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Inledning 

Konceptet ”vittneseminarium” kommer från Samtidshistoriska 
institutet vid Södertörns högskola. Grundtanken är att föra sam-
man centrala aktörer från en viss tid eller händelse och att låta 
dem minnas och berätta det som de själva var en del av i dialog 
med forskare. Syftet med seminarierna är att visa på nya fält och 
frågor, samt att skapa källor för forskning. 

Och detta var vad Förvaltningsakademin gjorde den 7 februari 
2014 när vi för ett seminarium med titeln Syns inte, men finns 
ändå… samlade några personer som vid olika tidpunkter och på 
olika sätt varit delaktiga i svensk förvaltningspolitik. Personerna 
var: 

Yvonne Gustafsson, GD Statskontoret, f.d. GD Ekonomistyr-
ningsverket. 
Britta Lejon, ordförande ST, f.d. demokrati- och förvaltnings-
minister. 
Jan Nygren, konsult och styrelseaktiv, f.d. samordningsminister 
Thomas Pålsson, GD Statens servicecenter, f.d. departements-
råd, chef för enheten för statlig förvaltning. 
Utöver dessa personer fungerade docent Göran Sundström från 
SCORE vid Stockholms universitet som moderator för seminariet. 

I introduktionstexten till seminariet skrev vi: 
Ska skolan och sjukvården förstatligas? Hur utses och avskedas 
myndighetschefer? Vad är egentligen New Public Management? 
Frågor om hur offentliga åtaganden organiseras och styrs står i 
centrum för samhällsdebatten. Men varför gör förvaltningspoli-
tiken så lite väsen av sig? 
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Och det var alltså detta som panelen diskuterade. Ett sextiotal 
åhörare fick höra paneldeltagarna svara på frågor om hur de 
uppfattar den förvaltningspolitiska utvecklingen, hur de själva 
har påverkat utvecklingen och vad som bör göras i framtiden. 
Även om det fanns vissa skillnader var panelen rörande överens 
om att förvaltningspolitik är viktigt och borde spela en större roll 
i den politiska diskussionen. 

Vi spelade in seminariet och här kommer en utskrift, korrige-
rad (med lätt hand) för en del talspråk och upprepningar samt 
godkänd av paneldeltagarna. Denna skrift innehåller även en 
introduktion till förvaltningsforskningens nuvarande position 
och några tankar om vilken riktningar den kan ta framöver. 

Vi hoppas att denna skrift ska hitta intresserade läsare, och 
att den kan bidra till en bredare diskussion om hur vi ska styra 
förvaltningen och vad vi ska ha den till. För det är faktiskt en 
fråga om demokrati. 
 
Huddinge, 18 juni 2014 
 
Anders Ivarsson Westerberg & Göran Sundström  

 
 

 
 
 



 
 

 

 7

Den anonyma 
förvaltningspolitiken 

Anders Ivarsson Westerberg & Göran Sundström 
 

Förvaltningspolitiken får betecknas som ett anonymt politikom-
råde. Det är, som Beppe Wolgers diktade och Olle Adolphsson 
sjöng, ett djur som inte syns men ändå finns. Och det är an-
märkningsvärt, inte bara därför att den rymmer viktiga frågor 
utan också för att det är ett mycket vidsträckt politikområde. 
Samtidigt rör inte förvaltningspolitiken sådant som märks direkt 
hos medborgarna (som utbildning, miljö, kultur, sysselsättning 
etc.) utan den riktas mot förvaltningens organisation och arbets-
sätt. Utifrån ett medborgarperspektiv kan den alltså uppfattas 
som mer indirekt – där effektkedjorna är både långa och oklara – 
vilket delvis kan förklara områdets obemärkthet. 

Trots förvaltningspolitikens tillvaro i skuggan av de aktuella 
politiska debatterna, tycks de sakpolitiska frågorna oftare och i 
allt högre utsträckning handla om det vi skulle vilja beteckna 
som förvaltningspolitik. Här är några axplock från den senaste 
tiden: Organiseringen och granskningen av skolan, sjukvårdens 
ersättningsmodeller och dess effekter, konsekvenser av privatise-
ring av äldreomsorg och barnomsorg, polisens effektivitet och 
satsningen på nya IT-system, Riksrevisionens roll och hur deras 
rapporter tas tillvara av politikerna samt järnvägsunderhållet. 
Exemplen skulle kunna flerfaldigas.  

Tonläget är faktiskt sådant att de förvaltningspolitiska frå-
gorna verkar få allt större betydelse. Något sådant har man inte 
kunnat säga om förvaltningspolitiken sedan det historiska valet 
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1976, då de borgerliga partierna tog över regeringsmakten efter 
44 år av socialdemokratiskt regeringsstyre. Sanningen är att för-
valtningspolitiken under en lång period har fört en undanskymd 
tillvaro. Visst har programmen och reformerna varit många och 
omvälvande under de senaste 35 åren – med nya styrformer, en 
minskad offentlig sektor och införandet av olika marknadsme-
kanismer i offentlig verksamhet – men dessa program och re-
former har partipolitiskt inte varit särskilt omstridda. Vi har sett 
regeringsskiften 1991, 1994 och 2006, men några förvaltningspo-
litiska brott har de inte medfört, än mindre några ”återställare”.1 
Kontinuiteten i politiken har varit stor. Och förvånansvärt lite 
har den stora reformvåg som kallas New Public Management2, 
och som började svepa över världen i början av 1980-talet, debat-
terats i media. Det är först nu som begreppet har fått fäste i den 
allmänna debatten – tio år efter att det började sin vandring ut ur 
forskningsdebatten. 

Den här introduktionen handlar om vad förvaltningspolitik 
är, vilka perspektiv som kan anläggas på förvaltningspolitiken, 
hur den har förändrats, varför det finns så liten forskning om 
förvaltningspolitiska frågor i Sverige och varför förvaltningspoli-
tiken inte syns, men ändå finns... 

