
Södertörns högskola
Biblioteket
SE-141 89 Huddinge

publications@sh.se
www.sh.se/publications

 
R

����
���	

 

����

���� 
 

 
 

 
 

    Rune Prem
fors

Rune Premfors

RIKSDAGEN 
UTVÄRDERAR 

Förvaltningsakademin 

Riksdagen har sedan i början av 1990-talet haft  i uppgift  att genom 
utskotten följa upp och utvärdera riksdagsbeslut. Sedan 2010 är 
uppgift en grundlagsfäst (RF 4:8). I den här skrift en beskrivs hur 
man organiserat sig och verkar för denna nya uppgift . Studien är 
främst ett försök att beskriva, förstå och förklara utvecklingen. 

Skrift en innehåller en historisk analys av hur Riksdagen har 
hanterat behovet av uppföljning och utvärdering, en jämförande 
analys av hur de olika utskotten tagit sig an uppgift en samt av-
slutningsvis några tankar kring vad Riksdagen kan och bör göra 
inom detta område i framtiden. 

Rune Premfors är professor emeritus i statsvetenskap vid Stock-
holms Universitet och nu också verksam som affi  lierad professor 
vid Förvaltningsakademin, Södertörns högskola. 

Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning 
vid Södertörns högskola som bedriver uppdragsutbildning och 
forskar om statsförvaltning samt verkar för kvalifi cerade möten 
mellan forskning och praktik. 

www.sh.se/forvaltningsakademin 



Rune Premfors

RIKSDAGEN 
UTVÄRDERAR  

 

Södertörns högskola 2015



 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Södertörns högskola 
SE-141 89 Huddinge 

 
© Författaren, Förvaltningsakademin och 

Södertörns högskola 
 

Omslag: Jonathan Robson 
Formgivning: Per Lindblom & Jonathan Robson 

Tryck: Elanders, Stockholm 2015 
 

Förvaltningsakademin nr 5 
ISBN: 978-91-87843-34-1 



 
 

 

 

Innehåll 

Inledning: Utvärderingspolitik i granskningssamhället.......... 5 

Utvärdering i Riksdagen: En historisk analys ......................... 13 

Utskotten: En jämförande analys ............................................. 31 

Slutord: Vad kan och bör Riksdagen göra? ............................. 53 

Referenser .................................................................................... 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 5

Inledning: Utvärderingspolitik i 
granskningssamhället  

Varje utskott följer upp och utvärderar riksdagsbeslut inom ut-
skottets ämnesområde. (RF 4 kap 8 §) 

 
Granskningssamhället är här – därom tycks de flesta vara ense. 
Liksom att begreppet bör beteckna en samhällsutveckling där 
systematisk och organiserad granskning i olika former har vuxit 
kraftigt i omfattning och betydelse. I samhällen som befolkas och 
präglas av allt fler formella organisationer, ägnar sig allt fler av 
dessa åt olika former av granskning av både sig själva och sin 
omgivning, och då inte minst andra organisationer. För att över-
leva och blomstra under dessa nya förhållanden måste organisa-
tionerna lägga allt större vikt vid att göra sig granskningsbara 
och framstå som vederbörligen granskade. För offentliga organisa-
tioner hänger vidare utan tvekan denna utveckling samman med 
genomslaget för den bredare styrnings- och organiseringsfilosofi 
som kommit att kallas New Public Management, eller NPM, och 
som till stora delar hämtats från det privata näringslivet.1  

Det finns många sorters granskare och många sorters gransk-
ning i det framväxande granskningssamhället. Med avseende på 
offentlig granskning har svenska forskare urskilt några huvudty-
per, bland annat inspektion, revision, tillsyn, uppföljning och 
utvärdering – granskningsformer som ofta har gemensamma 

                                                                               
1 Michael Power, The Audit Society – Rituals of Verification (1997); Shirin 
Ahlbäck-Öberg, Att kontrollera förvaltningen: framväxten av gransknings-
samhället (2010); Anders Ivarsson Westerberg och Bengt Jacobsson, red., 
Staten och granskningssamhället (2013); Kerstin Sahlin, Granskningssamhället 
och New Public Management: Två samspelande utvecklingstrender (2014).  
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element och därmed är svåra att tydligt hålla isär.2 I den här 
skriften handlar det främst om en av dessa granskningsformer – 
utvärdering. I moderna organisationer betraktas det som önsk-
värt att försöka nå kunskap om utfall och effekter av organisa-
tionens beslut och andra handlingar. Med utvärdering menas i 
fortsättningen kunskapssökande som avser genomförda eller 
pågående offentliga verksamheter och vars resultat syftar till att 
användas som underlag för framtida offentliga beslut och åtgär-
der. Materialet (underlaget/informationen) bör ha samlats in och 
analyserats med hjälp av systematiska, gärna vetenskapliga me-
toder och ha värderats utifrån explicita kriterier.3  

Utvärdering – i det svenska förvaltningsspråket används ofta 
den vidare beteckningen ”uppföljning och utvärdering” – har 
förstås förekommit långt innan termen/termerna började an-
vändas under sent 1970-tal. Både i den löpande förvaltningen 
och i hög grad också i det offentliga utredningsväsendet har det 
utvärderats sedan länge. Ett typiskt SOU-betänkande har inne-
hållit en grundlig faktainsamling och analys, ofta nog genomförd 
med hjälp av forskare, av hur en lagstiftning, verksamhet eller 
organisation fungerat och fungerar, typiskt om än inte alltid 
bedömd utifrån de ursprungligen deklarerade avsikterna.4 Men 
medan utredningsväsendet både krympt i omfattning och påtag-
ligt minskat i betydelse har utvärderingsverksamheten i de statli-
ga förvaltningsmyndigheterna vuxit kraftigt från 1980-talet och 
framåt. Inget offentligt förvaltningsområde av betydelse är nu 
helt utan sådan verksamhet – i själva verket ska ju alla statliga 
myndigheter obligatoriskt ägna sig åt uppgiften – men omfatt-

                                                                               
2 Vicki Johansson och Lena Lindgren, red., Uppdrag offentlig granskning 
(2013).  
3 Denna karakteristik ansluter nära till Evert Vedungs ofta citerade defini-
tion, se hans Utvärdering i politik och förvaltning (3:e uppl 2009), s 21f.  
4 Rune Premfors, Social Research and Governmental Commissions in Sweden 
(1983); Evert Vedung, Jan-Eric Furubo och Rolf Sandahl, Utvärdering i det 
svenska politiska systemet: åtta iakttagelser (2000). För en mindre generös 
bedömning, se Viviann Gunnarsson och Marja Lemne, Kommittéerna och 
bofinken – Kan en kommitté se ut hur som helst? (1998) 
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ningen av och sättet att organisera sig för utvärdering, har hela 
tiden varierat stort mellan olika områden.5 Några områden ut-
rustades ganska tidigt med särorganisationer för utvärdering 
(ofta tillsammans med andra typer av analys). Variationen var i 
sig ett tydligt utslag av att det under lång tid knappast fanns 
någon enhetlig och samordnad utvärderingspolitik hos statsmak-
terna.6 Men under 00-talet kom en sådan att växa fram och få 
stort genomslag. Principen var enkel och anknöt till den generel-
la strävan efter renodling av offentliga organisationers inriktning 
och uppgifter som länge präglat svensk förvaltningspolitik. Inom 
varje politikområde bör det således finnas vad som har kommit 
att benämnas fristående utvärderingsmyndigheter. De stora verk-
ställande och producerande sektorsmyndigheterna ska inte ut-
värdera sig själva och sin egen verksamhet, utan det bör göras av 
särskilda, specialiserade myndigheter för utvärdering och annan 
kvalificerad analys. Under en i sammanhanget ganska kort peri-
od, fram till 2010, tillskapades – ibland mest genom omorganise-
ring och omdöpning av existerande myndigheter – ett dussintal 
sådana fristående utvärderingsmyndigheter.7  

Om man, som gjordes på uppdrag av den s.k. Styrutredning-
en för några år sedan, försöker uppskatta var resurserna för 
statlig utvärdering finns (2007) så står det alldeles klart – även 
om siffrorna är starkt avhängiga vilken begreppsdefinition som 
används – att överlägset mest utvärdering fortfarande genomförs 
inom verkställande/producerande myndigheter, ibland internt 
särorganiserade för uppgiften, men ofta nog också integrerat 
med den vanliga linjeorganisationen.8 I den mån ”den nya utvär-
deringspolitiken” tolkas radikalt – som ett generellt organise-

                                                                               
5 Rune Premfors, Utvärderingsverksamhet på central förvaltningsnivå (1987). 
6 Se Statskontorets båda rapporter: Utvärdering – Av vem och till vad? (2002) 
och Utvärderingar och politik – en kartläggning av utvärderingarna i budget-
propositionen (2002). 
7 Statskontoret, Fristående utvärderingsmyndigheter – en förvaltningspolitisk 
trend? (2011) och Utvärdering på olika områden. En analys av sektorsspecifi-
ka utvärderingsmyndigheter (2014). 
8 Kim Forss, Hur mycket utvärdering sker bland svenska myndigheter? (2007). 
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ringsideal med få eller inga undantag – så har den alltså i prakti-
ken ännu bara fått ett begränsat genomslag.  

Alla relevanta aktörer och intressenter har dock inte slutit 
upp lika entusiastiskt bakom denna politik som förordar fristå-
ende utvärderingsmyndigheter, och på senare tid förefaller tvivlet 
ha vuxit i styrka. Ett antal ledningar i verkställande/producerande 
statliga myndigheter, besparingsinriktade tjänstemän i Finansde-
partementet, och åtskilliga politiker i den tidigare oppositionen, 
som sett den förda politiken som främst Alliansregeringens på-
hitt, torde helst se att åtminstone somliga av de fristående utvär-
deringsmyndigheterna avvecklas i hägnet av en modifierad dokt-
rin för organisering. Det tydligaste tecknet var nog den nytill-
trädda rödgröna regeringens deklarerade avsikt att tillsätta en 
utredning med syfte att överväga och kanske ompröva ”den nya 
utvärderingspolitiken”. I sitt första ”linjetal” som ansvarig minis-
ter uttryckte sig Ardalan Shekarabi på följande sätt:  

De styrformer som utvecklats under senare tid har haft ett tyd-
ligt fokus på kontroll och utvärdering. Vi behöver veta mer om 
vad den utökade kontrollen och uppföljningen betyder för kvali-
teten och effektiviteten i de offentliga verksamheterna. Vi kom-
mer därför att låta utreda om det är ändamålsenligt och effektivt 
att ha separata utvärderingsmyndigheter vid sidan av den ana-
lysverksamhet som ansvariga myndigheter inom olika områden 
själva bedriver. (Anförande vid regeringens förvaltningspolitiska 
seminarium den 12 november 2014) 

När detta skrivs (maj 2015) har någon utredning ännu inte till-
satts, men enligt uppgift har fördröjningen främst berott på att 
ekonomiska resurser saknats – utredningen kommer att sjösättas 
så småningom.9  

Det råder annars fortsatt ingen tvekan om att utvärdering i 
grunden bedöms vara en uppgift för statliga förvaltningsmyn-
digheter, och (åtminstone indirekt) för de forskningsinstitut och 
                                                                               
9 Muntlig uppgift av politiskt ansvariga tjänstemän i Finansdepartementet 
(21 april 2015).  
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universitet- och högskolemiljöer som genomför utvärderingar på 
uppdrag av dessa myndigheter, eller ibland på beställning av 
Regeringskansliet eller offentliga utredningar. Uppgiften att 
organisera utvärdering, har normalt tolkats som en fråga om 
vilken förvaltningsmyndighet, eller ibland: vilken forskningsor-
ganisation, som lämpligast kan ansvara för och/eller genomföra 
önskade utvärderingar. Riksdagen, den offentliga organisation 
som beslutar om de flesta stora statliga program och åtgärder, 
har i alla fall påfallande sällan kommit på tal som en särskilt 
intressant aktör i sammanhanget.  

Studerar man exempelvis olika förvaltningspolitiska texter 
från senare år så finner man således sällan att Riksdagen anses 
vara värd mer utförliga begrundanden i samband med diskus-
sioner om hur utvärderingsverksamhet bör organiseras.10 Även i 
de enstaka försök som gjorts att skriva den svenska utvärdering-
ens historia lyser Riksdagen i stort sett med sin frånvaro.11 För-
klaringen kan säkert till en del vara uppfattningen att våra folk-
valda politiker i landets formellt högsta beslutsorgan inte anses 
beröras i särskilt hög grad, i varje fall inte i praktiken. Riksdagen 
beslutar visserligen om lagar, reformer och om statsbudgeten, 
men regeringen styr ju riket, och särskilt den offentliga förvalt-
ningen. Och enligt rådande styrdoktrin, mål- och resultatstyr-
ningen, så utgörs ”politiken”, som ska förse förvaltningen med 
dess mål och fördela resurser för deras genomförande, främst av 
(den sittande) regeringen och dess kansli. Regeringen och Reger-
ingskansliet är det självklara styrsubjekt vars uppgift är att for-
mulera de tydliga målen och sedan använda systematiskt framta-
gen information om resultaten av förvaltningens ansträngningar 
för sin fortsatta styrning.   

Ett annat skäl till det relativa ointresset för Riksdagen i över-
gripande förvaltningspolitiska diskussioner om utvärdering kan 

                                                                               
10 Se t ex Förvaltningspolitiska kommissionen (1997:57) Styrutredningen 
(SOU 2007:75) och 2006 års förvaltningskommitté (SOU 2008:118).  
11 Evert Vedung, Jan-Eric Furubo och Rolf Sandahl, Utvärdering i det sven-
ska politiska systemet: åtta iakttagelser (2000).  
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nog också vara en brist på kunskap och insikter om folkrepre-
sentationens formella roll och faktiska verksamhet på detta om-
råde. Man måste nog helst ha varit verksam inne i det stora huset 
på Helgeandsholmen, eller åtminstone ha läst en hel del riks-
dagstryck (helst på utskottsnivå) för att inse att ett intensivt 
utvecklingsarbete har pågått på området i drygt två decennier – 
och att Riksdagen nu faktiskt ägnar sig åt uppföljning och utvär-
dering i ganska stor omfattning.12  

Studien 

I denna skrift vill jag försöka skildra Riksdagens stora ambitioner 
och något mer begränsade framgångar i ansträngningarna att 
genomföra det som man sedan början av 1990-talet har kallat en 
”ny uppgift”. Min huvudfråga är hur Riksdagen tolkar sin nume-
ra (sedan 2010) grundlagsfästa uppgift (RF 4 8 kap §) att följa 
upp och utvärdera riksdagsbeslut, och hur man organiserat sig 
och verkar för denna uppgift. På sätt och vis är studien en utvär-
dering av dessa strävanden, men jag är mindre angelägen om att 
betygsätta och döma än att beskriva, förstå och förklara.  

