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Inledning 

Ambitionen med den här essän är att bidra till en diskussion om 
hur systematiska jämförelser skulle kunna bli en integrerad del av 
det samlade utvecklingsarbetet och styrningen inom staten.1 Ett 
systematiskt lärande förväntas bidra till en effektivare verksamhet. 
Hur kan ett system utformas som kan stimulera lärande, och där-
igenom bidra till att få verksamheter att fungera bättre? Lärande 
kan komma till stånd genom att en organisation reflekterar kring 
vad den själv har gjort, det vill säga bygga på erfarenheter av den 
egna praktiken. Lärande kan också komma till stånd genom att en 
organisation jämför sig med andra, det vill säga bygga på erfaren-
heter från hur andra har utformat sina verksamheter. I båda fallen 
står lärande och erfarenhetsutbyte i centrum. 

Det systematiska lärandet har aldrig riktigt fått fotfäste i sta-
ten. Politiska logiker är mestadels framåtblickande, och inriktade 
mot hur man genom reformer och andra åtgärder ska kunna 
uppnå önskvärda framtider. Trots expansionen av granskning 
under senare år är därför reflektioner kring den existerande 
organiseringens ändamålsenlighet en bristvara. System för lä-
rande kommer inte heller till stånd av sig själva. Om varje en-
skild myndighet på egen hand får bestämma hur mycket som ska 
satsas på olika system för lärande och erfarenhetsutbyte, finns en 

                                                                               
1 Essän har skrivits på uppdrag av Benchmarkingutredningen som hade till 
uppgift att bidra till att utveckla de statliga verksamheternas effektivitet 
genom systematiska jämförelser (SOU 2015:36). Ambitionen har varit att 
sätta in den problematik som utredningen stod inför i ett bredare förvalt-
ningspolitiskt sammanhang. Jag är tacksam för de synpunkter som lämnats 
på rapporten från utredningens expertis, samt från Anders Ivarsson Wester-
berg och Göran Sundström.  
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uppenbar risk att för lite resurser kommer att skjutas till. Läran-
det i staten skulle kunna ses som en kollektiv nyttighet.  

Staten som ett kollektiv har ett intresse av att stimulera läran-
de, och regeringen behöver styra för att se till att det som är bra 
för helheten också kan förverkligas (en liknande argumentation 
skulle också kunna föras om kompetensutvecklingen i statens 
organisationer). Jag kommer i den här essän att analysera läran-
de och styrning ur regeringens och regeringskansliets perspektiv. 
Lärande och erfarenhetsbyte kan utgöra viktiga underlag för 
styrning, men det förutsätter att regeringen aktivt skapar arenor 
och procedurer för lärande och reflektion. Den övergripande 
frågan är hur det är möjligt att utveckla någon form av system 
för lärande och erfarenhetsutbyte som verksamt kan bidra till att 
stärka effektiviteten i staten.  
Efter en kortare problematiserande introduktion kommer jag att 
resonera om hur man kan förstå den styrning som förekommer i 
staten (tredje, fjärde och femte kapitlet). Jag ska också visa hur 
myndighetsstyrningen i dagens statsförvaltning har utvecklats 
över tiden och vilka konsekvenser som det har fått (sjätte kapit-
let). Särskilt intresse ägnas mål- och resultatstyrningen, det vill 
säga den styrform som så länge har kommit att dominera i 
svensk statsförvaltning. Jag kommer därefter med detta som bas 
att formulera några grundläggande utgångspunkter för ett fram-
tida reformerande (sjunde kapitlet) och generellt resonera om 
förutsättningarna för organisationers lärande (åttonde kapitlet). 
Ett lärandesynsätt skiljer sig från de perspektiv som så länge har 
kommit att dominera i staten. Eftertankens logik är en annan än 
förutseendes logik. Avslutningsvis ger jag en del förslag på hur 
regeringen både skulle kunna stimulera myndigheternas men 
också sin egen förmåga att på ett systematiskt sätt lära av erfa-
renheter. 
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En förändrad statsförvaltning 

När den förvaltningspolitiska kommissionen i slutet av 1990-
talet preciserade de utmaningar som den svenska staten stod 
inför, lyftes tre faktorer fram (SOU 1997:57). Den första var 
internationaliseringen. Sverige hade kommit att bli mer beroende 
än tidigare av en europeisk och global omvärld. Inte bara den 
Europeiska Unionen utan många andra europeiska, transnatio-
nella och globala organisationer hade börjat styra och ställa mer 
än tidigare i det traditionellt inhemska. Jag har tillsammans med 
en kollega beskrivit denna förändring som ett tillstånd från att 
vara hemvävd till att bli invävd (Jacobsson och Sundström 2006). 
Även om staten också tidigare hade varit starkt påverkad av 
internationella influenser, hade invävdheten kommit att bli täta-
re än någonsin. Statens verksamheter hade blivit mer beroende 
av, ägnade mer tid åt och hade ett större utbyte än tidigare med 
det som hände utanför nationens gränser. Dagordningen inom 
många områden sattes i hög grad av internationella organisatio-
ner. Den Europeiska Unionen organiserade i hög grad om i det 
offentliga. 

Den andra utmaningen som den förvaltningspolitiska kom-
missionen pekade på var det som hade kommit att uppfattas som 
en tilltagande fragmentering inom staten, det vill säga att olika 
verksamheter i högre grad än tidigare hade kommit att bedrivas 
särkopplade från varandra. Det fanns en gryende insikt att den 
så kallade stuprörsorganiseringen visserligen hade inslag av 
effektivitet, men att den också hade blivit ett hinder för nödvän-
dig samordning. Myndigheter hade kommit att se sig som vanli-
ga och ”riktiga” organisationer med egna visioner, identiteter 
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och dagordningar, och detta gynnade knappast samarbete. Myn-
digheterna blev ju styrda och granskade utifrån hur väl de skötte 
”den egna” verksamheten (regleringsbrev och återrapporterings-
krav gällde nästan aldrig samarbete med andra). I hög grad var 
denna utveckling ett resultat av att organisationsidéer (av många 
kallade företags- eller managementidéer) hade kommit att ge-
nomsyra staten (Forssell och Jansson 2000). Det här var en pro-
cess som hade fått stor kraft under 1980-talet, och som sedan 
dess hade förstärkts.  

Den tredje utmaningen enligt kommissionen – svårigheterna 
att styra – sågs till en del som en konsekvens av de båda tidigare, 
även om styrproblem förstås alltid har funnits i en så komplex 
organisation som den svenska staten. Här fanns en historia. Den 
förvaltningspolitiska kommissionen – som i övrigt hade fått ett 
vidsträckt mandat – hade fått strikta instruktioner att inte röra 
den styrform som då hade dominerat reformerandet i staten 
sedan en tid tillbaka, det vill säga mål- och resultatstyrningen. 
Allt annat kunde diskuteras av kommissionen, men på denna 
punkt tyckte sig regeringen helt säkert veta att den tänkte och 
gjorde rätt. Det lätt absurda i denna magnifika tilltro till en spe-
cifik styrteknik måste ses som ett uttryck för den utomordentligt 
starka ställning som finansdepartementet vid den här tiden hade 
i regeringskansliet. Den här tilltron till den styrtekniken kulmi-
nerade några år in på 2000-talet, ända fram till dess att styrut-
redningen (SOU 2007:75) nagelfor den inriktning som reforme-
randet hade fått. Styrutredningen lyfte fram och legitimerade en 
kritik som under lång tid hade funnits, såväl i myndighets- som 
forskarvärlden.2 

De tre utmaningar som den förvaltningspolitiska kommissio-
nen pekade på har knappast blivit mindre viktiga sedan den 

                                                                               
2 Se t.ex. Brunsson (1986), Jacobsson (1989, kap 8), Brunsson (1990), Ehn 
och Sundström (1997), Jacobsson och Sundström (2001) och framförallt 
Sundström (2003) som redovisar mål- och resultatstyrningens framväxt i 
svenska statsförvaltning från 1960-talet och fram till några år in på det nya 
millenniet. 
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lämnade sitt betänkande. Staten är idag mer än någonsin invävd 
i en europeisk och global omvärld. Den fiskar upp idéer och 
följer regler och trender som skapas utanför nationens gränser. 
Rangordningar och internationella jämförelser har ibland kraf-
tigt styrande effekter. Debatten i kölvattnet av PISA-jämförel-
serna inom skolans område är ett närmast övertydligt exempel 
på detta, men europeiska och globala aktörer påverkar arbetet till 
vardags inom de allra flesta verksamhetsområden. Globala och 
europeiska organisationer styr en del av det som händer i staten: 
bestämmer direkt eller indirekt om organisering, politikens ut-
formning, aktiviteter, granskningar etc. Det här riskerar i sig att 
öka fragmenteringen eftersom tjänstemän som arbetar i olika 
delar av staten ibland kan känna sig mer befryndade med sina 
europeiska och globala kollegor, än vad de gör med tjänstemän 
på hemmaplan inom andra politiska fält än sina egna (Vifell 
2006). Man kan nog säga att myndigheter som Jordbruksverket, 
Finansinspektionen och Konkurrensverket i realiteten lika 
mycket är enheter i en unionsorganisation som de är enheter i 
den svenska staten. 

Och organisationsidealen, det vill säga sådana idéer som be-
tonar individualitet (att vara unik och speciell), hierarki (ledar-
skap) och rationalitet (målinriktat handlande) och som öppnar 
för managementmodeller och tekniker har stärkts under de 
senaste decennierna (Brunsson och Sahlin-Andersson 2000). Det 
här klumpas ibland samman under rubriken new public mana-
gement. Att organisationsidéerna har blivit såpass starka får 
konsekvenser. Lite vanvördigt skulle man kunna säga att organi-
sationer är till för att människor inte ska kunna göra det som de 
själva vill, utan istället det som organisationen vill. Rationaliteten 
finns inte hos individerna, och kan inte finnas där:  

 … It is impossible for the behavior of a single, isolated indivi-
dual to reach any high degree of rationality (Simon, 1947, s. 79) 
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Så skrev Herbert Simon i sin klassiska bok Administrative Beha-
vior (1947). Organisationerna kan däremot hjälpa människor att 
göra kloka saker, det vill säga det som är klokt för organisatio-
nen. Det är inte enskilda beslut som är grundläggande om man 
vill förstå vad som händer i organisationer, säger Simon, utan 
det är premisserna för beslut. Det är premisserna som avgör att 
vissa frågor diskuteras, och inte andra; som gör att man tänker 
på vissa sätt, men inte på andra; som gör att beslutsfattare får 
viss information, men inte annan. Och premisserna skapas ge-
nom organiseringen. 

Jag kommer tillbaka till dessa tre utmaningar senare i texten. 
Styrproblemen har inte blivit mindre av att komplexiteten i 
samhället ökar. Tendenserna till fragmentering är fortfarande 
starka, även om fler har börjat tala om behovet av samverkan. 
Organisationsidéerna har nog egentligen inte försvagats, och det 
finns förstås också goda skäl till att de är livskraftiga. Man bör 
inte glömma att organiseringen, visserligen skapar risker för ett 
alltför snävt synsätt, men också ger goda förutsättningar för 
effektiv, samordnad handling. Organisationer finns ju för att de 
är effektiva för dem som vill ha någonting gjort. Invävdheten har 
ökat, men betyder inte att staterna håller på att försvinna eller 
ens bli mindre viktiga än tidigare. Invävdheten öppnar också en 
del möjligheter. Med det ökade utbytet får statstjänstemännen 
potentiellt tillgång till erfarenheter från många andra staters 
förvaltningar. Det finns ju där en reservoar av alternativa sätt att 
organisera offentliga åtaganden som på ett systematiskt sätt 
skulle kunna komma den svenska statsförvaltningen till del. Jag 
ska återkomma till den möjligheten lite längre fram. 

De tendenser som beskrevs ovan – att staten har blivit mer 
invävd, mer fragmenterad och mer kan ses som en regelföljare – 
får konsekvenser för möjligheten att systematiskt jämföra sig 
med andra. Invävdheten ökar utbytet med andra och därigenom 
också möjligheterna att på många sätt kunna tillgodogöra sig 
andras erfarenheter. Kontakterna i beredningsgrupper, kommit-
téer och annat är ofta informella och skapar förutsättningar för 
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att på allvar kunna jämföra det egna sättet att arbeta med andras. 
Den här aspekten av internationellt arbete betonades bland an-
nat av Lerdell och Sahlin-Andersson i en rapport till den förvalt-
ningspolitiska kommissionen (det handlade då framförallt om 
relationen till Puma inom OECD). Författarna argumenterade 
för att tjänstemännen i staten skulle kunna skaffa sig ett aktivare 
förhållningssätt till de internationella organisationerna (Lerdell 
och Sahlin-Andersson 1997). Där argumenterades för att Sverige 
skulle kunna använda OECD på flera olika sätt:  

som ett ”skyltfönster” för att visa upp det egna; som en läromäs-
tare; som en arena för kontaktskapande och bevakning; och som 
en arena för reflektion (ibid, s. 84 ff.). 

