheten. Den externa revisionens uppgift är att granska och 
uttala sig om de väsentliga uppgifter i årsredovisningen som 
regeringen behöver för sin styrning, regeringens styrning av krav 
på återrapportering bestämmer därmed även vad som revideras. 

 
Charlotte Ehrengren är ansvarig revisor inom den årliga revisionen 
på Riksrevisionen sedan 2012. Hon har arbetat på Riksrevisionen 
med årlig revision sedan 2005 och innan dess på Kungliga tekniska 
högskolan som ekonomihandläggare.  

 
Stefan Gollbo är revisionsdirektör och har sedan 2003 arbetat vid 
Riksrevisionen, som ansvarig revisor inom årlig revision. Under sin 
tid inom den statliga revisionen har han varit verksam inom flera 
olika myndighetsområden. 



 
 
 

  

 
 
 
 



 
 

 

 117

Reflektioner med anledning  
av en granskning   

Försäljningen av aktier i TeliaSonera 

Dimitrios Ioannidis 
 
När jag tänkte på denna uppgift kunde jag inte släppa den 
stämning av lugn menmycket kraftfull förväntan om upprättelse, 
som finns i Hjalmar Gullbergs dikt, ”Döramason”, som handlar 
om Karin Boyes självmord, samma dag som Tysklandinvaderade 
Grekland. 

Sedan följer en parafras som, mot bakgrund av vissa upplevel-
ser i granskningsarbetet, handlar om förändring och styrning i 
staten. 
 
Gullbergs dikt: 
Svärd som fäktar mot övermakten, 
du skall brytas och sönderslås! 
Starka trupper ha enligt T.T.  
nått Thermopyle, Greklands lås  
Fyrtioåriga Karin Boye 
efterlyses från Alingsås. 
 
Mycket mörk och med stora ögon;  
klädd i resdräkt, när hon försvann.  
Kanske söker hon bortom sekler,  
dit en spårhund ej vägen fann,  
frihetspasset där Spartas hjältar  
valde döden till sista man. 
 
Ej har Nike med segerkransen  
krönt vid flöjtspel och harposlag 
perserkonungen, jordens gissel. 
Glömd förvittrar hans sarkofag.  

Min parafras: 
Statlig revisor som verkar bland 
professionerna med uppgift att se 
bortom dem med fokus på medborga-
rens intresse, du ska motarbetas och 
förgöras om du inte ser upp. 
 
Starka invändningar har registrerats i 
brevform från statssekreterare till 
diariet, myndighetens ingång. 
 
En medelålders revisor kom inte i tid 
till middan med sin familj. Uppenbart 
mellanblond, med onordiskt stora 
ögon, klädd i kavaj vandrar han 
planlöst genom korridorerna. 
Kanske söker han bortom pudlar och 
bortförklaringar av aktivt motarbe-
tande och försvar förlika sig med allas 
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Hyllningkören skall evigt handla  
om Leonidas' nederlag…….. 
 
  

olika roller och intressen, där med-
borgarnas intressen kan väga lätt. 
 
Men, betänk att trots att Axel Oxen-
stierna utgått från särintressena så står 
han fortfarande staty på Gustaf Adolfs 
torg, kanske bland annat för att han 
också trodde på granskning i staten att 
”fyra riksämbetsmän ska granska den 
femte” och omvandlingens gudinna 
har inte krönt de exkluderande särin-
tressena och professionerna utan de 
pragmatiskt inkluderande. 
Hyllningskören kan evigt handla om 
även det lärande som inte blir erkänt. 
 

 

Förklaring till parafrasen – vissa upplevelser i 
granskningsarbetet 

Bakgrund 
2006 fick vi en regering som avsåg att sälja statliga bolag. Detta 
ställde sig riksdagen bakom. Regeringen förklarade sin avsikt att 
redovisa försäljningar för riksdagen i de årliga budgetproposi-
tionerna. 

Den första redovisningen i enlighet med denna avsikt var av 
försäljningen av åtta procent av aktierna i TeliaSonera, som 
redovisades i budgetpropositionen 2008. 

Med anledning av detta bestämde sig Riksrevisionen för att 
ha en beredskap för att kunna granska förekommande försälj-
ningar av av statliga bolag. 

Målet med granskningen 
Riksrevisionens mål med granskningen av försäljningarna var 
att: 

• Ge underlag till riksdag och regering inför beslut och 
kommande försäljningar 
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• Stimulera lärandet om försäljningar (Best practice) 
• Ge demokratisk insyn och bidra till att medborgarna 

kände förtroende för att försäljningen går rätt till 

Granskningens inriktning och perspektiv skulle: 
• Avse regeringens och bolagens förberedelser 
• Belysa konsekvenser efter genomförd försäljning 
• Genomföras 2007–2012 

Utgångspunkter för granskningsarbetet var att: 
• Varje transaktion skulle prövas 
• Identifiera ”Avskiljbara steg” för att undvika störning av 

pågående enskilda försäljningar 
• Avrapportering skulle ske vid lämplig tidpunkt 
• Kvartalsmöten med Näringsdepartementet skulle hållas. 

Regeringskansliet ställde sig mycket frågande till Riksre-
visionens intresse av att granska försäljningarna, bl.a. 
mot bakgrund av Regeringskansliets bedömning av Riks-
revisionens kompetens. 

• Utförligt förarbete skulle ligga till grund för beslut om 
och granskning 

• Avstämningar skulle ske med samtliga inblandade parter 

Till grund för detta och för det fortsatta arbetet låg följande: 
• Riksdagens och regeringens beslut 
• INTOSAI. De statliga revisionsorganens samarbetsor-

ganisation, som hade ensärskild arbetsgrupp för 
försäljningar och privatiseringar 

• Extern kompetens för bedömningsgrunder och best 
practice 

Best practice 
I ett tidigt stadium inleddes arbetet med att förbereda de normer 
som skulle användas i granskningarna. Det var tydligt att det inte 
fanns några färdiga utan Riksrevisionen behövde sammanställa 
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ett underlag som var erfarenhetsbaserat. Det gick under benäm-
ning av best practice. Det fanns såvitt Riksrevisionen kunde 
konstatera ingen dokumenterad best practice för hur försälj-
ningar av statliga bolag ska planeras, genomföras och följas upp. 
Däremot fanns omfattande kunnande och erfarenhet internatio-
nellt hos regeringar som genomfört försäljningar och hos myn-
digheter som granskat försäljningar. Omfattande kunskap och 
erfarenhet av försäljningar fanns också i näringslivet såväl i Sve-
rige som internationellt. Riksrevisionens kontakter med expertis 
visade att det fanns en samstämmighet om de bestpractice-
kriterier som vi sammanställde för att en försäljning skulle anses 
vara genomförd med hög ambitionsnivå.  

Best practice utgjorde sålunda en av Riksrevisionens bedöm-
ningsgrunder. Den best practice som sedan redovisades i de 
granskningar som genomfördes var sammanställd för varje spe-
cifik försäljningssituation. 

Nedan följer två definitioner av best practice som var vägle-
dande i arbetet. 
USAs statliga revisionsorgan: 

Best management practices refer to the processes, practices, and 
systems identified in public and private organizations that per-
formed exceptionally well and are widely recognized as improv-
ing an organization’s performance and efficiency in specific ar-
eas. 

Brittiska näringsministeriet: 

Best practice means finding – and using – the best ways of 
working to achieve your business objectives. It involves keeping 
up to date with the ways that successful businesses operate – in 
your sector and others – and measuring your ways of working 
against those used by the market leaders. Applying best practice 
means learning from and through the experience of others. One 
way of doing this is through benchmarking, which allows you to 
compare your business with other successful businesses to high-
light areas where your business could improve. 
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Den brittiska regeringen genomförde under 1990-talet ett omfat-
tande försäljningsprogram. Den brittiska statsrevisionen, NAO, 
hade granskat och publicerat ett större antal rapporter om dessa 
försäljningar. Vid besök hos NAO redovisades för Riksrevisio-
nen tidigare och pågående granskningar av företagsförsäljningar. 
Särskild uppmärksamhet riktades på aspekter av väl genomförda 
försäljningar av aktieposter som det brittiska finansministeriet 
genomfört.  

Riksrevisionen lät svensk bransch- och företagsledarexpertis 
ta del av NAO:s granskningar. Vi fick då bekräftat att dessa 
beskrev ett professionellt och relevant förhållningssätt för en 
statlig säljare med avseende på planering, genomförande och 
uppföljning av försäljningar.  

Det brittiska finansministeriets förhållningssätt var att aktivt 
ta ansvar för en transaktion genom nedanstående punkter:  

 
• Försäljningens upplägg är tydligt kopplat till dess mål 

och potentiella risker som till exempel instabilitet och 
snedvridning av marknaden.  

• Finansministeriet uppvisar en hög aktivitetsnivå i förhål-
lande till rådgivare och banker. Finansministeriet upp-
rättar tydliga preferenser och mål som baseras på driv-
krafterna hos betydelsefulla aktörer i försäljningsproces-
sen. Insyn i försäljningsprocessen och krav på de ut-
förande bankerna ges särskild vikt så att Finansministe-
riet kan vara diskretionär vid behov och utifrån målen 
med försäljningen.  

• Finansministeriet använder erfarenheter från tidigare 
försäljningar som jämförelse när de sätter målen för 
försäljningen.  

• Försäljningen dokumenteras och utvärderas utförligt och 
slutsatser dras inför eventuella framtida försäljningar.  

Riksrevisionen stämde av punkterna om försäljningens upplägg, 
säljarens aktivitetsnivå, användningen av erfarenheter från tidi-
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gare försäljningar och prissättningen med aktörer inom närings-
livet, samt statliga myndigheter och ministerier i andra jämför-
bara länder som genomfört försäljningar av statliga bolag. Den 
expertis som Riksrevisionen konsulterade gjorde bedömningen 
att det brittiska finansministeriet aktivt tog ansvar på ett före-
dömligt sätt för genomförande av en försäljningstransaktion.  

Riksrevisionen valde att konsultera expertis som täckte cen-
trala områden i försäljning av statliga bolag. Denna expertis 
bidrog till sammanställandet av best practice. Riksrevisionen 
arbetade såväl med ett informellt nätverk där meriterade perso-
ner på frivillig basis delade med sig av sina erfarenheter som med 
kontrakterade experter. Expertis inom följande områden hjälpte 
Riksrevisionen i detta arbete.  

 
• Statliga revisionsmyndigheter i andra länder som har 

granskat försäljningar.  
• Statliga myndigheter och ministerier i jämförbara länder 

som genomfört försäljningar.  
• Erfarenhet från Regeringskansliet.  
• Privata sektorn i Sverige inom försäljning av tillgångar 

och användandet av finansiella rådgivare och banker.  
• Investment banking i Sverige och utlandet rörande såväl 

finansiell rådgivning som utförande av affärer.  
• Analys- och investerarexpertis från sektorer där försälj-

ningar är aktuella.  
• Akademisk expertis.  

Best practice i en tidig version hade även diskuterats med Riks-
revisionens dåvarande bolagsråd som bestod av styrelseordfö-
randen i statliga bolag.  

Granskning av den första genomförda försälj-
ningen 
Den första genomförda försäljningen var den av åtta procent av 
aktierna i TeliaSonera, maj 2007 för 18 miljarder kronor. 
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Försäljningen var det första steget i regeringens minskning av 
statens ägande i statliga bolag. Riksrevisionen granskade 
2007/2008 hur regeringen planerade, genomförde och följde 
försäljningen samt granskat regeringens redovisning till riksda-
gen av försäljningen. Granskningen visade bland annat att reger-
ingen fick ett rimligt pris givet den ambitionsnivå den hade och 
den korta tid som transaktionen genomfördes under. Rabatten 
var dock relativt hög och hade sannolikt kunnat bli lägre om 
regeringen hade varit mera aktiv i att styra de banker som 
genomförde transaktionen. 