Studien bygger främst på skriftligt material, av olika slag. Om-
rådet är faktiskt noggrant och med jämna mellanrum behandlat 
av en räcka interna riksdagsutredningar, vilket torde framgå av 
text, noter och referenslista nedan. Åtskillig information har 
också hämtats från andra delar av riksdagstrycket, inte minst 
från utskottens verksamhetsberättelser, som vuxit i omfattning 
och substans under senare år. Publikationsserien Rapporter från 
Riksdagen (RFR; tidigare URD), där bland annat större utvärde-
ringar vanligen publiceras, har också varit viktig.  

För att få ytterligare information, men framförallt för att bätt-
re förstå och förklara hur Riksdagen utvärderar, har det också 
                                                                               
12 En som varit i huset under långa tider och som i rollen som förvaltnings-
forskare skrivit det viktigaste vi har om fenomenet är statsvetaren Daniel 
Tarschys. Jag ser den studie som redovisas här som på många sätt en (be-
gränsad) uppföljare till hans ”Huru skall statsvercket granskas?” – Riksdagen 
som arena för genomlysning och kontroll (2002).  
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bedömts nödvändigt och önskvärt att komplettera med intervju-
er. Valet föll på kanslicheferna i de 15 riksdagsutskotten. Dessa 
utfrågades (i maj och juni 2014) i öppna samtalsintervjuer under 
i genomsnitt en timme. Den huvudfråga som ställdes var: ”Hur 
tolkar X-utskottet uppdraget (i RF 4:8) att följa upp och utvärde-
ra sina beslut? Vad görs och hur?”13 

Skriftens disposition 

Ofta begriper man lite av samtiden om man inte känner histori-
en. För att förstå hur Riksdagen idag tolkar sin uppgift att utvär-
dera, och för att förklara hur man valt att organisera verksamhe-
ten, måste vi blicka bakåt. I skriftens nästa avsnitt genomförs 
därför en historisk analys av hur Riksdagen följt upp och utvär-
derat sina beslut och vilka idéer och ideal kring utvärdering som 
väglett den praktiska organiseringen av verksamheten.  

I skriftens tredje avsnitt fokuseras Riksdagens aktuella verk-
samhet inom utvärderingsområdet. Analysen här är alltså kon-
temporär, men också i mycket hög grad komparativ. Huvudstra-
tegin för att förklara och förstå hur Riksdagen tolkar sin uppgift 
att följa upp och utvärdera beslut och hur man organiserar verk-
samheten, är att systematiskt beskriva och reflektera kring den 
stora variationen mellan utskotten. I denna komparativa analys 
har det varit minst lika viktigt att förstå de mindre aktiva utskotten 
som de utskott som kan beskrivas som drivande eller ledande.    
Min ambition är, som sagt, inte främst att utvärdera Riksdagens 
aktiviteter på detta område – i meningen bedöma och betygsätta 
hur väl folkrepresentationen kan anses leva upp till grundlags-
formuleringen om att följa upp och utvärdera beslut. Studiens 
syfte är istället framförallt att förstå och förklara hur Riksdagen 
organiserar sig för ”den nya uppgiften”. Men helt kan jag inte 
avhålla mig från en normativ och konstruktiv diskussion kring 
                                                                               
13 Intervjupersonerna anges under särskild rubrik i referenslistan nedan. Jag 
vill här passa på att tacka de intervjuade för deras undantagslöst välvilliga 
medverkan i studien. Jag vill också tacka Ulf Renberg, utskottsavdelningens 
chef, för att han gav klartecken för intervjuserien.  
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detta intressanta ämne, och en ganska kort sådan återfinns i 
skriftens sista avsnitt.  
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Utvärdering i Riksdagen:  
En historisk analys 

I diskussioner om utvärderingsverksamhet är det vanligt att en 
distinktion görs mellan kontroll och kunskap som motiv för 
utvärderingar. Det handlar om en s.k. analytisk distinktion – i 
praktiken torde alla utvärderingar innefatta båda dessa motivty-
per. Utvärderingar görs alltså normalt både i syfte att vinna kun-
skap (man talar ofta om inlärning) och i avsikt att utöva kontroll 
(eller styra, utkräva ansvar). Rimligast är måhända att snarare se 
utvärderingars kunskapsfunktion som ett medel för framtida 
kontroll och styrning. Men även om motivtyperna kunskap och 
kontroll alltså praktiskt taget alltid finns med i bilden så varierar 
deras betydelse. Huvudmotivet kan variera stort i tid och rum. 
Ett tema i den följande historiska analysen handlar om att Riks-
dagen visserligen under lång tid följt upp och utvärderat (många 
av) sina beslut, men att den dominerande motivtypen förskjutits 
från kontroll till kunskap.  

Vad gäller ansvar görs ofta en distinktion mellan ett procedu-
riellt och ett resultatbaserat ansvarsutkrävande. Återigen är det en 
analytisk distinktion – båda typerna förekommer rimligtvis sam-
tidigt, men inslaget av de båda formerna för ansvarsutkrävande 
kan variera. Ett andra tema i den historiska analysen nedan är att 
Riksdagen, som traditionellt varit starkt inriktad på den proce-
duriella varianten, alltmer har anammat en roll där man också 
strävar efter att utveckla ett resultatbaserat ansvarsutkrävande.   

All historieskrivning värd namnet på detta område måste 
också försöka hantera utvärderingsbegreppets sammansatta och 
vaga natur. Att organisera utvärdering är bland annat att delta i 
en kamp om begreppets innebörd i praktiken. Den översiktliga 
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definition som gavs ovan ger vissa hållpunkter men saknar i flera 
avseenden precision. Det gäller inte minst hur man ska förstå 
termen systematiska när man talar om metodkrav i utvärdering-
ar. Somliga använder istället termen vetenskapliga metoder för 
att uttrycka detta särskilda krav på utvärderingar, men även om 
detta rimligtvis snävar in begreppet så ger det fortfarande ett 
stort utrymme för olika innebörder – av det enkla skälet att det 
finns dramatiskt olika metodideal bland vetenskapsidkare, inte 
minst bland samhällsforskare. Ett tredje tema i den historiska 
analysen nedan avser hur Riksdagens etablerade sätt att arbeta 
påverkar uppfattningen om vilka metoder som bedöms som 
lämpliga vid uppföljning och utvärdering. Som andra organisa-
tioner har man varit benägen att försöka framstå som ”bättre än 
man är” – i detta fall alltså uttryckt i en tendens att överdriva 
inslaget av utvärdering i sin verksamhet.  

I praktiken finns också alltid problem att hantera tidsdimen-
sionen i utvärderingar på det sätt som vår definition stipulerar, 
dvs. att utvärderingsobjektet ska avse pågående eller genomförda 
– alltså ej framtida – aktiviteter. Dessa tidsperspektiv blandas i 
själva verket friskt i praktiken, inte minst när slutsatser ska dras 
av utvärderingars resultat. I alla någorlunda komplicerade sam-
manhang – och riksdagspraktiken på detta område bjuder på ett 
överflöd av sådana – tänker aktörer bakåt och framåt samtidigt. 
Ett fjärde tema i analysen nedan handlar om hur man i Riksda-
gen (liksom, ska sägas, i andra miljöer där utvärderingsverksam-
het ska legitimeras) tenderar att överdriva inslaget av utvärde-
ring genom att låta begreppet omfatta inte bara dåtid och nutid 
utan också framtid.  

Riksdagen och kontrollmakten – en huvudingång till  

”den nya uppgiften”  

I Regeringsformens inledande kapitel om statsskickets grunder 
heter det att ”Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning” 
(RF 1 kap 4 §). Med liknande formuleringar har denna huvud-
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uppgift för folkets främsta företrädare angivits under lång tid. 
Uppgiften är i konstitutionella termer knappast alls originell. 
Snart sagt alla parlament världen över tilldelas en sådan gransk-
ningsuppgift visavi regering och offentlig förvaltning, även om 
variationen i både doktrin och praktisk tillämpning är stor.  

Hur har man då i det svenska sammanhanget sett på hur den-
na granskning av regeringen och förvaltningen bör ske? Fram-
förallt har uppgiften kopplats till det som kallas Riksdagens kon-
trollmakt och vars olika praktiska uttryck så småningom samlats 
i ett eget kapitel (nu kap 8) i Regeringsformen. Detta kan karak-
teriseras som en beskrivning av de varierande och ganska löst 
sammanfogade kontrollinstrument som Riksdagen förfogar över, 
och som alla i sig har en betydande historia. Dessa nedärvda 
instrument av olika ålder är: konstitutionsutskottets granskning; 
interpellationer och frågor; Riksdagens ombudsmän; Riksrevi-
sionen; samt misstroendeförklaring.14  

Detta formellt-institutionella eller konstitutionella sätt att se 
på Riksdagens makt att fullgöra huvuduppgiften att granska 
rikets styrelse och förvaltning är förstås knappast uttömmande. 
Redan i början av 1960-talet diskuterade Författningsutredning-
en en viktig distinktion i sammanhanget – den mellan gransk-
ning av processer, former och regelefterlevnad i offentlig verk-
samhet å ena sidan och granskning av ”sakpolitikens” genomfö-
rande och effekter å den andra. Men insikten om denna kon-
trollmaktens underutvecklade dimension fick knappast några 
följder för Författningsutredningens konkreta förslag med avse-
ende på Riksdagen.15   

Det var efterföljaren bland författningspolitiska utredningar, 
Grundlagberedningen, som tog distinktionen på allvar och tyd-
ligt angav riktningen för en annan, om man så vill mer kun-
skapsinriktad syn på Riksdagens granskning av den offentliga 
verksamheten. Mycket tyder på att de amerikanska kongressut-
skottens oversight-funktion i förhållande till den federala byrå-
                                                                               
14 Fredrik Sterzel, Författning i utveckling (1998). 
15 Författningsutredningen (SOU 1963:18). 
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kratin utgjorde en direkt inspiration när man formulerade föl-
jande avsnitt i sitt huvudbetänkande:16 

Det är naturligtvis angeläget att man även i riksdagen systema-
tiskt intresserar sig för hur fattade beslut utfallit i verkligheten 
och lägger detta till grund för nya ställningstaganden i framti-
den. Denna löpande återkoppling bör naturligen ha sin tyngd-
punkt i utskotten. Den nya utskottsorganisationen bör därvid 
komma väl till pass.  

En ökad systematisk uppföljning från utskottens sida skulle bl.a. 
stärka riksdagens kontrollmakt, vilket man med bestämdhet bör 
värna om. Utskottens granskning skulle kunna präglas av större 
kontinuitet än den punktkontroll som riksdagens revisorer kan 
göra.  

En kontinuerlig, sakinriktad uppföljning av hur regering och 
förvaltning genomfört de beslut som de olika utskotten berett – 
det var onekligen en i sammanhanget innovativ modell för att 
utöva Riksdagens granskning av rikets styrelse och förvaltning. 
Mer precist uttryckt så låg det nya främst i att det i huvudsak 
skulle vara fackutskottens uppgift. Detta slags aktiviteter fanns ju 
annars redan i huset – men då hänvisade till ett ganska undan-
skymt hörn, nämligen Riksdagens revisorer.17 I den kommande 
diskussionen om hur uppföljning och utvärdering skulle organi-
seras hävdades från många håll att en fortsatt utbyggnad av revi-
sorernas kansli skulle vara ett lämpligare alternativ än att ge 
utskotten en ytterligare uppgift.  

Men det skulle dröja innan idéerna om uppföljning och ut-
värdering av sakpolitik som en riktigt stor uppgift, utförd på 
utskottsnivå, kunde omsättas i praktisk verklighet. Daniel Tar-
schys har direkt kommenterat det uteblivna genomförandet av 
Grundlagberedningens ovan citerade tankar:18 

                                                                               
16 Grundlagberedningen (SOU 1972:15), s 116.  
17 Om Riksdagens revisorers historia, se flera bidrag i Riksdagens revisorer 
under två sekler (2003).  
18 ”Huru skall statsvercket granskas?” (2002), s 43. 
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Här uttalas det för första gången tydligt att utskotten bör funge-
ra som kontrollorgan. Men tanken översätts inte (förrän 2001) i 
lagtext och slår inte heller igenom i praxis.  

Tanken dyker upp ibland och tillstyrks varmt, men likt Storsjö-
odjuret, fortsätter Tarschys, försvinner den spårlöst ner i djupet 
igen. Det är en ganska rimlig beskrivning, men bara av utveck-
lingen fram till början av 1990-talet. Redan då inleds, menar jag, 
den räcka av diskussioner, utredningar och åtgärder som leder 
fram till en successivt starkare institutionalisering av uppfölj-
nings- och utvärderingsaktiviteter i Riksdagen, med utskotten 
som organiseringens nyckelaktörer.  