Lerdell och Sahlin-Andersson betonade att den traditionella 
synen i den svenska staten hade varit att OECD mest fungerade 
som ett skyltfönster. Författarna betonade dock att den bilden 
alltmer hade kommit att efterträdas av en där statens förvalt-
ningar började se sig som mindre unika, och mer mottagliga. 
Ifall de internationella organisationerna skulle kunna användas 
som läromästare var det dock nödvändigt enligt författarna att 

  … organisera mottagandet (…) så att lärdomarna sprids i den 
svenska förvaltningen (ibid, s. 86).  

Särskilt betonades betydelsen av informella kontakter och av att 
verkligen vara med och diskutera för att kunna komma på djupet 
när det gällde andra staters reforminitiativ. Annars lurade förstås 
risken att det var reformidéer och vidhängande drömmar snara-
re än reformpraktikens gråare vardag som kom att förmedlas. 
Frågan om hur organisering av mottagande och lärdomar skulle 
kunna se ut anknyter tydligt till den inledningsvis ställda frågan 
om förvaltningspolitikens organisering. Jag ska återkomma till 
den.  
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Förutsättningar för styrning 

Frågan om styrning är intimt sammankopplad med ideal om 
demokrati. Demokrati bygger på en föreställning om att med-
borgarna väljer sina företrädare. Sådana som väljs gör sedan sitt 
bästa för att förverkliga de politiska idéer och program för vilka 
de har erhållit medborgarnas förtroende. För att kunna göra det 
måste de kunna påverka det som sker i samhället. De måste 
kunna styra. Inte allt och inte hur mycket som helst, men ändå 
tillräckligt mycket för att väljandet ska uppfattas som menings-
fullt.  

Ifall en politisk ledning ska förverkliga det som den vill - det 
vill säga om den vill förändra - måste den kunna styra samhället i 
en åtminstone delvis ny riktning. Sådant är nästan alltid förenat 
med svårigheter, som kan bero på flera saker. Det är vanligt att 
det inom olika områden finns upparbetade rutiner för hur man 
ska tänka och göra som inte är så lätta att förändra. Förutom 
sådana trögheter finns det också konflikter. Politiker är inte de 
enda som har ambitioner. Ibland kanske politiker mest fungerar 
som instrument för sin byråkratis önskningar. Det finns också 
en hel mängd företag, förvaltningar (såväl statliga som kommu-
nala), professionella organisationer, frivilligorganisationer, lob-
byister, aktionsgrupper, tidningar och andra som också kan ha 
ambitioner att förändra. Många försöker styra, och även om 
politikerna är unika i den meningen att de tvingas ta ansvar för 
de förändringar som sker i samhället betyder det inte att de alltid 
har styrt, eller ens haft några möjligheter att styra.  

Ansvar och styrning hänger uppenbarligen ihop, eller tänks 
åtminstone göra det. Politiker får dock ofta ta ansvar för sådant 
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som de själva inte har varit med om att skapa. Relationen mellan 
uppgiften att ta ansvar för förändringar (det vill säga svara an på 
de krav som kommer) och förmågan att styra förändringar är 
viktig. I vilken utsträckning lyckas politiker att förena sitt an-
svarstagande med en förmåga att styra förändringar, exempelvis 
i EU-arbetet. Tvingas de att ta ansvar för sådant som de i liten 
grad har varit med om att påverka, eller förmår de att balansera 
ansvarstagandet med en reell förmåga att styra skeenden?  

Uppenbarligen är frågan om styrning inte så enkel. En defini-
tion av styrning bör inte vara alltför snäv och exkluderande, 
eftersom den då inte fångar in alla de försök att förändra som 
pågår. Men någon definition måste ändå finnas. Så, vad är egent-
ligen styrning? En grundläggande definition är en som säger att 
styrning handlar om att få någon att göra något som denne an-
nars inte skulle ha gjort. Styrning förutsätter med detta sätt att se 
det någon form av konflikt. Ifall den som blir föremål för styr-
ning ändå skulle gjort det som han eller hon gjorde, kan man 
knappast tala om styrning. Nu är det inte alltid så lätt att i sådana 
situationer att i efterhand avgöra vad någon (hypotetiskt) skulle 
ha gjort. Ponera att en förvaltning ökar andelen kvinnliga chefer. 
Det skulle kunna ses som ett resultat av jämställdhetsministerns 
uttalanden om (det vill säga styrning) att detta vore önskvärt, 
men det kan kanske lika gärna tolkas som ett uttryck för förekom-
sten av starka idéer om jämställdhet i samhället, och att förvalt-
ningen i lika hög grad som ministern är styrd av sådana idéer.  

Något annat som komplicerar är att den indirekta styrningen 
ofta just handlar om att påverka andras föreställningar om vad 
som är viktigt. Teorier om människors handlande bygger ofta på 
en föreställning om att människor och organisationer (politiska, 
byråkratiska, företag, frivilliga etc.) vet vad de vill, det vill säga 
att deras viljor är stabila och givna. Samtidigt fungerar varken 
organisationer eller människor riktigt på det sättet (åtminstone 
inte enbart så). Precis som individer kan organisationer lära sig 
vad de vill genom sina handlingar, och därigenom kommer 
deras viljor att skapas i de processer som de deltar i. Styrning kan 
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således handla om att få någon att göra något som denne annars 
inte skulle ha gjort (i enlighet med grunddefinitionen ovan), 
men det kan också handla om att få andra att vilja något annat 
än det som de tidigare har velat. 

Styrningen har flera dimensioner. En regering som eftersträ-
var ett mer reflekterat tänkande om hur andra gör, och hur den 
på basis av detta skulle kunna förbättra sin egen verksamhet, 
försöker knappast få genomslag för detta genom att förordna om 
att ”… myndigheter ska jämföra sig med andra och tänka till”. 
Den försöker sannolikt istället skapa någon form av system som 
kan underlätta, stimulera och göra det möjligt för myndigheter 
att lära sig av andras erfarenheter. Styrningen blir mer indirekt 
och bygger på att det tänkta ”styrobjektet” ser sig som någon 
som på eget initiativ och frivilligt agerar på ett visst sätt. Det här 
brukar kallas mjuk styrning eller ”soft regulation” och kan vara 
ett väl så viktigt instrument för att styra som sådana instrument 
som bygger på tvång. 

Den tidigare diskussionen visade hur invävd den svenska för-
valtningen är i omvärldens. Det kan ses som ett problem för den 
som tror att vårt eget sätt att vara dels är det bästa, dels hotas av 
en sådan invävdhet. Det kan också ses som en möjlighet för den 
som vill sprida ”svenska modeller” av olika slag i världen. Dis-
kussionen ovan om inställningen till OECD:s förvaltningspoli-
tiska strävanden visade att den svenska förvaltningen tidigt mest 
såg OECD som en arena för att visa upp det egna, och i mindre 
grad som en arena att lära av andra. Måhända håller detta på att 
förändras. Åtminstone finns det goda argument för att använda 
det omfattande internationella utbytet (både i EU men också i 
andra internationella organisationer) till att få inspiration. Där-
igenom skulle utbytet kunna ses som ett inslag i ambitionen att 
systematiskt jämföra sig med andra. Nu finns också en del ”ris-
ker” med detta internationella utbyte. Risken är att man kommer 
att imitera det som ligger i tiden och uppfattas som modernt, 
även om detta inte nödvändigtvis behöver vara det som är bäst 
för den egna verksamheten. 



 
 

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

 16 

Jag kommer fortsättningsvis i texten att utgå ifrån att pågåen-
de processer är invävda i en vidare organisering och i ett pågå-
ende idéskapande. Vad som är möjligt att göra för dem som 
agerar i sådana processer, vare sig de nu vill driva fram eller 
hindra förändringar, beror av den organisering och de regler 
som finns. Regleringen och organiseringen är i sin tur beroende 
av vad som är accepterade föreställningar och tankemönster i ett 
samhälle i en viss tidpunkt. Ifall det finns starka föreställningar 
om exempelvis jämställdhetens betydelse finns en grogrund för 
att föreslå åtgärder som stärker jämställdheten. Ett sådant idé-
mässigt stöd underlättar för dem som strävar efter en förändrad 
politik, och försvårar för sådana som inte anser att jämställdhet 
är särskilt betydelsefullt. För att förstå villkoren för styrning 
måste man således se hur de ambitioner att styra som finns sam-
verkar med det som ”ligger i tiden”. 

Så långt den begreppsliga underbyggnaden för den fortsatta 
diskussionen. Ytterligare ett klargörande kan behöva göras. Ut-
gångspunkten för all styrning är (enligt diskussionen ovan) att 
ett önskvärt framtida tillstånd ska uppnås, eller att man vill und-
vika något som uppfattas som mindre önskvärt. All styrning blir 
med detta sätt att se det ett slags målstyrning. Hur kan då någon 
som är vid någorlunda sunda vätskor kritisera målstyrning? 
Svaret är att man bör skilja mellan, å ena sidan, olika tekniker 
som benämns målstyrning och, å andra sidan, målstyrning som 
princip. Att styra för att uppnå ett mål kan man göra på många 
olika sätt, exempelvis genom att organisera om, skriva om regler, 
utnämna nya chefer etc. Det de i statsförvaltningen använda 
teknikerna för målstyrning hävdade var att styrning mot mål 
bäst skedde genom att styra med mål, det vill säga genom att 
precist formulera och operationalisera mål. Styrning sker alltid 
mot mål, men inte alltid med mål.3 

                                                                               
3 En principiellt hållen genomgång av målstyrningsteknikens egenskaper 
finns redovisad i Rombachs Det går inte att styra med mål (Rombach 1991). 
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Styrning av den komplexa staten 

De stora problemen när det gäller styrning är välkända. Det 
finns en stor efterfrågan på att politiker ska styra, samtidigt som 
de problem som ska åtgärdas inte så enkelt låter sig lösas. Verk-
samheter är komplexa och kunskapen om kausala samband 
oklar. Ofta finns betydande målkonflikter. Dessutom förutsätter 
en lyckosam verksamhet att många organisationer kan arbeta 
tillsammans. Det är ändamålsenligheten i den sammantagna 
organiseringen som avgör ifall politiken kommer att lyckas eller 
inte, inte om varje enskild myndighet fungerar effektivt. 

Det finns i princip två sätt för komplexa organisationer att 
hantera styrproblemen: den ena är att på olika sätt försöka öka 
förmågan att hålla samman verksamheter; den andra är att på 
olika sätt försöka reducera behovet av att hålla samman verk-
samheter (jämför Galbraith 1973). Att öka förmågan att hålla 
samman är att se till att all väsentlig information samlas hos de 
centrala beslutsfattarna, och den ambitionen kan ta sig uttryck i 
bättre informationssystem, mera internstyrning och granskning. 
Ambitionen är att försäkra sig om att verksamheten utvecklas på 
det sätt som man själv önskar. Den strävan leder till ett betydan-
de utbud av styrning (i form av mål, regler, återrapporterings-
krav etc.) och en efterfrågan på information från myndigheterna 
(rapporter, planer, utvärderingar etc.). Det här är i hög grad den 
väg som svenska regeringar traditionellt har valt.  

Det andra sättet att styra är att delegera till tjänstemän och 
professionella och lita till att dessa inom de ramar som har lagts 
fast förmår att på egen hand uppmärksamma och anpassa sig 
efter förändringar. Anledningen till att så mycket energi har lagts 
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ned på att samla information hos centrala beslutsfattare kan 
tolkas som att en sådan tillit saknas, och att politiker nog egentli-
gen inte tror sig kunna lita till tjänstemän och professionella. 
Den föreställning som exempelvis finns i teorier om principaler 
och agenter – teorier som i hög grad har funnits med i reform-
diskussionerna i den offentliga sektorn – är att regeringen (prin-
cipalen) måste skapa incitament för att få myndigheten (agen-
ten) att göra det som principalen vill. Om sådana incitament inte 
finns riskerar regeringen, det är grundtanken, att myndigheten 
springer iväg och hittar på dumheter.  

Forskningen om förvaltningen liksom talrika memoarböcker 
från före detta politiker, är dock relativt enstämmig i uppfatt-
ningen att tjänstemän för det mesta är utomordentligt lojala mot 
sina politiker. Tjänstemännen verkar sällan vara de där snikna 
agenterna som närhelst möjlighet uppstår strävar efter att snuva 
sina principaler på konfekten. Det finns naturligtvis intressen 
hos tjänstemän att se till sina egna områden, men det är ju också 
därför som de finns där de finns. Naturvårdsverket är skapat 
eftersom politiken vill att det ska finnas en myndighet som beva-
kar naturvårdsintressen. Tillväxtverket finns därför att politiker-
na menar att det är viktigt att ”bygga in” och stimulera sådant 
som kan generera tillväxt. Myndigheter ska företräda ”sina” intres-
sen. Att de ofta vill ha mer resurser än vad politiker är villiga att 
erbjuda stämmer förstås, men det hanteras i rituella processer 
(budget) som sällan hotar den grundläggande tillit som finns. 