Riksrevisionens rekommendation var att regeringen inför 
kommande försäljningar borde sammanställa och följa relevant 
best practice.  

Riksrevisionen ansåg att regeringen särskilt borde utveckla 
och säkerställa att det fanns beställarkompetens inom Reger-
ingskansliet samt hålla en hög aktivitetsnivå gentemot de rådgi-
vare och banker som får i uppdrag att genomföra transaktionen. 
Vid framtida aktieförsäljningar var det också viktigt att frågor 
om rabatten beaktas såväl under förberedelserna som under 
själva genomförandet och uppföljningen av transaktionen. 

Iakttagelser av vissa delar av processen 
När Riksrevisionen inför den sedvanliga inlämningen av rap-
portutkast för faktagranskning ville ha en sista avstämning med 
den projektgrupp på Regeringskansliet som arbetat med försälj-
ningen gjorde sig Regeringskansliet otillgängligt. Det gick en 
längre tid. Därför bestämdes att det befintliga rapportutkastet 
skulle skickas till Regeringskansliet för faktagranskning. 

Omfattande kommentarer inkom från Regeringskansliet i tre 
omgångar, 13 maj (69 kommentarer totalt, varav 38 föranledde 
ändring i rapporten), 22 maj (39 kommentarer totalt, varav 19 
föranledde ändring irapporten) och 30 maj 2008 (5 kommenta-
rer).  
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Drygt en vecka innan publiceringen av rapporten dök det upp 
uppgifter om rapporten i internationell press som vidareförmed-
lades av svensk press. 

Den 13 juni skickar ansvarig statssekreterare ett brev till den 
tjänsteman på Riksrevisionen som ansvarar för rapporten (be-
ställaren). I brevet uttrycks bland annat: 

RK har med utgångspunkt i rapportutkastet framfört allvarliga 
invändningar till RiR beträffande RiR:s metod, faktainhämtning, 
faktabearbetning och urvalsprinciper. I korthet kan sägas att de 
upplysningar som RiR inhämtat från RK under granskningen, 
valts ut och redovisats på ett sådant sätt att framställningen ger 
en delvis missvisande bild av de faktiska förhållandena. RK har 
begärt att få faktagranska det reviderade utkastet till rapport på 
grund av de omfattande synpunkter och kvalitetsbrister tidigare 
utkast hade. RiR meddelade den 13 juni att RiR inte avser att 
tillgodose RKs önskemål utan kommer att publicera sin rapport 
utan en slutgiltig kvalitetssäkring. Den brådska som RiR visat att 
publicera har inte varit sakligt motiverad. Dessutom har den 
gått ut över kvaliteten i RiRs granskningsarbete, vilket är allvar-
ligt, särskilt med beaktande av RiRs funktion som kvalitetssäk-
rare av statlig förvaltning… Avslutningsvis vill jag även säga 
några ord om den best practice som RiR presenterat i sitt utkast 
till rapport. Det är i sig anmärkningsvärt att en best practice 
etableras i efterhand eftersom granskningsobjektet rimligtvis 
inte kan följa en modell som inte är känd... 

Det som hände var alltså att RK gav synpunkter på ett rapport-
utkast, men att de inte fick ta del av den slutliga rapporten innan 
publicering. 

Publiceringsdagen, 17 juni, råder viss förvirring, då media 
strax innan pressmötet rapporterar följande: 

 
• ”Upprördheten är stor hos Mats Odell och hans tjän-

stemän mot den kritik som idag levereras angående re-
geringens försäljning av aktier i TeliaSonera…” 
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• ”Ett 50 sidor långt dokument från Riksrevisionen, ett ut-
kast av rapporten har lett till ett 25 sidor långt rättelse-
dokument från näringsdepartementet.” 

• ”På sida efter sida radas fel efter fel upp...” 
• ”Pärlbandet av fel har lett till att Mats Odells statssekret-

erare… har skrivit ett ovanligt hårt formulerat brev till 
Riksrevisionen daterat den 13 juni.” 

• ”Skarpare än så här kan du knappast formulera ett for-
mellt brev från regeringskansliet, påpekar en tjänsteman 
på näringsdepartementet.” 

När Mats Odell blir intervjuad vid två tillfällen under dagen, 
utgår han vid det första tillfället från det rapportutkast som re-
geringskansliet lämnat synpunkter på och upprepar regerings-
kansliets kritik, först vid det andra intervjutillfället nämner han 
att de nu fått en slutlig rapport som de har för avsikt att studera 
närmare.1 

Postludium I – ”upprättelse”? 
När Riksrevisionen senare granskade regeringens övriga försälj-
ningar identifierade vi att Regeringskansliet gjort en egen utvär-
dering av försäljningen av aktier i TeliaSonera. Denna utvärde-
ring behandlade följande: 
 

• Att de delar inom Regeringskansliet som var berörda vid 
försäljningsprocesser i större utsträckning än som hittills 
varit fallet borde ha relevant och nödvändig kompetens 
för att uppnå högsta möjliga kvalitet och professionalitet 
i de komplexa försäljningsprocesserna. 

• Att det är viktigt att samtliga berörda enheter och depar-
tement som deltar i gemensam beredning och regerin-
gens kollektiva beslutsfattande har relevant kompetens 
avseende företagstransaktioner. 

                                                                               
1 Svenska Dagbladet, ”Odell får kritik för Teliaaffär”, 17 juni 2008.   
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• Att fler individer bör ha relevant kompetens och att rele-
vanta kunskaper och erfarenheter hos tjänstemännen 
kan vara högre. 

I en expertkommentar, ”Best practice – en norm för att granska 
statens företagsöverlåtelser” i affärsjuridik för utbildningsföre-
taget Blendow i april 2010 (ett slags nyhetsbrev som sprids till 
Blendows kunder, Blendow är ett utbildningsföretag som 
specialiserat sig på utbildning i framförallt affärsjuridik för seni-
ora jurister) noteras följande mot bakgrund av Riksrevisionens 
granskningsrapporter om statliga försäljningar: 

Granskningen av företagsaffärerna redovisas i fyra rapporter 
RiR 2007:8, 2008:12, 2009:9 och 2010:2, varav den senaste publi-
cerades i mars 2010. Rapporterna är väl genomförda och är be-
rikande läsning eftersom de intar ett lärandeperspektiv för att 
utveckla kunskap om företagsaffärer. Riksrevisionen har enligt 
kommentaren i sina rapporter utvecklat tanken om god sed. 
God sed har bl.a. använts av amerikanska och brittiska offentli-
ga revisionsorgan. 
Det finns enligt kommentaren svagheter och alternativ till den 
goda seden som beskrivits av Riksrevisionen, men den framstår 
ändå som en relevant och rimlig norm för statens företagsför-
säljningar. Det är ett affärsmönster som fritt utvecklats av när-
ingslivets aktörer till båda sidors gagn och använts i otaliga affä-
rer – framgångsrika som misslyckade. Och den har undersökts 
på ett förtjänstfullt sätt av Riksrevisionen och stämmer i allt vä-
sentligt överens med både erfarenheter från marknadsaktörer 
och teoretiska studier. Det kan tilläggas att regeringen själv inte 
tycks ha utarbetat en motsvarande manual eller checklista för 
sina försäljningar utan istället helt förlitat sig på sina rådgivare. 
Ur detta perspektiv är Riksrevisionens granskning och rapporte-
ring extra viktigt. 
Avslutningsvis noterar kommentaren att Riksrevisionen funnit 
anledning att kritisera de statliga försäljningsprocesserna på en 
rad punkter utifrån den goda seden. De huvudsakliga punkterna 
i kritiken är att regeringen inte förberett sig tillräckligt inför för-
säljningarna vilket gjort att processerna brustit i tidsåtgång och 
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fokus. Regeringen har i några viktiga delar haft en bristande 
kunskap om försäljningsobjekten. Upphandlingen av rådgivare 
har i vissa fall tagit för lång tid. Regeringens beställarkompetens, 
resurser och aktivitet gentemot rådgivarna har varit bristfällig så 
att man i allför hög utsträckning blivit beroende av rådgivarna. 
Vid min egen genomläsning av rapporterna förvånas jag även av 
den begränsade vikt som regeringen lagt vid att värdera företa-
gen och skapa sig en konkret målbild för transaktionen. Fakto-
rer som professionella aktörer fäster stort avseende vid, men 
bristen speglar troligen de politiska överväganden som ligger till 
bakgrund för försäljningarna. 

Postludium II – ”Happy end”? 
Inom ramen för uppföljningen av riksrevisionsreformen den 1 
januari trädde en ändring av riksdagsordningen i bruk. Riksrevi-
sorerna skulle fortsättningsvis lämna sina granskningsrapporter 
avseende effektivitetsrevisionen liksom sin årliga rapport direkt 
till riksdagen. Regeringen skulle i en skrivelse till riksdagen re-
dovisa vilka åtgärder den vidtagit eller avser att vidta med anled-
ning av en granskningsrapport. Regeringens skrivelse skulle ges 
in till riksdagen inom fyra månader från det att regeringen mot-
tagit granskningsrapporten. 

Denna ändring medförde att regeringen nu fick en tydlig 
form för sina reaktioner på Riksrevisionens rapporter. 

Inledningens statliga revisor fick därigenom möjlighet att 
uppleva följande: 

En minister som skrev en debattartikel med anledning av en så-
dan skrivelse: 
Idag överlämnar regeringen en skrivelse till riksdagen där vi re-
dogör för hur statens roll på elmarknaden sett ut och utvecklats. 
Bakgrunden är den granskning som Riksrevisionen tidigare 
gjort av detta område. Den granskningen var mycket välkom-
men och kommer att vara ett viktigt underlag i regeringens fort-
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satta styrning av elnätsområdet, Svenska Kraftnät och Energi-
marknadsinspektionen.2 

Fördelat på 5 rapporter kunde den statliga revisorn ovan notera 
att regeringen i skrivelserna 
• delar Riksrevisionens bedömning helt eller delvis i 17 avse-

enden 
• instämmer i Riksrevisionens bedömningar helt eller delvis i 

9 avseenden 
 

 
Dimitrios Ioannidis är ekonom och har sedan 2006 arbetat med 
Riksrevisionens granskning av de statliga bolagen och regeringens 
förvaltning av dem. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                               
2 SvD Brännpunkt 8 oktober, Anna-Karin Hatt, It- och energiminister, 
”Elförsörjningen blir tydligare”. 
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Att vara föredragande i  
utredande verksamhet   

Anders Berg 
 

Under den inte alltför korta tid jag arbetat med vad som skulle 
kunna beskrivas som utredande verksamhet har då och då frågan 
rests om vem som egentligen ”äger” den text som så småningom 
resulterar i en revisionsrapport eller annan avrapportering. Vil-
ket ansvar har den som står som föredragande?1  

När det gäller den verksamhet som bedrivs vid utredande 
myndigheter så finns nämligen en betydelsefull skillnad från den 
akademiska världen där det är tydligt att det är författaren som 
ensam ansvarar för innehållet. Vid utredande myndigheter (till 
vilka bl.a. Riksrevisionen, dess föregångare Riksrevisionsverket, 
RRV och Statskontoret kan räknas) finns vanligen någon som 
beslutar om rapporten, en beslutsfattare som inte nödvändigtvis 
behöver ha skrivit ett ord av den. Denna beslutsfattare kan vara 
myndighetens högste chef – som någon av de tre riksrevisorerna 
vid Riksrevisionen eller Statskontorets generaldirektör. Men 
beslutsfattandet kan ofta vara delegerat till lägre nivå, vilket var 
normalfallet vad gällde effektivitetsrevisionens2 rapporter vid 
gamla RRV (och fortfarande gäller den årliga revisions rapporte-
ring).  