Förvaltningspolitik – politik på tvären 
Det traditionella sättet att definiera förvaltningspolitik är att säga 
att det är generella åtgärder som riktas mot hela förvaltningen, 
och som syftar till att förbättra dess styrning, organisation, per-
sonalpolitik och finansiering.3 Det är, som Sören Häggroth en 

                                                                               
1 Premfors, R m.fl., 2009. Demokrati och byråkrati. Studentlitteratur, kap. 13. 
2 NPM kan sägas innehålla ett kluster av idéer som är lånade från näringsli-
vet och privata företags metoder att styra sina organisationer, se exempelvis 
Hood, C 1995 The ”New Public Management” in the 1980s: Variations on a 
theme. Accounting, Organizations and Society, Vol. 20, No. 3, pp. 93-109. 
3 Premfors, R m.fl., 2009. Demokrati och byråkrati. Studentlitteratur, s. 261.  
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gång skrev, en ”politik på tvären”.4 Som ett eget politikområde 
dateras det till början av 1980-talet, och särskilt med inrättandet av 
Civildepartementet som uttryckligen fick hand om dessa frågor.  

Men hur har förvaltningspolitiken organiserats sedan dess? 
Vi hävdar att organiseringen av detta politikområde har varit 
svag. Denna svaga organisering har tagit sig olika uttryck. På 
politisk nivå har vi endast under en kort period haft ett förvalt-
ningspolitiskt departement (1982–1991), även om det inte hette 
så, utan, som sagt, Civildepartementet. Detta departement var 
dock inte särskilt starkt. Olof Palme hämtade en ung landstings-
politiker från Västernorrlands län att leda departementet, Bo 
Holmberg. Och som det yngste stadsrådet, placerad längs ner vid 
bordet vid regeringssammanträdena, hade Holmberg det inte 
särskilt lätt att bedriva någon ”politik på tvären” mot de etable-
rade statsråden. Kjell-Olof Feldt tyckte till exempel att Holmberg 
och hans tjänstemän mest ägnade sig åt flummeri,5 och med 
hjälp av sina tjänstemän på Finansdepartementet lyckades Feldt 
relativt snabbt överflygla Civildepartementet. Redan vid mitten 
av 1980-talet hade det nya departementet börjat förlora i bety-
delse (i den mån det alls haft någon). 

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

                                                                               
4 Häggroth, S (1990). ”Politik på tvären”, i Häggroth, S, Birgersson, B-O, 
Bäck, H & Bladh, A, Stat och kommun i förvandling: Fyra uppsatser tillägnade 
Gunnar Wallin. Stockholms universitet: Statsvetenskapliga institutionen. 
5 Feldt, K-O (1991). Alla dessa dagar. I regeringen 1982–1990. Norstedts, s. 
339. 
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Man kan också notera att många av de ministrar som ansva-
rat för förvaltningspolitiken inte har velat titulera sig som för-
valtningsminister, vilket fått till följd att inte ens ganska sam-
hällsintresserade personer har känt till att vi har, och har haft, 
ministrar med ansvar för dessa frågor. Den minister som sedan 
2010 ansvarar för förvaltningspolitiken heter Stefan Attefall, och 
han titulerar sig civil- och bostadsminister. Hans företrädare 
hette Mats Odell (2006–2010), och han titulerade sig kommun- 
och finansmarknadsminsiter. 

Socialdemokraternas senaste minister för förvaltningspoliti-
ken hette Sven-Erik Österberg (2004–2006), och han titulerade 
sig också kommun- och finansmarknadsminister. Han ersatte i 
sin tur Lars-Erik Lövdén (1999–2004), med titeln kommun- och 
bostadsminister. Dock tillsatte Göran Persson, vid sidan av Löv-
dén, Britta Lejon (1998–2002) som demokrati- och förvalt-
ningsminister i Justitiedepartementet. Den titeln gick dock i 
graven när Persson sparkade ut Lejon ur regeringen och ersatte 
henne med Mona Sahlin, som visserligen behöll demokratidelen 
i sin titel men ersatte förvaltningsdelen med integration. Hur 
många, ens väldigt politiskt intresserade medborgare, kan redo-
göra för denna successionsordning av ministrar med ansvar för 
förvaltningspolitiken?  
 

En annan iakttagelse är att det sedan den moderna förvaltnings-
politikens födelse i mitten av 1970-talet bara har skrivits två 
fullödiga förvaltningspolitiska propositioner. Det dröjde ända till 
1998 innan den första skrevs (”I medborgarnas tjänst”6), och den 
andra kom 2010 (”Offentlig förvaltning för demokrati, delaktig-
het och tillväxt”7). Med fullödiga menar vi att de tog ett helhets-
grepp på förvaltningspolitiken och diskuterade i princip alla 
förvaltningspolitiska frågor.8 Det har funnits andra betydelsefulla 
förvaltningspolitiska propositioner som behandlat vissa aspekter 
                                                                               
6 Prop. 1997/98:136. 
7 Prop. 2009/10:175. 
8 I alla fall på statlig nivå. De kommunala och regionala nivåerna har oftast 
behandlats i separata program. 
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av förvaltningspolitiken. Mest omtalad, och kanske viktigast, är 
den så kallade Verksledningspropositionen från 1987,9 som fo-
kuserade just verksledningsfrågorna och regeringens styrning av 
myndigheterna. Men inte heller denna typ av mer avgränsade 
förvaltningspolitiska propositioner har varit särskilt vanliga. 

Även på förvaltningsnivån har organiseringen av förvalt-
ningspolitiken varit svag. Vi har visserligen kunnat bevittna ett 
antal förvaltningspolitiska statliga offentliga utredningar, t.ex. 
Förvaltningsutredningen (SOU 1979:61, SOU 1983:39), Verks-
ledningskommittén (SOU 1985:40), Stabsutredningen (1991:40), 
Förvaltningspolitiska kommissionen (SOU 1997:57), Parlamen-
tariska regionkommittén (SOU 2000:85), Ansvarskommittén 
(SOU 2007:10), Styrutredningen (2007:75), Förvaltningskom-
mittén (SOU 2007:107, SOU 2008:118) och Stabsutredningen 
(2008:22). Men även om flera av dessa har satt tydliga och bety-
delsefulla spår i förvaltningspolitiken har många inte gjort det, 
ibland för att de har saknat konkreta förslag och i stället stannat 
vid mer principiella diskussioner (bland annat på grund av 
grumliga direktiv från regeringen), och ibland för att politikerna 
inte velat eller orkat genomföra förslagen.  