Informalitet och förtroende kännetecknar i hög grad relatio-
nen mellan politiker och tjänstemän (och mellan tjänstemän 
sinsemellan) inom de flesta sektorer. För den politiker eller 
tjänsteman som vill något är det relativt lätt att ta kontakt, an-
tingen för att få reda på något eller för att dela med sig av vad 
man vet (Bengtsson 2012, Niemann 2013). Det här gör att styr-
ning inom ramen för den övergripande organisering som har 
lagts fast ofta kan ske informellt. Signaler och vinkar av olika slag 
kan vara effektiva som styrmedel, och det behövs ibland inte så 
många retoriska krumelurer för att få något att hända i förvalt-
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ningen (jag talar nu inte om det område som omfattar beslut i 
enskilda ärenden där myndigheterna konstitutionellt lyder under 
lagen, och inte under regeringen). 

Det kan vara förödande ifall styrningen blir alltför detaljerad. 
Att politiker inte tar en massa initiativ inom ett område behöver 
således inte betyda att de inte vill något. Det kan istället vara ett 
tecken på att styrningen fungerar, just genom att den organise-
ring som har lagts fast förmår att hantera förändringar på ett 
ändamålsenligt sätt. Det kan naturligtvis inträffa situationer som 
gör att politiker känner sig tvingade att åter engagera sig, och att 
reorganisera ett område – styra om – men detta kan inte ske för 
ofta. Att organisera sig ut ur ett område ska inte tolkas som att 
man tycker att området är oviktigt, utan att man litar till sin 
förvaltning och till de professionella.  

Organisationsteorin ger argument för att delegera och ge 
stort utrymme åt relativt fristående enheter i en organisation. 
När komplexiteten inom ett område är hög, trycket att agera är 
stort och när förändringar inom fältet är snabba och ibland svåra 
att förutsäga, bör organisationer på olika sätt försöka reducera 
behovet av att styra allt från centrum. Det gör man genom att 
delegera, och genom att lita till experter och professionella. En 
effektiv anpassning till omgivningen förutsätter att organisatio-
nens känselspröt inte i första hand är riktade inåt, utan istället ut 
mot medborgare, klienter och mot de förändringar i reglering 
och tänkande som är på gång Europa och globalt. En organise-
ring som (på det här sättet) bygger på delegering till myndighe-
ter, förutsätter samtidigt att det också finns en förmåga att hålla 
samman.  

Alternativet till den styrning som har väglett reformerandet 
under så lång tid bör handla om att reducera behovet av att sam-
la in information till centrum, och att istället lita på att de som 
arbetar i verksamheterna för det mesta vet vad som bör göras. 
Många skulle kanske säga att detta är att abdikera från uppgiften 
att styra, men så är det inte. Det är ett annat sätt att styra. Man 
överlåter inte politiken till experter, men litar på att experter och 
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professionella inom ramen för det institutionella ramverk som 
politikerna lägger fast, klarar av att styra det egna arbetet. Och 
det ramverket måste politikerna noggrant ha tänkt igenom. 
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Hur statens förvaltning  
(egentligen) styrs 

Det viktiga ur styrsynpunkt är att se till att den grundläggande 
organisering som finns inom ett område gör det möjligt att för-
verkliga de politiska ambitionerna på ett ändamålsenligt sätt. Det 
ska finnas en förvaltning som förmår att förstå och på ett klokt 
sätt reagera på förändringar i omvärlden. När det händer något 
oväntat – vilket det alltid kommer att göra – måste politikerna ha 
sätt att ändå kunna påverka, och det utan att den grundläggande 
organiseringen äventyras. Politisk styrning handlar i hög grad 
om att skapa denna organisatoriska infrastruktur. Organisering-
en är det huvudsakliga uttrycket för politiken. Genom den byg-
ger man in vissa perspektiv (men inte andra) och vissa hand-
lingsrepertoarer (men inte andra).  

Hur kan man då mer specifikt förstå regeringens styrning? 
Jag ska redovisa en teoretisk modell som har utvecklats på basis 
av omfattande empiriska studier av regeringens styrning inom 
olika politikområden inom den svenska statsförvaltningen (Ja-
cobsson, Pierre och Sundström 2015). Modellen betonar att 
regeringens förvaltningsstyrning sker på två övergripande sätt. 
Det första är genom organisering. Regeringen skapar en infra-
struktur för olika politikområden som avspeglar den betydelse 
som regeringen tillmäter respektive område, och där den genom 
organiseringen bygger in en förmåga att uppmärksamma och 
hantera de problem som ska hanteras. För det andra ägnar sig 
regeringen åt mikrostyrning, och det är den styrning som sker 
när förvaltningen antingen anteciperar politikernas viljor eller 
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när politiker och förvaltningar löpande interagerar inom ramen 
för den existerande organiseringen.  

Organiseringen rymmer fem olika komponenter. För det för-
sta inrättar regeringen formella organisationer (t.ex. myndighe-
ter), med uppdrag, instruktioner, ledning, resurser etc. Motivet 
för detta är sällan att politiken exakt vet vad som ska uppnås 
utan det handlar mera om att det är vissa frågor och problem 
som politikerna vill ska uppmärksammas. Det ska finnas någon 
enhet som löpande och uppmärksamt följer vad som händer 
inom ett område, och som också kan hantera de åtaganden som 
politiken har formulerat. Det här kan göras på en mängd olika 
sätt. Ett tydligt fall av re-organisering var när Skolöverstyrelsen 
(SÖ) lades ner och efterträddes av den nya Skolverket: en ny 
myndighet skapades med nya instruktioner och förändrad led-
ning. Analogt med detta kan också en nedläggning av en myn-
dighet (Djurskyddsmyndigheten och Arbetslivsinstitutet är två 
exempel) utgöra ett viktigt inslag i organiseringen av ett politik-
område. 

För det andra positionerar en regering myndigheterna vilket 
sker genom att koppla samman dem med redan befintliga orga-
nisationer på området – såväl inom staten (t.ex. med andra myn-
digheter och akademisk forskning) som utanför staten (t.ex. med 
kommuner, företag och intresse- och frivilligorganisationer). 
Här ingår också att en regering bestämmer att vissa organisatio-
ner ska granska andra organisationer inom ett område. Att posi-
tionera en myndighet handlar om att placera in den i olika sam-
hälleliga nätverk, och ibland att organisera dessa nätverk. När 
regeringen bestämmer att Trafikverket inte ska göra så mycket 
på egen hand utan upphandla de flesta tjänster, bidrar den till att 
både skapa nätverk (såväl mellan offentligt och privat som mel-
lan privata aktörer) och att positionerna myndigheten i dessa. 

För det tredje försöker en regering på olika sätt stimulera ef-
fektivitet och kreativitet genom att utsätta organisationer i det 
offentliga för konkurrens. Det kan ske på olika sätt, exempelvis 
som när universitet och högskolor konkurrerar om studenter 
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och resurser. Eller genom att man organiserar system för fri 
etablering inom skolan och sjukvården där det görs möjligt för 
medborgare att välja mellan olika utförare av tjänster. Men det 
kan också handla om att det skapas system för granskning och 
för jämförelser som tänks leda till att konkurrerande perspektiv 
och idéer kan komma upp till ytan. Den typen av ambitioner 
måste mestadels förenas med att det också inrättas någon ansva-
rig organisation eller någon organisatorisk enhet i en etablerad 
organisation som ansvarar för systemet.   

För det fjärde handlar organiseringen om på vilket avstånd 
från politiken som verksamheter bedrivs. När arbetarskyddet 
förstärktes på 1970-talet skedde det samtidigt som regeringen 
organiserade sig ut ur reglerandet, som överlämnades till ar-
betsmarknadens parter (och där myndigheten blev en arena för 
deras förhandlande). Eller när kulturpolitiker av alla schattering-
ar markerar armlängds avstånd. Eller när universitetens auto-
nomi betonas. Att hålla distans behöver inte betyda att något 
uppfattas som mindre viktigt. Att Riksbanken sköter penningpo-
litiken och domstolarna har fått avgörande inflytande inom 
migrationspolitiken ska inte ses som ett uttryck för att frågorna 
betraktas som perifera. Men politikerna begränsar sin roll till att 
utforma infrastrukturen och ”spelplanen”, och inte att lägga sig i 
det dagliga arbetet. 

Den femte komponenten i organiseringen handlar om att 
skapa en reformberättelse som kan skänka legitimitet och förstå-
else för den förändring som eftersträvas. Det här skulle kunna 
kallas för storytelling, där en regering beskriver det tillstånd som 
den vill ta sig bort ifrån (t.ex. den hånade ”flumskolan” eller det 
kravlösa ”gammelbiståndet”) och det som den vill uppnå (t.ex. 
det gröna folkhemmet). Kulturpolitikens sväng från att vara 
något som skulle motverka kommersialismens negativa verk-
ningar till något som skulle kunna stimulera de kreativa näring-
arna är ett exempel på en förändrad berättelse. Att alliansreger-
ingen kompletterade förvaltningspolitikens syften från att vara ”i 
medborgarnas tjänst” till att den skulle vara ”i medborgarnas och 
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företagens tjänst” var också det ett sätt att medvetet föra ut en ny 
bild av politiken. Att kunna förklara förändringar har blivit en 
integrerad del av politikens organisering, låt vara att strategin 
inte alltid hanteras på ett så kvalificerat sätt som man skulle 
kunna önska. 

Organisering handlar således om att: 1) inrätta organisationer 
(med instruktioner, ledning och resurser); 2) att positionera 
dessa; 3) att (åtminstone i viss utsträckning) stimulera konkur-
rens; 4) att avgöra organisationernas avstånd från politiken (nära 
eller på armlängds avstånd); och 5) att på ett klokt och överty-
gande sätt berätta varför allt detta görs. Det är inte säkert att det 
som är minst viktigt placeras på störst avstånd från politikerna. 
Tvärtom kan politiker som vill åstadkomma förändring se till att 
det etableras en stabil infrastruktur av organisationer och regler 
för att sedan lämna fältet relativt öppet till förmån för professio-
nella och andra experter. Det bör måhända heller inte ske 
(om)organiseringar av ett politikområde alltför ofta, eftersom 
detta i regel inte bara kostar en hel del pengar utan också förut-
sätter en betydande politisk mobilisering och en stor mängd 
överväganden gällande hur organiseringen ska utformas. 

Den andra delen av styrningen handlar om agerandet inom 
ramen för organiseringen, det vill säga det som exempelvis görs 
när en fråga plötsligt blir aktuell och tvingar fram en reaktion 
eller skapar en vilja att svara an. Jacobsson m.fl. (2015) pekade ut 
fyra strategier när det gäller sådan mikrostyrning, där de två första 
innebär att förvaltningen behåller frågan hos sig. Antecipering 
innebär att förvaltningen, genom tidigare kontakter med politi-
kerna eller genom att studera politiska dokument och uttalanden, 
läser av politiken. De listar ut vad politikerna kan tänkas vilja och 
agerar i enlighet med denna förstådda vilja. Om inte det fungerar 
kan förvaltningen ”erbjuda” politiker att via informella kontakter 
ge vägledning om lämpligt agerande. Det är detta som Page och 
Jenkins kallar för invited authority (Page och Jenkins 2005). 

En tredje strategi är att återföra delegerade frågor till reger-
ingen genom att de antingen hissas (på förvaltningens initiativ) 
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eller lyfts (på politikernas initiativ). Den fjärde komponenten i 
mikrostyrningen innebär att politikerna modifierar den ur-
sprungliga organisering, till exempel genom att byta ut en (som 
det uppfattas) oduglig generaldirektör, sätter in nya ledamöter i 
en myndighetens styrelse, skapar nya öppna jämförelser, ökar 
sina informella kontakter eller kanske ger ut en ny fräsch 
broschyr om den egna politiken på ett visst politikområde. Allt 
detta utgör på ett sätt förändringar i organiseringen men inte av 
den digniteten att hela politikområdet reorganiseras. När modi-
fieringarna blir mycket omfattande är man dock nära en situa-
tion där hela politikområdet reorganiseras. Mikrostyrningens 
komponenter är således antecipering, önskan om vägledning, 
politisering och modifiering. Ofta används de just i den ordning-
en, det vill säga politisering och modifiering är styrformer som 
tillgrips när antecipering och mer informell vägledning inte har 
uppfattas vara tillräckliga för att åstadkomma ett önskvärt age-
rande hos förvaltningen.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 
 



 
 

 

 27

Reflektioner kring  
styrningens historia 

I förståelsen av regeringens styrning betonas dels organisering-
ens betydelse, men också det agerande som kan ske inom den 
infrastrukturella ram som ges av organiseringen. Som en kon-
trast till denna bild kan vi ställa hur regeringar under de senaste 
decennierna de facto har försökt förbättra förutsättningarna för 
styrning. Jag ska i det här kapitlet ställa den bild som ovan har 
givits av styrning i praktiken mot det reformerande av styrning-
en som har ägt rum. Hur har regeringar generellt försökt utveck-
la styrningen av förvaltningen? I vilken utsträckning har de för-
valtningspolitiska försöken att utveckla styrningen utvecklats i 
samklang med hur styrningen i praktiken har gått till? 