Beslutsfattaren fattar dock inte sitt beslut i ensamhet. Förut-
om den föredragande i ärendet – projektledaren när det gäller en 

                                                                               
1 Texten utgör en personlig betraktelse utifrån erfarenheter från Riksrevi-
sionsverket och Riksrevisionen. 
2 Tidigare Förvaltningsrevisonen. 
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rapport från effektivitetsrevisionen – medverkar ofta ytterligare ett 
antal personer (chefer, projektmedarbetare) i beslutet. Denna pro-
cess dokumenteras i en s.k. beslutsmening i rapportens missiv.  

Men har denna pappersexercis någon praktisk betydelse? Vad 
betyder det att stå som föredragande – och att som sådan sätta 
sin signatur på beslutet? Är beslutsfattaren ensam ansvarig eller 
har föredragande också ett ansvar. Och hur stort är detta? Och 
vilket ansvar har övriga medverkande? Kan man som någon 
yttrade sig vid en diskussion tidigt under min karriär på RRV 
tona ned sitt eget ansvar och enbart hänvisa till att ”det är be-
slutsfattaren som bestämmer”? Då värjde jag mig instinktivt mot 
bilden av att den föredragande skulle sakna eget ansvar och kän-
de rent ut att detta måste vara felaktigt. 

En besläktad fråga är vidare rättigheten innebär för föredraga-
nde (eller någon annan som deltar i beslutet) att reservera sig? 
Medför det rentav en skyldighet att reservera sig för den givet att 
denne har allvarliga invändningar mot innehållet? Och är ansvaret 
som föredragande symmetriskt mot ansvaret som projektledare?   

Om dessa frågor tänkte jag diskutera och resonera något 
kring i denna enkla essä. Tonvikten ligger vid det ansvar som 
följer av Förvaltningslagen och annan lagstiftning. Men jag har 
också ägnat viss tid åt att undersöka om och i så fall hur projekt-
ledarens (och övrigas ansvar) definierats i interna styrdokument 
vid Riksrevisionen. 

Källmaterialet kan sägas vara både objektivt och subjektivt. 
Essän bygger till viss del på läsning av lagtexter, riksdagstryck 
och övrig litteratur, men också på mina egna erfarenheter som 
utredare vid Riksrevisionsverket, Statskontoret och Riksrevisio-
nen. Jag har också talat med eller på annat sätt inhämtat infor-
mation från erfarna personer både innanför och utanför min 
nuvarande arbetsplats.  

Min diskussion är i allt väsentligt (men möjligen inte helt 
konsekvent) avgränsad till den process som råder vid effektivi-
tetsrevisionens rapporter med relevanta jämförelser med, dels 
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Riksrevisionens föregångare RRV, dels i mer begränsad ut-
sträckning Statskontoret.  

Vad säger lagstiftningen? 
Utgångspunkterna för det ansvar som åvilar en föredragande 
och övriga medverkande regleras i Förvaltningslagen (SFS 
1986:223). Lagen innehåller grundläggande regler för handlägg-
ning av ärendet vid myndigheter i stat och kommun.  

Vad som explicit menas med en föredragande framgår inte av 
förvaltningslagen. Ord som beredning och föredragning använ-
des dock redan under 1600-talet för att beteckna det arbete hos 
förvaltningsmyndigheterna som syftade till att förbereda ären-
den för avgörande, för att sedan också muntligt föredra dem för 
den som skulle avgöra dem. Att ett beslut avgörs efter föredrag-
ning förutsätter dock att det skall avgöras av två tjänstemän.3 

Vissa av förvaltningslagens regler är enbart tillämpliga när 
det gäller för att myndighetsutövning mot enskild. Denna av-
gränsning gäller emellertid inte lagens 19§ där rätten att reserve-
ra sig återfinns. 

19 § När beslut fattas av flera gemensamt kan den som deltar i 
avgörandet reservera sig mot detta genom att låta anteckna av-
vikande mening. Den som inte gör det skall anses ha biträtt be-
slutet. 
Föredraganden och andra tjänstemän som är med om den slut-
liga handläggningen utan att delta i avgörandet har rätt att få 
avvikande mening antecknad. 
Avvikande mening skall anmälas innan beslutet expedieras eller 
ges till känna på något annat sätt. Om beslutet inte skall ges till 
känna, skall anmälan göras senast när det får sin slutliga form 
genom protokollsjustering eller på liknande sätt. 

                                                                               
3 Wennergren, Bertil (2008) Offentlig förvaltning i arbete: om verksamheten i 
och handläggningen av ärenden i stat och kommun, (s 201f.). Norstedts Juri-
dik AB. 
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Paragrafen har varit oförändrad sedan den nya Förvaltningsla-
gen beslutades 1986. 

Ser man på förarbetena till 1986 års Förvaltningslag (som er-
satte bl.a. motsvarande lag från 1971) och de kommentarer som 
gjorts till denna, så framgår att reservationsrätten för föredra-
gande (och övriga tjänstemän) är resultatet av vissa avvägningar. 
Å ena sidan sågs denna möjlighet som ett understrykande av 
”kravet på noggrannhet och omsorg vid beredningen”,4 å andra 
sidan menade fördragande statsråd att denna möjlighet använ-
des med ”urskillning och återhållsamhet”. Möjligheten borde i 
princip inte användas annat än de fall där det låg i rättssäkerhe-
tens intresse eller det annars fanns särskilda skäl för det. Längre 
utläggningar borde däremot undvikas i möjligaste mån.5 Detta 
resonemang var enligt erfarna utredare som jag talat med något 
som av många uppfattade som en betydande inskränkning av 
den praxis som tidigare rått.   

Föredragande statsråd menade också att det kunde finnas 
mer principiella invändningar mot denna rätt. Det kunde hävdas 
att tjänstemännen inte hade något egentligt beslutsansvar och 
därmed fanns inte heller något behov att anmäla någon avvikan-
de mening.  

Av Hellners och Malmqvists kommentarer till Förvaltnings-
lagen framgår att reservationsrätten för föredragande och andra 
tjänstemän har sitt ursprung som ett komplement till den kollek-
tiva beslutsmetoden. Vilket kan anses vara ganska naturligt efter-
som man i denna modell just är kollektivt ansvarig för besluten. 
Men reservationsrätt har även länge funnits vid fall med ensam 
beslutsfattare.6 

                                                                               
4 Hellners, Tryggve & Malmqvist, Bo, 2010. Förvaltningslagen med kom-
mentarer. Tredje upplagan. Vällingby: Norstedts juridik, s 223f. Prop. 
1985/86:80, s. 34ff. 
5 Prop 1985/86:80, s. 34ff. 
6 Hellners och Malmqvist 2010, s. 224. 
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Innan 1986 års Förvaltningslag återfanns bestämmelser om 
rättan att lämna avvikande mening vanligen i de statliga myn-
digheternas instruktioner.   

Av lagen (och dess förarabeten) framgår också att endast den 
som deltar vid själva avgörandet av beslutet (och är kvalificerad 
till detta) har rätt att reservera sig.  

Men vad innebär detta för de frågor som jag här intresserar 
mig för? 

Vilket ansvar har den föredragande (och övriga tjänstemän)? 
Och innebär rätten att reservera sig också en skyldighet att göra 
det? Dessa frågor hänger givetvis ihop. Ju tyngre ansvaret för den 
föredragande (och andra medverkande) kan anses vara, ju mer 
betydelsefull blir en reservation och kanske också skyldigheten 
att göra en sådan. 

Av Hellners och Malmqvists kommentarer framgår att frågan 
om föredraganden och andra som inte är beslutsfattare ska anses 
vara medansvariga om de inte redovisar avvikande mening, är 
omstridd. Frågan om föredragandens m.fl. tjänstemäns ansvar är 
inte heller reglerad i förvaltningslagen. I debatten har framförts 
såväl att det straffrättsliga ansvaret (vilket torde vara mindre 
intressant i detta fall) omfattar även de andra som deltar i beslu-
tet, som att det enbart är beslutsfattaren som har detta ansvar.7 

Det finns dock som Hellner och Malmqvist hävdar vissa utta-
landen i 1986 års proposition som talar för den senare tolkning-
en, dvs. att beslutsfattaren ensam har ansvaret för beslutet. Detta 
gäller dels uttalandet om att det ”kan hävdas” att tjänstemännen 
inte har ett sådant ansvar, dels föredragande statsråds uppma-
ning om att reservationsrätten ska användas med försiktighet. 
Det är dock tämligen vaga uttalanden och det senare uttalandet 
skulle lika gärna kunna tyda på att den som reserverar sig har ett 
ansvar. Varför annars uppmana att använda denna rätt med 
försiktighet om ansvaret för beslutet samtidigt inte finns? 

En av dem som polemiserat mot den bild som föredragande 
statsråd gav uttryck för i propositionen om ny förvaltningslag är 
                                                                               
7 Ibid, s. 229. 
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Bertil Wennergren. Enligt Wennergren är uttalandet om att 
använda rätten med försiktighet mycket anmärkningsvärt. Histo-
riskt har den som deltar i den slutliga handläggningen ”ansetts 
vara skyldig att ge sin mening till känna”. Blir beslutet ett annat så 
”skall han” enligt Wennergren, anmäla avvikande mening.8 Om ett 
ärende avgjorts efter föredragning så har, enligt Wennergren, 
beslutanden och föredraganden fullt beslutsansvar.9 

Om man konsulterar den i våra dagar så populära källan till 
allsköns vetande, nämligen Wikipedia, så kan man där läsa att ” I 
offentlig förvaltning anses man i juridisk mening ha stött beslu-
tet om man inte reserverar sig.”10 Någon källa till detta tämligen 
tvärsäkra påstående anges dock inte. 

Vi kan således konstatera att rättsläget är oklart och att man 
även bland personer som kan anses ha betydligt bättre sakkom-
petens än undertecknad att besvara dessa frågor, gör olika be-
dömningar.  

Hur ser det ut på Riksrevisionen? 
Hur beslutsmeningen formulerats vid Riksrevisionens har varie-
rat något under de tio år myndigheten funnits. I dagsläget kan en 
beslutsmening se ut så här:  

Riksrevisor Gudrun Antemar har beslutat i detta ärende. Revi-
sor Erica Tenevall har varit föredragande. Revisor Susanna 
Honnér och revisionsdirektör Tina J Nilsson har medverkat vid 
den slutliga handläggningen. 

Statskontoret tillämpar följande modell: 

Generaldirektör Yvonne Gustafsson har beslutat i detta ärende. 
Utredningschef Bob Pernodd och utredare Åsa von Sydow, fö-
redragande var närvarande vid den slutliga handläggningen. 

                                                                               
8Wennergren 2008, s. 125. 
9 Ibid, s. 151. 
10 http://sv.wikipedia.org/wiki/Reservation 
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Skillnaden mot ordningen vid Riksrevisionen – förutom att det 
mer ålderdomliga uttrycket varit ”närvarande” används, är att 
övriga medlemmar i projektgruppen inte nämns i beslutsme-
ningen. Däremot får projektgruppen ett omnämnande längre 
fram i rapporten:   

Analysen har genomförts av Jan Boström, Åsa von Sydow (pro-
jektledare) och Sofie Vengberg (praktikant). 

Frågan är givetvis om detta betyder något praktiskt. Får projekt-
gruppen ett mindre ansvar genom att inte stå med i beslutsme-
ningen? Bertil Wennergren skulle nog hävda detta i alla fall.   