Tankarna slår igenom i praxis: Riksdagsutredningen och 1994 

års riksdagsbeslut 

Den första tydliga signalen om ett markant ökat intresse kom-
mer med den år 1990 tillsatta Riksdagsutredningen under ordfö-
randeskap av dåvarande talmannen Ingegerd Troedsson och 
med samtliga riksdagspartier representerade. Utredningen gavs 
ett brett uppdrag att se över Riksdagens organisation och arbets-
former, inte minst i ljuset av reformeringen av den statliga bud-
getprocessen och lanseringen av mål- och resultatstyrningen i 
statsförvaltningen. I huvudbetänkandet Reformera Riksdagsarbe-
tet!, avlämnat i juni 1993, menade utredningen att Riksdagen 
borde bli betydligt mer aktiv i sin granskning av den statliga 
verksamheten, och man gjorde det med direkt hänvisning till 
den nya styrningsfilosofin med dess starka betoning av resulta-
ten av offentliga beslut och åtgärder.19  

Betänkandet innehöll vidare en detaljerad analys och ett antal 
konkreta förslag om hur verksamheten skulle organiseras och 
vilka personella och andra resurser som krävdes. En huvudfråga 
i detta sammanhang var om de tillkommande resurserna skulle 
disponeras direkt av utskotten, eller om de skulle placeras hos 

                                                                               
19 Förs. 1993/94:TK1 Reformera riksdagsarbetet!  
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Riksdagens revisorer eller hos Riksdagens utredningstjänst.20 
Riksdagen beslutade året därpå (1994) i stor enighet om att upp-
följning och utvärdering är en viktig uppgift för Riksdagen, och 
särskilt för utskotten, men att förslagen om hur verksamheten 
skulle organiseras måste övervägas ytterligare. Man avstyrkte 
även vid detta tillfälle ett motionsyrkande om att ”den nya upp-
giften” skulle skrivas in i Riksdagsordningen.21  

1998 års riksdagskommitté och 2001 års riksdagsbeslut 

Entusiasmen i Riksdagsutredningens betänkande och riksdags-
beslutet 1994 omsattes under de följande åren knappast i så 
kraftfulla åtgärder som de främsta tillskyndarna hoppats. Resurs-
förstärkningen till uppföljning och utvärdering kom inte i den 
takt som angivits, även om en viss ökning kom till stånd. I nästa 
större interna utredning i raden, 1998 års riksdagskommitté, 
under ordförandeskap av dåvarande talmannen Birgitta Dahl 
och med alla partier representerade bland kommittémedlem-
marna, genomfördes en utförlig tillbakablickande analys av vad 
som hänt efter 1994.22 I sitt huvudbetänkande, Riksdagen inför 
2000-talet, avlämnat i februari 2001, noterade kommittén bland 
annat att Riksdagen under riksdagsåret 1993/94 hade startat en 
ny rapportserie, Utredningar från riksdagen (URD). Under peri-
oden 1993-1999 hade 27 rapporter publicerats i denna serie. Alla 
dessa var inte uppföljningar eller utvärderingar i någon strikt 
mening – omkring hälften ansågs vara det. Men även andra rap-
porter (kartläggningar, rapporter från seminarier och utfråg-
ningar) bedömdes vara relevanta för utskottens uppföljnings- 

                                                                               
20 Förslaget innebar bland annat att Riksdagens revisorer skulle ges 18 nya 
fasta tjänster och av dessa skulle utskottskanslierna kunna disponera fem. I 
en socialdemokratisk reservation föreslogs istället att samtliga nya tjänster 
skulle placeras i utskottskanslierna.  
21 1993/94 KU18.  
22 2000/01:RS1 Riksdagen inför 2000-talet, s 104ff.  
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och utvärderingsuppdrag.23 Man påpekade också att flera utskott 
rapporterat sin verksamhet på annat sätt än genom den nya 
rapportserien. Vidare konstaterades att variationen var mycket 
stor mellan utskotten. Några få (fyra utskott) hade varit påfal-
lande aktiva, och exempelvis tillskapat särskilda grupper av le-
damöter, oftast med representation av samtliga partier, för den 
nya uppgiften. Variationerna var också stora med avseende på 
vem som i praktiken genomförde utskottens uppföljningar och 
utvärderingar. Ofta anlitades extern expertis, antingen från 
andra håll i Riksdagen eller i form av utomstående konsulter 
eller forskare.  

Den bild kommittén förmedlade av vad som hänt efter 1994 
års riksdagsbeslut präglades av stor variation med avseende på 
både ord och handling. Några utskott var uppenbarligen positiva 
och därtill aktiva i sitt praktiska organiseringsarbete kring den 
nya uppgiften. På andra håll, inom flertalet utskott och kanske 
särskilt bland intervjuade politiker, var entusiasmen ofta måttlig 
och aktiviteterna ganska få och utan kontinuitet. Bland de inak-
tiva, både tjänstemän och politiker, förekom ofta direkta in-
vändningar mot att Riksdagen skulle ägna mer av sin knappa tid 
och andra resurser åt utvärdering.24 

Men denna skepsis bet knappast på reformivrarna i 1998 års 
riksdagskommitté. Dessa erkände visserligen att uppfattningarna 
varierade bland ledamöterna, men menade att vad som nu be-
hövdes var en konkret handlingsplan för att påskynda utveck-
lingen i samtliga utskott:25 

Huvudintrycket är att det inom riksdagen finns olika uppfatt-
ningar, trots en bred samsyn på behovet av ett förändrat arbets-

                                                                               
23 Jag har genomfört en egen analys av publikationsserien, som bytte namn 
till Rapporter från Riksdagen (RFR) från och med 2004/05, under perioden 
1995–2014. Analysen publiceras inte här, men kan erhållas genom hänvän-
delse till förf.    
24 I den summerande analysen i slutet av detta avsnitt rekonstrueras dessa 
argument, som hela tiden framförts, mot mer utvärdering i Riksdagen.  
25 2000/01:RS1, avsnitt 5.7.2. 
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sätt – om hur uppföljnings- och utvärderingsarbetet skall bedri-
vas och vilka förutsättningar som gäller för detta arbete. Sam-
mantaget pekar detta på ett behov av konkreta åtgärder för att 
stärka genomförandet av ett förändrat arbetssätt i riksdagen.  

Förslaget till handlingsplan kom från en referensgrupp till 
kommittén och innehöll nio olika punkter. Av störst symbolvär-
de var nog den första punkten där det föreslogs att utskottens 
uppdrag att följa upp och utvärdera riksdagsbeslut skulle införas 
i Riksdagsordningen, dvs. just det förslag som Riksdagen avvisat 
några år tidigare. En annan förslagspunkt av vikt gällde inrättan-
det av en särskild stödfunktion, alltså en enhet med experter vars 
uppgift skulle vara att lämna metodstöd till utskotten och att 
genomföra uppföljningar och utvärderingar på uppdrag, och 
också med uppdrag att allmänt ”driva utvecklingen”. 

Riksdagen beslutade senare under år 2001 om nya riktlinjer 
för uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Uppgiften skrevs nu 
in i Riksdagsordningen – denna hybrid som inte är grundlag, 
men har lite högre status än vanlig lag – med följande formule-
ring (RO 4 kap 18 §): 

Varje utskott följer upp och utvärderar riksdagens beslut inom 
sitt ämnesområde.  

Vidare avsattes särskilda resurser för det som alltså kallades 
stödfunktionen. Arbetet vid den senare kom igång under 2002. 
Organisatoriskt placerades denna från början blygsamma funk-
tion vid Riksdagens utredningstjänst. De båda först anställda 
utvärderarna utökades till tre år 2005. Senare har den expanderat 
ytterligare och utgör nu en egen organisation under namnet 
utvärderings- och forskningssekretariatet (se vidare nedan).  

Under första halvan av 00-talet fortsatte den relativt lång-
samma expansionen av Riksdagens uppföljnings- och utvärde-
ringsverksamhet. Fler utskott gjorde mer på området, vilket 
bland annat kan utläsas i fler utvärderingsrapporter. Det är dock 
fortfarande en mycket stor variation i aktiviteterna, och några 
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utskott har till och med blivit klart mindre aktiva än under 1990-
talet – något som säkert illustrerar att verksamheten var tämligen 
starkt personberoende. Enskilda politikers (särskilt i presidierna) 
och tjänstemäns (särskilt kanslichefers) personliga intressen 
kunde nog i hög grad bestämma vilken aktivitetsnivå utskotten 
landade på (se analysen i nästa avsnitt).  

2002 års riksdagskommitté och 2006 års riksdagsbeslut 

Bara halvtannat år efter att den första Riksdagskommittén av-
lämnat sitt betänkande, och ett knappt år efter att Riksdagen 
antagit de nya riktlinjerna för uppföljning och utvärdering, hade 
en ny kommitté, 2002 års riksdagskommitté, tillsatts under ord-
förandeskap av dåvarande talmannen Björn von Sydow och med 
riksdagsmän från samtliga partier som ledamöter. Kommitténs 
huvudbetänkande, Riksdagen i en ny tid, avlämnades i december 
2005.26 Efter en grundlig uppföljning av utvecklingen under de 
närmast föregående åren,27 konstateras att fast utskotten har 
varit mer aktiva efter 2001, så har Riksdagens riktlinjer inte upp-
fyllts helt. Därför borde ett beslut fattas om nya riktlinjer där det 
särskilt skulle understrykas att uppföljning och utvärdering bör 
ha en framåtblickande inriktning och vara en integrerad del i alla 
utskotts ärendeberedning.  

Ett särskilt bidrag med påtagliga konsekvenser för organise-
ringen av Riksdagens uppföljning och utvärdering följde av det 
faktum att 2002 års riksdagskommitté också hade till uppgift att 
utreda hur Riksdagen borde stärka sin kapacitet inom det områ-
de som kallades forsknings- och framtidsfrågor. Riksdagen borde 
ha som ambition att framtida beslut grundas på bästa möjliga 
kunskapsunderlag, inte minst då aktuell forskning. Utskotten 
och ”stödfunktionen” borde alltså ha som en ytterligare ny upp-
gift att främja användningen av vetenskaplig forskning i bered-
ningen av riksdagsbesluten. Det föreslogs ske på många sätt, 

                                                                               
26 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid. 
27 Ibid., s 126ff. 
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exempelvis genom att sammanställa forskningsöversikter och 
anordna expertutfrågningar. Av relevans i sammanhanget ansågs 
också den aktivitet vara som sedan lång tid anordnades av Säll-
skapet Riksdagsmän och forskare (Rifo). Kommittén menade 
vidare att Riksdagen borde ordna särskilda forsknings- och 
framtidsdagar med jämna mellanrum.  

Riksdagen ställde sig bakom även denna riksdagskommittés 
förslag och fattade år 2006 beslut om nya riktlinjer för både upp-
följning/utvärdering och framtid/forskning. Det rörde sig, me-
nade man, om verksamheter med många beröringspunkter. 
Forskning och annan kvalificerad kunskap borde i större grad än 
hittills kunna användas som ett viktigt inslag i uppföljnings- och 
utvärderingsarbetet.28   

Till skillnad från vad som var fallet i samband med de båda 
tidigare riktlinjebesluten (1994 och 2001) tillsattes efter 2006 års 
beslut en genomförandegrupp med uppdrag att föra ut beslutets 
idéinnehåll i verkligheten. Medlemmar i gruppen var ett ganska 
stort antal riksdagstjänstemän från utskottskanslier och andra 
enheter. På kort tid hanterades stora mängder ofta detaljerade 
inriktnings-, organisations- och resursfrågor, och redan på hös-
ten 2006 förelåg en innehållsrik rapport.29 Några propåer kan 
man i efterhand bedöma som viktigare än andra. Således presen-
terades en grundlig analys av den så kallade stödfunktionen. 
Genomförandekommittén diskuterade olika alternativ och stan-
nade vid att föreslå en integrerad lösning benämnd ”utvärde-
rings- och forskningsfunktionen”. Till den existerande organisa-
tionens tre utvärderingsexperter skulle nu läggas två ytterligare 
medarbetare, benämnda forskningssekreterare.  

En annan analys i genomförandegruppens rapport, som satte 
tydliga spår i organiseringen av uppföljnings- och utvärderings-
arbetet, utgjordes av konkretiseringen av den distinktion mellan 
tematisk och löpande uppföljning och utvärdering som 2002 års 
riksdagskommitté lanserat. I korthet handlar den löpande upp-
                                                                               
28 2005/26:KU21.  
29 2006/07 URF:3 Forskning och framtid, uppföljning och utvärdering. 
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följningen om utskottens återkommande granskning av Reger-
ingens resultatinformation, särskilt i budgetpropositioner och de 
allt vanligare resultatskrivelserna. Tematisk uppföljning och ut-
värdering inriktas istället mot riksdagsbeslut med mer av en-
gångskaraktär, som ny lagstiftning och reformer av skilda slag 
inom olika områden. Båda formerna bedöms viktiga, men det är 
främst i de senare sammanhangen som mer ambitiösa utvärde-
ringsinsatser aktualiseras, kanske med hjälp av forskare och 
annan extern expertis.  

EUMOT-utredningen och Grundlagsutredningen 

Ännu en intern riksdagsutredning – denna gång en tjänsteman-
nautredning, benämnd ”EUMOT-utredningen” – tillsattes 2009 
och rapporterade året därpå bland annat om hur uppföljnings- 
och utvärderingsarbetet utvecklats under de närmast föregående 
åren.30 Under andra halvan av 00-talet fortsatte Riksdagens upp-
följnings- och utvärderingsinsatser att öka i måttlig takt. Men 
variationen mellan utskotten var fortsatt stor. Tolv utskott av de 
femton hade under åren 2006-2010 startat och genomfört eller 
påbörjat tematiska uppföljnings- och utvärderingsinsatser. To-
talt under samma period hade 41 tematiska projekt avslutats.31  

Sju utskott [av 15] förefaller för närvarande [2010] driva ett mer 
planerat och kontinuerligt uppföljnings- och utvärderingsarbe-
te, och verksamheten verkar i dessa utskott ha fått en permanent 
plats och integrerats i övriga arbetsuppgifter (KU, FiU, JuU, 
UU, KrU, TU och MJU). Ledamöterna i dessa utskott sägs vara 
intresserade eller mycket intresserade av uppföljning och utvär-
dering och flera kanslier menar att utskottet skulle vilja ge större 
utrymme åt detta om det fanns mer tid att tillgå.   

                                                                               
30 2010/11 URF3 Utskottsarbetet och motionsinstitutet – Rapport från EU-
MOT-utredningen, s 55ff.  
31 Ibid., s 58.  
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Arbetsformerna i utskotten varierade fortfarande stort. Fler 
utskott än tidigare använde sig av särskilda ledamotsgrupper. En 
ledamotsenkät genomförd av EUMOT-utredningen visade att 
flertalet riksdagsmän var positiva till utvecklingen, och att de 
ledamöter som satt i aktiva utskott var mer positiva än riks-
dagsmän i de passiva utskotten.32  

En annan, ”extern” utredning, Grundlagsutredningen, gav 
under andra halvan av 00-talet viss uppmärksamhet åt Riksda-
gens organisation och arbete, däribland frågor kring kontroll-
makten, inklusive utskottens uppföljning och utvärdering av 
riksdagens beslut. I den rätt begränsade diskussion som ägnades 
problemområdet heter det:33 

Det finns anledning att se positivt på den ökade användning av 
uppföljning och utvärdering inom riksdagen som skett under 
det senaste decenniet. Enligt vår mening finns det dock utrym-
me för att utveckla denna verksamhet ytterligare. För att stimu-
lera en sådan utveckling samt för att tydliggöra riksdagens an-
svar för att följa upp och utvärdera tidigare riksdagsbeslut anser 
vi att en bestämmelse om utskottens skyldighet i detta avseende 
bör föras in i regeringsformen.  

I november 2010 fattade Riksdagen det slutliga beslutet om den 
föreslagna ändringen i RF. Vad som nu gäller med grundlags 
status (RF 4 kap 8 §) är alltså att: 

Varje utskott följer upp och utvärderar riksdagsbeslut inom ut-
skottets ämnesområde. 