Men det som kanske sticker ut mest är den svaga organise-
ringen av de förvaltningspolitiska myndigheterna. Dessa kan 
beskrivas som regeringskansliets stabsfunktion och den är viktig, 
eftersom det inte räcker med att vi har utvärderande (t.ex. Stats-
kontoret) och reviderande (t.ex. Riksrevisionen) förvaltningspo-
litiska myndigheter. Det krävs dessutom att dessa utvärderingar 
och revisioner processas och omsättas i ett förnyelse- och me-
todutvecklingsarbete. Och den funktionen har varit mycket svagt 
organiserad. Det finns förvisso ett Ekonomistyrningsverk (ESV) 
som har metodutveckling som en av sina uppgifter. Men ESV:s 
mandat är begränsat; det sträcker sig inte längre än till just eko-
nomistyrningen och olika budgetdokument. Även om det tänks 
en hel del kring dessa dokument i ESV finns det ju en rad andra 
styrformer att fundera kring: författningar, kontrollmetoder, 
                                                                               
9 Prop. 1986/87:99. 
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utnämningar och andra personalfrågor – och organisering, som 
förmodligen är den allra viktigaste styrformen för den som vill 
styra förvaltningen på ett klokt sätt. 

Det har funnits andra stabsmyndigheter under senare år med 
mandat att bedriva ett förvaltningspolitiskt utvecklings- och 
förnyelsearbete, men dessa har varit mycket små och skötts 
osedvanligt illa av regeringen. Vi tänker särskilt på Statens kvali-
tet- och kompetensråd (KKR), som efter ett par år ersattes av 
Verket för förvaltningsutveckling (Verva), som efter ett par år 
ersattes av Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus), som 
efter ett par år ersattes av Värdegrundsdelegationen; en arbets-
grupp i Regeringskansliet som ska arbeta fram till 2016. Hur 
kostnadseffektivt har allt detta schackrande varit? Visserligen har 
Statskontoret under de allra senaste åren också tilldelats ett bre-
dare utvecklingsmandat. Statskontoret tycks också ha höjt sin 
ambitionsnivå inom detta område.10 Det kan onekligen ses som 
ett steg i rätt riktning. Samtidigt har regeringens styrsignaler 
gentemot Statskontoret präglats av betydande ambivalens. Å ena 
sidan har regeringen betonat – på basis av två på varandra följde 
stabsutredningar – att Statskontorets roll som granskare behöver 
stärkas, inte minst mot bakgrund av att regeringen genom riks-
revisionsreformen 2003 blev av med sitt eget revisionsorgan.11 Å 
andra sidan har regeringen alltså velat stärka utvecklingsfrågorna 
i Statskontoret, särskilt från 2013. Det är svårt att få grepp om 
hur ändamålsenlig regeringen egentligen anser att denna ord-
ning är, det vill säga att en och samma förvaltningspolitiska 
myndighet både utvecklar och granskar. Inom andra områden 
har ju en åtskillnad av dessa båda funktioner sedan länge varit 
huvudregeln och följt det mycket omhuldade förvaltningspoli-
tiska pådrag som kallats ”renodling”. 

Men det är inte bara organiseringen av förvaltningspolitiken 
som förändrats över tiden, utan också själva föremålet för den, 

                                                                               
10 Se t.ex. Statskontorets förvaltningspolitiska arbete åren 2013–2014, Stats-
kontoret, Dnr 2013/61-5. 
11 SOU 2005:32 och SOU 2008:22. 
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det vill säga förvaltningen. Vi kan tala om tre trender när det 
gäller organiseringen av förvaltningen: decentralisering, privati-
sering och fragmentisering. Dessa trender har inneburit att vi 
idag har en förvaltning som består av många blandformer, ib-
land kallade hybrider. Dessa har också betytt att förvaltningspo-
litikens gränser förändrats. En utmaning för förvaltningspoliti-
ken är hur ”generella åtgärder...” ska riktas mot en förvaltning 
som i många delar utgörs av privata företag, eller är decentralise-
rad till kommuner och landsting. Innan vi utvecklar vår idé om 
vad förvaltningspolitiken bör bygga på ska vi redogöra för fyra 
olika perspektiv som vi menar kan skönjas när man talar om 
förvaltningspolitik. 

Perspektiv på förvaltningspolitik 
En principiell fråga ur ett forskningsperspektiv är på vilket sätt 
gränsdragningen sker mellan vad som är politik och vad som är 
förvaltning, det vill säga genomförandet av de politiska målsätt-
ningarna och förslagen. Enligt en idé om hur policyprocesser går 
till skulle det finnas en tydlig gräns mellan politik och förvalt-
ning, att en fråga när den övergår från förhandling och beslut till 
implementering och genomförande skiftar från att vara politisk 
till att vara en förvaltningsfråga. Detta rationalistiska ideal har 
kallats den parlamentariska styrkedjan eller policyprocessen.12 
Ur ett sådant perspektiv blir själva implementeringsprocessen 
viktig att studera, och alla avvikelser från de politiska målsätt-
ningarna måste förklaras. Det helt motsatta teoretiska synsättet 
på gränsen mellan politik och förvaltning finns inom begreppet 
street level bureaucracy (gräsrotsbyråkrati)13, som innebär att 
förvaltningens tjänstemän i själva verket genomför politik och 
bestämmer vilken inriktning politiken ska få eftersom det är de 
som sätter sin prägel på genomförandet gentemot medborgarna 
                                                                               
12 Lundquist, L (1992), Förvaltning, stat och samhälle. Lund, Studentlittera-
tur, s. 13. 
13 Lipsky, M (1980), Street-level Bureaucracy. Dilemmas of the individual in 
public services. New York: Russel Sage Foundation. 
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på gräsrotsnivån. Idén är att utfallet av politik sker där den yt-
terst kommer till uttryck, på street level, och att det då har stor 
betydelse hur de enskilda tjänstemännen agerar. Ur ett sådant 
perspektiv ges aktörer ett stort eget handlingsutrymme, och kan i 
princip ses som att de agerar i eget intresse för att tillskansa sig 
egna fördelar som karriärmöjligheter eller helt enkelt en känsla 
av makt över sin egen arbetssituation.14  