Om vi ser på den mening som bl.a. användes i de rapporter i 
vilka jag var föredragande under RRV-tiden så kunde en sådan 
se ut på följande sätt i ett exempel hämtat från år 2000:  

Revisionsråd Hans Noaksson har beslutat i detta ärende. Avdel-
ningsdirektör Anders Berg har varit föredragande. Revisionsdi-
rektör Rutger Banefelt, revisionsdirektör Eric Gandy, byrådirek-
tör Petra von Schmalensee och byrådirektör Jens Nilson har 
medverkat i den slutliga handläggningen. 

Beslutsmeningen är till upplägget identiskt med den mening som 
idag används i Riksrevisionens rapporter. En betydelsefull skill-
nad är givetvis att beslutsfattandet om rapporten nästan undan-
tagslöst delegerades till avdelningschefen för effektivitetsrevisio-
nen.  

Men formuleringen av beslutsmeningen har faktiskt varierat 
under Riksrevisionens tio år. Ett tag gjordes en skillnad mellan 
att delta och medverka i beslutet vilket följande ganska krångliga 
exempel från år 2006 illustrerar: 

Riksrevisor Lennart Grufberg har beslutat i detta ärende. Biträ-
dande granskningsområdeschef Michael Kramers har varit fö-
redragande. Revisionsledare Johan Ågren och granskningsom-
rådeschef Charlotta Gustafsson har deltagit i den slutliga hand-
läggningen. 
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Revisor Ragnar Mårdh, revisionsledare Anne-Marie Hug-
mark, revisor Nils Jeppsson samt revisor CananCaglayan 
har medverkat i arbetet med granskningen. 

Här följer ett annat exempel från samma år: 

Riksrevisor Karin Lindell har beslutat i detta ärende. Gransk-
ningen har genomförts av revisionsledare Maria Östman (före-
dragande), revisionsdirektör Stefan Gollbo och revisionsdirek-
tör Carin Rytoft Drangel. Biträdande granskningsområdeschef 
Rutger Banefelt och revisionsdirektör Björn Undall har medver-
kat i den slutliga handläggningen. 

Efter att formuleringarna varierat en del över åren så tycks Riks-
revisionen ha landat i en formulering som är identiskt med den 
som tillämpades under RRV:s sista år. Innebär detta också att det 
rättsliga läget är identiskt?  

En betydelsefull skillnad är som nämnts givetvis att någon av 
myndighetens tre högsta chefer dvs. riksrevisorerna (med något 
enstaka undantag under myndighetens första år11) alltid är den 
som beslutar om granskningsrapporterna. Både i förarbetena till 
Riksrevisionsreformen och i den interna och externa kommuni-
kationen vid myndigheten betonas riksrevisorernas personliga 
ansvar för rapporterna. Det är Riksrevisor X som presenterar sin 
granskning om Y och i första hand företräder myndigheten i 
media etc. Men innebär detta att denna ordning är absolut given 
av lagstiftningen? 

I 13 kap. 7§ 2 s.t i Regeringsformen sägs att 

Riksrevisorerna beslutar självständigt, med beaktande av 
de bestämmelser som finns i lag, vad som ska granskas. 
De beslutar självständigt och var för sig hur granskningen 

                                                                               
11 Under 2005–2006 publicerades inte mindre än tolv rapporter i Riks-
revisionens rapportserie där beslutet delegerats till avdelningschef eller 
annan tjänsteman. I fyra fall benämndes produkten först ”promemoria” och 
i flera fall tillställdes de regeringen men kom senare att ”upphöjas” till rap-
porter. I ett fall saknades föredragande.   
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ska bedrivas och om slutsatserna av sin granskning. Lag 
(2010:1408). 

I 4§ 3 st i Lag (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen 
görs följande precisering.  

Riksrevisorerna beslutar var för sig i sina granskningsärenden. 
En riksrevisor får uppdra åt en tjänsteman vid Riksrevisionen 
att i riksrevisorns ställe avgöra granskningsärenden. 

Något stadgande om att riksrevisor måste besluta om en effekti-
vitetsgranskning finns således inte. Den andra meningen kan 
tvärtom anses öppna för att detta ansvar – i likhet med den ord-
ning som rådde vid Riksrevisionsverket – skulle kunna delegeras. 
Samtidigt kan man argumentera för att den tyngd som just riks-
revisorerna givits i lagstiftningen och (inte minst) det ovanliga 
förhållandet att de är inte mindre än tre till antalet gör det natur-
ligt att riksrevisorerna beslutar om rapporterna jämfört med t.ex. 
gamla Riksrevisionsverket där en viss delegering var en praktisk 
nödvändighet. 

Men innebär det faktum att ansvarig riksrevisor beslutar om 
rapporten någon förändring av den föredragandes ansvar? Eller 
de övrigas? Vad säger lagstiftningen? 

Frågan om dokumentationen av en förvaltningsmyndighets 
beslut är reglerad i myndighetsförordningen (2007:515).  

21 § För varje beslut i ett ärende skall det upprättas en handling 
som visar 
1. dagen för beslutet, 
2. beslutets innehåll, 
3. vem som har fattat beslutet, 
4. vem som har varit föredragande, och 
5. vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan 
att delta i avgörandet 
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Myndighetsförordningen gäller dock endast för förvaltnings-
myndigheter under regeringen och är dessutom subsidiär i för-
hållande till bestämmelser i lag och i andra förordningar. Den 
gäller således inte för Riksrevisionen och andra myndigheter 
under riksdagen (däremot för t.ex. Statskontoret idag och Riks-
revisionsverket på sin tid).  

Motsvarande bestämmelser för Riksrevisionen återfinns i 
stället myndighetens arbetsordning. Riksrevisionens arbetsord-
ning innehåller allmänna bestämmelser om föredragning av 
ärenden mm  

Ser vi på föredragning så sägs bl.a. följande  

33 § Den som har berett ett ärende ska normalt också vara 
föredragande eller vara närvarande vid den slutliga hand-
läggningen. Den chef till vilkens ansvarsområde ärendet hör får 
närvara vid föredragning för någon annan. Vilka som i övrigt 
ska närvara vid den slutliga handläggningen bestämmer den 
som ska besluta i ärendet. 

35 § Av en beslutshandling ska framgå;  
• dagen för beslutet,  
• beslutets innehåll,  
• vem som har fattat beslutet,  
• vem som har varit föredragande, och  
• vem som har medverkat vid den slutliga handläggningen utan 
att delta i beslutet.  

Hur regleras projektledares och projektgrupps 
ansvar i övrigt inom Riksrevisonen? 
Om föredragandes (normalt projektledarens) och övriga med-
verkandes ansvar är luddigt enligt den snabba genomgång som 
här gjorts av relevant lagstiftning så är det intressant att de hur 
projektledares respektive medarbetares ansvar internt reglerats 
vid myndigheten.  
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I Riksrevisionens arbetsordning gås inte specifikt in på an-
svarsfördelningen mellan beslutsfattare och övriga. Däremot 
beskrivs allmänt chefers, ansvariga revisorer respektive pro-
gramansvarigas ansvar. Om programansvarig, som enklast kan 
beskrivas som en slags överprojektledare för eller beställare av 
effektivitetsrevisionens granskningar, sägs följande:  

Programansvarig ansvarar för programmets genomförande och 
kvalitet, det samlade resultatet av programmet, för tilldelad bud-
get samt för den samlade arbetsledningen i programmet. Pro-
gramansvarigs uppdrag preciseras i särskilt beslut. 

Inte heller i Vägledning för effektivitetsrevisonen (den s.k. 
VÄG:en) återfinns det några mer explicita resonemang om pro-
jektledares och övriga medarbetares ansvar.  

Hur ska vi då se på ansvaret? Ja, de resonemang jag mötts av 
vid de samtal som jag fört med erfarna kollegor vid författandet 
av detta PM ser ut ungefär på följande sätt. 

Vid Riksrevisionen är som framgått det ansvarig riksrevisor 
som fattar beslut att inleda en förstudie eller en huvudstudie. 
Normalt sker detta i enlighet med produktionsplanen som också 
ingår i de resultatöverenskommelser som granskningschefen 
sluter med avdelningscheferna.    

Efter att riksrevisor fattat beslut är det programansvarig som 
skriver på projektplan för förstudie eller huvudstudie där bl.a. 
tidsplan och budget framgår. Man skulle kunna tolka det som så 
att när programansvarig sedan skriver på projektplanen så dele-
geras ansvaret för genomförande och kvalitet (och budget) i 
granskningen i sin tur till projektledaren. 

Projektledaren kan som föredragande också anses ha ett sär-
skilt ansvar jämfört med övriga genom sitt ansvar för beredning-
en av ärendet. Detta ansvar är dock inte särskilt preciserat i in-
terna styrdokument.  
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Några exempel från verkligheten 
Att någon reserverat sig i den slutliga handläggningen av en 
rapport från effektivitetsrevisionen har mig veterligen aldrig 
inträffat vare sig på RRV-tiden eller under Riksrevisionens tid, 
även om det påstås att någon hotat göra det.  

Däremot ska det vid något enstaka tillfälle vid gamla RRV ha 
förekommit att den föredragande reserverat sig mot ett remiss-
svar. Under den tid jag arbetade på denna myndighet känner jag 
till ytterligare ett fall där någon hotade att göra så, men detta ska 
ha lösts genom att den föredragande helt sonika byttes ut. Man 
kan säga att Förvaltningslagen öppnar för denna möjlighet efter-
som reservationsrätten gäller de som deltar vid själva avgörandet 
av beslutet. (Om detta var lagstiftarens avsikt kan dock alltid 
diskuteras). En annan möjlighet att markera sitt missnöje än att 
reservera sig är ju att välja att inte vara med i beslutet. Detta ska 
hänt någon gång även under Riksrevisionens existens. 

Från Statskontoret finns ett tämligen aktuellt exempel som 
även getts medial uppmärksamhet vid ett flertal tillfällen där 
projektledaren inte ville stå som föredragande eftersom denne 
inte tyckte sig kunna stå bakom den slutliga rapportens utform-
ning.12 

Dessa exempel måste givetvis förses med reservationer. Upp-
gifterna om Riksrevisionen och Riksrevisionsverket bygger på 
muntlig information i andra och tredje hand medan när det 
gäller exemplet från Statskontoret så står helt enkelt ord mot ord. 
Men exemplen kan illustrera att reservationsrätten – eller rätten 
att välja att inte stå med som föredragande – inte är ett helt bety-
                                                                               
12 I detta fall står ord mot ord. Statskontorets ledning (och Landsbygds-
departementet) hävdar att projektledaren överskridit sitt uppdrag medan 
den föredragande menar att hon hållit sig till det upplägg som framgår av 
den av Statskontoret godkända arbetsplanen.  
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5166847 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nu-eller-aldrig-for-splittrat-
sameting_8186310.svd. 
http://www.statskontoret.se/nyhetsarkiv/kommentar-artikel-i-svenska-
dagbladet-19-maj/.  
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delselöst verktyg. Även om jag vid mitt sökande inte lyckats 
fånga in finns så många konkreta exempel, så kan dessa kanske 
ända bygga under en hypotes om att möjligheten att reservera 
inte i första hand har sin styrka i att det ofta används, utan att 
det kan användas.  