I princip handlar det ju om samma bestämmelse som tidigare 
fanns i Riksdagsordningen. En liten iakttagelse kan dock göras 
om att ordet ”riksdagsbeslut” är medvetet valt istället för ”riks-
dagens beslut”. I realiteten kan det ju aldrig bli fråga om att ut-
skotten följer upp och utvärderar alla de myriader beslut som 

                                                                               
32 Ibid., s 59. 
33 Grundlagsutredningen (SOU 2008:125), s 302.  
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man varit med om att bereda och fatta – det måste alltid handla 
om ett förhållandevis litet urval, ett urval som varje utskott slut-
ligen måste göra.34  

En summerande analys 

Som nästan alltid fanns idéerna alltså långt innan de omsattes i 
praxis. Tanken på att en av Riksdagens huvuduppgifter var att 
granska regering och förvaltning är riktigt gammal och på 
många sätt omsatt i praxis sedan länge, främst i anslutning till 
det regelverk som i konstitutionella termer kallas kontrollmak-
ten. Definitivt nyare var emellertid idén om att Riksdagens kon-
trollmakt kunde stärkas genom en sakorienterad uppföljning och 
utvärdering av riksdagsbesluten, och att främst de nya fackut-
skotten skulle ges ansvaret för att praktiskt åstadkomma detta. I 
märkligt färdig form finns emellertid just dessa tankar formule-
rade i Grundlagberedningens huvudbetänkande från 1972.  

Idéerna fanns alltså och upprepades då och då, men det dröj-
de ett par decennier innan de började ”frysas till en institution”.35 
Kring 1990 var det dock dags, och det är ganska klart varför det 
skedde då. I statsförvaltningen hade, som vi såg ovan, idéerna 
om uppföljning och utvärdering slagit igenom på bred front 
under 1980-talet. I slutet av decenniet hade de dessutom hunnit 
integreras i en bredare statlig styrningsfilosofi med mål och 
resultat i centrum. Det var när frågan om Riksdagens plats i den 
nya styrningsfilosofin – som alltså kraftigt underströk vikten av 
uppföljning och utvärdering och gjort detta slags verksamhet 
obligatorisk för alla statliga myndigheter – blev ett huvudtema 
för Riksdagsutredningen, som tankarna på en starkare kontroll-
makt genom utskottsbaserad uppföljning och utvärdering börja-
de anammas och omsättas i de konkreta reformer vi mött ovan.  

Med grundtankarna och grundmodellen på plats – dvs lika 
ansvar för samtliga utskott att följa upp och utvärdera vissa av 

                                                                               
34 Ibid.  
35 Metaforen är mig veterligt idéhistorikern Sven-Eric Liedmans. 
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sina beslut, assisterade av en ganska blygsam och gemensam 
”funktion” med huvudsakligen metodexpertis – följde sedan en 
stegvis och förhållandevis långsam expansion av verksamheten. 
Hur ska vi förstå denna kontinuitet i utvecklingen? Hur kunde 
exempelvis ”utskottscentreringen” bestå när man i så många 
andra länders parlament där man satsat på utvärdering, har lagt 
mycket mer av uppföljning och utvärdering i en särorganisation, 
mycket större än det som hos oss först kallades ”funktionen” och 
senare blev Riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat? 
Svaret måste, menar jag, sökas i hur själva utredningsprocessen 
organiserades. De med jämna mellanrum återkommande riks-
dagsutredningarna var på samma gång verkligt ambitiösa – till 
exempel närapå mönstergilla vad gäller kontinuerlig uppföljning 
och utvärdering… – och i hög grad involverande. Den sorts 
”experter”, som typiskt vill särorganisera och privilegiera sin 
expertis gavs inte en sådan ställning att de trängde ut ”praktiker-
na” (både politiker och tjänstemän). Inte ens den särskilda ut-
maning som bestod av den begreppsliga ihopkopplingen mellan 
uppföljning/utvärdering och forskning/framtid, som först lanse-
rades av 2002 års riksdagskommitté och sedan snarast förstärktes 
av den så kallade genomförandegruppen, bröt utredningsmodel-
lens kontinuitet. Den upplevda praktiska nyttan av uppföljning 
och utvärdering sattes hela tiden i främsta rummet. Bara konkret 
användning i utskottens beredningsarbete kunde enligt denna 
argumentation legitimera genomförandet av resurskrävande 
uppföljnings- och utvärderingsverksamhet.  

Utredningsprocessens ”maktpolitiska” karaktär gör det vidare 
begripligt varför det utvärderingsbegrepp som anammades och 
utvecklades fick en så ”generös” karaktär. ”Uppföljning och ut-
värdering” får i denna utvecklingsprocess typiskt beteckna en 
mycket bred uppsättning verksamheter, både med avseende på 
vad som är ”systematiska” metoder och vad tidsperspektivet 
(”genomförda eller pågående”) beträffar. Hävdvunna arbetsfor-
mer som exempelvis utfrågningar och seminarier betraktas och 
betecknas mycket ofta som led i utskottens uppföljnings- och 
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utvärderingsverksamhet, liksom t.ex. beställningar av allmänna 
och ”tidlösa” forskningsöversikter. När man läser utskottens 
verksamhetsberättelser är det ibland svårt att förstå vilken verk-
samhet som inte kan vara ett led i utskottets arbete med uppfölj-
ning och utvärdering.  

Men om utvecklingen kan beskrivas i termer av kontinuitet 
för den grundläggande modellen och göras begriplig med hjälp av 
drag i själva processen – särskilt ledamotsdominansen, så kan 
den också samtidigt karakteriseras i termer av betydande fortsatt 
variation mellan utskotten. Som framgått ovan och kommer att 
utvecklas i nästa avsnitt så har en stark variation mellan utskot-
ten präglat hela perioden och kännetecknar situationen än idag, 
om än inte i samma grad. Sammanfattningsvis kan vi tala om tre 
faser i termer av utskottens ”aktivitetsnivåer” (se nästa avsnitt för 
innebörden av detta begrepp). Under 90-talet fanns en liten 
minoritet högaktiva utskott, en majoritet lågaktiva, och dessut-
om ett fåtal inaktiva. Under 00-talet fanns fortfarande ett fåtal 
högaktiva, men också en ganska stor minoritet medelaktiva, och 
en minoritet lågaktiva – inget utskott kan nu betecknas som helt 
inaktivt. Under 10-talet, alltså det senaste halvdecenniet, kan vi 
tala om ett fåtal högaktiva, en större grupp medelaktiva, och ett 
fåtal lågaktiva.   

Varför bestod denna utskottsvariation mitt i all kontinuitet? 
Här, menar jag, spelade säkert den betydande skepsis, som 
många riksdagsmän och kanslitjänstemän har hyst mot ”den nya 
uppgiften”, och som illustrerats ovan, en avgörande roll. Även 
om den grundläggande modellen och dess legitimerande motiv 
har haft stöd av en majoritet ledamöter så har det hela tiden 
funnits en minoritet artikulerade skeptiker. I materialet hittar vi 
dem återkommande under de dryga tjugo år som har studerats. 
Särskilt framträder denna skepsis när politiker och tjänstemän 
ska förklara (eller rationalisera) bristen på aktivititet (egen 
och/eller andras) på området.  

Hur har denna skepsis sett ut? Vilka argument har skeptiker-
na torgfört? Jag ska här rekonstruera dessa, främst med hjälp av 
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en skrivelse som Arbestmarknadsutskottet (AU) tillställde Riks-
dagsstyrelsen i juni 2002. Skrivelsen var undertecknad av utskot-
tets presidium, med ordföranden, sedermera statsrådet Sven-
Erik Österberg (S) i spetsen.36  

En grundläggande samling argument hos skeptikerna handlar 
om att såväl riksdag som utskott är partipolitiska organisationer, 
som beslutar i aktuella frågor, frågor som därtill är mer eller 
mindre kontroversiella. Här några utdrag ur AU-skrivelsen på 
detta tema: 

En stor del av arbetsmarknadsutskottets beredningsområde av-
ser kontroversiella frågor med politiska positioner enligt en 
klassisk höger/vänsterskala. […] Traditionellt sett har fackut-
skotten i sin roll som beredningsorgan till riksdagen varit inrik-
tade på beslutsfattande. Den absoluta merparten av ärendena 
väcks utanför utskottet. Det politiska arbetet går i hög grad ut på 
att vinna så starkt stöd som möjligt för det egna partiets redan 
lagda förslag. Utskottsbetänkandena utmynnar i ett förslag till 
riksdagsbeslut efter vilket votering sker i kammaren. Detta präg-
lar sättet att arbeta i utskottet. Det är inte i första hand ett forum 
för kritiskt tillbakablickande. Politiken är framåtsyftande. Parti-
erna tävlar om att ha de bästa lösningarna på framtidens frågor.  

Dessa speciella förutsättningar för uppföljning och utvärdering i 
och av utskotten har tillskyndarna inte riktigt förstått:  

I samband med U&U (uppföljning och utvärdering) talas det 
ofta om ”utskottet” och att utskottet skall följa upp ”sina beslut” 
som om det var fråga om ett kollektivt, samfällt beslutsfattande. 
Verkligheten är dock att utskottet består av företrädare för sju 
partier och av sjutton ledamöter som i många fall formerar ma-
joritet och olika minoriteter. Detta innebär att partierna och de 
enskilda ledamöterna kan ha helt skilda utgångspunkter vid en 
senare U&U. 

                                                                               
36 Dnr. RD 2001/02:6650/1. Skrivelsen är bara fyra sidor lång så inga sidan-
givelser ges för citaten.  Jag vill tacka Lars Davidsson, statsvetarkollega och 
föredragande i AU för att han uppmärksammade mig på skrivelsen.  
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I arbetsmarknadsutskottet har strävan varit att finna konsensus 
om vilka ämnen som skulle vara lämpliga för U&U inom ut-
skottets ram. Detta innebär att mer kontroversiella frågor måste 
undvikas, vilket i sin tur kanske leder till att allmänt sett mer 
angelägna frågor får lämnas därhän. Skulle politiskt heta frågor 
utvärderas är risken överhängande att det blir majoritets- och 
minoritetskonflikter och politiska låsningar. 

Även mindre kontroversiella frågor kan dock innebära sina 
problem om U&U skall vara ledamotsstyrt. Ledamöternas olika 
politiska utgångspunkter kan t.ex. leda till icke önskvärda av-
gränsningar i angreppssätt m.m.   

Sammantaget anses alltså utskotten föga lämpliga för en mer 
omfattande ledamotsstyrd uppföljnings- och utvärderingsverk-
samhet, och AU-presidiet menar att ”…dessa tankar och idéer 
inte har den nödvändiga förankringen hos ledamöterna i ge-
men.” Bättre då att utskotten avsätter alltid knappa resurser till 
att följa den uppföljning och utvärdering som produceras i an-
dra, mer lämpliga miljöer. Riksdagen kan här också vara pådri-
vande för att få till stånd sådan verksamhet.  

I det offentliga utredningsväsendet finns ofta den önskvärda 
självständigheten och kompetensen. Utredningen kan samtidigt 
vara både tillbakablickande och framtidsinriktad. Politiska lås-
ningar undviks lättare än i utskottsarbetet.  

Vid sidan av det offentliga parlamentariska utredningsväsendet 
bör ökad uppmärksamhet ges åt det U&U som bedrivs av myn-
digheter och inom forskningen. Av en rad skäl måste tyngd-
punkten i U&U ligga där.  

Arbetsmarknadsutskottet har under hela den här studerade 
tidsperioden hört till de utskott som varit minst aktiva på områ-
det uppföljning och utvärdering. Vad som är hönan och vad som 
är ägget i sammanhanget kan knappast enkelt fastslås. En skep-
tisk hållning leder till låg aktivitet, och en låg aktivitet måste 
legitimeras genom argumentation i en situation där utskotten 
möter starka förväntningar om att vara aktiva. Denna ”växelver-
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kan” får stöd i den enkätstudie som nämndes ovan, och där man 
fann att aktiva utskott hade fler förespråkare för mer ”U&U” än  
inaktiva utskott.   

Sammanfattningsvis har vi nu sett hur Riksdagens traditio-
nella uppgift att granska vad som händer med dess beslut har 
vidgats i flera avseenden sedan omkring 1990. Från en klar do-
minans för ett kontrollmotiv spelar nu kunskapsmotivet en minst 
lika stor roll. En stark inriktning mot proceduriellt ansvar har 
kompletterats av en ökad betoning av resultatbaserat ansvarsta-
gande för de aktörer vars uppgift är att genomföra Riksdagens 
beslut. Vi har också sett hur Riksdagen i sin hantering och legi-
timering av ”den nya uppgiften” haft en stark tendens att använ-
da ett generöst utvärderingsbegrepp, där ”uppföljning och ut-
värdering” kommit att omfatta en påfallande bred uppsättning 
aktiviteter, med stor variation med avseende på både metoder 
och tidsperspektiv. Slutligen har vi kunnat konstatera att det hela 
tiden har funnits en betydande skepsis bland ledamöter och tjän-
stemän om det kloka i utvecklingen, en skepsis som åtminstone 
till en del kan förklara den stora variation i ambitioner och prax-
is som vi sett mellan utskotten.   
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Utskotten: En jämförande analys 

Det är rimligt att säga att Riksdagen idag37 lever upp till påbudet i 
RF4:8 att följa upp och utvärdera riksdagsbeslut, även om man 
naturligtvis alltid kan göra mycket mer och göra det bättre.38 Alla 
utskott gör nu något – inget utskott är praktiskt taget helt pas-
sivt, vilket var fallet under de första åren med ”den nya uppgif-
ten”. Men fortfarande gäller att variationen är stor mellan ut-
skotten vad gäller aktiviteter inom området. Dessa fortsatt stora 
skillnader mellan utskotten – som inte kan anses som legitima i 
vare sig det formella regelverket eller enligt dominerande nor-
mer med avseende på uppföljning och utvärdering i Riksdagen 
som helhet – har inspirerat mig till den komparativt upplagda 
analysen i detta avsnitt. Analysen bär också drag av en studie jag 
gjorde för snart trettio år sedan. Där beskrevs skillnader hos nio 
olika statliga myndigheter med avseende på utvärderingars ”in-
stitutionaliseringsgrad”, och där sökte jag förklara den variation 
jag funnit med hjälp av ett stort antal faktorer.39  

Men här gäller det alltså en analys av variationerna mellan 
Riksdagens femton utskott. För det första ställs givetvis den 
grundläggande deskriptiva frågan: Vilka aktivitetsnivåer känne-
tecknar de olika utskotten? Frågan besvaras i det första delavsnit-
                                                                               
37 När det i detta avsnitt talas om ”idag”, ”nu” o dyl., avses oftast riksdagsåret 
2013/14 – någon gång inbegrips hela mandatperioden 2010/11-2013/14. 
Vad som hänt och händer med uppföljning och utvärdering i den nya Riks-
dagen, vald den 14 september 2014, har inte studerats grundligt här, även 
om en och annan iakttagelse görs.   
38 För Riksdagens egen presentation, se broschyren Utskottens uppföljning 
och utvärdering – en grundlagsreglerad uppgift (2014; en tidigare version av 
broschyren gavs ut år 2011).  
39 Rune Premfors, Utvärderingsverksamhet på central förvaltningsnivå (1987).  
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tet nedan. Den andra frågan gäller orsaker till skillnaderna: Var-
för förekommer dessa stora variationer mellan utskotten? Frågan 
besvaras – så gott det låter sig göras – i det andra delavsnittet.  