Ett mellanperspektiv handlar istället om att det inte enbart är 
de enskilda tjänstemännen som "stör" den rena styrningskedjan 
från politik till genomförande, utan att det också finns inbyggda 
strukturella begränsningar som påverkar implementeringen. I 
detta ligger en kritik mot föreställningen om att styrningen upp-
ifrån och ned kan renodlas, och att styrsignaler fångas upp och 
omsätts i praktiken så som de styrande avser. Vi menar att man, 
för att förstå förvaltningspolitik och policyprocesser i stort, mås-
te se förvaltningen som en viktig aktör i beslutsprocessen. Det 
vill säga att det är svårt att dra en skarp linje mellan vad som är 
politik och vad som är förvaltning eftersom förvaltningen och 
dess tjänstemän påverkar de politiska besluten. Ur ett rationalis-
tiskt perspektiv och enligt den ideala parlamentariska styrnings-
kedjan är detta en avvikelse, en störning som måste åtgärdas. 
Detta synsätt har varit förhärskande hos dem som skapat de 
styrsystem som används i statsförvaltningen. Lösningen på pro-
blemet har varit att försöka förbättra och förfina styrmodellerna. 
Vi menar således att det finns ett antal viktiga faktorer som på-
verkar de politiska besluten på väg till medborgarnas praktik. 
Många av dessa faktorer finns i förvaltningen själv, inbyggda i 
organisatoriska arrangemang, rutiner och kulturer. En slutsats är 
därför att vi måste förstå förvaltningen som organisation för att 
kunna förstå förvaltningspolitik, dess styrning och genomföran-
de. I detta sammanhang är tjänstemännen (street level) en faktor 
som måste beaktas.  

Synsättet på förvaltning och förvaltningspolitik kan således 
ses ur två dimensioner: dels handlar det om vilket handlingsut-
                                                                               
14 Downs, A (1967), Inside Bureaucracy. Boston: Little, Brown and Company. 
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rymme enskilda aktörer tillskrivs i processer, dels handlar det 
om möjligheten att dra en mer eller mindre tydlig gräns mellan 
politik och förvaltning. Det går då att korstabulera dessa båda 
dimensioner och skapa en fyrfältsmatris med olika principiella 
synsätt. I översta rutan till vänster (tabell 1), som hävdar en tyd-
lig gräns mellan politik och förvaltning och samtidigt antar ett 
aktörsperspektiv, finner vi det rationalistiska synsättet som har 
varit utgångspunkt för statsförvaltningens styrmodeller. Här fin-
ner vi också det nationalekonomiska perspektivet. Om vi går ett 
steg till höger (aktörsorientering och svårighet att etablera grän-
sen mellan politik och förvaltning) finner vi det street level bu-
reaucracy-perspektiv som Lipsky lanserade. Om vi istället flyttar 
oss nedåt till vänster (strukturorientering, tydlig gräns) finner vi 
vad som skulle kunna kallas makroperspektivet. Och slutligen i 
fjärde rutan (nederst till höger) med en strukturorientering och 
svårigheter att etablera en tydlig gräns mellan politik och för-
valtning placerar vi oss själva i ett organisationsperspektiv.  
 

 Tydlig gräns mel-
lan politik och 
förvaltning 

Svårt att etablera en 
gräns mellan politik 
och förvaltning 

Aktörsorientering Styrperspektivet 
(mål och resultat) 

Street level-
perspektivet 

Strukturorientering Makroperspektivet Organisationsperspek-
tivet 

Tabell 1. Perspektiv på förvaltningspolitik 

De olika perspektiven som ligger till grund för förvaltningspoli-
tiken i praktiken och forskningen om förvaltning och förvalt-
ningspolitik kan förklara varför det sällan sker genuina möten 
dem emellan, och varför förvaltningspolitiska reformer sällan tar 
sin utgångspunkt i forskning. De flesta förvaltningsforskare be-
finner sig i organisationsperspektivet, medan reformatörer ofta 
har sin hemvist i styrperspektivet. När forskning kommer in i 
utredningar och reformförslag sker det inte sällan från aktörs-
perspektivet i form av nationalekonomiska idéer. Vi menar att 
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förvaltningspolitiken i ökad utsträckning måste bygga på organi-
sationsperspektivet, där frågor om förvaltningens organisering, 
ledning och styrning blir relevanta. Argumenten för detta är 
både empiriska och teoretiska. Dels har förvaltningen förändrats 
så att den är mer komplex och fragmentiserad, vilket gör att 
dessa frågor blir allt viktigare. Dessutom blir det allt svårare att 
fastställa förvaltningspolitikens gränser. Dels har forskningen, 
alltsedan styrnings- och implementeringsforskningen slog ige-
nom på allvar under 1960- och 1970-talen, visat att politikens 
innehåll i hög grad påverkas av dess form, alltså av hur politik-
områdena är organiserade. En regering kan ha hur briljanta 
politiska program och idéer som helst vad gäller innehåll, men är 
förvaltningen och dess myndigheter bristfälligt organiserade så 
riskerar dessa program och idéer att förhalas, förvrängas, eller 
kanske till och med försvinna, i genomförandeledet. Hur för-
valtningen är organiserad spelar inte enbart roll för genomfö-
randet av program och reformer, utan myndigheter har dessut-
om en viktig roll som producent av beslutsunderlag till regering-
en. Uppgiften för myndigheter att förse regeringen med besluts-
underlag är grundlagsfäst. Myndigheterna är ju expertorgan, och 
över tid lär de sig mycket om sina uppdrag och från sina försök 
att genomföra olika program. Detta är förstås oerhört värdefulla 
erfarenheter som bör användas för att utveckla regler, metoder 
och arbetssätt.  

Myndigheter är alltså med och utformar politik. Och detta 
har inte minst gällt – och bör gälla – för myndigheterna inom 
det förvaltningspolitiska området. Myndigheterna inom detta 
politikområde brukar benämnas ”stabsmyndigheter”, vilket indi-
kerar att de, jämfört med andra myndigheter, ligger närmare 
Regeringskansliet och har särskilt utpräglade roller som hjälpredor 
vad gäller regeringens formning av politik. Ur ett organisations-
perspektiv ses förvaltningen – och dess tjänstemän – som viktiga 
aktörer även i teoretisk bemärkelse. För att förstå deras roller, 
vilket påverkan de har på politiken och dess utfall samt vilka förut-
sättningar detta ger för de politiska beslutsfattarna, bör vi utgå 
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från forskningen om förvaltning och förvaltningspolitik. Men 
frågan är varför det forskas så lite om förvaltningsfrågor? 