Avslutande diskussion 
Vad blir då kontentan av denna genomgång? Ja, man ska givetvis 
vara tydlig med att den diskussion som redogörs för ovan gäller 
myndighetsbeslut i största allmänhet och inte specifikt sådana 
jag här intresserat mig för. Beslut som i sig inte kan anses vara 
särskilt typiska för de som lagstiftaren kanske i första hand av-
sett. Just när det gäller beslut om rapporter från Riksrevisionen 
så kan frågan om ansvar och reservationsrätt därför anses vara 
av mindre principiellt intresse. Men lyfter vi blicken från och ser 
till förvaltningsbeslut i allmänhet och myndighetsutövning mot 
enskild i synnerhet så bör nog det faktum att rättsläget inte är 
klarare stämma till eftertanke. Många av de beslut som förvalt-
ningslagen tar sikte på är beslut av typen myndighetsutövning 
som kan få stor betydelse för enskild. 

Vidare kan man fundera på om det finns en skillnad mellan 
att handlägga ett ärende – och därmed stå som föredragande – 
och att ”bara” stå med i beslutsmeningen därför att man deltagit 
i den slutliga handläggningen. Att vägra handlägga ett ärende 
måste anses vara svårt som arbetstagare. Detta skulle rentav 
kunna betecknas som arbetsvägran. Rent arbetsrättsligt är det ju 
arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Har arbetstagaren 
– juridiskt sett – då en rätt att få slippa stå med i en beslutsme-
ning? Det kanske är tveksamt enligt juridiskt kunniga personer 
som jag konsulterat. Däremot kan man givetvis be om att få 
slippa och många gånger så har nog arbetsgivaren inget att vinna 
på att säga nej till en sådan begäran. Föredraganden måste dess-
utom stå med i beslutsmeningen. 

Däremot är det lite mindre självklart vilka som ska anses ha 
deltagit i den slutliga handläggningen av ett ärende. Alla som på 
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något sett har befattat sig med ärenden behöver ju inte nödvän-
digtvis räknas till denna krets. Så här torde kanske utrymmet 
vara större för en medverkande att slippa stå med i beslutsme-
ningen, om man absolut inte vill det. 

Men hur det med möjligheten att reservera sig eller anmäla 
skiljaktig mening, som det heter i lagtexten? Och är det även en 
skyldighet? 

Skulle det vara så att man som föredragande bedömmer sig 
inte kunna stå bakom rapporten som den ser ut finns otvivelak-
tigt denna möjlighet. (Samtidigt finns det då en risk att man inte 
längre får vara föredragande). Men om det är något man även är 
tvungen att göra därom tvista de lärde. Min uppfattning är att 
åtminstone den föredragande som ansvarig för beredningen har 
ett ansvar för att beslutet präglas av saklighet och opartiskhet. 
Det blir konstigt om man skulle välja att skriva under om man 
inte känner att dessa krav är uppfyllda. Analogt med detta reso-
nemang bör man om beslutet avviker från dessa värden sägas ha 
en skyldighet att ge sin mening till känna om det förhållandet.  

En annan mer specifik fråga för Riksrevisionen är frågan om 
riksrevisors personliga ansvar för granskningen kontra projektet. 
Möjligen har detta personliga ansvar övertolkats i det praktiska 
arbetet inom Riksrevisionen. Projektgruppens – som en del 
hävdar – undanskymda ställning kan kanske ses som ett resultat 
av en relativt sträng tolkning av Regeringsformen. Att Riksrevi-
sorns personliga ansvar betonas så tydligt i regleringen av myn-
digheten har som jag ser det två förklaringar. Den första rent 
praktisk, det skulle sannolikt vara mycket ineffektivt om de tre 
riksrevisorerna skulle besluta kollektivt om alla granskningsrap-
porter, vanligen 25-30 per år. Den andra förklaringen är mer 
principiell. Även om den ansvarige riksrevisorn inte rent prak-
tiskt utför arbetet så ska denne helt stå för granskningen utåt och 
inte kunna skylla ifrån sig nedåt vid extern kritik. Detta ger ju 
revisionen en viss tyngd utåt. Det behöver inte på något sätt stå i 
strid med att riksrevisor internt behöver känna sig tvungen att 
nagelfara rapporttexten på fotnotsnivå. Rent praktiskt utesluter 
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inte detta en delegering av det praktiska arbetet och kvalitetssäk-
ringen nedåt i organisationen.   

Vilket ansvar är då projektets? Att dra slutsatsen att projekt-
ledare (och projektgrupp) skulle sakna ansvar för rapporten i 
och med att riksrevisor ensamt fattar beslut är tvivelaktigt. I 
tjänstemannaansvaret torde ligga att man har ett otvetydigt an-
svar för de uppgifter som delegeras till en.  

Även om vi kan avfärda dessa frågor som kanske mindre in-
tressanta för Riksrevisionens räkning, så har ändå frågor av den-
na karaktär från och till diskuterats under min tid på myndighe-
ten. Mycket tid har t.ex. lagts på att fundera på hur en besluts-
mening ska formuleras och formerna har som framgått varierat. 
Anledningen till detta har kanske inte varit mer djupsinniga 
reflektioner om tjänstemännens ansvar utan lika mycket om att 
beslutsmeningen normalt är den enda plats i rapporten där det 
framgår vilka som egentligen har gjort granskningen. Detta har 
ibland lett till lätt komiska situationer där strikta krav på att de 
som står i beslutsmeningen måste vara närmast fysiskt närva-
rande vid beslutet, gjort att föräldralediga projektledare tillfälligt 
fått återinträda i tjänst den aktuella dagen för att kunna få stå 
med i beslutsmeningen. I en del fall, där t.ex. projektledare bytts 
under granskningen, har beslutsmeningen kompletterats med ett 
stycke i rapporttexten där detta tydligt framgår.  

Man kan konstatera att Riksrevisionen valt en modell där det 
inte alltid varit självklart att de som deltagit arbetet med rappor-
ten står med i beslutsmeningen. (Statskontoret har som vi sett 
valt en än mindre ”generös” modell). Det finns dock starka skäl 
för att alla bör göra det. Ett av Riksrevisionens kärnvärden är ju 
”öppenhet” och då bör det ju tydligt framgå vilka som har gjort 
jobbet. Det kan också finnas mer praktiska skäl till att skylta med 
det som varit med, det kan till exempel vara bra för läsaren att 
veta vilka man kan kontakta om t ex projektledaren slutat. 

Man kan också fråga sig om den formulering som valts för 
övriga inblandade nämligen att de ”medverkat vid den slutliga 
handläggningen” är optimal. Det kan dels uppfattas som att haft 
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en ganska passiv roll, vilket knappast gäller för projektmedarbe-
tarna. Ordet ”handläggning” känns dessutom inte riktigt väl valt 
i den typ av verksamhet vi vid Riksrevisionen bedriver.   

 
 

Anders Berg är är fil dr i Statsvetenskap och programansvarig för 
Riksrevisonens granskningsstrategi Etablering och integration. Han 
disputerade 1999 på avhandlingen ”Staten som kapitalist. Mark-
nadsanpassningen av de affärsdrivande verken 1976–1994”. 
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Finns tid för framtiden?  
Regeringars arbete med  
framtidsinriktad analys  

Lena Unemo 
 
Vi lever i en globaliserad värld med stora utmaningar inför fram-
tiden. För att skapa goda förutsättningar att hantera framtida 
utmaningar bör någon form av framtidsinriktad analys vara en 
viktig del i regeringens arbete. Detta har också tidigare framhållits 
av exempelvis Hans Bergström i skriften Vem leder Sverige mot 
framtiden?1 Frågan uppmärksammades också i en utav underlags-
rapporterna till Globaliseringsrådet PM till statsministern – om 
vikten av effektiva politiska institutioner i globaliseringens tid.2 

I denna essä belyser jag hur svenska regeringar under de se-
naste två decennierna valt att organisera sitt framtidsinriktade 
analysarbete. Jag vill också ge en bild av om och i så fall hur den 
nuvarande regeringens satsning på framtidsanalys – den nyligen 
avslutade Framtidskommissionen – skiljer sig från tidigare initi-
ativ. Särskilt intressant är frågan om Framtidskommissionens 
uppdrag och form talar för att dess arbete ska få större genom-
slag än tidigare initiativ med liknande framtidsinriktat fokus. 

                                                                               
1 Bergström. Hans (2006). Vem leder Sverige mot framtiden? SNS Förlag. 
2 Möller, Tommy och Erlandsson, Magnus (2009). PM till statsministern – 
om vikten av effektiva politiska institutioner i globaliseringens tid. Under-
lagsrapport nr 29 till Globaliseringsrådet. Regeringskansliet. 
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Framtidsinriktat analysarbete 
Regeringar har över åren tagit ett antal initiativ med syftet att ”ta 
ett brett grepp på framtiden”, dvs. det har handlat om att på ett 
mer eller mindre förutsättningslöst sätt analysera framtida ut-
maningar. I vissa fall har uppdragen varit tydligt formulerade, i 
andra fall har uppgiften varit mer löslig. Essän fokuserar i hu-
vudsak på de två senaste decenniernas initiativ, men eftersom 
vissa arbeten har äldre anor än så finns det också anledning att ta 
avstamp något längre tillbaka i tiden. Jag gör inte anspråk på att 
ge en uttömmande beskrivning av regeringars framtidsinriktade 
analysarbete. Utöver de initiativ som beskrivs här bedrivs även 
sådant arbete vid analysenheter på fackdepartement och inom 
utredningsväsendet i stort. De initiativ och arbeten som behand-
las i denna essä är Långtidsutredningen vid Finansdepartementet 
samt ett antal kommissioner och råd; ”Lindbeckkommissionen”, 
Samordningskansliet för hållbar utveckling, Globaliseringsrådet 
och, slutligen, Framtidskommissionen.3 

De återkommande Långtidsutredningarna4 

Sedan drygt 60 år tillbaka publiceras återkommande den statliga 
Långtidsutredningen.5 Den senaste Långtidsutredningen kom 
2011 och var den 21:a i ordningen. Utredningen utarbetas av 
tjänstemän vid Finansdepartementet och det betonas i rapporten 
att den politiska ledningen inte har tagit ställning till innehållet i 
den. Långtidsutredningen är unik inom det statliga offentliga 
utredningsväsendet i och med att det är den enda statliga utred-
ning (SOU) där regeringen inte fastställt några direktiv. Det är 

                                                                               
3 Institutet för Framtidsstudier behandlas inte i uppsatsen. Det sorterade 
visserligen under ett antal år under Statsrådsberedningen men ombildades 
1987 till en självständig stiftelse.  
4 Avsnittet bygger på beskrivningar av Långtidsutredningen i SOU 2000:7, 
SOU 2004:19 samt SOU 2008:105. 
5 Den första Långtidsutredningen publicerades 1948 och denna utfördes på 
uppdrag av den då nya ekonomiska samarbetsorganisationen OEEC (nu-
varande OECD). 
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upp till utredningen själv att välja de ämnen och de metoder som 
den bedömer bäst svarar mot utredningens övergripande syfte: 
att tjäna som underlag för den ekonomiska politiken och den 
ekonomisk-politiska debatten. Över tiden har Långtidsutred-
ningarnas innehåll och karaktär varierat. Utredningen har med 
ett undantag (se nedan) innehållit övergripande scenarier över 
den ekonomiska utvecklingen på 20-25 års sikt som presenteras 
som ”möjliga utvecklingsvägar”. Syftet med scenarierna har i 
princip varit två: att identifiera viktiga frågeställningar för fram-
tiden och att ge myndigheter ett ”basscenario” att basera sina 
egna beräkningar på.  

Långtidsutredningens analys spänner över breda ekonomiska 
frågor och utredningen väljer snarare att peka ut frågor som bör 
utredas vidare än att komma med preciserade åtgärdsförslag. 
Utredningen remitteras varefter regeringen återkommer med sitt 
ställningstagande till denna. Sannolikt har utredningen bidragit 
till att lyfta vissa frågor högre upp på den politiska dagordning-
en, men det kan samtidigt konstateras att Långtidsutredningen 
fått en mer undanskymd roll över åren.    