Utskottens aktivitetsnivåer 

De femton utskotten har alltså ett identiskt grundläggande upp-
drag, sedan 2010 därtill grundlagsfäst, att följa upp och utvärdera 
riksdagsbeslut inom utskottets ämnesområde – och ändå varierar 
deras aktivitetsnivåer i hög grad. I det här delavsnittet ska jag 
översiktligt beskriva hur skillnaderna ser ut. Jag har i redovisning-
en försökt bespara läsaren det överflöd av detaljerade deskriptiva 
fakta om utskottens verksamhet som analysen bygger på.40 

Utskotten har delats in i tre olika aktivitetsnivåer – hög, mel-
lan och låg. Vad avses med ”aktivitetsnivåer” i detta samman-
hang? Jag måste genast medge att precisionen i detta begrepp 
inte är så imponerande. ”Uppföljning och utvärdering” är – som 
torde ha framgått ovan – komplexa fenomen, inklusive och inte 
minst som en form av praxis i Riksdagen, och varje strävan efter 
stor precision i begrepp och mått stöter på stora svårigheter. Jag 
har övervägt de flesta möjligheter att ”räkna bönor” som ges i 
materialet, men funnit att alla sådana mått har stora svagheter 
och leder till missvisande beskrivningar.  

Ta till exempel ett mått som avser antalet skrifter i Riksda-
gens publikationsserie (URD/RFR). I analysen har jag gjort en 
enkel tudelning av rapporter som handlar om uppföljning och 
utvärdering och dem som inte gör det. Men precisionen i den 
gjorda klassificeringen är knappast helt tillfredsställande. Många 
skrifter har helt enkelt ”blandat” innehåll – och hur ska man då 
klassificera sådana ”kompotter”? I praktiken har det handlat om 
att sortera efter ”bedömd huvudinriktning”. Eller ta den viktiga 
frågan om särorganisering inom utskotten. Medan några få ut-
skott kontinuerligt haft en särskild uppföljnings- och utvärde-

                                                                               
40 Den läsare som önskar mer detaljer av detta slag, kan hänvända sig direkt 
till förf.  
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ringsgrupp, har andra valt ad hoc-grupper i anslutning till (of-
tast) större tematiska utvärderingar. Jag har valt att se den förra 
organiseringen som tecken på ”hög aktivitetsnivå”, och den 
andra som ett aktivitetsmått på ”mellannivå” – men det är knap-
past helt givet att formen återspeglar verkliga aktiviteter och 
engagemang. Eller, slutligen, ta frågan om anlitande av externa 
experter för ett uppföljnings- och utvärderingsprojekt. Jag har 
typiskt bedömt det enligt måttstocken ”ju mer desto bättre”, men 
återigen kan detta i vissa fall vara tecken på något annat – ja, 
kanske motsatsen: att anlita extern expertis kan vara ett bekvämt 
sätt att fullgöra sina plikter utan annan aktivitet än den distanse-
rade beställarens/mottagarens, alltså långt ifrån det ideal som 
predikats länge om att uppföljning och utvärdering bör vara en 
starkt integrerad del av utskottens reguljära beredningsarbete. 

Kort sagt, istället för att klassificera utskotten uteslutande 
med hjälp av precisa mått – en exercis som alltså riskerar att slå 
knut på sig själv – så har jag använt mitt samlade, ”informerade 
omdöme” för att åstadkomma följande indelning i tre aktivitets-
nivåer:   
 
Aktivitetsnivå  Utskott 

 

Hög  Miljö- och Jordbruksutskottet (MJU) 
  Kultursutskottet (KrU)  
  Trafikutskottet (TU) 

 

Mellan   Konstitutionsutskottet (KU) 
  Utbildningsutskottet (UbU) 
  Finansutskottet (FiU) 
  Skattesutskottet (SkU) 
  Justitieutskottet (JuU) 
  Näringsutskottet (NU) 
  Utrikesutskottet (UU) 
  Socialutskottet (SoU) 

 

Låg  Socialförsäkringsutskottet (SfU) 
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  Civilutskottet (CU) 
  Arbetsmarknadsutskottet (AU) 
  Försvarsutskottet (FöU) 

Som vi ser har tre utskott bedömts som högaktiva: MJU, KrU 
och TU. Nedan ges korta porträtt av dessa i syfte att ge en sam-
lad (och sammansatt) bild av hur dessa ”drivande” eller ”ledan-
de” utskott har organiserat och bedriver sin ganska omfattande 
uppföljnings- och utvärderingsverksamhet. Efter dessa beskriv-
ningar av de mest aktiva utskotten har jag valt att i löpande text 
bara fokusera några ytterligare utskott, två bland de mellanakti-
va: KU och FiU, samt de fyra lågaktiva: CU, FöU, AU och SfU.  

De högaktiva utskotten 

Det råder knappast någon tvekan om vilket utskott som betrak-
tas som, och väl är, det mest aktiva inom området uppföljning 
och utvärdering: Miljö- och jordbruksutskottet. MJU har ända 
sedan riksdagsåret 2002/03 med stor entusiasm och konsekvens 
ägnat sig åt uppföljning och utvärdering. I början av varje man-
datperiod har man tillsatt en särskild grupp för uppföljning och 
utvärdering, med representanter från varje parti. Flera politiker i 
utskottet har varit entusiastiska pådrivare, både inom utskottet 
och utanför. Särskilt drivande har Irene Oskarsson (KD) varit 
under lång tid, utifrån sin position i utskottspresidiet och som 
ordförande i den särskilda uppföljnings- och utvärderingsgrup-
pen. Irene Oskarsson blev inte omvald i senaste riksdagsvalet, 
men har efterträtts som ordförande av Jens Holm (V), en annan 
stor entusiast.  

MJU har hela tiden arbetat brett, med både löpande och te-
matiska projekt. Inom båda dessa genrer har man arbetat nära 
tjänstemannaexpertisen i ”funktionen” – alltså det nuvarande ut-
värderings- och forskningssekretariatet. De löpande projekten 
har mestadels drivits som återkommande uppföljningar av ut-
skottets huvudsakliga utgiftsområden i statsbudgeten, UO 20 
(Allmän miljö- och naturvård) och UO 23 (Areella näringar, 
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landsbygd och livsmedel), uppföljningar som tidvis inneburit 
intensiva dialoger med de relevanta delarna av Regeringskansliet. 
Ett tematiskt projekt som initierades under 2011 nämns ofta som 
något av en förebild inom området. Det var en studie av statens 
insatser för biologisk mångfald i rinnande vatten. Det ambitiösa 
projektet lyckades samla tvärpolitiskt stöd i utskottet på ett om-
råde som regeringen/Regeringskansliet ansågs ha försummat. 
Det ledde också till tillsättandet av en statlig utredning.41 För att 
ge en inblick i hur arbetet kan gå till, citerar jag ur inledningen 
till huvudrapporten:  

Uppföljningen har genomförts av miljö- och jordbruksutskot-
tets uppföljnings- och utvärderingsgrupp. Underlagen har tagits 
fram av utvärderaren Christer Åström vid utvärderings- och 
forskningsfunktionen vid riksdagens utredningstjänst i samar-
bete med uppföljnings- och utvärderingsgruppens sekreterare, 
föredraganden Lena Sandström vid miljö- och jordbruksutskot-
tets kansli.     

Här nämns inte att man anlitat riksdagsextern expertis, något 
som annars är ganska vanligt i uppföljningar och utvärderingar i 
alla utskott, inklusive MJU. Andra teman som MJU har följt upp 
under senare år har handlat om statliga insatser för ekologisk 
produktion, småskalig livsmedelsproduktion, havsmiljön, håll-
bara städer och senast, lokala åtgärder mot övergödning – ett 
projekt som helt nyligen resulterat i en ambitiös slutrapport.42 

Kulturutskottet (KrU) blev lite senare än MJU ett högaktivt 
utskott. Successivt under mandatperioden 2006/07-2009/10 ini-
tierades både löpande och tematiska utvärderingar. De senare 
fick tidigt en tämligen entydig inriktning mot de s.k. tillgänglig-
hetsfrågorna, och detta har fortsatt att vara ett huvudtema, även 
vad gäller de löpande uppföljningarna inom utskottets utgifts-

                                                                               
41 2011/12:RFR1 Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft – en 
uppföljning.  Även intervju med Lena Sandström.  
42 2014/15:RFR1 Stöd till lokala åtgärder mot övergödning – en uppföljning. 
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område (UO 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid).43 Den 
stora tematiska studien av tillgänglighetsfrågorna avrapportera-
des under 2014.44 Andra tematiska uppföljningar/utvärderingar 
som KrU genomfört har handlat om övergången till digitala 
talböcker, pensionsvillkoren inom scenkonstområdet, statens 
bidrag till Teater-, Dans- respektive Musikalliansen, samt ut-
vecklingen av e-böcker. Under de två senaste hela mandatperio-
derna har KrU haft en mycket aktiv uppföljnings- och utvärde-
ringsgrupp, med representanter för alla partier. Än mer än MJU 
har man annars varit beroende av utvärderings- och forsknings-
sekretariatet för att genomföra sina projekt – någon egen utvär-
deringsexpertis har inte funnits i KrU:s kansli.  

Trafikutskottet (TU) har här också placerats i den högsta akti-
vitetskategorin, men utskottet har varit mindre aktivt än både 
MJU och KrU. Under hela mandatperioden 2010/11-2013/14 har 
man haft en särskild uppföljningsgrupp med samtliga partier 
representerade. Till skillnad från flertalet andra utskott så har TU 
också haft en särskild grupp för forsknings- och framtidsfrågor – 
utskottet framstår över huvud taget som särskilt intresserat av den 
framtida utvecklingen av de olika trafikslagen, särskilt flyget.45   

Liksom MJU har TU egen utvärderingsexpertis i utskotts-
kansliet, en tjänsteman som var en av pionjärerna när ”utvärde-
ringsfunktionen” inrättades år 2002, men som senare blivit före-
dragande i Trafikutskottets kansli. TU har vidare, liksom MJU, 
genomfört ett uppföljningsprojekt som antagit lätt mytiska pro-
portioner i de interna diskussionerna om uppföljning och utvär-
dering i Riksdagen. Det var ett projekt som handlade om den s.k. 
pumplagen – en kontroversiell lag som tvingade i princip alla 
bensinmackar i landet att erbjuda kunderna förnybart bränsle. 
Uppmärksamheten kring uppföljningen har säkert haft med just 

                                                                               
43 2013/14:RFR2 Uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgifts-
område 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.   
44 2013/14:RFR20 För, med och av – en uppföljning av tillgänglighet inom 
kulturen.  
45 2013/14:RFR16 Framtidens flyg.   
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detta att göra – att ett utskott vågade sig på att ställa enkla, ”folk-
liga” frågor kring ett kontroversiellt ämne.46 Andra teman som 
TU följt upp och utvärderat har handlat om transportinsatser 
under stormen Gudrun, tillsynen av yrkesmässig godstrafik, 
transportsystemets tillgänglighet för personer med funktions-
nedsättning, och senast, sjöfartsnäringens konkurrenskraft.47 TU 
ägnar sig förstås också åt löpande uppföljning, med särskild 
inriktning på regeringens resultatredovisning i budgetproposi-
tionen (UO 22 Kommunikationer).  

Mellanaktiva utskott 

Denna mellankategori har (typiskt nog vid övningar av det här 
slaget) blivit den största, där jag placerat hela åtta utskott, dvs. 
mer än hälften av 15. Gemensamt för samtliga är förstås att de 
bedömts som mindre aktiva än MJU, KrU och TU och mer akti-
va än de fyra lågaktiva utskotten. Samtidigt innehåller denna 
stora mellangrupp betydande variationer, och då inte bara de 
variationer med avseende på aktivitetsaspekter som har ingått i 
det sammansatta begreppet aktivitetsnivå. När jag valt att i detta 
delavsnitt lite närmare beskriva de två utskotten KU och FiU så 
har en viktig bevekelsegrund varit just den att de på olika sätt 
utmanar en enkel rangordning av utskotten. Företrädare för 
båda två kan (med olika och intressanta argument) hävda att de 
faktiskt är mycket aktiva på området uppföljning och utvärde-
ring, fast inte riktigt på det sätt som ”grundmodellen” anger.  

Konstitutionsutskottet (KU) är således vid en första anblick 
inte särskilt aktivt på området. Man har med ganska långa mel-
lanrum initierat några projekt, som kan kategoriseras som upp-
följning eller utvärdering av egna beslut. Exempel är studier av 
det kommunala partistödet, frågeinstitutet i Riksdagen och 2010 
                                                                               
46 2009/10:RFR7 Pumplagen. Uppföljning av lagen om skyldighet att tillhan-
dahålla förnybara drivmedel. Intervju med Mattias Revelius och Cecilia 
Forsberg.  
47 Se Sjöfartsnäringen och dess konkurrenskraft – en förstudie. Huvudstudien 
pågår och beräknas vara klar under 2015.  
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års val. Under den senaste hela mandatperioden bidrog man 
med bara en enda rapport i RFR-serien som kan klassificeras 
som uppföljning/utvärdering.48 Konstitutionsutskottet har som 
flertalet andra utskott arbetat med särskilda uppföljningsgrup-
per, men granskar man dessa närmare så handlar det inte om 
”permanenta” sådana för hela mandatperioder, utan de är sna-
rast ad hoc-grupper kopplade till särskilda projekt. Detta är 
ganska annorlunda jämfört med de högaktiva (och några andra 
mellanaktiva) utskott där de särskilda uppföljningsgrupperna 
varit starkt pådrivande i arbetet, inte minst vad gäller initiering-
en av nya projekt.   