Förvaltning – ett litet forskningsområde i Sverige  
Man kan ställa sig frågan varför det ser ut på detta viset när det 
gäller svensk förvaltningsforskning? Några saker som kan förkla-
ra detta har redan nämnts. För det första beror det förmodligen 
på områdets mångdisciplinära karaktär. Förvaltningsforskning-
en har ingen tydlig hemvist i Sverige. Inom statsvetenskapen är 
”förvaltningspolitik” eller ”offentlig förvaltning” en deldisciplin 
bland flera andra, och en deldisciplin där det varit ganska tunt 
med forskning. Inom företagsekonomin har forskning om för-
valtningen skett inom organisationsteorin, men kanske mer av 
teoretiskt än empiriskt intresse. Området ”Public Administra-
tion” är långt mer institutionaliserat internationellt. Exempelvis 
är Förvaltningshögskolan i Göteborg det enda lärosäte där ”of-
fentlig förvaltning” är ett eget ämne. Den mesta förvaltnings-
forskningen i Sverige har också inriktats mot kommun- och 
landstingsnivå, inte minst den som bedrivits vid Förvaltnings-
högskolan. Men även forskningen om den kommunala sektorn 
har beskrivits som ”lågbeforskad”. Lars Hultkrantz menar t.ex. i 
en ledare i Ekonomisk debatt att: 

Flera viktiga verksamhetsområden står i dag med påtagligt svaga 
kunskapsbaser. Det gäller bland annat socialtjänsten, äldreom-
sorgen och skolan, där det finns stora brister i kunskap om ef-
fekten av olika insatser, arbetssätt och metoder, vilket påpekats 
av eller varit utgångspunkten för flera statliga utredningar under 
de senaste åren.15  

 

För det andra har det förstås att göra med tillgången på forsk-
ningsanslag. Sett i backspegeln så initierades en omfattande 
forskningssatsning för att studera offentlig sektor mot bakgrun-

                                                                               
15 Hultkrantz, L (2008), Den lågbeforskade sektorn. Ekonomisk debatt, nr 6, 
2008, årgång 36. 
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den av de förändringsprocesser under 1990-talet där reformer 
och organisationsmodeller prövades i kommuner, landsting och 
statsförvaltning.16 De båda forskningsinstituten SCORE och CE-
FOS bildades som resultat av denna satsning.  

Ofta användes den nyinstitutionella organisationsteorin för 
att förstå vad som hände, och ofta fanns det inbäddat i ett kri-
tiskt perspektiv på vad reformer och marknadsorientering kunde 
åstadkomma.17 Även den lokala nivån studerades genomgripan-
de.18 I takt med att den "första generationen" av forskare gått 
vidare till andra lärosäten har utvecklingen gått mot ett teoretiskt 
fokus snarare än ett empiriskt fokus på offentlig sektor och stats-
förvaltningen. När det gäller anslag för studier till forskning om 
statsförvaltningen kan det konstateras, efter sökningar i de störs-
ta forskningsrådens databaser, att det bara finns en handfull 
projekt som fått medel för förvaltningsforskning under de senas-
te åren.  

Vi menar att den magra forskningen är en stor brist, särskilt 
med tanke på att det skett ett antal förändringar som förändrar 
förutsättningarna för förvaltningspolitiken. Vilka trender ser vi i 
dagens förvaltningspolitik?  

Utan att genomfört någon systematisk genomgång kan vi ut-
ifrån iakttagelser på förvaltningspolitiska dagar, utredningar och 
deltagande på mässor och möten antyda några teman som tycks 
dominera. En uppenbar trend är att inrätta oberoende utvärde-
rings- och tillsynsmyndigheter som granskar vad andra myndig-
heter gör. De senaste åren har rader av exempel på sådana, oftast 
små myndigheter. Detta kan kopplas samman med en övergri-

                                                                               
16 Jacobsson, B (1994), Organisationsexperiment i kommuner och landsting. 
Stockholm: Nerenius & Santérus. Blomquist, C (1996), I marknadens namn. 
Mångtydiga reformer i svenska kommuner. Stockholm: Nerenius & Santérus. 
17 Ahrne, G (1998) (red), Staten som organisation. Stockholm: Nerenius & 
Santérus, Rombach, B (1997), Den marknadslika kommunen. Stockholm: 
Nerenius & Santérus.  
18 Montin, S (1992), Privatiseringsprocesser i kommunerna – teoretiska ut-
gångspunkter och empiriska exempel. Statsvetenskaplig tidskrift, årg 95, nr 
1, s 31-57. 
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pande samhällstrend, ”granskningssamhället”, där granskning 
och kontroll anses vara viktigt.19 Argumenten är bättre regelefter-
levnad och större enhetlighet, eller mer transparens. Möjligen 
kan trenden tolkas som en kritik mot en alltför decentraliserad 
och oenhetlig förvaltning. 

En annan trend handlar om att det allt oftare talas om för-
valtningens förtroende. Likt opinionsmätningar inför politiska 
val är det en trend att mäta vilket förtroende medborgarna har 
för olika myndigheter och deras verksamhet. Dessa mätningar 
görs av myndigheterna själva, av SCB eller andra institut som till 
exempel SOM-institutet i Göteborg. Förtroendesiffrorna ses som 
myndigheternas resultat, vid sidan av de andra måtten på vad de 
åstadkommit. Risken är ju att myndigheter och förvaltningar 
satsar på sådant som de tror skapar förtroende, som presentatio-
ner och hemsidor, istället för att koncentrera sig på sina kärn-
uppgifter.  

En tredje trend är processtyrning, som ofta uttolkas som Lean 
production,20 det vill säga att organisationernas flöden fokuseras 
och man jagar förbättringsområden och nålsögon. På så vis ska 
resursslöseri minskas och kvaliteten ökas. Ett problem kan emel-
lertid vara att modellen har ett tydligt produktionsfokus, och 
kommer ursprungligen från bilindustrin. Det är inte alltid själv-
klart anpassningsbart till den offentliga verksamheten där det 
råder målkomplexitet och kvalitativt inriktad verksamhet. 

Granskning, förtroende och processtyrning är således sådana 
begrepp som vi menar upptar den förvaltningspolitiska diskursen 
idag. Man skulle kunna lägga till innovation och samverkan. Men 
frågan är om det är dessa saker som ska lösa de förvaltningspoli-
tiska problemen som diskuteras. Kommer tåget fram i tid med 
Lean? Kan vi granska fram bättre skolresultat? Minskar arbets-
lösheten om vi får bättre förtroende för Arbetsförmedlingen?  