Ett första inslag i styrningen har varit den delegering som har 
skett till myndigheter. I hög grad har beslut om intern organisa-
tion och resursanvändning, men också beslut om hur en myn-
dighet ska positionera sig inom sin sektor, delegerats till varje 
enskild myndighet. Samtidigt med denna delegering och ambi-
tion att ”styra mindre” har det lagts ner kolossalt stora ansträng-
ningar på att ”styra mera”, och då med mål och resultat. Mål- 
och resultatstyrningen är den reformmodell som har kommit att 
dominera inom statsförvaltningen under de senaste decennierna. 
Annat har också förändrat förutsättningarna för styrningen, 
exempelvis EU-medlemskapet, men styrreformerna har varit det 
mest betydelsefulla uttrycket för hur regeringen vill styra för-
valtningen. Här har också stora ansträngningar gjorts för att 
förbättra styrningen: att lära sig formulera och operationalisera 
mål, att beskriva prestationer och effekter och att försöka koppla 
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dessa resultat till de mål som har formulerats. Alltsedan pro-
grambudgeteringens inträde i förvaltningen vid 1960-talets slut 
har denna produktionsmodell – resurser, prestationer, effekter, 
mål – dominerat reformagendan. 

Den långtgående delegeringen (”styra mindre”) kan ses som 
ett uttryck för en tilltro till att myndigheter själva har en förmåga 
att uppmärksamma och anpassa sig efter förändringar i sin om-
värld. Det kan ses som anmärkningsvärt att regeringar på detta 
sätt har frånhänt sig ett antal tämligen verkningsfulla styrmöjlig-
heter, exempelvis sådana som följer av makten att bestämma 
både över en myndighets organisation och hur medel fördelas 
inom myndigheten. Att detta har överlämnats till myndigheter-
na skulle kunna ses som ett kraftfullt uttryck för att regeringar 
har följt den andra av de två handlingslinjer som redovisades 
ovan, nämligen den som säger att komplexitet bör leda till att 
man reducerar behovet av att styra allt från centrum. Det para-
doxala är dock att huvudlinjen i reformerandet (mål- och resul-
tatstyrningen) har varit det motsatta, nämligen att i relativt stor 
detalj kontrollera vad myndigheterna ägnar sig åt. 

Om vi följer modellen ovan kan vi säga att innebörden i mål- 
och resultatstyrningen är att regeringen varje år i samband med 
utformandet av regleringsbreven har ägnat sig åt politisering. 
Fokus har legat på mikrostyrning och inte på organisering. Det 
här har fått en del förutsägbara konsekvenser: att det kortsiktiga 
betonas på bekostnad av det långsiktiga; att det har blivit viktiga-
re att vara lyhörd visavi de återkommande politiska styrsignaler-
na än att långsiktigt se till att den egna verksamheten fungerar på 
ett bra sätt; och att ängsligheten ibland har blivit större än be-
slutsamheten. Så här har det inte sett ut överallt men betoningen 
av mål- och resultatstyrning (det vill säga en politiserad mikro-
styrning) har definitivt gynnat det kortsiktiga och ängsliga och 
missgynnat det långsiktiga och oförvägna. 

Mål- och resultatstyrningens entré i staten på 1960-talet 
skedde uppenbarligen i en annan idémässig konjunktur än da-
gens. Mål- och resultatstyrningen passade det ideal som då fanns 
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i samhället om planering och socialt ingenjörskap. I decennie-
skiftet mellan 1960- och 1970-tal kallades reformerna för pro-
grambudgetering. Efterhand när samhällsplanering som ideal 
började ersättas av mer liberala tankar och idéer, kom ändå tek-
nikerna att leva vidare. Idéer om det rationellt planerade samhäl-
let där livet kunde läggas tillrätta (för att använda Yvonne Hird-
mans begrepp) ersattes av idéer om den rationellt planerade 
organisationen. Det betydelsefulla hade blivit att skapa avgräns-
bara, styrbara, jämförbara och granskningsbara organisationer. 
Och, som jag diskuterade inledningsvis, med starka organisa-
tionsideal öppnades för managementidéer. 

Erfarenheterna av mål- och resultatstyrningen som politiskt 
styrinstrument har aldrig varit särskilt positiva. Också tidiga ut-
värderingar pekade på stora problem med styrmodellen (Sund-
ström 2003). Den politiska styrningen underlättades inte. Politi-
ker överlät målformulerandet till tjänstemän. Det var svårt att 
mäta prestationer och ännu svårare att mäta prestationernas 
effekter. Det uppstod en ymnig samling planer, dokument och 
seminarier där man skulle formulera mål. Antropologer med 
intresse för sekulära riter kunde med viss fascination följa de 
danser till den organisatoriska rationalitetens lov som utfördes 
hos myndigheterna. Och när politikerna verkligen ville styra, 
använde de sig av andra sätt att styra än att formulera nya mål.   

Målstyrningen blev aldrig den framgångssaga som reformatö-
rerna hade hoppats. Men, som sagt, också ett par år in på det nya 
millenniet var målstyrningen i hög grad institutionaliserad i 
förvaltningen. Drygt ett decennium efter det att den förvalt-
ningspolitiska kommissionen hade avslutat sitt värv lämnade en 
annan statlig utredning – Styrutredningen – sitt betänkande till 
regeringen (SOU 2007:75). I den lyftes kritiken mot regeringens 
sätt att styra fram. Utredaren Sten Heckscher markerade att de 
problem som hade funnits i första hand inte handlade om brist-
fällig implementering, utan att det var den grundläggande styr-
modellen som fallerade.  
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Styrutredningen pekade på att styrningen hade fått starka ri-
tuella drag med en omfattande målexercis. I praktiken användes 
heller inte, menade utredningen, den information som togs fram 
i särskilt hög grad som underlag för omprioriteringar. Styrut-
redningen föreslog att styrningen skulle bli mer strategisk och 
långsiktig. Målen borde tonas ned. Styrningen skulle bli mer 
verksamhetsanpassad, det vill säga se ut olika för olika myndig-
heter. Årsredovisningen skulle vara det centrala redovisningsdo-
kumentet och myndigheterna skulle redovisa hur de hade full-
gjort sina uppdrag. Budgeten skulle handla om framtiden. Allt 
skulle inte prövas i den årliga budgetprocessen. Instruktionen 
borde, menade utredningen, vara det centrala styrdokumentet 
för regeringens styrning av myndigheterna. Styrutredningen 
pekade också på de informella kontakternas betydelse för styr-
ningen. Underlag för omprövningar skulle tas fram utanför 
myndigheten och ad hoc, det vill säga när det uppfattades som 
angeläget. Kommittéväsendet borde, enligt utredningen, använ-
das strategiskt för att åstadkomma sådana omprövningar.  

Regeringen beslutade sig – som en följd av styrutredningens 
förslag – att tona ner vissa inslag i mål- och resultatstyrningen, 
och att satsa mera på instruktioner och på en verksamhetsanpas-
sad styrning. Retoriskt följde regeringen i hög grad de förslag 
som lanserades. Förordningen om årsredovisning och budget-
underlag (den så kallade FÅB:en) förändrades och myndigheter-
na fick själva bestämma hur de skulle redovisa sin verksamhet. 
Inriktningen i den här årliga redovisningen var på prestationer 
och hur dessa hade utvecklats volym- och kostnadsmässigt, inte 
på effekterna av verksamheten. För myndigheterna kunde detta 
tolkas som en ökad frihet och en minskad detaljstyrning. Vad 
skulle det betyda för regeringskansliet? Regleringsbreven skulle 
tonas ner och regeringens arbete skulle mer inriktas på myndig-
heternas uppdrag och uppgifter, något som framförallt skulle 
preciseras i instruktionen. Styrningen skulle verksamhetsanpas-
sas och mera beakta sambanden mellan olika myndigheters 
verksamheter. En öppnare dialog skulle ske kring de informella 



 
 

R E F L E K T I O N E R  K R I N G  S T Y R N I N G E N S  H I S T O R I A  

 31

kontakterna som – korrekt använda – sågs som ändamålsenliga 
inslag i styrningen. 

Någonstans här finns vi idag (i början av 2015). Betydelsen av 
mål- och resultatstyrningen har tonats ned och målexercisen har 
reducerats. Styrutredningen bidrog till att få stopp på en del 
avarter. Framtiden får utvisa huruvida det är en tillnyktring som 
vi ser, eller om det mest handlar om att likartade idéer hittar nya 
administrativa kärl att fylla upp. Det har hursomhelst öppnats 
för möjligheter att spela in nya idéer, och en av dessa är den att 
erbjuda ett större utrymme för ett systematiskt lärande i statsför-
valtningen. Innan jag ger några skissartade förslag om på vilket 
sätt man skulle kunna utforma sådana former av system för 
lärande i syfte att effektivisera verksamheter – ungefär på det sätt 
som styrutredningen föreslog – ska jag första kortfattat beskriva 
några premisser för ett sådant nytänkande.  
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Lärdomarna i korthet 

Vilka reflektioner kan man göra med utgångspunkt från hur 
styrningen har varit utformad i staten, det vill säga av historien 
som den har berättats? Vad har vi egentligen lärt oss och vad bör 
man tänka på när man diskuterar hur regeringen i framtiden bör 
organisera för att skapa goda förutsättningar för effektivitet och 
styrning? Är det möjligt att föreställa sig en mer lärande statsför-
valtning, och hur skulle vägen dit kunna se ut? Den tidigare 
diskussionen rymmer en del värdefullt tankegods, det vill säga 
reflektioner som kan vara viktiga att ha med sig in i det framtida 
reformerandet.  

Att man bör ta tillvara lärdomar från historien låter som en 
truism, men det är slående hur regeringar systematiskt har valt 
att bortse från gjorda erfarenheter och det även när dessa har 
varit uppenbara. Styrreformerna i staten har under lång tid byggt 
på en del förenklade föreställningar som inte stämt med ”fakta 
på marken”. De har byggt på att det går att skilja politik från 
administration, att politiker vill och kan formulera mål och att 
det finns kunskap om kausala samband. Naiviteten har haft ett 
pris. Att det är oklarhet, svårförutsägbarhet och komplexitet som 
mestadels kännetecknar politiken bör rimligen påverka hur 
styrningen utformas. Om medvetenheten är låg om detta finns 
en uppenbar risk att reformer i framtiden kommer att se ut un-
gefär som de tidigare alltid har gjort, och att de således riskerar 
att misslyckas på samma sätt. 

En första generell reflektion är att styrning i hög grad sker ge-
nom organisering. Organiseringen av olika politikområden har 
dock inte alltid varit särskilt genomtänkt. Tvärtom har regering-
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ar i hög grad försummat att tänka systematiskt kring hur man 
ska organisera sin förvaltning. Styrreformerna har istället, som 
beskrevs ovan, handlat om att skapa manualer och ritualer kring 
mål- och resultatstyrning, och detta har trängt undan andra 
långt viktigare diskussioner om styrning. Den strategiska styr-
ningen har varit satt på undantag. Organiseringen bör priorite-
ras, och är i behov av ett ordentligt kunskapsunderlag. Ett sådant 
underlag måste vara olika för olika politikområden. Ett viktigt 
element i denna kunskapsuppbyggnad bör vara både att tillgo-
dogöra sig erfarenheter av den tidigare organisering och att söka 
inspiration från hur andra har gjort. 

I normalfallet förväntar vi oss att de myndigheter som arbetar 
inom varje enskilt politikområde, exempelvis skolans, har en för-
måga att reflektera kring sin egen praktik, t.ex. att hantera kon-
flikter, lära sig av misstag och att uppmärksamma nya idéer. 
Mestadels sker detta löpande och inkluderar informella utbyten 
med regeringen, utan att det fördenskull behöver ske någon re-
organisering av hela politikområdet. I vissa situationer kan det 
dock av olika skäl ses som angeläget att ifrågasätta och överväga 
hela den existerande organiseringen. Här finns idag två problem. 
Det första är att det finns för lite kunskaper om organisering 
som styrform, exempelvis vad det betyder för skolresultaten ifall 
statens inspektörer mer ses som kontrollanter än som några som 
ska hjälpa till att förbättra verksamheten. Det andra problemet är 
att granskningen av olika politikområden sällan leder till diskus-
sioner kring organiseringens ändamålsenlighet.  