Ansvaret för att utarbeta Långtidsutredningen faller på Fi-
nansdepartementets strukturenhet. Strukturenheten tillhörde 
tidigare den ekonomiska avdelningen på departementet, dvs. den 
avdelning där en stor del av det analytiska arbetet inom depar-
tementet bedrivs. 2004 flyttades strukturenheten till budgetav-
delningen. Avdelningen brukar benämnas som Finansdeparte-
mentets hjärta.6 Budgetavdelningen ansvarar för och leder det 
för regeringen så centrala budgetarbetet. Årscykeln präglas av 
arbetet med den ekonomiska vårpropositionen respektive hös-
tens budgetproposition. Sedan ansvaret för Långtidsutredningen 
placerades på budgetavdelningen har utredningen fått allt svåra-
re att konkurrera om personella resurser och uppmärksamhet. 

                                                                               
6 Se Hjalmarsson, Åke (2009). Budgetavdelningen – hjärtat i Finansdeparte-
mentet. Regeringskansliet. Det finns också de som föredrar att snarare likna 
budgetavdelningen vid departementets ”muskler” medan ekonomiska avdel-
ningen då är ”hjärnan”.  
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En tillkommande orsak är sannolikt de senaste årens problem i 
omvärlden, där finanskris och efterföljande utdragna lågkon-
junktur generellt förflyttat politikens fokus till mer direkt kris-
hantering.  

Den senast publicerade utredningen, Långtidsutredningen 
2011, avvek från tidigare långtidsutredningar i flera avseenden. 
Denna utredning kom att fokusera helt och hållet på sysselsätt-
ningsfrågor och skrevs av forskare i stället för tjänstemän vid 
departementet. Utredningen innehöll inte heller några lång-
siktskalkyler. Att denna fick den inriktningen kan förklaras av att 
Finansdepartementets ledning såg en möjlighet att utnyttja 
Långtidsutredningens relativt fria form av utredning. Då an-
strängningar att tillsätta en sysselsättningskommission misslyck-
ats, bjöd Långtidsutredningens form på en möjlighet att sjösätta 
en utredning där inga direktiv behövde gemensamberedas i 
regeringskansliet (något som ofta kan vara en mödosam process 
och inte alltid ger önskat slutresultat).  

Ett arbete har nyligen startat med inriktning att presentera en 
ny Långtidsutredning med sikte på 2015. Strukturenheten har 
alltjämt ansvar för produkten men av praktiska skäl har man valt 
att lägga projektledarskapet på kansliet för Expertgruppen för 
studier i offentlig ekonomi (ESO). Fördelen med detta är att 
denna grupp i sitt dagliga arbete hanterar just utredningsrappor-
ter. De är också fredade från olika ”brandkårsutryckningar” som 
annars är återkommande inslag i arbetet på ett departement. 
Men arrangemanget kan även tolkas som att det långsiktiga 
analysarbetet har svårt att hävda sig inom regeringskansliets 
ordinarie verksamhet. 

Lindbeckkommissionen – en åtgärd i den ekonomiska 
krisen 

I början av 1990-talet hade Sverige drabbats av en djup ekono-
misk kris. Utöver omedelbara åtgärder tillsatte regeringen Bildt 
en kommission som fick i uppdrag att presentera förslag på 
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reformer för att förbättra den svenska ekonomins funktionssätt.7 
I mars 1993 presenterade Ekonomikommissionen sitt betänkan-
de Nya villkor för ekonomi och politik (SOU 1993:16) för finans-
minister Anne Wibble. Det mer populära namnet kom att bli 
Lindbeckkommissionen, då den leddes av professor Assar Lind-
beck. Kommissionen arbetade endast under tre månader men 
presenterade därefter 113 reformförslag, där vissa rörde den 
ekonomiska politiken i sig och andra rörde de regelverk inom 
vilka ekonomisk politik förs. Utredningen pekade på såväl mer 
omedelbara behov av reformer, men också på behovet av mer 
långsiktiga sådana.  

Det har nu gått 20 år sedan Lindbeckkommissionen presente-
rades och uppskattningsvis har ungefär hälften av kommissio-
nens förslag genomförts. Däribland kan nämnas en mer obero-
ende Riksbank styrd av ett inflationsmål, en stramare budget-
process, längre mandatperioder i riksdagen, insättningsgaranti 
och ytterligare åtgärder för ett stabilare banksystem samt ökad 
konkurrens i produktionen av offentligt finansierade tjänster. 
Förslag som däremot inte har blivit genomförda är ett minskat 
antal riksdagsledamöter och riksdagsutskott, mer robusta social-
försäkringssystem, avvecklad hyresreglering samt att kostnadsin-
täktsanalys ska genomföras och följas inför förslag på offentliga 
investeringar. 

Lindbeckkommissionens rapport får sägas ha fått stort ge-
nomslag både i politisk debatt och i den faktiskt bedrivna politi-
ken. Varför blev det så? Assar Lindbeck har själv konstaterat att:  

det berodde inte bara på att vår rapport kom ut i ett tillspetsat 
ekonomiskt läge, vilket bidrog till att skapa krismedvetande 
både bland allmänhet och bland politiker. En annan förklaring 
är troligen att vi anlade ett övergripande perspektiv på den sven-
ska ekonomins problem och att vi sammanfattade våra rekom-
mendationer i 113 distinkta punkter som var enkla att kom-
municera och kommentera i media. 

                                                                               
7 Avsnittet baseras på Ekonomisk Debatt (2013). Temanummer: Lindbeck-
kommissionen efter 20 år – reformbehovet då och nu. 2013:4.  
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Till dessa förklaringar kan troligen också läggas att arbetet leddes 
av en inom ekonomkretsar respekterad person som länge verkat 
för att forskningsrönen också skulle göra avtryck i politiken. Det 
var troligen en bra plattform när utredningens slutsatser skulle 
föras ut.    

Samordningskansliet för hållbar utveckling med central 
placering 

Ett nytt grepp på framtidsfrågorna togs av den socialdemokratis-
ka regeringen då den 2003 inrättade ett särskilt samordnings-
kansli för hållbar utveckling vid Statsrådsberedningen. Kansliets 
uppgift var att samordna arbetet med hållbar utveckling i samtli-
ga departement och vara pådrivande i det nationella och interna-
tionella arbetet. Syftet var därför att påverka regeringskansliet 
och dess organisation, snarare än att stå för egen ny analys. Fast-
än begreppet hållbar utveckling i stor utsträckning förknippas 
med miljöfrågor betonades vid inrättandet av kansliet att detta 
skulle syssla med frågor som rörde ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet. Frågor som välfärdens framtida finansiering 
och fattigdomsbekämpning gavs som exempel på viktiga fram-
tidsutmaningar. Att Sverige skulle ha mycket att vinna på att 
vara ett föregångsland i omställningen till ett hållbart samhälle 
framhölls som ett motiv för att placera frågan högt på dagord-
ningen. Dåvarande statsminister Göran Persson och miljöminis-
ter Lena Sommestad skrev i en debattartikel i Svenska Dagbladet 
i samband med inrättandet av kansliet:8   

Hållbar utveckling är ett övergripande mål för regeringens 
politik. Det betyder att alla politiska beslut ska utformas så att 
de tar hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga konse-
kvenser på lång sikt. 

                                                                               
8 Svenska Dagbladet, 2003-06-04.  
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kansli-for-hallbart-
sverige_95275.svd 
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I debattartikeln inskärptes även att en sådan inriktning ställde 
krav på hur regeringskansliet fungerade:  

En samordnad politik för hållbar utveckling ställer höga krav på 
Sveriges beslutsfattare – på alla nivåer. Det ställer också krav på 
regeringskansliets sätt att arbeta. Ska vi klara av att leva upp till 
de åtaganden vi gjort internationellt, och fortsätta arbetet för en 
hållbar utveckling i vårt land, krävs en god samordning mellan 
olika politikområden. 

Det var med detta syfte samordningskansliet inrättades. Som 
chef för kansliet utsågs Stefan Stern som under en tid arbetat 
politiskt i regeringskansliet. Kansliets medarbetare lånades ut 
från ett antal olika departement: Miljödepartementet, Finans-
departementet, Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet 
och Socialdepartementet. Att samordningskansliet inrättades vid 
Statsrådsberedningen var en markering av frågans betydelse. Stats-
rådsberedningen var också ”neutral mark”; om kansliet exempel-
vis inrättats vid Miljödepartementet hade det skapat signaler att 
den miljömässiga hållbarheten var överordnad de andra 
aspekterna, osv.  

Uppgiften för kansliet var att förmå departementens tjänste-
män att, i det arbete som bedrivs inom regeringskansliet, i så hög 
utsträckning som möjligt förmås att beakta hållbarhetsfrågor. 
Det handlade om att ”få hela regeringskansliet att dra åt samma 
håll” och ”se sin givna uppgift i hållbarhetsarbetet”.  

Ett antal utbildningstillfällen anordnades, med Göran Pers-
son som inledningstalare, för att inskärpa frågornas vikt. Men, 
även om ingen tjänsteman i regeringskansliet skulle säga sig vara 
emot ”en hållbar utveckling” var det svårt för kansliet att få ge-
hör. För att tjänstemännen skulle ”köpa konceptet” krävdes en 
närmare precision av begreppet. Samordningskansliets tillkomst 
präglades av ett starkt visionärt tankesätt, att precisera begreppet 
hållbar utveckling och dessutom sträva efter att underbygga 
detta med olika former av fakta, var inte något som uppmuntra-
des i kansliets arbete. Efter cirka ett år hade flera av medarbetar-
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na lämnat kansliet. Chefen för kansliet blev statssekretare vid 
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet och till nämnda 
departement förflyttades också det som då var kvar av samord-
ningskansliet. Nu ändrades kansliets inriktning just till att foku-
sera på frågor rörande ekologisk hållbarhet. Efter regeringsskiftet 
2006, då den borgerliga regeringen tillträtt, avskaffades kansliet 
helt.  

Globaliseringsrådet efter dansk förlaga 

Inför valet 2006 hade den borgerliga alliansen redan i sitt valma-
nifest tankar på ett globaliseringsråd.9 Syftet med Globaliserings-
rådets arbete var dels att analysera den ekonomiska politiken ur 
ett globaliseringsperspektiv, dels att sprida och fördjupa diskus-
sionen kring globaliseringens drivkrafter och effekter. I beslutet 
att inrätta rådet skrev regeringen att rådet skulle ”fördjupa kun-
skaperna och bredda det offentliga samtalet om vad som krävs 
för att Sverige ska hävda sig i en värld präglad av fortsatt snabb 
globalisering”. Globaliseringsrådet kom att ledas av forsknings- 
och utbildningsminister Lars Leijonborg och rådet sorterade 
även under Utbildningsdepartementet. Till Globaliseringsrådet 
knöts näringslivstoppar, fackföreningsledare, forskare och sam-
hällsdebattörer. Totalt ingick 22 personer i rådet, varav fyra stats-
råd. ”Det behövs en arena för dialog i en tid som präglas av rätt 
mycket konfrontation”, sade Lars Leijonborg och hoppades att 
rådet skulle kunna överbrygga både skillnader mellan partsintres-
sen och meningsskiljaktigheter mellan de olika regeringspartierna. 