                                                                               
19 Ivarsson Westerberg, A och Jacobsson, B (2013) (red). Staten och grans-
kningssamhället. Samtidshistoriska frågor 26. Huddinge: Södertörns högskola. 
20 Idé/filosofi om hur man hanterar resurser. Se vidare Modig, N och Åhl-
ström, P (2011), Vad är Lean? Stockholm: Ekonomiska forskningsinstitutet. 
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Vi tror åtminstone att det behövs en bredare diskussion om 
de förvaltningspolitiska frågorna och dess organisering utifrån ett 
organisationsperspektiv. Detta skulle bidra till att förvaltnings-
politiken inte bara finns, utan också syns. 
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Vittnesseminarium 

Anders Ivarsson Westerberg  
Ja, välkomna till vittnesseminariet om förvaltningspolitik. Jag 
heter Anders Ivarsson Westerberg och jag är föreståndare för 
förvaltningsakademin här på Södertörns högskola. Det här är 
andra i raden av sådana här så kallade vittnesseminarium som vi 
anordnar. Det förra, för ganska precis ett år sedan hette ”Staten 
och granskningssamhället”, som resulterade i en publikation som 
ser ut så där. Jag har några stycken extra här som ni som är in-
tresserade kan ta i pausen.  

Seminariet kommer att ledas av docent Göran Sundström, 
Stockholms universitet, som har forskat en hel del om förvalt-
ningspolitik och han kommer att inleda med en översikt över 
området. Och efter det så tar en paneldiskussion vid och Göran 
kommer då att introducera panelen.  

Det här med vittnesseminarium, det är ju en tradition på Sö-
dertörns högskola kan man säga. Det är en form som Samtidshi-
storiska institutet har haft ganska länge och de har genomfört ett 
40-tal vittnesseminarier om olika företeelser, framförallt som har 
med politik och samhällsliv att göra. Syftet med ett sådant här 
seminarium är att man diskuterar någon specifik händelse eller 
process. Det kan vara mer detaljerad eller mer övergripande. Vi 
spelar in allt som sägs och det skrivs ut och produceras i bok-
form. Syftet är att skapa en slags källa, ett källmaterial som vi kan 
använda i diskussioner och fortsatt forskning. Och vittnena vid 
sådana här tillfällen är personer som kommer från praktiken och 
har haft, eller har, viktiga positioner inom det området man 
diskuterar.  
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Idag så är det ett område som kanske är lite mer övergripande 
än en specifik händelse. Det kommer att ställas en del frågor till 
panelen och de har förberett svar. Men min erfarenhet från så-
dana här seminarier är att vi oftast går ut härifrån med fler frå-
gor än svar. Alltså, att det väcks en massa frågor under diskus-
sionen som vi skulle vilja diskutera vidare. Det kommer att bli en 
kaffepaus ungefär mitt i seminariet, omkring klockan 15, bero-
ende på hur Göran styr och hur intressant diskussionen blir. Och 
kaffet serveras utanför föreläsningssalen här och för den som vill 
så kan man också stanna efteråt och dricka ett glas vin och fort-
sätta diskussionen på ett postseminarium. Jag skall skicka runt 
en lista också, där ni får skriva upp er och er e-post om ni vill ha 
kontakt med oss i fortsättningen och få inbjudan till andra akti-
viteter som vi har på Förvaltningsakademin. Ja, det var en kort 
inledning och varsågod Göran Sundström. 
 

Göran Sundström 
Hörs jag? Jag har en mygga som uppenbarligen funkar. Nu ska vi 
se… Ja, jag har blivit ombedd att inleda och ge en bild av svensk 
förvaltningspolitik utifrån någon slags forskningsperspektiv som 
jag hoppas också kan fungera som någon slags inspiration till 
huvudnumret idag, som ändå är vittnena som är med. Vi får väl 
se, en del saker jag säger kanske inte ni ställer upp på och andra 
saker kanske ni kan reflektera kring.  

Jag tänkte börja med att säga någonting om det här med vad 
förvaltningspolitik är. Jag tror att det råder oklarheter kring det 
här politikområdet.  

 
 

Förvaltningspolitik 
Idéer och åtgärder som riksdag och regering riktar mot hela, eller 
stora delar av, förvaltningens organisation, personal, finansiering 
och arbetssätt 

 

OH-bild 1. 
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Man brukar se den här (OH-bild 1) definitionen på förvaltnings-
politik bland forskare både i Sverige och i andra länder; det är 
idéer och åtgärder som riksdag och regering riktar mot hela, eller 
stora delar, av förvaltningens organisation och arbetssätt och 
finansiering och sådant. Och det finns alltså två särdrag, kan 
man säga, hos det här politikområdet som gör att det skiljer sig 
från andra politikområden – dem kan vi kanske kalla för sakpoli-
tiska områden; som miljöpolitik, näringspolitik, utbildningspoli-
tik och sådant där. Det ena är att förvaltningspolitiken ska riktas 
mot hela eller stora delar av förvaltningen… som en forskare har 
uttryckt det, det är politik på tvären. Och det andra är att idéerna 
och åtgärderna ska riktas mot förvaltnings organisation, arbets-
sätt, finansiering osv. Utifrån ett medborgarperspektiv är det 
därmed en slags indirekt politik. Den är inte medborgarnära, 
den tar inte sikte direkt på sådant som miljö, utbildning, arbets-
löshet, utan den tar sikte på de organisationer, de myndigheter, 
den förvaltning som har att realisera de mer medborgarnära 
värdena, eller målen. På så sätt skiljer den sig från andra politik-
områden. Det där betyder dock inte att det alltid är alldeles glas-
klart vad som är en förvaltningspolitisk åtgärd. Om man till 
exempel avvecklar ett litet museum så kan man ju säga att det är 
en kulturpolitisk reform, men om man samtidigt ser att reger-
ingen håller på att avveckla alla små myndigheter i staten så är 
det en förvaltningspolitisk reform. Så man måste alltid bedöma 
reformen i sitt sammanhang. Men jag skulle säga att det har 
blivit allt svårare att förstå reformer inom särskilda sakpolitiska 
områden, om man inte har koll på förvaltningspolitiken. Det går 
snart sagt inte att begripa någon reform fullt ut om man inte har 
koll, därför är förvaltningspolitik det viktigaste politikområdet 
som man kan forska om. Nu fick jag det sagt – så ni är väldigt 
viktiga personer som sitter här inne. 