Fastna inte i det kamerala är en andra reflektion när det gäller 
att diskutera förutsättningarna för lärande. Det finns en risk vid 
granskningar och jämförelser att inriktningen blir alldeles för 
smal och mest kommer att syfta till felfinneri, att kolla av så att 
det finns mål, planer och dokument, budgetar och en redo-
visning i enlighet med standarder – att hitta jämförelsetal för 
sådant som ganska lätt går att mäta. Sådant kan vara viktigt men 
det är inte det som behövs för att utveckla verksamheter. 
Granskningen i staten har haft för få ingredienser som främjar 
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utvecklingen av verksamheters effektivitet. När det gäller utfor-
mandet av system för jämförelser och lärande är det utomor-
dentligt viktigt att uppmärksamheten riktas mot frågan om or-
ganiseringen är ändamålsenlig. Hur kan regeringen utforma 
system för att stimulera lärande, som i sin tur kan skapa effektiva 
verksamheter? Finns det lärdomar att hämta från hur andra har 
organiserat? 

En tredje reflektion rör managementidéerna. Att det vild-
vuxna komplex av idéer och metoder som har samlats under 
paraplybegreppet New Public Management (NPM) har blivit så 
betydelsefullt i staten, beror inte på att det har fattats något be-
slut om att NPM ska införas.4 Dessa idéer och metoder kommer 
heller inte att försvinna som en följd av en förändrad politisk 
retorik. Mål- och resultatstyrningen har tonats ned i staten och 
en del har hänt: verksamhetsstrukturen har försvunnit, vissa 
regleringsbrev är tunnare etc. Samtidigt är mycket sig likt och vi 
ser också områden där resultatstyrningen tycks mer populär än 
någonsin. Det finns förstås en avsevärd risk att idéerna enbart 
kommer att hitta nya containrar, höljen och formar att passa in i.  

Managementidéerna är institutionaliserade, och dominerar 
fortfarande tänkandet. Man bör vara en smula skeptisk mot dem 
som säger att NPM-idéerna (exempelvis mål- och resultat-
styrningen) har spelat ut sin roll. Ska NPM-idéer tonas ner måste 
regeringen organisera fram något annat. Om inte kommer efter-
trädaren till vissa managementidéer att bli andra management-
idéer. Eller snarare så kommer de nya idéerna att lagras på de 
gamla. Det är också viktigt (särskilt när så många vill förpassa 
NPM till historiens skräphög) att inse att vissa managementidéer 
kan vara ändamålsenliga för att skapa effektiva verksamheter. 
System som möjliggör systematiska jämförelser skulle också 
                                                                               
4 Det var den brittiska forskaren Christopher Hood som i början av 1990-
talet myntade begreppet i sitt försök att begripa de förändringsprocesser 
som då genomsyrade de offentliga organisationerna i OECD-världen (Hood 
1991). Det framgår med all önskvärd tydlighet av Hoods artikel både att 
NPM är ett mångtydigt fenomen och att det behövs en precisering för att det 
ska vara möjligt att diskutera såväl dess möjligheter som dess vådor. 
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kunna ses som något som ryms under NPM-paraplyet. Att skapa 
bättre förutsättningar för lärande förutsätter ju att det inrättas 
organisatoriska enheter, skapas en del regler och rutiner etc.  

Den fjärde reflektionen handlar just om betydelsen att också 
tänka igenom hur förvaltningspolitiken är organiserad. Det be-
tonades ovan att det inom varje enskilt politikområde finns be-
hov av ett kunskapsunderlag för att tillgodose den strategiska 
styrningen. Det gäller också förvaltningspolitiken. Inte förrän en 
bit in på 2000-talet (med styrutredningen) öppnades möjligheter 
att tänka i lite nya banor, och detta trots att det även tidigare 
hade funnits gott om cassandror som hade pekat på bristerna i 
det existerande. Genom att organiseringen av förvaltningspoliti-
ken inte gav tillräckligt utrymme åt att tillvarata och lära av erfa-
renheter, kunde den inte heller i någon större utsträckning bidra 
till att utveckla den strategiska styrningen. 

Inom flera olika politikområden har det i praktiken före-
kommit grundliga diskussioner om olika sätt att organisera, men 
min poäng är att sådana diskussioner inte har stimulerats av 
förvaltningspolitiken. Erfarenheter samlades och systematisera-
des inte på ett sätt som gjorde att de kom till användning. Det 
finns förstås många personer med djupa insikter och erfarenhe-
ter i organiseringens problematik, men min poäng är att sådana 
kunskaper inte har samlats och gjorts tillgängliga för många 
andra. I alldeles för liten utsträckning gavs kritiska perspektiv – 
såväl från förvaltningen självt men också från forskningen – 
möjligheter att påverka.  

Precis som andra områden där en förändring är önskvärd, 
behöver förvaltningspolitiken organiseras på ett nytt sätt. Sam-
manfattningsvis kan man säga att politiken behöver hjälp av en 
organisering som för det första förmår att ta tillvara erfarenheter 
av olika sätt att styra. Organiseringen ska skapa förutsättningar 
att lära av andra. Politiken behöver för det andra vara öppen för 
olika sätt att tänka om styrning. Organiseringen ska stimulera att 
det åtminstone någonstans finns utrymmen för ett kritiskt tän-
kande. Politiken behöver för det tredje ibland en del handfast 
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hjälp. Organiseringen ska se till att det finns resurser som på ett 
kvalificerat sätt kan bidra i policyskapandet, exempelvis när ett 
område är inne i en fas där man tänker över organiseringen. 
Förvaltningspolitiken bör i detta avseende stimulera lärande, 
kritiskt tänkande och policyskapande. 

Jag kommer i ett avslutande kapitel att resonera om hur man 
mer än idag skulle kunna arbeta för att realisera dessa tre olika 
förvaltningspolitiska ambitioner: att sporra till lärande, stimulera 
kritiskt tänkande och bistå vid policyskapande. Den som är otå-
lig kan direkt gå till sista kapitlet, och avstå från den lilla utvik-
ning som ska göras kring begreppet lärande, och varför idéer om 
lärande inte har varit särskilt prioriterade. Politikens natur av att 
vara visionär och framtidsinriktad tycks ha bidragit till att efter-
tanken aldrig riktigt har kunnat konkurrera om reformatörernas 
gunst. Rationalitet och framsteg har, verkar det, förutsatt en 
blick stadigt riktad framåt. Hur kan det komma sig? 
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Vad vi talar om när vi  
talar om lärande 

Förvaltningspolitiken har inte betraktat lärande som en nyckel 
till förändring. Andra mer basala tankemönster – eller om man 
så vill teorier om förändring – har istället givits företräde. Det 
finns åtminstone fyra sådana grundläggande tankemönster: a) 
teorier som hävdar att det är resurser och strategier som styr 
(makt); b) teorier som menar att det viktiga för handlandet är 
analyser av förväntade framtida utfall (målinriktat handlande); 
c) teorier som förklarar förändring med variation och selektions-
mekanismer (”naturligt” urval); och d) teorier som bygger på 
föreställningen att erfarenheter från historien förändrar organisa-
tioners rutiner som i sin tur påverkar deras handlande (lärande).  

Två av dessa perspektiv har dominerat reformdiskussionen. 
Det första är maktperspektivet. Den som styr vill att någon an-
nan ska göra något som den annars inte skulle ha gjort, och 
styrstrategier handlar i hög grad om att åstadkomma detta. Då 
framstår det som viktigt att utnyttja de resurser som man själv 
har och som andra är beroende av för att kunna åstadkomma det 
man vill. Så här kan man förstå reformerandet. Regeringen kon-
trollerar viktiga resurser som myndigheterna är i behov av, och 
har därför stora möjligheter att styra. Det finns dock ”problem” 
(vilket diskuterades ovan): politiker vet mestadels inte vilka 
effekter som enskilda åtgärder har på de mål som de vill uppnå – 
kunskapen om kausala samband är ibland låg. Ibland vet de heller 
inte mer än ganska vagt vad det är som ska uppnås. Teknologin är 
oklar och målen i hög grad både oklara och föränderliga. 
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Innehållet i reformerna har också i hög grad dominerats av 
tanken att organisationer utifrån specifika mål väljer de hand-
lingsalternativ som leder till bäst förväntat utfall. Som vi har sett 
har en stor del av reformerandet i praktiken innehållit starka 
element av att specificera mål; att operationalisera dessa; att mäta 
prestationer och effekter och att (om gap uppstår mellan resultat 
och mål) välja ett annat alternativ som kan göra att målen för-
verkligas. Perspektivet förutsätter att det går att analysera (eller 
gissa) både vilka de framtida konsekvenserna av olika handlings-
alternativ är och vad individer och organisationer i framtiden 
kommer att vilja. Det ställs således – precis som i maktperspekti-
vet – höga krav på kunskap både om kausalitet (orsak-verkan-
samband) och om de egna preferenserna nu och i framtiden. 

Det tredje av de ovan nämnda perspektiven, det vill säga det 
som jag kallade ”naturligt urval”, har inte haft särskilt stort ge-
nomslag i det praktiska reformerandet. Det är inte så konstigt 
eftersom det är ett perspektiv som spelar ner betydelsen av såväl 
strategiskt agerande som målinriktat handlande. I det här per-
spektivet förklaras förändring av att det finns variation och att 
omgivningen ”väljer” det alternativ som är bäst. Det sker en 
selektion som varken bygger på strategier eller kalkylerade val. 
Organisationer kännetecknas enligt dessa teorier av tröghet, och 
utrymmet för strategisk förändring är litet. I organisationsvari-
anten kallas teorierna populationsekologiska, och det som stude-
ras är populationer av organisationer över längre tidsperioder. 
Sådana teorier har haft stort genomslag bland annat inom ame-
rikansk organisationsforskning, men i liten grad påverkat refor-
merandet här hemma. Jag lämnar det därhän.  

Det fjärde teoretiska perspektivet, det om lärande, försöker 
komma tillrätta med några av de ”brister” som verkar inbyggda i 
de andra. Lärande handlar om att se bakåt mot egna eller andras 
erfarenheter och att på olika sätt låta dessa påverka de rutiner 
som styr handlandet i organisationer. Levitt och March (1988) 
beskriver organisatoriskt lärande som: 
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… routine-based, history dependent, and target oriented. Orga-
nizations are seen as learning by encoding inferences from his-
tory into routines that guide behavior.  
(Levitt och March 1988, s. 319) 

Utgångspunkterna är för det första att organisationer i hög grad 
styrs av regler och vad som uppfattas som lämpligt att göra i 
vissa situationer. Dessa regler kan kallas för rutiner, procedurer, 
konventioner, strategier, kulturella koder, föreställningsramar 
eller något annat. För det andra är historien viktig. Regler växer 
fram mer som ett resultat av reflexioner kring det som har hänt, 
än som ett resultat av föreställningar om det som kanske kom-
mer att hända. För det tredje antas organisationer på något sätt 
bedöma sitt handlande i relation till vad den vill uppnå. Här 
förutsätts inte några mer precisa och väldefinierade mål, utan 
mer ungefärliga måttstockar som kan avgöra om det som görs är 
bra eller mindre bra. Lärande uppstår när tolkningar av historien 
(t.ex. det vi har gjort är inte bra nog) leder till förändrade regler 
som i sin tur förändrar handlandet. 

Lärande brukar (när det beskrivs på det här sättet) för det 
mesta framhållas som eftersträvansvärt, men som vi har sett har 
reformerandet i staten i liten utsträckning byggt på någon sys-
tematisk organisering byggd kring lärande. Andra perspek-
tiv/teorier har istället utgjort reformernas bas. Hur kommer det 
sig? Vad finns det för problem med ett lärandeperspektiv? Jag 
ska diskutera en del problem som är förknippade med det här 
sättet att betrakta erfarenhetsbaserat lärande i organisationer, 
och som måhända kan förklara varför entusiasmen har varit 
begränsad. Samtidigt är det (som jag visade ovan) viktigt att 
konstatera att de andra teorierna om förändring också verkar ha 
påtagliga problem i mötet med vardagens organisationer. Det 
finns ofullkomligheter hos alla perspektiv. 

Ett första problem när det gäller erfarenhetsbaserat lärande är 
den risk som finns att så kallade kompetensfällor uppstår. Såda-
na innebär att organisationer blir duktigare och duktigare att 
arbeta inom ramen för de rutiner och system som de facto an-
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vänds, och det även om det skulle finnas andra system som po-
tentiellt är bättre. Kompetensfällor ökar risken att organisationer 
alltför länge håller fast vid olämpliga rutiner och regler, och att 
kompetensutveckling sker inom ramen för det befintliga trots att 
det finns bättre alternativ. Mekanismen kan också förväntas gälla 
i större system av organisationer. Om ett politikområde exem-
pelvis har blivit organiserat på ett visst sätt (kanske som en följd 
av tillfälligheter) lär sig individer och organisationer att manöv-
rera inom ramen för just den organiseringen, och ser då inte 
längre att det kan finnas andra och förmodligen mer lämpliga 
sätt att organisera. Ett sätt att hantera den risk som finns i detta 
är att organisera på ett sätt som gör att individer och organisa-
tioner på ett systematiskt sätt erbjuds eller till och med utsätts 
för alternativa sätt att organisera. Systematiska jämförelser med 
andra kan vara ett sätt att hantera kompetensfällor. 