Regeringen hade hämtat inspiration från Danmark när det 
svenska Globaliseringsrådet inrättades. Den danska förlagan 
hade arbetat under ledning av statsminister Anders Fogh Ras-
mussen och då fokuserat på utbildningsfrågor. 2006 presentera-
de det danska rådet en lista med över 300 förslag. Även om det 
danska rådet inte fick särskilt mycket uppmärksamhet i inhems-
                                                                               
9 Information om Globaliseringsrådet har bland annat hämtats från 
Globaliseringsrådet (2009). Globaliseringsrådets verksamhetsberättelse 2007-
2009. Regeringskansliet. 
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ka medier har det framhållits att det fått ett stort genomslag i 
dansk politik. 

Under den tid det svenska Globaliseringsrådet arbetade – 
2007 till 2009 − beställdes och publicerades en rad rapporter. 
Rapporterna, huvudsakligen skrivna av forskare men också av 
andra aktörer med ingående kunskap om specifika områden, 
behandlade en mängd olika frågor: skattepolitik, regionalpolitik, 
inkomstfördelning, arbetsmarknadsmodellen, migration, integ-
ration, etc.10 

En utav underlagsrapporterna har särskild relevans i förhål-
lande till ämnet för denna essä. I underlagsrapport nr 29 av 
Tommy Möller och Magnus Erlandsson PM till statsministern – 
om vikten av effektiva politiska institutioner i globaliseringens tid 
diskuteras hur de centrala svenska politiska institutionerna bör 
vara utformade för att de på bästa sätt ska kunna möta globalise-
ringens utmaningar. Bland förslagen till att öka effektiviteten i 
beslutsfattandet och finna former för att lyfta fram långsiktiga 
strategiska frågor märks bl.a. ett framtidsutskott i Riksdagen 
samt en tydligare ledningsfunktion och fler analysenheter inom 
regeringskansliet – särskilt i statsministerns kansli. 

Sammantaget är bedömningen att det var ett gediget arbete 
som bedrevs vid Globaliseringsrådet. Däremot har rådets analy-
ser och förslag inte kommit att göra något större intryck i det 
politiska beslutsfattandet.11 Regeringen har sedan inte formellt 
återkommit till och tagit ställning till utredningen i någon form. 

                                                                               
10 Globaliseringsrådet (2009). Globaliseringsrådets verksamhetsberättelse 
2007–2009. Regeringskansliet. 
11 Bland annat Anna Ekström och Pontus Braunerhjelm vid Entreprenör-
skapsforums seminarium i Almedalen 2010-07-04.  
http://entreprenorskapsforum.se/aktiviteter/genomforda-aktiviteter/fran-
globaliseringsrad-till-globaliseringsforum/ 
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Det nyaste tillskottet − Framtidskommissionen12 

I och med tillsättandet av Framtidskommissionen i november 
2011 tog den nuvarande regeringen ett nytt initiativ till framtids-
inriktad analys. Framtidskommissionen arbetade under ett och 
ett halvt år och avslutade sitt arbete våren 2013 då dess slutrap-
port presenterades. I Framtidskommissionen ingick statsminis-
tern (vilken ledde arbetet) och regeringens övriga tre partiledare 
(näringsminister Annie Lööf, socialminister Göran Hägglund 
och utbildningsminister Jan Björklund) samt ett antal personer 
från olika delar av det svenska samhället. I Framtidskommissio-
nens uppdrag och som en förutsättning låg att alla kommissio-
nens regeringsmedlemmar skulle stå bakom slutrapporten, vilket 
också blev fallet. Däremot var det inte något krav på att de fristå-
ende aktörer som ingått i kommissionen skulle stå bakom slut-
rapporten. 

Kommissionens uppdrag och syfte var att identifiera viktiga 
samhällsutmaningar Sverige står inför på längre sikt; fram till år 
2020 och år 2050. Deras uppdrag var däremot inte att komma 
med förslag på hur de olika utmaningarna borde mötas. Kom-
missionen skriver i sin slutrapport  

Genom att nu identifiera några av Sveriges långsiktiga utma-
ningar är förhoppningen att bidra till en mer framtidsinriktad 
debatt kring hur de olika utmaningarna ska kunna mötas och 
möjliggöra att i ett tidigt skede kunna fatta beslut som gör oss 
bättre rustade inför framtiden. 

Framtidskommissionen hade också till uppgift att höra 
medborgarnas synpunkter på framtidens Sverige. Kommissionen 
anordnade därför omkring 40 öppna möten och seminarier runt 
om i Sverige, förde dialog i sociala medier och samlade in ett 
stort antal texter från gymnasieungdomar, m.fl. i hela landet om 
hur man ser på framtidens utmaningar och möjligheter.  

                                                                               
12 Information om Framtidskommissionen är bland annat hämtad från rege-
ringens webbplats: http://www.regeringen.se/sb/d/15368. 
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Även Framtidskommissionen tog fram ett antal rapporter, 
där de fyra partiledarna följde och koordinerade varsin delutred-
ning. Utredningarna fokuserade på (1) den demografiska ut-
vecklingen, (2) integration, jämställdhet, demokrati och delak-
tighet, (3) hållbar tillväxt i globaliseringens tid, samt (4) rättvisa 
och sammanhållning.13 

Slutrapporten från kommissionens arbete14 diskuterar en rad 
framtidsutmaningar för Sverige vilka i huvudsak sammanfaller 
med de frågor som diskuterades i de ovan nämnda delrapporter-
na. Eftersom kommissionen inte haft till uppgift att komma med 
lösningsförslag saknas också sådana i slutrapporten. I delrappor-
terna, vilka inte heller på samma sätt krävt konsensus i kommis-
sionen, finns däremot vissa förslag på lösningar och diskussioner 
där olika policyval ställs mot varandra. 

Några övergripande slutsatser  
De beskrivna initiativen ger en bild av hur regeringarna har 
bedrivit sitt framtidsinriktade arbete under de senaste 20 åren. 
Vilka övergripande slutsatser kan dras av denna genomgång?  

Varje regering vill sätta sin prägel på hur den 
framtidsinriktade analysen ”riggas” 

Det ligger i sakens natur att varje regering vill sätta sin prägel på 
det arbete som bedrivs och det gäller även hur framtidsinriktad 
analys riggas. Samordningskansliet för hållbar utveckling utgör 
ett tydligt exempel. Möjligen hade kansliet redan spelat ut sin 
roll när den borgerliga regeringen tillträdde, men kansliet var 
också förknippat med en tidigare socialdemokratisk statsminis-
ter i och med att Göran Persson hade inrättat kansliet och dess-

                                                                               
13 Förutom dessa fyra utredningar presenterades ett antal ytterligare under-
lagsrapporter, se www.regeringen.se/sb/d/15368. 
14 DS 2013:19. Svenska Framtidsutmaningar. Slutrapport från regeringens 
Framtidskommission. Statsrådsberedningen. Regeringskansliet. 
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utom utsett en av sina politiska tjänstemän att leda det. Samord-
ningskansliet lades snabbt ned efter regeringsskiftet 2006.  

Det råder inte brist på analys 

Det är en poäng att det finns mångfald i analyserna rörande 
framtiden. Långtidsutredningarnas historiskt sett relativt starka 
fokus på ekonomiska prognoser och framtidsscenarier har med 
fördel kunnat kompletteras av det breda arbete som bedrivits 
inom t.ex. Globaliseringsrådet. Likaså har ett arbete som Lind-
beckkommissionens, med dess konkreta och policynära åtgärds-
lista på medellång sikt, haft en roll att spela jämte andra mindre 
policyorienterade arbeten. Men samtidigt kan det också konsta-
teras att det i många fall är redan relativt väl kända frågeställ-
ningar som behandlas om och om igen. Det gäller inte minst den 
demografiska utmaningen som har behandlats i flertalet utred-
ningar (Långtidsutredningen, Globaliseringsrådet, och senast i 
Framtidskommissionen). Kort sagt, i vissa delar råder det inte 
brist på analys.  

Lovvärda ansträngningar får inte alltid genomslag i politiken 

Globaliseringsrådet fick stor uppmärksamhet då det bildades; det 
hade en annan form än utredningar inom det ordinarie utred-
ningsväsendet och det var namnkunniga personer som kom att 
ingå i rådet. Globaliseringsrådet levererade också ett omfattande 
material mellan åren 2007 och 2009. Varken den dåvarande eller 
den nuvarande regeringen har uttryckligen återkommit till hur 
man ställer sig till innehållet, policyrekommendationerna har 
fått mycket svagt genomslag. Kanske bedömdes utredningens 
förslag inte vara tillräckligt gångbara politiskt? I fallet med Glo-
baliseringsrådet där rapporterna inte heller utförts i form av en 
statlig offentlig utredning, följer inte heller samma formalia med 
remissförfarande och krav på att regeringen ska ta ställning i 
frågan. Det är därför en intressant utveckling om regeringar 
återkommande lanserar den typ av utredning som inte egentli-
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gen förpliktigar regeringen att ta ställning till utredningens för-
slag. Opinionsmässigt kan det dock ha sina risker. Globalise-
ringsrådets arbete har knappast fallit i glömska och många ställ-
de sig frågan när Framtidskommissionen lanserades vad denna 
skulle kunna tillföra utöver det Globaliseringsrådet redan lyft 
fram några år tidigare. 

Framtidskommissionen – ett nytt grepp? 
Vilka likheter har Framtidskommissionens arbete med tidigare 
initiativ och vilka är skillnaderna? Har arbetet bättre förutsätt-
ningar att lyckas, i bemärkelsen att få genomslag i politiken, än 
tidigare arbeten och ansträngningar? Nedan följer en diskussion 
utifrån ett antal faktorer som kan ha betydelse för vilket genom-
slag analyserna får i den faktiska politiken. Faktorer som disku-
teras i uppsatsen är kommissionens sammansättning, uppdrag, 
grad av oberoende, timing och politiskt ”ägarskap” . 

Sammansättningen 

Framtidskommissionens sammansättning uppvisar stora likheter 
med sammansättningen av Globaliseringsrådet. En inte oväsent-
lig skillnad har varit att Framtidskommissionen leddes av stats-
ministern medan Globaliseringsrådet leddes av en fackminister 
(forsknings- och utbildningsministern). Det tycks visserligen 
inte ha påverkat själva inriktningen av arbetet i så hög utsträck-
ning – Globaliseringsrådet valde även att ta upp frågor som låg 
utanför fackministerns ansvarsområde, däremot påverkade det 
sannolikt rådets, respektive kommissionens, status.  

I övrigt finns stora likheter mellan Globaliseringsrådet och 
Framtidskommissionen i det att båda i sådan hög utsträckning 
knöt till sig personer från det omgivande samhället. Det är in-
tressant att regeringen och statsministern valde detta upplägg för 
Framtidskommissionen så pass snart efter att Globaliseringsrå-
det slutrapporterat sitt arbete, vilket inte hade fallit så helt väl ut i 
termer av policypåverkan. 
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Den status Framtidskommissionen har fått genom att ledas 
av statsministern talar för att arbetet kan få genomslag. Uppläg-
get med bidrag från personer från olika delar av samhället får i 
grunden även det anses vara positivt för dess förutsättningar för 
genomslag. Mot det talar dock antydningarna om att arbetet i 
praktiken ändå inte varit tillräckligt involverande.15 

Uppdrag 

Framtidskommissionen skiljer sig från flera tidigare initiativ i 
och med att den (delvis) haft ett betydligt längre tidsperspektiv. 
Kommissionen hade till uppgift att både analysera de utmaning-
ar Sverige kan ställas inför i en nära framtid (2020) och i en mer 
avlägsen framtid (2050). Detta får anses vara ”nydanande” även 
om Långtidsutredningen också innehållit sådana inslag.16 

Den stora skillnaden i uppdraget mellan Globaliseringsrådet 
och Lindbeckkommissionen, å ena sidan, och Framtidskommis-
sionen, å andra sidan, har bestått i att det inte uttryckligen ingått 
i kommissionens arbete att presentera konkreta lösningsförslag. I 
stället användes den mer öppna formuleringen att kommissio-
nen skulle presentera ”strategier för att möta utmaningarna”.  