Samtidigt finns ett annat i detta sammanhang beaktansvärt 
perspektiv på just KU:s aktiviteter – utskottets nyckelroll i 
granskningen av ”rikets styrelse och förvaltning”. Denna uppgift 
utgör en mycket stor del av utskottets arbete. Under riksdagsåret 
är det först den så kallade höstgranskningen, som inriktas på 
regeringens och Regeringskansliets berednings- och beslutsruti-
ner ur ett konstitutionellt perspektiv. Under våren domineras 
sedan arbetet av KU-anmälningarna och utarbetandet av det så 
kallade dechargebetänkandet. KU har vidare, utöver sin egen 
granskningsverksamhet, även en roll som ett slags ”meta-aktör” 
på kontrollmaktens område. Inslag i detta är ansvaret för JO:s 
verksamhet, och för de andra konstitutionella kontrollinstru-
menten som frågeinstitut och misstroendeförklaring. Dock har 
KU inte alls haft en motsvarande roll med avseende på utveck-
lingen av ”den nya uppgiften” uppföljning och utvärdering.49 KU 
har i mycket liten grad använt utvärderings- och forskningssek-
retariatet. Detta återspeglar säkert till en del det faktum att ut-
skottet inte i särskilt hög grad har initierat typiska utvärderings-
projekt, men till en del handlar det också om att KU har det 
största kansliet av alla de femton utskotten, och att där funnits 
inte så få forskarutbildade tjänstemän, särskilt statsvetare.  

                                                                               
48 Den i och för sig mycket ambitiösa och omfattande studien 2011/12:RFR6 
Frågeinstitutet som kontrollinstrument: En utvärdering.  
49 Intervju med Peder Nielsen. 
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Finansutskottets verksamhet präglas starkt av inriktningen på 
regelbundet återkommande utvärderingsinsatser på två bestäm-
da områden, penningpolitiken och statsskuldspolitiken. Stats-
skuldspolitiken följs upp vartannat år och penningpolitiken följs 
upp tre gånger per år, främst genom en utfrågning av Riksban-
kens ledning, men därutöver och inte minst också genom en 
ambitiös utvärdering vid ett tillfälle per mandatperiod, en utvär-
dering som involverar erkänd internationell expertis.50 FiU 
genomför också enstaka uppföljningar inriktade på enskilda 
reformsbeslut eller organisationer. Sådana har exempelvis gällt 
Exportkreditnämnden, Finansinspektionens roll i finanskrisen 
och jobbskatteavdraget. Utskottet har ingen ”permanent” grupp 
för uppföljning och utvärdering, och utnyttjar inte utvärderings- 
och forskningssekretariatet. Liksom KU hänvisar man till den 
egna expertisen i utskottets kansli (som är det näst största med 
9,5 årsarbetskrafter), och till möjligheten att utnyttja utomståen-
de experter.51 Slutligen bör nämnas att också FiU kan sägas vara 
ett slags meta-aktör i förhållande till en särskild del av Riksda-
gens granskningsverksamhet – detta i form av ett delaansvar för 
Riksrevisionen, det högsta statliga revisionsorganet som ju sedan 
ett drygt decennium är underställt Riksdagen.52 

De sex övriga utskotten i mellankategorin – UbU, SkU, JuU, 
UU, NU och SoU – har förstås också ibland intressanta ”egenhe-
ter”, men på det hela taget framstår dessa ”normala fackutskott” 
som mer till sin organisering och inriktning jämförbara med de 
tre högaktiva utskotten – fast på en lägre aktivitetsnivå: färre och 
ofta mindre projekt, färre publikationer, mindre aktiva och dri-
vande särorganisationer inom utskotten, lägre utnyttjande av 
både riksdagsintern och extern utvärderingsexpertis, etc. Bland 
”avvikelserna” från denna generaliserande beskrivning kan 
                                                                               
50 Se exempelvis 2006/07:RFR1 En utvärdering av den svenska penningpoliti-
ken 1995–2005 och 2010/11:RFR5 Utvärdering av riksbankens penningpolitik 
och arbete med finansiell stabilitet 2005–2010. 
51 Intervju med Ingvar Mattson.  
52 Ingvar Mattson, Kommer den statliga revisionen till de folkvaldas nytta? 
(2014).  
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nämnas Utbildningsutskottets höga aktivitet under den senaste 
mandatperioden, som bland annat återspeglas i många rapporter 
i RFR-serien, och i det faktum att man för första gången skapat 
en särskild uppföljningsgrupp. Men vid närmare påseende hand-
lar det faktiskt närapå enbart om ett enda stort projekt, en utvär-
dering av två högskolereformer, som utförs av en grupp danska 
forskare och som har försetts med en referensgrupp av ledamö-
ter och tjänstemän från beställaren UbU.53 I övrigt framstår ut-
skottet som bara måttligt aktivt.  

De lågaktiva utskotten 

Under många år fanns det åtskilliga utskott som knappast alls 
engagerade sig på området uppföljning och utvärdering. Ibland 
skedde det säkert, som i fallet AU (se ovan) mot bakgrund av en 
uttalad skepsis inför ”den nya uppgiften”. I andra fall kan det ha 
handlat om oförmåga att få till stånd en verksamhet – kanske på 
grund av ansvarsområdets karaktär. Man kan dock föreställa sig 
att det blivit allt svårare för utskotten att vara, eller framstå som, 
helt inaktiva – något måste man göra. De fyra utskott – SfU, CU, 
AU och FöU – som här har klassificerats som lågaktiva gör abso-
lut något, men inte mycket.  

Civilutskottet har i nuvarande form bara funnits i två man-
datperioder. Ansvarsområdet är heterogent och består av ett 
antal lagstiftningsområden och därutöver främst bostadspoliti-
ken. Ett fåtal uppföljningsinitiativ har tagits, bland annat röran-
de barnförsäkringar och senast regler för hyressättning. Arbetet 
har till en del utförts av utvärderare från utvärderings- och 
forskningssekretariatet. En rapport i RFR-serien publicerades 
under den senaste valperioden – denna avrapporterade det 
nämnda barnförsäkringsprojektet.54 Då hade man också en 
mindre uppföljningsgrupp, som bestod av tre utskottsledamöter, 

                                                                               
53 2013/14:RFR2 och 22 Autonomi och kvalitet – ett uppföljningsprojekt om 
implementering och effekter i Sverige. Intervju med Cecilia Nordling.  
54 2012/13:RFR6  Kontrakteringsplikt vid tecknandet av barnförsäkringar. 
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som sammanträdde ”en gång per termin” för att diskutera pro-
jektuppslag.55  

Försvarsutskottet hör också till de lågaktiva utskotten. Ett tag 
såg det ut att bli annorlunda när FöU i ett par omgångar56 för-
sökte sig på att göra breda utvärderingar av de återkommande 
stora försvarsbesluten, grundbulten i svensk försvarsplanering. 
Men efter andra försöket upphörde dessa utvärderingar, sanno-
likt på grund av områdets politiska laddning och dess maktpoli-
tiska struktur.57 FöU har i övrigt varit föga aktivt med få initiativ, 
ingen rapport i RFR-serien sedan 2007/08, och ingen särskild 
utvärderingsgrupp. I FöU påpekar man att man istället har en 
stark tradition att följa upp med andra medel enligt följande citat 
från utskottets verksamhetsberättelse för 2013/14:58 

På motsvarande sätt som under tidigare år har utskottet under 
riksmötet fortsatt sitt arbete inom uppföljning och utvärdering 
genom att följa upp riksdagens beslut genom betänkandearbete, 
resor, besök och föredragningar.  

De båda övriga lågaktiva utskotten, Arbetsmarknadsutskottet och 
Socialförsäkringsutskottet, har också svårt att redovisa relevanta, 
konkreta aktiviteter av någon omfattning i sina verksamhetsbe-
rättelser. AU slår ihop sina redogörelser för uppföljning/ut-
värdering och forskning/framtid och ägnar halva utrymmet åt ett 
projekt i den senare genren (om förutsättningar för ett längre 
arbetsliv). Vad gäller uppföljning och utvärdering beskriver man 
vad Institutet för utvärdering av arbetsmarknads- och utbild-
ningspolitik (IFAU) gör, och tillägger lakoniskt: ”Utskottet följer 
IFAU:s verksamhet”.59 SfU berättar också att man bjudit in sin 
                                                                               
55 Intervju med Monica Hall och Anders Löfgren.  
56 2003/04:URD1  Försvarsmaktens utbildning, förbandsutveckling, förbands-
omsättning, beredskap och operativ förmåga – utvärdering av försvarsbeslu-
ten 2000 och 2001,  och 2007/08:RFR6 Utvärdering av 2004 års försvarspoli-
tiska beslut. 
57 Intervju med Peder Nielsen. 
58 Se VB FöU 2013/14. 
59 VB AU 2013/14. 



 
 

R U N E  P R E M F O R S  

 42 

relevanta utvärderingsorganisation, Inspektionen för socialför-
säkringen (ISF), till utskottet. Men man kan också redovisa att 
man låtit utvärderings- och forskningssekretariatet genomföra 
en förstudie av Finsam (finansiell samordning för rehabilitering 
med samordningsförbund), och nu beslutat genomföra en full-
skalig utvärdering, och att man tillsatt en uppföljningsgrupp för 
studien.60  

Hur ska vi förstå och förklara variationen mellan utskotten? 

I min uppsats i Statsvetenskaplig tidskrift med den föga upphet-
sande titeln ”Utvärderingsverksamhet på central förvaltningsni-
vå”, försökte jag förklara variationer i nio olika centrala förvalt-
ningsmyndigheters utvärderingsverksamhet.61 Med utgångspunkt 
i den dåvarande ganska magra och explorativa litteraturen – 
andras och egna bidrag – försökte jag pröva förklaringskraften 
hos hela nio olika faktorer. Så här kan dessa förklaringsfaktorer 
sammanfattas:  
 
Förklaringsfaktor Tesen 
Det formella mandatet Benägenheten att utvärdera62 antas 

variera med betoningen av uppgif-
ten i myndigheternas olika styrdo-
kument. 

Teknologi Benägenheten att utvärdera antas 
variera med styr- och produktions-
instrumenten (”teknologin”) inom 
myndighetsområdet. 

                                                                               
60 VB SfU 2013/14. 
61 Rune Premfors, Utvärderingsverksamhet på central förvaltningsnivå (1987), 
s 257-272.  
62 Det som här kallas ”benägenheten att utvärdera” – den beroende variabeln 
om man så vill – benämns i myndighetsuppsatsen utvärderingsverksamhe-
tens ”institutionaliseringsgrad”, ett mått sammansatt av tre olika aspekter av 
utvärdering – omfattning, särorganisering och förekomsten av avancerad 
metoddiskussion. Se ibid., s 265.  
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Organisation Benägenheten att utvärdera antas 
variera med kompetens- och arbets-
fördelning (”organisation”) inom 
myndighetsområdet, särskilt den 
centrala myndighetens ställning och 
graden av decentralisering i förvalt-
ningsstrukturen. 

Förändring Benägenheten att utvärdera antas 
variera med omfattningen och tak-
ten i reformer och andra föränd-
ringar inom myndighetsområdet. 

Ekonomisk betydelse Benägenheten att utvärdera antas 
variera med myndighetsområdets 
ekonomiska omslutning. 

Konfliktnivå Benägenheten att utvärdera antas 
variera med konfliktnivån inom 
myndighetsområdet. 

Utvärderingsforskning Benägenheten att utvärdera antas 
variera med förekomsten av utvär-
derande forskning inom för myn-
digheten relevanta områden. 

Rörliga resurser Benägenheten att utvärdera antas 
variera med förekomsten av egna 
resurser som myndigheten dispo-
nerar för sådana insatser, särskilt 
FoU-medel. 

Sektorns utvärderings-
verksamhet 

Benägenheten att utvärdera antas 
variera med förekomsten av andra 
(konkurrerande eller kompletteran-
de) miljöer för utvärdering inom 
myndighetsområdet. 
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De tentativa slutsatserna av denna komplexa och explorativa 
analys sammanfattades i följande tablå:63 
 

Förklaringsfaktor  Förklaringskraft 
Det formella mandatet stor 
Teknologi (tämligen stor) 
Organisation tämligen stor 
Förändring tämligen stor 
Ekonomisk omslutning liten  
Konfliktnivå (liten) 
Utvärderingsforskning tämligen stor 
Rörliga resurser stor 
Sektorns utvärderingsverksamhet stor 

I lite mindre schematiska termer sammanfattades resultaten med 
följande formuleringar: 

Institutionaliseringen av utvärderingsverksamhet inom en myn-
dighet förefaller gynnas av (dvs blir omfattande, organiserad i 
särskilda former och omges av en kvalificerad diskussion) om 
myndighetens formella mandat är tydligt, rörliga resurser finns 
inom myndigheten och myndigheten har en stark ställning 
inom sin sektor. Existensen av en decentraliserad, ”bottentung” 
organisation med många produktionsenheter verkar också sti-
mulerande – om än inte i samma grad – liksom förändringar i 
decentraliserande riktning och förekomst av forskningstraditio-
ner med relevans för myndighetens ansvarsområde. Myndig-
hetsområdets ekonomiska omslutning har troligen ingen eller li-
ten betydelse. Huruvida en viss kombination av ”teknologier” 
eller en allmänt hög konfliktnivå stimulerar institutionalisering 
av utvärderingsverksamhet är högst osäkert.  

                                                                               
63 Ibid., s 271 (Tablå 9). Parentestecknen i tablån används för att markera att 
omdömet bygger på ett mycket litet empiriskt material.  
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Man kan förstås fråga sig hur relevant denna snart trettio år 
gamla analys av centrala myndigheters utvärderingsverksamhet 
är för den föreliggande uppgiften i detta delavsnitt, dvs att förstå 
och förklara variationer mellan riksdagsutskotten i dag med avse-
ende på uppföljning och utvärdering. Här har jag, kan man säga, 
använt den tidigare myndighetsanalysens förklaringsfaktorer som 
ett slags checklista när jag funderat kring vilka omständigheter 
som kan begripliggöra skillnaderna mellan utskotten. Som vi ska 
se i den följande analysen tycks somliga av de tidigare uppslagen 
ha en viss bäring, medan andra knappast har det. Jag kommer 
också hävda nedan att några faktorer som inte fanns med i myn-
dighetsanalysen bör tas med och prövas i utskottsanalysen.  