Ett annat välkänt problem när det gäller lärande är att det i 
enskilda organisationer kan utvecklas mycket starka tolknings-
ramar. Vi vet att enskilda människor ofta med viss systematik 
tolkar erfarenheter på sådant sätt att man överbetonar sannolik-
heten att det som verkligen hände skulle hända (istället för att 
något annat lika gärna skulle kunna ha hänt). Människor tillskri-
ver i alltför hög grad enskilda aktörer makt över skeenden (trots 
att sådana aktörers inflytande i praktiken kan vara minimalt). 
Människor tenderar ofta att tro att dramatiska skeenden måste 
ha dramatiska förklaringar (trots att det som sker kan ha mycket 
vardagliga, rutinbaserade eller t o m slumpstyrda förklaringar). 
Den här typen av mekanismer förstärks ofta i organisationer.  

Organisationer bygger upp föreställningsramar, berättelser 
och rutiner som på ett konsekvent sätt förväntas styra hur orga-
nisationens medlemmar både tolkar omgivningen och handlar. 
De erfarenheter som görs i organisationer verkar ofta i lika hög 
grad vara påverkade av sådana föreställningsramar som de är 
påverkade av historien (Pettigrew 1985). Det här är ett problem 
för lärande organisationer, samtidigt som det också – det är 
viktigt att betona – kan vara det som gör att organisationer 
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ibland fungerar väl. Att människor i organisationer kan enas om 
gemensamma synsätt skapar handlingskraft. Handlingskraft är 
dock sällan en bra utgångspunkt för att inse att man gör fel. Ett 
sätt att hantera problemet kan vara att systematiskt organisera 
politikområden på ett sätt som stimulerar eftertanke, väl i med-
vetande om att varje enskild myndighet mestadels har svårt att 
ifrågasätta premisserna för sitt eget handlande.  

Ett tredje problem är kausala felslut. Individer eller organisa-
tioner tror sig se ett samband mellan å ena sidan det de själva gör 
och å andra sidan det som händer i omgivningen, trots att det 
inte finns någon sådan koppling (det här kallas ibland för supers-
titious learning, se exempelvis March och Olsen 1979). Om en 
organisation uppfattas som lyckosam (av någon orsak) börjar 
organisationen kanske tro att det är de rutiner som de använder 
sig av som skapar framgång, eller att den sittande ledningen är 
utomordentligt skicklig. Alternativt, ifall en organisation uppfat-
tas som misslyckad är det lätt att tro att rutinerna är dysfunktio-
nella och att ledningen behöver bytas ut. I båda dessa fall kan det 
vara helt andra faktorer som leder till framgång eller misslyckan-
den, och då uppstår systematiska fel i lärandet. Den här typen av 
kausala felslut kan leda till att det uppstår mönster i lärandet som 
inte alls är förankrade i verkligheten. För att något komma tillrätta 
med detta behövs också system som stimulerar eftertanke. 

Som beskrevs ovan har staten självt haft svårt att lära av erfa-
renheter av de egna försöken att reformera styrningen. Här kan 
vi tydligt se hur mekanismerna som beskrevs ovan har varit i 
bruk. En stor mängd aktörer blev så bekväma och kompetenta i 
att hantera rutiner och procedurer kopplade till mål- och resul-
tatstyrningen (formulera mål, skriva regleringsbrev etc.), att de 
hade svårt att se att styrningen mest hade utvecklats till en ritual 
(kompetensfällor). Det hade också utvecklats en tilltro hos cen-
trala grupper av individer och organisationer om att mål- och 
resultatstyrningen var den enda möjliga vägen. Brister tolkades 
alltid som implementeringsproblem, aldrig som modellproblem 
(starka föreställningar). Att förvaltningen i hög grad uppfattades 
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som väl fungerande tolkades dessutom alltid av den här gruppen 
av reformatörer som ett uttryck för att de existerande budgetru-
tinerna fungerande, även om en mer sannolik tolkning nog var 
att verksamheten för det mesta fungerade trots de regler och 
rutiner som var i bruk (kausala felslut). 

Hur ska man då underlätta för det erfarenhetsbaserade läran-
det? Vad hade exempelvis behövts för att inte driva mål- och 
resultatstyrningen, enligt den propagerade modellen, så långt 
som nu skedde? Här fanns en uppenbar brist på erfarenhetsbase-
rat lärande, och det var i hög grad inlåsta föreställningar och 
tankemönster hos en begränsad grupp av individer och organisa-
tioner som hindrade lärandet (Sundström 2003). I hög grad 
betraktade dessa den propagerade styrmodellen som ”den enda 
vägen”. Det fanns få artikulerade utmanare till den grupp som 
drev reformerandet. Dessa hade skapat starka bindningar till den 
egna modellen och de hade byggt upp motivation och förvänt-
ningar att det var den modellen som man skulle arbeta utifrån. 
Det fanns litet utrymme för att diskutera andra alternativ för att 
styra, och de vaga alternativ som ändå lanserades från tid till 
annan (exempelvis ökat lärande) ansågs vara alltför lösa i kanten. 

Om vi utgår från komponenterna i den ovan skisserade mo-
dellen för styrning (Jacobsson, Pierre och Sundström 2015) skul-
le vi kunna säga att regeringen inte hade organiserat in tillräck-
ligt mycket kritiska perspektiv i politikområdet (det vill säga 
inom förvaltningspolitiken). Regeringen hade prioriterat hand-
lingskraft, och inte försökt se till att andra sätt att se på styrning 
ens blev övervägda. Argumenten för den omhuldade styrmodel-
len var framförallt två: dels att det var dumt att återgå till den 
tidigare modellen med detaljstyrning (vilket ingen propagerade); 
dels att det inte fanns något alternativ till den propagerade mo-
dellen (vilket det naturligtvis fanns). Det som regeringar, av alla 
politiska kulörer, försummade att göra var att skapa goda förut-
sättningar för sådana alternativ att artikuleras och utvecklas. 

Här finns nog en lärdom att dra. Förmågan till reflektion och 
nytänkande måste organiseras fram. Ett första sätt skulle kunna 
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vara att mycket tydligt betona att någon specifik myndighet har 
ett brett utvecklingsansvar. Ett andra sätt är att stärka utvärde-
ringsenheter som på viss distans får till uppgift att granska den 
förda politiken. Finanspolitiska rådet och Myndigheten för kul-
turanalys är två exempel på sådana myndigheter med granskning 
som huvuduppgift. Expertgruppen för biståndspolitik har lik-
nande funktioner, men verksamheten bedrivs där i kommitté-
form. Ett tredje sätt är utsätta myndigheterna inom det förvalt-
ningspolitiska området för konkurrens och att positionera dem, 
t.ex. genom att starkare koppla dem till forskningen inom områ-
det. Särskilt problematisk kan bristen på alternativa synsätt bli 
inom förvaltningspolitiken som är ett område där det inte finns 
starka intresseorganisationer, som ju annars skulle kunna stå för 
rivaliserande uppfattningar.  

Sättet att hantera de problem som är förknippade med att 
åstadkomma erfarenhetsbaserat lärande handlar i hög grad om 
att skapa distans till den egna verksamheten. Att se till att orga-
nisationen (inte ständigt och jämt men åtminstone ibland) är så 
pass öppen mot omvärlden och att det därigenom skapas förut-
sättningar för jämförelser med andra. Det här är ingenting nytt. 
Statens offentliga utredningar brukar ju regelmässigt innehålla 
utblickar åtminstone till de nordiska länderna, och ibland också 
vidare än så. Genom expansionen av internationella organisatio-
ner, och svenska organisationers deltagande i dessa, har jämfö-
relser blivit enklare att genomföra. Jämförande organisationer 
har inom många politikområden skaffat sig en stark ställning, 
exempelvis OECD när det gäller förvaltningsstyrning (Lerdell 
och Sahlin-Andersson 1997, Marcussen 2002) eller Transparency 
International när det gäller korruption (Dahl 2007). Mjuka styr-
medel, det vill säga det som kan kallas soft regulation eller stan-
dardisering (Brunsson och Jacobsson 2000), bygger ofta explicit 
på jämförelser. EU:s försök att styra områden med hjälp av open 
method of coordination bygger i hög grad på jämförelser (K. 
Jacobsson 2004). EU:s metod för att göra nya medlemsstater 
värdiga medlemmar, det som kallas twinning, bygger på att kan-
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didaterna jämför sig med dem som redan är medlemmar (Svens-
son 2009). Att jämföra sig med andra har blivit ett sätt att lära sig 
för att förändras. 

Som managementkoncept har detta kommit att kallas för 
benchmarking. Begreppet sägs ha myntats av Xerox vid ingång-
en till 1980-talet och sågs som ett element i paraplybegreppet 
Total Quality Mangement (Nordhoek 2013). Det har sedan 
kommit fram nya generationer där begreppet har använts med 
olika innebörder: en första där produkters karakteristika och 
funktionalitet jämförs; en andra processorienterad där jämförel-
ser görs med konkurrenter; en tredje inriktad på lärande också 
från andra områden än det egna; en fjärde där företag anpassar 
sig efter och implementerar lyckosamma strategier hämtade från 
andra; en femte där lärdomar söks globalt; en sjätte som kallas 
benchlearning och syftar till att utveckla en lärande organisation 
(benchlearning är registrerat som ett varumärke av ett svensk 
konsultföretag); och ett sjunde som betonar benchmarking i 
nätverk (Kyrö 2003). Ett par forskare argumenterade för att 
utvecklingen har gått mot alltmer sofistikerade angreppssätt: 
från internal benchmarking, competitive benchmarking, functio-
nal benchmarking, generic benchmarking till competence och 
network benchmarking (Moriarty och Smallman, 2009). 

Det finns ingen brist på artiklar i vetenskapliga tidskrifter om 
benchmarking, och intåget i offentlig sektor för detta sätt att 
prata och tänka kom i början av 1990-talet. Benchmarking ut-
gjorde en integrerad del av de försök som lanserades att ”rein-
vent government” (i en inflytelserik skrift författad av Osborne 
and Gaebler 1992). När det gäller offentlig sektor brukar det 
särskilt framhållas att det är en skillnad mellan processer som, å 
ena sidan, bygger på att organisationer frivilligt jämför sig och 
samarbetar med andra organisationer för att utveckla den egna 
verksamheten och, å andra sidan, processer som bygger på att 
det tillskapas organisationer som offentligt granskar andra orga-
nisationers verksamhet. Det är två olika modeller där det ena 
bygger på frivillighet och den andra på tvång (Bowerman et al 
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2002 i en studie av brittiska kommuner), och den slutsats som 
Nordhoek drar av sin genomgång av dessa ansatser är att  

… as long as benchmarking is conflated with the external moni-
toring function, and used for managed competition, its potential 
to promote a voluntary and collaborative learning process […] 
will be difficult to achieve. (Nordhoek 2013, s. 29) 

En grundläggande fråga i litteraturen är varför jämförelser över-
huvudtaget görs. Här tycks man skilja mellan jämförelser som 
görs: a) för att främja och förändra; b) för att internt styra; och c) 
för att utkräva ansvar. Medan de två första av dessa åtminstone 
för det mesta kan förväntas bygga på frivillighet (och har ett 
internt fokus) implicerar ansvarsutkrävande ett mer tvingande 
angreppssätt (och har ett externt fokus). Jämförelser som led i att 
främja och förändra är inriktade mot framtiden, jämförelser som 
ett led i den interna styrningen är inriktade mot den pågående 
verksamheten medan jämförelser som ansvarsutkrävande är 
inriktade mot historien. Uppenbarligen är det många som ser att 
det finns en stor potential att utforma systematiska jämförelser 
på ett sätt som kan bidra till att utveckla samarbetsprocesser som 
är baserad på lärande.  

Inom institutionell organisationsteori har ambitionerna ofta 
handlat om att förklara varför organisationer inom vissa organi-
satoriska fält ser ut att vara så lika varandra, trots att de har så 
olika villkor och förutsättningar. Där görs en distinktion mellan 
tre mekanismer genom vilka likformighet kan skapas (DiMaggio 
och Powell 1983): som en följd av tvång (coercive); som en följd 
av att organisationer försöker efterlikna andra som är fram-
gångsrika inom det egna fältet (mimetic); och som en följd av 
diskussioner mellan professionellt verksamma inom ett fält 
(normative). Särskilt när det gäller imitationprocesser finns här 
en ganska omfattande diskussion om mekanismerna i sådana 
mimetiska processer (Sahlin och Wedlin 2008). 