Ja, det brukar också vara en fråga kring när förvaltningspoli-
tik uppstod. Och man kan säga att förvaltningspolitik måste ha 
funnits så länge vi har haft en förvaltning. Den har alltid funnits, 
eller åtminstone, genom historien, då det har funnits generella 
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idéer om vad förvaltningen ska göra, hur det ska organiseras. 
Man brukar ta Oxenstierna som exempel. Han försöker göra en 
stat som fungerar utan kung, eftersom kungen alltid är nere på 
dimmiga slätter i Tyskland och då måste vi ha en förvaltning 
som fungerar. Eller välfärdsstatens uppbyggnad, det starka sam-
hället, när socialdemokratin bygger upp en stat utifrån generella 
idéer. Samtidigt så brukar vi ändå datera förvaltningspolitikens 
födelse till slutet av 70-talet. Anledningen att det är först då vi 
börjar få den typen av institutionella arrangemang som känne-
tecknar traditionella politikområden med särskilda propositio-
ner, utredningar, ministrar som börjar kalla sig sådant där som 
förvaltningsminister. Till slut, 1982, får vi till och med ett för-
valtningspolitiskt departement. Även om det inte kallas så, det 
hette ju Civildepartementet under en period. I det avseendet 
liknar Sverige andra länder. Om man tittar på komparativa stu-
dier så uppträder det här fenomenet ungefär samtidigt i många 
stora delar av, i alla fall i västvärlden. Det finns lite olika idéer 
om varför det gör det, många hävdar att det är den stora oljekri-
sen på 70-talet som startar debatten om förvaltningens storlek, 
otillgänglighet och sådana saker. Och den behövde reformeras 
lite mer brett. Vi brukar i alla fall resonera som att det är rimligt 
att beskriva staten som uppbyggd sektor för sektor i väldigt hög 
grad fram till 70-talet, då vi började få mer generella idéer som 
också formar de olika politikområdena.  
 
 

New Public Management 
●  Från detaljstyrning till mål- och resultatstyrning 
●  Från ämbetsman till ”manager” 
●  Ansvarsdelegering 
●  Kortsiktiga och specificerade kontrakt 
●  Prestationslöner 
●  Besparingar och effektivitet 
●  Beställare/utförar-modell 
●  Bolagiseringar och konkurrensutsättning 
●  Privatiseringar 

 
OH-bild 2.  
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Ja, sedan då… vad har förvaltningspolitiken innehållit för idéer 
och åtgärder i Sverige och andra länder? Inom forskningen förs 
det ofta diskussioner kring det där begreppet, det känner ni till – 
New Public Management – som faktiskt har börjat dyka upp i 
media också (OH-bild 2). Och forskningen handlar väldigt 
mycket om att positionera och diskutera olika länder i relation 
till de här begreppen. När infördes de här olika sakerna och var-
för, det är en stor forskningsdiskussion kring förvaltningspolitik. 
Det här är ju en katalog av reformer och idéer och inte ett re-
formprogram. Den är ihopsatt av en engelsk forskare som heter 
Christopher Hood1 i slutet på 80-talet som, på OECD:s2 uppdrag 
tror jag det var, helt enkelt skulle sammanfatta olika reformer 
och idéer – de aktiviteter som pågick i olika länder. Han kom 
upp med den här listan. Det här pågår, sade han, i en massa olika 
länder, och särskilt i de anglosaxiska länderna. Inte överallt, inte 
lika mycket, men de går att spåra. Och för svensk del så kan man 
säga att det vi har sett i vår forskning är man kan dela de här 
idéerna och åtgärderna i två grupper. Den ena är management-
orienterad, det som är högst på listan går från detaljstyrning till 
målstyrning, ämbetsman till manager och ansvarsdelegering och 
sådant där. Men ju längre ner man kommer på listan övergår det 
i någon slags nyliberala idéer. Och Sverige kan sägas vara väldigt 
tidigt ute när det gäller den övre delen. Det här från detaljstyr-
ning till målstyrning, och delegering av ansvar. Sverige tar in 
programbudgeteringen som den hette. Det är samma sak som 
mål- och resultatstyrning, vill jag hävda, fast det hette lite annor-
lunda väldigt tidigt. Och den idén försvinner sedan aldrig utan 
den jobbas det på väldigt mycket hos stabsmyndigheterna. Vi 
brukar beskrivas, när vi kompareras med andra länder, som att 
vi har varit i framkant i den här managementutvecklingen – vi 
sprider idéer till andra länder via OECD och sådant där. Vi del-
tar mycket på de arenorna och tycker att vi är duktiga.  

                                                                               
1 Gladstone Professor of Government, All Souls College, Oxford University, 
Storbritannien. 
2 The Organisation for Economic Co-operation and Development. 
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Den andra delen däremot är vi senare med, det här nyliberala 
paketet. Då får man leta sig fram till senare hälften av 80-talet då 
de här idéerna riktigt börjar slå rot. Idéer om konkurrensutsätt-
ningar och privatisering, överhuvudtaget konkurrens och mark-
nadsorientering och sådant. Och man kan säga att forskningen 
har sagt mer om hur de där övre idéerna kommer in i staten, 
fastnar i staten, utvecklas i staten.  

Vi vet faktiskt mindre om den andra delen, hur de nyliberala 
idéerna kommer in i staten, var och när och hur. Och det är olika 
hur de här idéerna är förankrade inom forskningen, olika insti-
tutioner driver olika frågor. Det övre drivs väldigt mycket av 
företagsekonomer, managementlitteratur och sådant. Medan det 
andra paketet är det mer nationalekonomer som driver, det hör 
hemma i en annan skolbildning. Så det vore lite intressant att 
höra någonting om från panelen, om ni har någonting att säga 
om detta – hur dessa idéer har kommit in i staten. Man kan 
också notera att staten går före kommunerna när det gäller det 
första, men att kommunerna går före staten när det gäller det 
andra. Kommunerna fungerade väldigt mycket som en experi-
mentverkstad under 80-talet och staten tittade på, såg hur det 
gick, och kunde kanske ta in något som fungerade någonstans. 
Där har vi också en skillnad som är väldigt intressant. 

 
 

Innehållet sammanfattat 
• Från demokrativärden till effektivitetsvärden 
• Från mikro till makro 
• Från government till governance?   
• Från processvärden till sakpolitiska värden 

 
OH-bild 3. 
 