Som vi sett ovan hade variationerna i det formella mandatet 
en stor betydelse för myndigheternas olika benägenhet att utvär-
dera. Även om det redan på 1980-talet på ett generellt plan för-
väntades att alla förvaltningsmyndigheter skulle rapportera och 
värdera uppnådda resultat i sin verksamhet så var statsmakternas 
krav som de uttrycktes genom lagstiftning, instruktioner, re-
gleringsbrev m.m. mycket varierande. Vad gäller Riksdagens 
utskott finns som vi har sett ingen sådan varierad kravbild – alla 
utskott förväntas i lika grad ägna sig åt uppföljning och utvärde-
ring av egna beslut. Denna första förklaringsfaktor kan vi alltså i 
sammanhanget avföra från analysen. 

Den andra förklaringsfaktorn i myndighetsanalysen, varia-
tioner i vad som benämns teknologi, lämnas också åt sidan här. 
Den var svårhanterad i myndighetsanalysen och är inte lättare 
nu.64 Även förklaringsfaktorn organisation är besvärlig, särskilt i 
den begreppsbestämning som gjordes i myndighetsanalysen. Där 
diskuterades framförallt myndighetens position inom sin sektor 
och förekomsten av en decentraliserad förvaltningsstruktur – två 
ganska olika organiseringsvariabler. Den förra aspekten kan 
knappast alls ses som relevant i utskottsanalysen, medan den se-

                                                                               
64 Ibid., s 266. De iakttagelser som gjordes var att ”kampanjer”, ”utbildning” 
och ”bidrag” verkar vara ”teknologier”, som stimulerar utvärderingar i sär-
skilt hög grad.  
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nare nog i och för sig får anses ha en viss bäring. De olika utskot-
tens ansvarsområden varierar onekligen med avseende på i vil-
ken utsträckning det finns decentraliserade förvaltningsstruktu-
rer som inbjuder till jämförande analyser av utvärderande slag. I 
myndighetsanalysen var det dock lättare att få grepp om varia-
tionen i denna förklaringsfaktor, medan knappast något utskotts-
område tycks sakna denna typ av decentraliserade ”utvärde-
ringsobjekt” – som kan vara primärkommuner, landsting, läns-
styrelser, ambassader, skolor, bidragsmottagare, företag, för att 
bara lista några av de vanligaste. Min preliminära slutsats här är 
att denna faktor (här bestämd som decentraliserad förvaltnings-
struktur) inte hjälper oss att förklara variationen i aktivitetsnivå-
er hos riksdagsutskotten.   

Förklaringsfaktorn förändring inkluderade i myndighetsana-
lysen både reformer och andra typer av betydande förändringar 
inom ett förvaltningsområde. Sådana förändringar ansågs ge ett 
tämligen stort bidrag till förklaringen av den varierande benä-
genheten hos myndigheter att utvärdera (även om besvärande 
undantag fanns, särskilt Statens invandrarverk). Ett preliminärt 
försök att här koppla större reformer eller andra förändringar 
inom de olika utskottsområdena till den variation i aktivitetsnivå 
som fastställdes ovan, ger knappast något märkbart samband. 
Om vi jämför hög aktivitet (MJU, KrU och TU) med låg (SfU, 
CU, AU och FöU) så observerar vi knappast några större föränd-
ringar på de förra utskottsområdena än på de senare.  

Förklaringsfaktorn ekonomisk betydelse, mätt som de nio cen-
trala myndigheternas budgetomslutning, bidrog knappast alls till 
att förklara variationerna i deras benägenhet att utvärdera. Sam-
ma gäller i utskottsanalysen, om vi ser till omslutningen på de 
olika utgiftsområden (OU) som utskotten ansvarar för. Inte 
heller faktorn konfliktnivå ansågs kunna bidra till förklaringen 
av myndighetsvariationerna, men där handlade det framförallt 
om svårigheterna att få grepp om denna ofta lanserade tes. Intui-
tivt är det ju rimligt att anta att utvärderingar (som annan aukto-
ritativ kunskap) kan och ofta brukar utnyttjas som ”politisk 
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ammunition”. Men i myndighetsanalysen fanns föga evidens för 
att detta skulle förklara benägenheten att utvärdera. I utskotts-
materialet finns däremot rikligt med indikationer på att ideolo-
giska och partipolitiska konflikter tvärtom hämmar uppföljning 
och utvärdering. En av de oftast anförda förklaringarna till att 
utskotten inte ägnar uppgiften mer resurser och energi är just 
svårigheterna att finna områden som har en tillräckligt låg kon-
fliktnivå. Man måste, heter det ofta i mina intervjuer och i andra 
sammanhang (jfr till exempel AU-presidiets skrivelse ovan), 
komma överens mellan partierna om vad som ska utvärderas 
innan nya projekt kan sjösättas.  

I myndighetsstudien bedömdes tillgången till rörliga resurser 
som myndigheten själv kunde använda för utvärderingsverk-
samhet vara en faktor med stor förklaringskraft. Särskilt föreföll 
möjligheten att rikta mer ospecificerade FoU-medel mot utvär-
dering ha varit viktig i sammanhanget. För riksdagsutskottens 
möjligheter att ägna sig åt uppföljning och utvärdering har det 
handlat om att antingen skapa möjligheter genom att använda 
de allmänna kansliresurserna – som i stort sett kan likställas med 
de föredragande utskottstjänstemännen (mellan fem och tio per 
utskott), eller att anlita extern expertis, framförallt någon eller 
några av utvärderarna, utredarna eller forskningssekreterarna i 
utvärderings- och forskningssekretariatet. Som vi sett ovan före-
kommer det också relativt ofta att riksdagsexterna experter, 
exempelvis forskare, anlitas. Det sker då med få undantag med 
hjälp av särskilda medel som kanaliseras via sekretariatet.  

Kan då denna resursfaktor förklara variationen i utskottens 
aktivitetsnivå? Enklast är att avfärda tesen om att storleken på 
utskottskansliet kan förklara aktivitetsnivån – utskotten med de 
största kanslierna (FiU och KU) är exempelvis medelaktiva, och 
de högaktiva utskotten (MJU, KrU och TU) har på sin höjd 
medelstora kanslier. Om vi ser till de ”utskottsexterna” resurser-
na så är det ganska uppenbart att utnyttjande av dessa samvarie-
rar med aktivitetsnivå. Det råder alltså knappast någon tvekan 
om att dessa resurser har stimulerat uppföljning och utvärde-
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ring. Men i vilken grad deras förekomst förklarar skillnaderna 
mellan utskotten är mindre uppenbart. Risken finns för ett cir-
kelresonemang här: från början ambitiösa utskott utnyttjar de 
externa resurserna, medan mindre ambitiösa inte anser sig be-
höva dem. Faktum är att så sent som för ett par år sedan fann en 
utredning att det fanns utskottskanslier där resurserna hos ut-
värderings- och forskningssekretariatet inte ens verkade vara 
kända.65 I mina utskottsintervjuer fanns också ett par exempel på 
att det fanns en stor tvekan om att de (personal)resurser som 
erbjöds var av tillräcklig kvalitet, och/eller att den egna expertisen i 
form av föredragande som var disputerade forskare, var tillfyllest 
och att föredra. Däremot verkar alltså de tämligen få utskott som 
bland sina föredragande har personer med en gedigen utvärde-
rarbakgrund (från Riksdagens Revisorer, Riksrevisionen eller 
med bakgrund i det egna utvärderings- och forskningssekretaria-
tet) i hög grad utnyttja de utskottsexterna resurserna.  

I myndighetsstudien bedömdes förekomsten av utvärderings-
forskning av relevans för myndigheten ha tämligen stor förklar-
ingskraft. Med detta avses närmast förekomsten av utvärderande 
forskning inom olika discipliner. Inom somliga samhällsveten-
skapliga discipliner finns uppenbarligen en lång och stark tradi-
tion av sådan forskning. Det är till exempel fallet med pedagogi-
ken/utbildningsväsendet, nationalekonomin/arbetsmarknaden, 
kriminologin/rättsväsendet, och flera andra. Om vi relaterar ut-
skottsområden och aktivitetsnivåer till sådana exempel på starka 
utvärderingsforskningstraditioner – och ställer frågan om tradi-
tionerna verkar stimulera uppföljning och utvärdering i utskot-
ten, så framträder knappast något sådant tydligt samband. Om 
något så lutar det nog snarast åt det omvända. För att koppla till 
de traditioner som listades ovan så är UbU, AU och JuU inte 
precis några högaktiva utskott inom området uppföljning och 
utvärdering.  

                                                                               
65 Riksdagen, Översyn av verksamheten vid utvärderings-och forskningssekre-
tariatet inom utskottsavdelningen (2014), s 25.  
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Slutligen bedömdes faktorn sektorns utvärderingsverksamhet 
ha stor förklaringskraft i myndighetsstudien. De (potentiella) 
övriga utvärderingsmiljöer som diskuterades där var: andra för-
valtningsmyndigheter, eventuella särskilda FoU-organ, högsko-
leforskningen och utredningsväsendet. Den enkla tesen i sam-
manhanget var att denna alternativa och/eller kompletterande 
utvärderingsverksamhet föranledde myndigheten att avstå från 
att själv utvärdera, och det fanns exempel på detta i studien. Men 
något tydligt mönster på sådan arbetsfördelning handlade det 
inte om. Det syntes nämligen också i materialet att vissa sektorer 
eller förvaltningsområden var tidiga exempel på det som senare 
kommit att kallas ”den utvärderingstäta politiken”. Utvärdering 
föder mer utvärdering eftersom kunskap från utvärderingar 
behövs för att legitimera politiska förslag och ståndpunkter.66 I 
denna studie av riksdagsutskotten syns knappast något tydligt 
mönster som kan ge underlag för en slutsats om vilken tes som 
är rimligast för att beskriva dynamiken inom olika sektorer – 
”arbetsfördelning” eller ”utvärderingstät politik”. Vad som är 
tydligt i utskottsmaterialet – och till en del illustrerat ovan – är 
att man särskilt från mindre aktiva utskott ofta hänvisar till att 
relevant utvärderingsverksamhet redan pågår på annat håll och 
att utskottet istället för att producera egen utvärderingskunskap 
kan inrikta sina ansträngningar på att konsumera den som fram-
bringats i andra miljöer.  

Denna raska genomgång av de nio förklaringsfaktorer som 
för åtskilliga år sedan användes i en studie av centrala förvalt-
ningsmyndigheters utvärderingsverksamhet har mest resulterat i 
negativa (och/eller högst osäkra) slutsatser. Den dåvarande litte-
raturens vanligaste förklaringar verkar bara hjälpa oss i begrän-
sad utsträckning att förstå och förklara variationen i riksdagsut-
skottens aktiviteter inom området uppföljning och utvärdering. 
Frågan inställer sig då om några andra förklaringsfaktorer bör 
beaktas – antingen därför att de försummades i myndighetsana-
                                                                               
66 Nils Hertting och Evert Vedung, Den utvärderingstäta politiken. Styrning 
och utvärdering i svensk storstadspolitik.  (2009). 
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lysen eller för att de ter sig empiriskt viktiga i den här aktuella 
utskottsstudien.  

En faktor som av förklarliga skäl inte var aktuell i myndig-
hetsstudien, men som rimligen bör prövas i denna analys är 
”partipolitik”. Finns sådana skillnader mellan riksdagens partier 
med avseende på uppföljning och utvärdering att de kan bidra 
till förklaringen av variationerna mellan utskotten? Vi kan in-
ledningsvis konstatera att den historiska analysen knappast för-
anleder ett ”ja” som svar på den frågan, även om det fanns ensta-
ka observationer om partiskillnader. Men hur är det idag? I in-
tervjuerna ställdes frågan om det fanns några tydliga partiskill-
nader på detta område. I inget enda utskott ansågs det vara fallet. 
Skillnaderna i synen på och engagemanget för uppföljning och 
utvärdering ansågs inte följa partilinjer. Intervjusvaren bekräftar 
alltså den bild som ges i annat material.  

De nio centrala förvaltningsmyndigheter som ingick i studien 
från 1980-talet var genomsnittligt mycket stora organisationer – 
bara lilla Energiforskningsnämnden kan över huvud taget jämfö-
ras med ett riksdagsutskott. Det empiriska materalet var också – 
det tillstår jag gärna – ganska magert.67 Exempelvis genomfördes 
ingen systematisk intervjuserie. Även om jag hade velat det skul-
le inte materialet ha räckt till för en analys inriktad på enskilda 
aktörer (i betydelsen enskilda individer). Beträffande utskotts-
studien är läget ganska mycket bättre – även om det empiriska 
materialet naturligtvis kunde varit mycket rikligare här också. 
Analysobjekten utgörs uppenbarligen av mycket mindre organi-
sationer. Och särskilt kanslischefsintervjuerna ger underlag för 
att bedöma, eller åtminstone spekulera på ett informerat sätt 
kring, enskilda aktörers roll. Kanske borde man för att övertyga 
läsaren berätta varje ”historia” för sig, men det sker inte här – 
även om det gjordes så skulle säkert många ändå tala om ”anek-

                                                                               
67 Åtta av nio myndighetsstudier utgjordes av examensuppsatser på dåva-
rande Förvaltningslinjen vid SU – se Rune Premfors, Utvärderingsverksam-
het på central förvaltningsnivå, s 271.  
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dotisk bevisföring”. Låt mig därför bara summera de enskilda 
berättelser som materialet innehåller.  

I påfallande många utskottsintervjuer framställs några politi-
ker – särskilt men inte enbart i utskottspresidierna – som dri-
vande (eller ibland motsatsen, som hämmande skeptiker) på 
detta område. Typiskt finns därtill en enagerad och kunnig kans-
litjänsteman, ibland kanslichefen men ofta också en föredragan-
de. I det senare fallet har vederbörande ofta en bakgrund som 
givit en speciell kompetens inom utvärderingsområdet. Denna 
mycket personberoende karaktär hos utskottens uppföljning och 
utvärdering har ibland illustrerats av en bristande kontinuitet – 
inte minst mellan valperioderna. Ta Näringsutskottet som ex-
empel. Under de första åren med ”den nya uppgiften” på 1990-
talet var NU ett av de mest aktiva utskotten. Redan nästa valpe-
riod så återfinns man bland de lågaktiva och förblev där tills 
ganska nyligen då man lyckats ta sig in bland de mellanaktiva. 
Det är uppenbart att detta och andra utskotts ibland berg- och 
dalbanelika utveckling har mycket med närvaron av och enga-
gemanget hos enskilda personer – både politiker och tjänstemän 
– att göra.  