Avslutningsvis ska jag peka på en del problem som finns med 
jämförelser och att på basis av sådana att lära av andra. Det finns 
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en potential men också (som vanligt) en del vanskligheter som 
man i förväg bör tänka igenom. Det första är att det sällan eller 
aldrig är möjligt att överföra ett sätt att arbeta från ett samman-
hang till ett annat utan att något förändras i översättningsproces-
sen. Att imitera – om man nu skulle försöka sig på det – handlar 
aldrig om att något exakt kopieras utan vad som kommer ut ur 
processen är i hög grad beroende av det sammanhang inom 
vilket jämförelsen och imitationen sker. Att imitera någonting 
exakt brukar heller inte särskilt ofta vara någon uttalad ambition, 
utan den brukar vara att hämta inspiration av andra. Att lära av 
andra handlar aldrig om att kopiera andra, utan om att översätta 
andras praktiker i sin egen (Sahlin och Wedlin 2008). 

Frågan om identitet är viktig. Ofta sägs det att organisationer 
försöker bli som andra organisationer som är framgångsrika 
inom det egna fältet, det vill säga de vill efterlikna sådana som är 
som de själva fast lite bättre. Om man vill efterlikna några som är 
som en själv blir förstås frågan om vem man själv är viktig. Vil-
ken identitet uppfattar man sig ha? En skola jämför sig kanske 
helst med andra skolor. Om skolan däremot ser sig som en van-
lig organisation eller till och med som ett företag, finns förstås 
möjligheten att jämföra sig med och försöka efterlikna andra 
organisationer/företag. Uppfattar någon sig som en organisation 
vilken som helst kan den hämta inspiration från organisationer 
vilka som helst. Det är just denna identitetsförändring som har 
gjort att myndigheter har blivit så mottagliga för allmänna ma-
nagementidéer.  

Ser sig en myndighet som en modern organisation vilken som 
helst finns det goda skäl att försöka se ut som andra organisatio-
ner som uppfattas som moderna. Då blir det rimligt att inför nya 
styr- och kvalitetssystem, även om det är Xerox och Toshiba som 
har utvecklat dessa. Ser myndigheten sig som en statlig myndig-
het är det dock färre i omgivningen som framstår som möjliga 
modeller att efterlikna, t.ex. verkar det orimligt att försöka efter-
likna vinstdrivande privata företag. Istället framstår nog andra 
statliga myndigheter (i Sverige eller i andra länder) som mer 
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lämpliga förebilder. Har myndigheten en ännu mer snäv upp-
fattning om vem den är, t.ex. uppfattar sig som en konkurrens-
myndighet, det vill säga blir det enbart andra konkurrensmyn-
digheter som framstår som lämpliga jämförelseobjekt. 

Frågan om identitet kan göras än mer komplicerad. Det kan 
ju exempelvis vara så att en skola ser sig själv som ett företag 
samtidigt som andra i skolans omgivning (politiker, föräldrar, 
elever) inte gör det. Identitet skapas i hög grad i utbytet med 
andra, och den är föränderlig. En stor del av de förändringar 
som offentliga organisationer har genomgått sedan slutet av 
1980-talet kan nog sägas ha drivits av att myndigheter i allt högre 
grad har börjat se sig som ”normala” organisationer (Jacobsson 
1994, Brunsson och Sahlin-Andersson 2000). I och med att de 
har gjort det har det blivit mottagliga för idéer om metoder för 
styrning, kvalitetssäkring och annat som har utvecklats inom 
privat sektor. Identitetsförändringar har skapat förändringar i 
aktiviteter. 

Det finns också problem i att lära av andra som just har att 
göra med att det är en översättningsprocess. De flesta vet hur 
svårt det är att förstå både hur organisationer egentligen funge-
rar och varför de fungerar på ett visst sätt. Det gäller också fram-
gångsrika organisationer. Ofta finns det lika många förklaringar 
till framgång som det finns uttolkare, och som sagt kan fram-
gång bero på faktorer som organisationsledningar har ganska 
litet inflytande över. Men när en organisation ska visa upp att 
den är framgångsrik och varför den är det (kanske av andra som 
vill veta varför den är framgångsrik) tvingas den ofta att skapa en 
bild av sig själv som är trovärdig. Trots att den bilden kanske 
inte säger särskilt mycket om vad som egentligen har skapat 
framgång (utan mera är påverkad av hur man bör prata om 
moderna organisationer i en viss tidpunkt), är det just den bil-
den som andra sedan kommer att jämföra sig med.  

Det går att jämföra sig med andra, men det man jämför sig 
med är alltid en modell av andras praktik; inte andras egentliga 
praktik. Den som ska lära sig av hur någon annan egentligen gör 
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måste ha möjlighet att verkligen gå på djupet och försöka förstå 
den kontext inom vilken den organisation verkar som man vill 
jämföra sig med. Den som vill lära sig måste också försöka begripa 
hur en praktik som man vill efterlikna ska inordnas i den egna 
verksamheten. Att lära av andras erfarenheter är alltid en aktiv och 
skapande process. Lyckosamma imitationer rymmer därigenom 
för det mesta starka inslag av innovation. Det mest omtalade ex-
emplet på imitationsprocesser kopplat till stater är när Japan skulle 
modernisera sin administration under Meiji-perioden (1868-
1912). Japan hämtade inspiration från de länder där de tyckte att 
verksamheter fungerade bäst, men anpassade samtidigt de imite-
rade organisatoriska lösningarna till japanska traditioner (West-
ney 1987, Czarniawska Joerges och Sevòn 1996).  
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Förvaltningspolitiska funderingar 

Att skapa bättre förutsättningar för eftertankens logik – att lära 
av egna och andras erfarenheter – bör vara ett viktigt inslag i 
förvaltningspolitiken. Jag ska avsluta essän med en del funder-
ingar om en sådan delvis ny inriktning, och göra det på grundval 
av de tidigare diskussionerna. Ett motiv för att stärka kapaciteten 
för lärande har att göra med politikens karaktär, och med den 
förståelse av styrning som tidigare diskuterades. Politik har en 
strategisk och långsiktig dimension. Som visades tidigare hand-
lar styrning om att organisera på ett sätt som gör att hänsyn tas 
till vissa frågor (men inte andra), förutsättningar skapas för vissa 
problem att uppmärksammas (men inte andra) och för vissa 
lösningar att få möjligheter att prövas (men inte andra).  

Att styra strategiskt är att försäkra sig om att organiseringen är 
ändamålsenlig med hänsyn till de offentliga åtaganden som finns. 
Är det sannolikt att uppställda mål kommer att kunna nås? Med 
uppmärksamheten riktad mot den frågan flyttas perspektivet 
också från det som politiker gör till vardags i utbytet med andra till 
det som skapar ramarna för detta utbyte. Inom forskningen bru-
kar man ibland tala om detta som maktens andra och tredje di-
mensioner (med sedvanliga referenser till Bachrach och Baratz 
(1962), Lukes (1974), Gaventa (1987). Det är genom förmågan att 
kunna styra vilka idéer som ges plats och hur dagordningar ut-
formas som det är möjligt att få inflytande över processer. Som 
betonades ovan är organiseringen nyckeln till förändring. 

Alla områden är organiserade, på något sätt. Det finns inom 
alla politikområden organisationer med uppdrag, instruktioner 
och resurser, nätverk mellan dessa organisationer, konkurrens, 
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politiker (som kan vara nära eller långt borta) och det finns för 
varje större initiativ en berättelse om varför det genomförs. 
Ibland har denna organisering skapats vid ett specifikt tillfälle 
och därefter enbart gradvis modifierats över tiden (kulturpoliti-
ken kan vara ett exempel); ibland förändras organiseringen stän-
digt och ad-hoc-artat så att man till slut kan undra ifall inte olika 
element i organiseringen mest motverkar varandra (skolpolitiken 
kan vara ett exempel). Ibland har organiseringen sin grund i en 
större offentlig utredning; ibland har den mejslats ut inom reger-
ingskansliet. Ibland kan den mediala uppmärksamheten vara 
stor; ibland kan verksamheter helt ha hamnat i medieskugga. 

Jag har argumenterat för att det under senare decennier har 
ägnats begränsad möda åt att utveckla kunskaper om organise-
ring. Det har inte (förvaltningspolitiskt) tänkts systematiskt om 
hur verksamhetsområden är och skulle kunna vara organiserade. 
Andra utvecklingsprojekt när det gäller styrning har varit priori-
terade. Det här betyder inte att regeringar alltid har försummat 
den strategiska styrningen. Tvärtom finns det exempel på att den 
inom olika områden, och när det gäller vissa frågor, noga har 
tänkt igenom organiseringen. Sådant har dock i hög grad gjorts 
ad-hoc och byggt på att det har funnits enskilda politiker och 
tjänstemän med erforderliga kunskaper och erfarenheter. Pro-
blemet är också att gjorda erfarenheter inte har tagits tillvara på 
något systematiskt sätt, så att de har kunnat utgöra möjliga före-
bilder (eller avskräckande exempel) för andra.  

Det finns därför en outnyttjad resurs för lärande i staten, det 
vill säga lärande när det gäller hur man kan organisera verksam-
hetsområden på ett ändamålsenligt sätt. Det som har åsidosatts 
är att på ett systematiskt sätt samla erfarenheter av styrning som 
potentiellt skulle kunna vara användbara för andra. Naturligtvis 
förs en del sådana erfarenheter ändå vidare genom enskilda 
individer eller grupper av individer, men det har saknats en 
organisering som gör det möjligt att på ett systematiskt sätt ta 
tillvara erfarenheterna. Organiseringen av förvaltningspolitiken 
har inte medvetet utformats för att ta tillvara och lära av erfaren-
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heter, och har därigenom i ganska liten utsträckning bidragit till 
att utveckla den strategiska styrningen. Den betoning som länge 
fanns med en strävan mot att formulera mål och återrapportera, 
har ”trängt undan” det mesta som har funnits av ambitioner när 
det gäller att utveckla den strategiska styrningen.  

Förvaltningspolitiken har brustit, och i hög grad eftersom den 
har varit svagt organiserad. Jag pekade ovan på tre problem. För 
det första har inte erfarenheter från genomförda försök att orga-
nisera – inklusive att lära av andras erfarenheter – på ett syste-
matiskt sätt samlats och systematiserats. Sådana samlade erfa-
renheter skulle kunna utgöra ett underlag för att utveckla per-
spektiv och metoder avseende styrning. Så har inte skett. För det 
andra har det förvaltningspolitiska tänkandet varit alltför enkel-
spårigt. Det har saknats tillräckligt med utrymmen för kritiskt 
tänkande inom förvaltningen, och det begränsade utbytet med 
forskningen har inte kunnat avhjälpa denna brist. För det tredje 
– och som ett resultat av de båda ovanstående faktorerna – har 
förvaltningspolitiken i ganska liten utsträckning haft förmågan 
att bidra med erfarenheter när organiseringen av politikområden 
utformas, det vill säga i skapandet av politik. 

Jag ska avslutningsvis – en smula skissartat – säga något om 
hur förvaltningspolitiken på ett bättre sätt skulle kunna stimule-
ra lärande, kritiskt tänkande och policyskapande. När det gäller 
lärande bör den självklara utgångspunkten vara att de myndig-
heter som arbetar inom ett område också har ansvar för att följa 
vad som händer inom detta område. De ska veta vad som är på 
gång inom forskningen och se till att ha kontakt med relevant 
sådan. De ska uppmärksamma och ha koll på vilka erfarenheter 
som finns att ta tillvara från ”systermyndigheter” i andra länder 
etc. I praktiken kan det säkert vara så att sådana aktiviteter inte 
alltid är högprioriterade hos myndigheterna. Konkurrens om 
medel kan leda till att sådant kan hamna ganska långt ner när 
gäller vad som ska prioriteras. Principen är ändå att sådan kun-
skapsinhämtning och lärande ingår i myndigheternas ordinarie 
arbetsuppgifter. 
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Regeringen kan dock ändå behöva stimulera lärande och erfa-
renhetsutbyten, exempelvis när det gäller frågor som ligger mel-
lan flera myndigheter och kräver samverkan. Innan nya organi-
satoriska arrangemang för lärande skapas, bör man se till att 
använda de instrument som redan finns på ett så bra sätt som 
möjligt. Offentliga utredningar bör ges rimliga förutsättningar 
att gå på djupet och tillgodogöra sig erfarenheter från andra 
länder och andra tider. Här finns ett problem eftersom dessa 
utredningars karaktär har förändrats. Offentliga utredningar har 
fått kortare tid på sig (något som i andra avseenden kanske inte 
enbart bör ses som negativt), vilket kan göra det svårt att låta 
reflektionen ta plats. Utredningarna har ibland heller inte till-
räckligt öppna mandat så att utrymmet för att lära av andras 
erfarenheter blir så vidsträckt som det borde vara. Precis som 
offentliga utredningar kan utgöra viktiga arenor för reflektion, 
kan också remissväsendet med de nya synvinklar och erfarenhe-
ter som kan dyka upp där vara betydelsefullt.  