Det kan diskuteras om en utredning utan konkreta policyför-
slag har förutsättningar att få framgång. Vi har sett att Lindbeck-
kommissionen med dess konkreta policyförslag och lättkommu-
nicerade 113 punkter kom att bli relativt framgångsrik i termer 
av genomslag. Globaliseringsrådet som också innehöll ett antal 
åtgärdsförslag lyckades däremot mindre bra. I Globaliseringsrå-
det har man framhållit att ”förslagen var utformade för att skapa 
en bukett där politikerna kunde plocka ut de idéer de ville ställa 

                                                                               
15 Flera ledamöter i Framtidskommissionen har framfört kritik mot att 
arbetet inte var tillräckligt involverande. Se  
http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.499852/johan-rockstrom-kritiserar-
framtidskommissionen 
16 I Långtidsutredningen har det långa tidsperspektivet tillämpats i analyser-
na av offentlig finansiell hållbarhet.  
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sig bakom”.17 Det är en sympatisk tanke, men möjligen finns då 
också risken att utredningen uppfattas som vag när det gäller 
vilka åtgärder som är de viktigaste att genomföra.  

Troligen talar det faktum att Framtidskommissionen inte haft 
till uppgift att vara lösningsinriktad till dess nackdel vad gäller 
grad av framtida inflytande på politiken. Dess mycket långsiktiga 
fokus är visserligen lovvärt, men sannolikt finns liten politisk 
vilja att adressera frågor som har betydelse på 30-40 års sikt.    

Graden av oberoende analys 

Utan tvekan är det viktigt att utredande kommissioner arbetar så 
självständigt som möjligt och vågar presentera förslag som också 
kan vara obekväma för sittande politiker. Samtidigt finns också 
de som argumenterat för att analysen bör ha en viss koppling till 
makten. Dessa olika synsätt har varit tydlig i den debatt som då 
och då har förts rörande arbetet med Långtidsutredningen och 
dess placering.18 Carl-Johan Åberg har ifrågasatt det lämpliga i 
att utredningen utarbetas vid Finansdepartementet. Han har 
framhållit att Långtidsutredningen helt borde frikopplas från 
den politiska sektorn och i stället utföras av en fristående institu-
tion med nära koppling till den ekonomiska forskningen. För att 
garantera sitt oberoende borde, menar Åberg, en sådan institu-
tion vara garanterad tilldelning av medel under en längre period. 
Lars Heikensten har haft en annan ståndpunkt och framhållit att 
det gagnar den ekonomiska debatten om Långtidsutredningen 
har en viss koppling till den politiska makten. Det kan däremot 
vara svårt att publicera rena prognoser i politikens absoluta när-
het, bland annat vad som ska antas om statsmakternas framtida 
agerande. Den lösning som har föreslagits på det problemet 
skulle kunna vara att enbart publicera prognoser i ett längre 

                                                                               
17 Seminarium vid tankesmedjan Fores 2012-07-09.  
http://fores.se/seminarie/globaliseringsradet-och-framtidskommissionen-
vem-har-svaren-for-framtiden/ 
18 SOU 2000:7. 
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perspektiv eller genom att låta någon lämplig myndighet utfor-
ma scenarierna.19 

Jesper Strömbäck, sekreterare i Framtidskommissionen, me-
nar att arbetet i hans kommission i det vardagliga inte styrdes av 
de ministrar som suttit med. Pontus Braunerhjelm, huvudsekre-
terare i Globaliseringsrådet, har däremot låtit förstå att den ”po-
litiska inblandningen i Globaliseringsrådet inte varit friktions-
fri”. Anledningen till att det förefallit ha fungerat olika i dessa två 
kommissioner kan man bara spekulera i: kanske ställde Globali-
seringsrådets uppdrag – att vara mer lösningsinriktad – till pro-
blem, kanske handlade det snarare om personkemi eller något 
annat.  

Politiskt ”ägarskap” 

Framtidskommissionen, i likhet med Globaliseringsrådet, har 
fördelen att den tillsatts av samma regering som är satt att förval-
ta resultaten/analysen. Så är inte alltid fallet. När Långtidsutred-
ningen sjösatts har det ofta varit utan beaktande av mandatperi-
oder, vilket kan ha vissa nackdelar.20 Den politiska ledning som 
får utredningens resultat i sitt knä kan ha ett generellt sett lägre 
intresse för en utredning som den föregående regeringen sjösatt 
och vars ursprungliga inriktning den före detta regeringen ställt 
sig bakom. Även om Långtidsutredningen ska vara en ren tjäns-
temannaprodukt kan man inte bortse från möjligheten att det 
sker en viss anpassning av dess inriktning och upplägg. Detta i 
synnerhet när den övergripande inriktningen läggs fast och 
Långtidsutredningen ska äska medel, och därmed konkurrera 
med andra utredningar om utrymme i regeringskansliets utred-
ningsbudget.  

                                                                               
19 Vid ett antal tillfällen är det Konjunkturinstitutet som har utarbetat 
scenarierna till Långtidsutredningen.  
20 Det arbete som nu startat med en Långtidsutredning med sikte på pub-
likation 2015 är ett sådant exempel. 
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”Timing” 

Sannolikt påverkas graden av genomslag för denna typ av utred-
ningar i hög grad av timing-frågor. Lindbeckkommissionen 
presenterade sin rapport när krismedvetandet i Sverige var ut-
brett. Den ekonomiska krisen var fortfarande närvarande och 
det fanns en stark insikt i att det var läge att genomföra föränd-
ringar. Troligen kom finanskrisen, då den bröt ut hösten 2008, 
att bidra till att Globaliseringsrådet och dess förslag hamnade i 
skymundan. Politikens fokus kom därmed att förskjutas till 
frågor som främst rörde finansmarknadernas funktionssätt och 
finansiell stabilitet.   

Våren 2013 när Framtidskommissionen presenterades var 
konkurrensen om mediautrymmet knappast lika hård som 2008-
2009, men uppmärksamheten på kommissionens rapport blev 
högst måttlig. Den fråga som kom att få mest uppmärksamhet 
rörde den åldrande befolkningen och behovet av att arbetslivet 
förlängs för att kunna finansiera välfärden. Passande nog publi-
cerades i samma veva Pensionsåldersutredningen21 sitt slutbe-
tänkande där det återfanns förslag om höjd pensionsålder. En 
händelse som troligen också var en tanke.  

Avslutning 
Framtidskommissionen uppvisar såväl skillnader som likheter 
med tidigare initiativ som syftat till att ta fram underlag om 
framtiden. Det finns ett antal faktorer som talar för att Framtids-
kommissionen kommer att kunna sätta avtryck på den politik 
som förs, exempelvis är det samma regering som sjösatt den som 
sedan har mottagit dess analyser. Vidare kan det faktum att 
arbetet letts av statsministern tala för att analyserna gör avtryck. 
Arbetet och publiceringen har inte heller överskuggats av någon 
större kris eller annat exceptionellt skeende som ryckt undan 
fötterna för den. Men det finns också sådant som talar emot att 
den får något större genomslag. I och med att Framtidskommis-
                                                                               
21 SOU 2013:25. Åtgärder för ett längre arbetsliv. 
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sionen inte egentligen varit lösningsinriktad blir det sannolikt 
svårt att göra avtryck i politiken. Strategin att samtidigt presente-
ra en utredning (Pensionsåldersutredningen), vars resultat kun-
de backas upp av Framtidskommissionen bidrog till att i alla fall 
en konkret fråga kom att diskuteras i anslutning till kommissio-
nens slutrapportering. Det är oklart om andra frågor kommer 
kunna ha samma ”draghjälp” av Framtidskommissionen i syn-
nerhet efter att det arbetet börjar ha någon tid på nacken.  

Det faktum att statsministern och regeringens övriga partile-
dare har varit överens om slutrapporten talar visserligen för att 
dess innehåll kan komma att sätta prägel på politiken framöver. 
Samtidigt har konsensuskravet lett till att slutrapporten innehål-
ler ”allt och inget”. Det är svårt att sätta fingret på något i slut-
rapporten som ”sticker ut”; det är lätt att hålla med om det mesta 
som står där. 

Kanske kommer Framtidskommissionens värde snarast bestå 
i dess dialog med det omgivande samhället? Den har gett med-
borgarna möjlighet att kunna spela in synpunkter etc. i arbetet 
på ett annat sätt än tidigare, och därmed möjligen skapat en 
medvetenhet och möjligt engagemang.   

Finns tid för framtiden? Ja, regeringar har visat en vilja att sat-
sa på analys av framtiden, vilket den här exposén över de senaste 
par decennierna visat flera exempel på. Det tycks visserligen vara 
svårt att bedriva långsiktig analys i regeringskansliet när det är 
tänkt att ske jämte den löpande verksamheten. Att förlägga så-
dan analys till fristående råd/kommissioner, men med nära an-
knytning till regeringskansliet kan därför vara en god idé. Vilken 
typ av analys regeringen behöver och tycks ha användning för är 
däremot oklart. Viljan att ”ta ett brett grepp” och komma ifrån 
stuprörstänk har funnits i flera av de initiativ som beskrivits 
ovan. Men det har samtidigt visat sig svårt att hitta en lämplig 
mottagare i regeringskansliets departementsindelade struktur. 
Det förklarar kanske också varför regeringarna gärna väljer att 
sjösätta utredningar ”med buller och bång”, men när dessa väl är 
klara är det ofta mer tyst.  
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Vilka lärdomar kan då dras inför nästa gång ett initiativ ska 
tas med syftet att analysera framtida utmaningar? Först och 
främst: scanna vilka analyser som redan har gjorts och de 
policyförslag som tidigare tagits fram. Om nytt arbete sjösätts: 
lägg det i en fristående kommission, ge den mandat att vara 
relativt lösningsinriktad och att blicka framåt bortåt 20-25 år. 
Genom att ge kommissionen ett visst avstånd från makten ökar 
förutsättningarna för att även obekväma analyser kan tas fram 
och offentliggöras. Sist men inte minst bör regeringen ha en väl 
genomtänkt tanke hur resultaten från arbetet ska tas om hand i 
regeringskansliet. Det kan inte heller uteslutas att, för att 
resultatet ska kunna tas om hand på ett bra sätt, kan det kräva 
förändring av regeringskansliets organisation och arbetssätt. 

 
 

Lena Unemo är ekonomie licentiat i nationalekonomi. Hon är verk-
sam vid Riksrevisionens effektivitetsrevision där hon leder gransk-
ningsprogrammet ”Offentliga finanser”. Tidigare har hon arbetat på 
Finansdepartementet, där hon bl.a. ledde arbetet med Långtidsut-
redningen 2003/04 och Långtidsutredningen 2008. 

 



Är medborgarna verkligen i fokus när staten organiserar sina 
verksamheter? Hur har nya och förändrade styrformer påverkat 
skolan? Hur hanterar man att den finansiella revisionen inom 
statsförvaltningen hämtat mycket av regler från ett näringsliv 
som i grunden har helt andra uppgifter än de flesta myndigheter? 
Här presenteras elva essäer med utgångspunkt i uppdragsutbild- 
ningen ”Förändring och styrning i staten” som Förvaltnings-
akademin gav för Riksrevisionen under 2013.

Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrum- 
bildning vid Södertörns högskola som bedriver uppdrags-
utbildning och forskar om statsförvaltning samt verkar för 
kvalificerade möten mellan forskning och praktik.
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