Men enskilda personers agerande kan också bidra till att for-
ma organisationens mer bestående kultur. Vi kan i materialet 
observera att drivande personer varit med och skapat ”utskotts-
kulturer” med avseende på uppföljning och utvärdering av sådan 
bärighet att de bland annat överlevt personskiften. Jag nämnde 
ovan MJU och dess (troliga) förmåga att överleva det avbräck 
som Irene Oskarssons uteblivna omval inneburit. Styrkan i arvet 
tycks vara tillräckligt för att MJU ska bestå som det mest aktiva 
bland Riksdagens alla utskott. Utskottskulturer kan förstås också 
vara ”negativa” eller skeptiska inför uppgiften att systematiskt 
följa upp och utvärdera besluten. Som vi sett i den historiska 
analysen dominerade en sådan kultur i Arbetsmarknadsutskottet 
under början av 00-talet, och denna tycks ha bestått i utskottet 
under snart halvtannat decennium.  
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Slutord: Vad kan och bör  
Riksdagen göra? 

Den senaste i raden av riksdagsinterna utredningar om den egna 
uppföljnings- och utvärderingsverksamheten kom i början av 
2014 med sin slutrapport, med titeln Översyn av verksamheten 
vid utvärderings- och forskningssekretariatet inom utskottsavdel-
ningen. Utredningsarbetet hade letts av KU:s dåvarande kansli-
chef Kristina Svartz.68 Även om utredningen var snävare till sin 
inriktning än den långa rad av motsvarande utredningar som vi 
sett har väglett utvecklingen på detta område, så var den lika 
grundlig, kompetent och genuint problematiserande som de 
tidigare. Rapporten visar att även om tydliga framsteg gjorts så 
fanns det skilda åsikter i organisationen om verksamhetens in-
riktning och värde. Skeptikernas argument finns med, både 
explicit69 och mer implicit i form av utredningens tämligen för-
siktiga slutsatser och rekommendationer.  

Ledordet i det senare avseendet i rapporten är att samverkan 
måste stärkas mellan sekretariatet och utskotten. Medan somliga 
utskott har täta relationer med utvärderings- och forskningssek-
retariatet är de praktiskt taget icke-existerande hos andra. Ut-
redningen betonar starkt att uppföljning och utvärdering bör 
värderas utifrån ett nyttoperspektiv där det är utskottens/leda-
möternas konkreta nyttiggörande i ärendeberedningen som 
måste stå i centrum. Uppföljnings- och utvärderingsprojekt bör 
uteslutande initieras av ledamöterna. Utskottskanslierna har en 

                                                                               
68 Kristina Svartz tillträdde den 1 juni 2014 tjänsten som generaldirektör vid 
MIA (Myndigheten för internationella adoptionsfrågor).   
69 Riksdagen, Översyn av verksamheten vid utvärderings- och forskningssekre-
tariatet inom utskottsavdelningen (2014-02-28), s 12, 16,19 och 24.  
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viktig uppgift att se till att verksamheten finns på utskottens dag-
ordning, och att beslutade projekt kommer till stånd och genom-
förs, med eller utan utskotts- och/eller riksdagsextern expertis.  

Utvärderings- och forskningssekretariatets roll bör enligt rap-
porten också i fortsättningen vara tämligen begränsad – snarare 
en uttalad ”stödfunktion” för metodfrågor och kvalitetskontroll 
än en Riksdagens särorganisation för utvärdering och forskning. 
Det tidigare talet om ”en drivande roll” för sekretariatet åter-
kommer inte nu. Inriktningen framöver bör snarare vara ”mind-
re projekt till fler utskott”, och också en klarare betoning på 
assistans i utskottens arbete med den löpande resultatuppfölj-
ningen i budgetarbetet. Önskvärda förändringar i verksamheten 
– till exempel i form av ett ökat internationellt samarbete – mås-
te dessutom ske ”inom ramen för tillgängliga medel”.   

Min tolkning av den senaste utredningsrapporten och av de 
iakttagelser jag gjort i övrigt i min studie är att det idag finns en 
klar majoritet, bland både ledamöter och utskottstjänstemän, 
bakom den nuvarande ”grundmodellen” för hur Riksdagens 
uppföljnings- och utvärderingsarbete bör gå till. Men det hand-
lar inte om någon slutförd institutionalisering (i kunskapssocio-
logisk mening), där den nuvarande ordningen tas för given. 
Klart uttalade skeptiker finns fortfarande i och kring organisa-
tionen. Så här beskrivs det i den senaste rapporten:70 

Några ledamöter ifrågasätter emellertid uppgiften att utvärdera 
och sekretariatets roll och organisatoriska placering. De menar 
att utvärderings- och forskningsfrågor borde ligga utanför riks-
dagen, t.ex. hos myndigheter och Riksrevisionen.   

Dessa ”radikala skeptiker”, som helt vill lämna över denna typ av 
verksamhet till andra än Riksdagen, finns alltså men är nog totalt 
sett ganska få. Den typiske skeptikern inriktar nog, nu som tidi-
gare, sina främsta dubier mot ökad uppföljnings- och utvärde-
ringsverksamhet i Riksdagens regi på det egna utskottsområdet.  

                                                                               
70 Ibid., s 24.  
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Sammantaget innebär ändå dessa tydliga åsiktsspänningar att 
mer entusiastiska förändringspropåer – i klart expansiv riktning 
eller, omvänt, till förmån för en avveckling eller ”flyttning” av 
verksamheten – inte anses lämpliga att framföra. En inte särskilt 
djärv gissning är därför att den närmaste framtiden mest kom-
mer att bjuda på förändringar av karaktären ”mer av samma 
sak”. Trycket är fortsatt ganska stort, särskilt på de utskott som 
här kallats lågaktiva att i större utsträckning leva upp till upp-
maningen i RF 4 kap 8 § att följa upp och utvärdera (vissa av) 
sina beslut. Trycket i motsatt riktning från skeptiker är, som vi 
sett, ojämnt fördelat mellan utskotten och eftersom utskottens 
frihet att bestämma hur mycket och vad man vill göra är stor så 
kommer antagligen en betydande variation i aktiviteter att kvar-
stå. De fåtaliga ”radikala skeptikerna” får dock bida sin tid.  

Hur ska vi se på Riksdagens roll i det lite större utvärderings-
politiska sammanhanget? Jag har förhoppningsvis kunnat visa 
att Riksdagen är en aktör värd att ta hänsyn till och reflektera 
kring – inte bara i ett demokratiteoretiskt perspektiv. Folkrepre-
sentationen har nu i knappt ett kvartssekel tagit sin utvärde-
ringsuppgift på allvar, har sett till att grundlagsfästa den, och har 
i en fascinerande organiseringsprocess försökt finna de lämpli-
gaste formerna för en verksamhet av detta slag i den unika miljö 
som Riksdagen utgör. Jag måste tillstå att jag är djupt imponerad 
av denna uppvisning i det som kallats ”the intelligence of de-
mocracy”.71  

Jag inser samtidigt att man utifrån vissa bedömningsgrunder 
kan vara mindre imponerad av Riksdagens försök att organisera 
utvärdering. För den som menar att det ”systematiska” i utvärde-
ringar bör likställas med ”vetenskapliga metoder” så blir det 
uppenbart att en stor del, kanske merparten, av verksamheten 
under beteckningen ”uppföljning och utvärdering” inte är utvär-
dering utan snarare kanske bör kallas ”utredning”. Om dessutom 
utvärderingsverksamhet per definition i betydande grad bör vara 
”objektiv” och ”autonom”, fri från partipolitisk inblandning och 
                                                                               
71 Charles Lindblom, The Intelligence of Democracy (1965).  
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ideologiska hänsynstaganden, om den alltså likt grundläggande 
akademisk forskning väsentligen bör styras av utförarna själva –  
då är ytterligare en stor del av Riksdagens verksamhet på detta 
område diskvalificerad. På dessa grunder skulle alltså Riksdagen 
bara marginellt ägna sig åt utvärdering.  

För oss som har en mer tillåtande och praktisk syn på utvär-
deringsmetoder och som anser att värdet av utvärderingsverk-
samhet (till skillnad från grundläggande forskning) avgörs av 
dess nyttiggörande i praktisk politisk-administrativ verksamhet 
så är graden och formerna för ”den politiska inblandningen” en 
design- och lämplighetsfråga. En folkrepresentation ger härvid-
lag särskilda förutsättningar för att organisera utvärdering – som 
skiljer sig från exempelvis dem som ges i ett regeringskansli, i 
mer eller mindre självständiga förvaltningsmyndigheter, på 
universitet och i privatföretag. I Riksdagen har man högst med-
vetet valt att göra utskotten och därmed politikerna till nyckelak-
törer med stort ansvar och stor frihet att i hög grad själva be-
stämma omfånget och inriktningen på verksamheten. Politiken 
och kunskapssökandet blir därmed med nödvändighet intimt 
sammantvinnade, på gott och på ont. Det ”goda” är främst att de 
som ska använda kunskapen involveras i ”produktionsproces-
sen” – nyttiggörandet garanteras knappast men sannolikheten 
att det kommer till stånd ökar. Det ”onda” är, som vi sett ovan, 
att viss kunskap inte produceras därför att den av någon viktig 
aktör bedöms vara ogynnsam av partipolitiska skäl. I andra 
sammanhang vill nog de flesta av oss att utvärderingsverksamhet 
inte ska organiseras på detta sätt – men jag tillhör dem som utan 
tvekan finner det lämpligt i den särskilda miljö som ett parla-
ment utgör.    

Den riksdagsinterna ”konsultfunktion” i form av det som 
idag heter utvärderings- och forskningssekretariatet har säkert 
verkat stimulerande och också ”utjämnande” med avseende på 
både intresse och kompetens för utvärdering i Riksdagen, men 
har alls inte rått på de betydande inslag av både ointresse och 
bristande expertis som funnits och finns i somliga utskott. Ibland 
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har tanken lanserats på ett kraftigt utbyggt sekretariat, då för-
hoppningsvis utrustat med fullt av skickliga utvärderare och 
forskare, som kan utföra de uppdrag som utskottsledamöterna 
initierar. Idag finns i sekretariatet ett drygt tiotal professionella 
av detta slag, ungefär lika fördelade på utvärderare och forsk-
ningssekreterare (ett par kallas utredare och får ta sig an mer 
varierande uppgifter). Huruvida detta är en lagom storlek kan 
diskuteras. Inom en enhet av detta slag finns naturligtvis en stark 
önskan att bli större för att kunna åta sig fler och större uppgifter 
på ett bättre sätt. Där åberopar man också gärna de exempel som 
finns på parlament som valt att satsa mer på utvärdering/forsk-
ning och som har en större särorganisation för ändamålet. Jag 
tror att man ska vara försiktig med en sådan utveckling i Riksda-
gen. Även om sekretariatet säkert upplever sig ha för små resur-
ser, tror jag inte en kraftig expansion av detta bör prioriteras. 
Hellre tror jag att man i sekretariatet bör pröva en förskjutning 
mellan de båda ”nya uppgifterna”. Jag kan inte se att det är lika 
viktigt att ha expertis för forskning/framtid ”i huset” som det är 
med utvärderingsexpertis.   

Min förståelse – uppenbart begränsad – av Riksdagens upp-
följnings- och utvärderingsverksamhet leder mig istället fram till 
en annan prioritering av eventuella (med all säkerhet begränsa-
de) tillkommande resurser. Dessa bör satsas på att förstärka 
kompetensen för praktiskt inriktad utvärdering i utskottskansli-
erna. I några utskott har man sådana experter, i typfallet med en 
bakgrund i statliga revisionsorgan. I ett par fall har de dessutom 
först arbetat en period i utvärderings- och forskningssekretaria-
tet för att sedan rekryteras till ett utskottskansli, där åtminstone 
en betydande del av arbetsuppgifterna utgjorts av ett särskilt 
ansvar för uppföljning och utvärdering. Jag tycker mig ha sett 
betydande kvalitetsskillnader mellan utskott med och utskott 
utan denna typ av kompetens (och intresse). Det handlar inte 
främst om att denna ”specialföredragande” på egen hand ska 
kunna utföra många och omfattande utvärderingsprojekt – för 
detta kommer fortfarande behövas assistans från sekretariatet 
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och/eller riksdagsextern utvärderingsexpertis. Kompetensförstärk-
ningen gäller istället framförallt en intern expertroll med avseen-
de på uppföljning och utvärdering. Till uppgifterna bör höra en 
sekretariatsfunktion i den specialiserade ledamotsgruppen på 
området (som många, kanske flertalet, utskott nu har och resten 
bör skaffa sig), en intern skolningsuppgift gentemot ledamöterna 
och övriga tjänstemän i utvärderingens perspektiv och metoder, 
och en utpekad spaningsroll med avseende på annan relevant 
utvärdering inom utskottets område.  

Att ledamöterna har aktuella kunskaper om andra aktörers 
utvärderingar inom utskottsområdet ter sig alldeles nödvändigt 
för dem som enligt vår demokratimodell ska ha den kraftigaste 
styråran i riket. När allt fler samhällsområden präglas av ”utvär-
deringstät politik” blir ett av villkoren för inflytande för alla 
aktörer, inklusive och inte minst våra förtroendevalda, att man 
är orienterad om den utvärderingskunskap som i allt större grad 
utgör den politiska debattens medium på många områden.  

Annorlunda uttryckt: Riksdagen bör ägna sig åt uppföljning 
och utvärdering både för att vinna kunskaper om effekterna av 
(ett urval av) sina egna beslut och för att bygga kompetens för att 
tillgodogöra sig andras utvärderingar inom de olika utskottsom-
rådena. I en utvecklad utvärderingspolitik har Riksdagen ett stort 
och grundlagsfäst eget ansvar härvidlag. Men ansvarsbördan bör 
här också delas av andra. Inte minst gäller det de statliga myn-
digheter som har en omfattande utvärderingsverksamhet. Ut-
skotten bjuder redan idag in relevanta utvärderingsmyndigheter 
(och andra), men det finns ingen tvekan om att samspelet skulle 
kunna intensifieras kraftigt och helst ges formen av en kontinu-
erlig uppdatering om kunskapsläget.72 Det bör för utvärderings-
myndigheterna finnas en lika självklar informationsplikt gent-

                                                                               
72 Jag har under det senaste året frågat ansvariga för tiotalet olika statliga 
utvärderingsverksamheter vad de vet om vad ”deras” utskott gör med avse-
ende på uppföljning och utvärdering. Ett ganska svalt intresse och en brist 
på aktuell kunskap har ofta (men inte alltid) varit det bestående intrycket av 
svaren.  
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emot ledamöterna i riksdagsutskotten som myndigheterna har 
mot Regeringskansliets tjänstemän.  
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