Regeringen kan också på olika sätt stödja det lärande och er-
farenhetsutbyte mellan myndigheter som kommer till stånd utan 
påbud. Tillsynsforum är ett exempel på ett sådant nätverk, där de 
som arbetar statligt med tillsyn finns med. Ett 90-tal myndighe-
ter arbetar  

… kontinuerligt med att utbyta erfarenheter och att sprida kun-
skap, information och idéer inom vårt intresseområde. Målet är 
att hjälpa varandra att växa i yrkesrollen vilket gagnar såväl den 
enskilde tillsynaren som samhället i stort. (texten är hämtad från 
hemsidan www.tillsynsforum.se).  

Tillsynsforum ordnar konferenser, ger olika myndigheter ut-
rymme att berätta om sin egen verksamhet, ordnar utbildningar 
etc. Tillkomsten av sådana nätverk är eftersträvansvärda för att 
stimulera lärande baserat på jämförelser. Tillsynsforum är inte 
resultat av något initiativ från regeringen utan skapades nerifrån, 
och utifrån av myndigheterna uppfattade behov. I hög grad kan 
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man nog säga att forumet skapades som en reaktion mot vad 
som uppfattades vara bristande initiativ från regeringens sida. 

Här finns måhända en lärdom att ta med sig. Ifall det skapas 
förväntningar om att det ska komma initiativ uppifrån, riskerar 
det att hämma initiativkraften hos myndigheterna. Det bästa ur 
en regerings synvinkel är att myndigheter skapar de nätverk som 
de själva anser vara ändamålsenliga och att de kan samarbeta 
inom ramen för dessa eftersom de anser att de själva har glädje 
av det. Frivillighet och medskapande är för det mesta bättre 
utgångspunkter för lärande än tvång och uppifrån kommande 
direktiv. Så långt möjligt bör därför regeringen försöka stimule-
ra, prata väl om och stödja de initiativ till lärande och erfaren-
hetsutbyte som organiskt växer fram i förvaltningen. Och när 
regeringen organiserar ett område bör den självfallet överväga på 
vilka sätt som den (t.ex. i myndighetsinstruktionen) kan skapa 
utrymme för sådana initiativ att växa fram. 

Lärande bör således framförallt komma till stånd inom ramen 
för myndigheternas ordinarie verksamhet, genom att använda 
sig av etablerade institutioner (t.ex. offentliga utredningar) och 
genom att sporra myndigheter att samarbeta med varandra kring 
sådant som för dem är angeläget. Utöver detta kan det finnas 
situationer då regeringen anser att det behövs extraordinära 
insatser utöver detta. Det kan vara situationer då ett område helt 
står inför en reorganisering, men också vid tidpunkter då reger-
ingen inom ramen för den existerande organiseringen har ambi-
tioner att förändra. Här skulle regeringen kunna överväga att 
skapa ytterligare ett förvaltningspolitiskt verktyg, som innebär 
att den kan ge i uppdrag till myndigheter att på ett systematiskt 
sätt jämföra den egna verksamheten med andra liknande verk-
samheter. Hur skulle det kunna se ut? 

Innebörden av ett uppdrag från regeringen skulle kunna vara 
att genomföra systematiska jämförelser med ett begränsat antal 
myndigheter i andra länder. Uppdraget skulle komma från re-
geringen, men myndigheten skulle självt vara med och välja ut 
lämpliga jämförelseobjekt. Vissa extra resurser skulle tillföras 
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myndigheterna för ändamålet, och forskare inom fältet skulle 
kunna engageras. Jämförelsen skulle ske enligt en viss systematik 
men ändå tillåta variation. Jämförelserna skulle dokumenteras. 
Därigenom skulle det gradvis kunna byggas upp en reservoar av 
erfarenheter när det gäller hur man kan tänka kring organise-
ringen av verksamhetsområden. Ett sådant instrument för sys-
tematiska jämförelser skulle inte användas alltför frekvent, men 
ändå tillräckligt ofta för att inte uppfattas som stigmatiserande. 
Någon myndighet borde – måhända i samverkan med någon 
lämplig forskningsmiljö – administrera en sådan framväxande 
bas av erfarenheter.   

Hur ska kritiskt tänkande kunna stimuleras? Ett sådant har 
som sagt varit en bristvara i förvaltningspolitiken. På olika sätt 
bör förvaltningspolitiken organiseras så att alternativa perspektiv 
har möjlighet att göra sig gällande. Åtminstone en del av förvalt-
ningspolitiken bör söka efter det annorlunda, och på så sätt bidra 
till att balansera det som vid varje tidpunkt ses som självklart (är 
institutionaliserat). Ifall ett lärande på basis av systematiserade 
erfarenheter (exempelvis enligt den modell som skisserades 
ovan) kunde etableras, skulle det i sig kunna leda till att det växte 
fram ett användbart kunskapsunderlag. Ifall medvetenheten 
spreds om att styrning är så mycket mer än mål- och resultat-
styrning, skulle det i sig kunna leda till att uppmärksamheten 
också kom att riktas mot andra styrstrategier.  

Varför ska förvaltningspolitiken organiseras på ett sätt som 
stöder det som är kritiskt? Ett uppenbart skäl är att sådant som 
är institutionaliserat och ligger i tiden ändå alltid kommer att få 
genomslag. Det är ”det andra” som behöver lyftas fram. I en 
rapport till den förvaltningspolitiska kommissionen i slutet av 
1990-talet utvecklades argumenten för vad som där benämndes 
en ”keynesiansk” förvaltningspolitik: 

När de förvaltningspolitiska idéströmmarna säger ’manage-
ment’ bör förvaltningspolitiken åtminstone delvis ifrågasätta 
detta … Vi behöver inte en förvaltningspolitik som förstärker de 
idéer som ändå är dominerande, utan en som är motvalls, det 
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vill säga en förvaltningspolitik som mot ideologi och övertygelse 
kan mobilisera förnuft och tvekan. (SOU 1997:30, s. 131) 

Argumentet är att förvaltningspolitiken bör uppmuntra reflek-
tion och nytänkande. Kanske är det särskilt viktigt i situationer 
där det finns efterfrågan på stram budgetdisciplin att politiken 

… ger utrymme för innovativitet, stimulerar experimenterande 
och spridning av lokala erfarenheter. (ibid, s. 131) 

Noteras bör att detta förslag framfördes under en tid då mål- och 
resultatstyrningen hade blivit en idé som knappast var möjlig att 
ifrågasätta.  

Att inspirera framväxten av kritiska förhållningssätt förutsät-
ter förmodligen både centrala initiativ och en central organise-
ring. Om alla enskilda enheter (myndigheter) får göra det som 
de själva helst av allt vill, finns en risk att de kommer att agera på 
ett likartat sätt. Graden av nytänkande skulle därigenom antagli-
gen bli lägre än vad som egentligen vore önskvärt. Variation i 
handlingsmönster, och därigenom framväxten av en reservoar av 
olika handlingsalternativ som en enskild myndighet kan jämföra 
sig med och hämta inspiration från, förutsätter ett visst mått av 
central styrning. Ett (måhända okonventionellt) sätt att stimule-
ra lärande baserat på jämförelser skulle i enlighet med detta 
kunna vara att medvetet låta olika delar av staten (exempelvis 
olika länsstyrelser, olika delar av polisen, olika enheter inom 
arbetsförmedlingen) arbeta på olika sätt, systematisera erfaren-
heterna av detta genom att jämföra och låta sådana erfarenheter 
ligga till grund för analyser av vad som utgör en ändamålsenlig 
organisering. 

Ett mer vedertaget sätt att öka förutsättningarna för ett kri-
tiskt tänkande är att stimulera forskningen kring frågor om or-
ganisering och styrning i staten. Med jämna – om än ganska 
glesa – mellanrum brukar insikten växa att det behövs mer forsk-
ning i dessa avseenden. Satsningar gjordes i början av 1990-talet 
(två disciplinprogram och två tidsbegränsade centrumbildning-
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ar) och liknande satsningar har nyligen initierats av Riksbankens 
Jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Problemet är att det inte 
finns någon garanti – eller ens är sannolikt – att sådana satsning-
ar leder till en varaktig uppbyggnad av forskarmiljöer. Långsikti-
ga satsningar på (åtminstone) ett par akademiska miljöer där det 
bedrivs forskning och vidareutbildning (för statstjänstemän) när 
det gäller förvaltningsfrågor i vid mening skulle möjliggöra frukt-
bara meningsutbyten om förvaltningspolitiken. Dessa miljöer 
skulle också kunna spela en viktig roll i uppbyggnaden av en erfa-
renhetsbank när det gäller systematiska jämförelser (enligt ovan). 

Återstår så den tredje frågan: hur ska styrningen av förvalt-
ningen bli bättre? Det viktigaste budskapet här är att styrning är 
så mycket mer än ekonomistyrning. När regeringar styr använ-
der de sig av en hel mängd olika strategier, och det behövs erfa-
renheter och exempel på hur sådana strategier skulle kunna 
utformas. Behovet är stort av att skapa möjligheter att diskutera 
regeringens organisering i alla dess dimensioner – utformningen 
av organisationer med regler och resurser, nätverksbyggande, 
stimulerandet av konkurrens, distanseringen och legitimerandet 
med hjälp av berättelser – utifrån lärdomar från olika verksam-
hetsområden. Någon myndighet bör ha ett ansvar för att ta till-
vara och systematisera erfarenheter och för att – med detta som 
grund – utveckla förhållningssätt och metoder avseende reger-
ingens styrning. Detta skulle kunna öka möjligheterna att lära av 
erfarenheter. Idag finns ingen sådan expertmyndighet för styr-
ning. Såväl Ekonomistyrningsverket som Statskontoret är rela-
tivt renodlade granskningsmyndigheter med begränsat utveck-
lingsansvar. 

Regeringens ambitioner kommer förstås alltid att vara pro-
blemstyrda och selektiva. I situationer och vid tidpunkter då ett 
problem uppfattas som väsentligt, bör regeringen kunna ge ett 
uppdrag till den ovan förordade myndigheten att utreda och (om 
regeringen så vill) föreslå förändringar i den existerande organi-
seringen. Myndigheten ifråga behöver då både ha förmågan att 
generera kunskap om organiseringen och dess effekter inom det 
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specifika område som ska granskas, men också generella erfa-
renheter baserade på lärdomar från andra områden. En sådan 
myndighet bör också ha starka nätverk till den vetenskapliga 
forskningen – det behöver vara klokt positionerad.  

Myndigheten ifråga bör också ha utrymme att på eget initiativ 
granska organiseringen av sådana verksamheter där de finner 
detta särskilt angeläget. Och det är då viktigt att det är verksamhe-
ter eller åtaganden som står i centrum, och inte enskilda enheter 
(SOU 2007:75, SOU 2013:40). Det kan exempelvis vara verksam-
heter i det offentliga som är särskilt resurskrävande, verksamheter 
där det finns indikationer på effektivitetsproblem eller områden 
som är särskilt intressanta för att kunna bygga upp erfarenheter. 
Myndigheten skulle på så sätt – i samband med det som här har 
avhandlats – ha tre huvuduppgifter: a) att stå för expertkompetens 
när det gäller perspektiv på och metoder för styrning; b) att 
genomföra uppdrag från regeringen avseende politikområdens 
organisering (enligt en någotsånär standardiserad procedur); och 
c) att på eget initiativ genomföra granskningar.  

På basis av det som här har skisserats skulle förvaltningspoli-
tiken – ändamålsenligt organiserad – kunna medverka till att 
hantera de utmaningar som inledningsvis skisserades i den här 
essän. Det är sant att EU och andra internationella organisatio-
ner reglerar vad som är möjligt att göra för en enskild stat, men 
den ökade invävdheten i europeiska och globala nätverk skapar 
också möjligheter att lära av andra staters förvaltningars erfa-
renheter. De förslag som kortfattat har beskrivits kan också göra 
det möjligt att stärka det gränsöverskridande och överbrygga de 
fragmenteringstendenser som finns.  

Sammanfattningsvis skulle de förslag som har skisserats ovan 
kunna bidra till att utveckla en mer robust kapacitet i förvaltning-
en för lärande och kritiskt tänkande, och på så sätt verksamt för-
bättra förutsättningarna för regeringen att styra sin förvaltning.  
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Det systematiska lärandet har aldrig riktigt fått fotfäste i 
staten. Politiska logiker är mestadels framåtblickande, och 
inriktade mot hur man genom reformer och andra åtgärder 
ska kunna uppnå önskvärda framtider. Trots expansionen 
av granskning under senare år är refl ektioner kring den 
existerande organiseringens ändamålsenlighet en bristvara.

Bengt Jacobsson diskuterar i denna essä hur man kan förstå 
den styrning som förekommer i staten, hur styrningen i 
dagens statsförvaltning har utvecklats över tiden och hur mål- 
och resultatstyrningen kommit att dominera i svensk stats-
förvaltning. Avslutningsvis ger han förslag på hur regeringen 
både skulle kunna stimulera myndigheternas men också sin 
egen förmåga att på ett systematiskt sätt lära av erfarenheter. 
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