Ja, så det finns några sammanfattande iakttagelser som man kan 
göra kring det här med innehållet i förvaltningspolitiken (OH-
bild 3). En sak som det trycks hårt på i forskningen är att man 
går från demokrativärden mot effektivitetsvärden. Det har kan-
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ske drivits hårdast av Lennart Lundqvist, statsvetare i Lund, som 
pratar om ekonomismens inträde. Det här är också en väldigt 
vanlig iakttagelse internationellt, att effektivitetsvärden till och 
med tränger undan demokrativärden. Och kopplat till det finns 
idéer om att ämbetsmannarollen håller på att förändras. Han 
skrev en bok som heter Ämbetsman eller direktör? Förvaltnings-
chefen i demokratin.3 Det finns flera sådana där skrifter om vad 
som händer med ämbetsmannarollen.  

En annan iakttagelse, som kanske är lite mer trivial, är att vi 
går mer från mikropolitik till makropolitik. I början är förvalt-
ningspolitiken väldigt introvert, handlar om besparingar, ratio-
naliseringar, förenklingar, bättre möten med medborgarna etc. 
Sedan övergår den till makropolitik som har kommit att handla 
om att dra tillbaka hela staten – pröva åtaganden i grunden, 
förändra hela uppdraget för förvaltningen från att hjälpa med-
borgarna till att bygga marknader – den typen av förändring.  

Sedan finns det en annan väldigt populär formulering: från 
government till governance. Jag har skrivit frågetecken där, vi 
har gått från en korporativ ganska centraliserad ordning där 
centrum i hög grad är styrande av utbytet mellan det offentliga 
och privata som sker centralt och det har kontrollerats, men det 
har delegerats ner. Både politikutformning och genomförande 
sker i nätverk, långt ifrån det politiska centrumet, där gränser 
mellan privat och offentligt håller på att suddas ut och det blir 
svårare att styra – det är också en vanlig summering av vad som 
har hänt. Men det finns mycket kritik och frågetecken kring det 
där, inte minst finns det de som menar att det är precis tvärtom. 
Införandet av dessa strikta mål- och resultatstyrningsmodeller 
innebär ju att vi har mer government än någonsin, här ska det 
formuleras smarta mål uppifrån, vi ska ha raka befäls- och an-
svarslinjer, enmyndighetsverk som styrs, det vill säga mer go-
vernment, mindre governance. Och någon tredje kan säga att vi 
faktiskt har båda två på en gång. Fast regeringen vill inte prata 
om att de har båda två på en gång.  
                                                                               
3 (1993), Lund political studies, Norstedts Juridik AB. 
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Sedan har vi ytterligare en sista iakttagelse när det gäller det 
här med innehållet. Från processvärden till sakpolitiska värden 
har jag skrivit där… vi kan ju se att förvaltningspolitiken har 
handlat väldigt mycket om, och fortfarande mest handlar om ska 
jag säga, att balansera olika grundläggande processvärden. Re-
geringen brukar ju själva rabbla demokrati, effektivitet och rätts-
säkerhet. Och med demokrati menar man i hög grad styrbarhet. 
Men det finns också professionalitet, brukarinflytande med där, 
som värden som dyker upp ibland. Det är sådana processvärden 
som nästan allihop är förankrade, utom effektivitet, i regerings-
formen.  

Men vi ser också att regeringen knyter an till sakpolitiska 
värden inom förvaltningspolitiken. Den här regeringen har gjort 
det väldigt tydligt. Det har ju skrivits två förvaltningspolitiska 
propositioner genom tiderna i Sverige. Den första kom 1998 och 
hette Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst4. Den andra kom 
2010 och hette Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet 
och tillväxt5. Det är väldigt tydligt att regeringen kopplar in ett 
sakpolitiskt värde i förvaltningspolitiken, och det är någonting 
nytt. Och det är väldigt effektivt om man kan koppla upp ett 
sakpolitiskt värde mot förvaltningspolitiken, då får man stort 
genomslag eftersom förvaltningspolitiken gäller hela förvalt-
ningen.  

 
 ”Marknad” ”Företag” 
Prop. 2010 117 206 
Prop. 1998 15 45 

OH-bild 4. 

Jag roade mig med att räkna antalet gånger som ordet marknad 
och företag nämns i dessa två proppar (OH-bild 4). Då ser det ut 
så här. 1998 så nämndes ”marknad” 15 gånger i den förvalt-
ningspolitiska proppen. 2010 nämns det 117 gånger. För ”före-

                                                                               
4 Prop. 1997/98:136. 
5 Prop. 2009/10:175. 
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tag” är siffrorna 45 och 206. Det säger ju inte allt, men jag tror att 
det säger mycket om vem förvaltningen är till för. Jo, det är 
medborgarna och näringslivet – väldigt tydligt när man läser 
propositionerna. Så det är också en iakttagelse, detta med de 
sakpolitiska värdena.  
 
 

Organiseringen 
• Få och idéfattiga propositioner 
• Inget förvaltningspolitiskt departement 
• Har vi en förvaltningsminister? 
• Partipolitisk samsyn  
• Tjänstemannadrivet 
• Vem ansvar för förvaltningspolitikens utveckling? 

 
OH-bild 5. 

 

Det där är förvaltningspolitikens innehåll, men forskningen har 
också någonting att säga om formerna för förvaltningspolitikens 
organisering (OH-bild 5). I mitten av 70-talet fick vi en förvalt-
ningspolitik, för då kom institutionella arrangemang på plats – 
men då måste jag nästan genast ta tillbaka det för samtidigt kan 
man säga att organiseringen har varit… ja, forskningen tycker; 
svag. Det är det som sägs nästan överallt.  

 
Och det är det som titeln på hela det här vittnesseminariet an-
spelar på – syns inte men finns ändå. Den syns inte så mycket 
den där förvaltningspolitiken, och det där tar sig i lite olika ut-
tryck. För det första så finns det få och, menar många, ganska 
idéfattiga förvaltningspolitiska propositioner. De har mest hand-
lat om att sammanfatta pågående aktiviteter. Det var till och med 
så att Bo Holmberg6 1985 ville göra en förvaltningspolitisk pro-
position, men det blev bara en skrivelse som kallades för Förny-
elseprogrammet. Han fick inte ens till en förvaltningspolitisk 
proposition, så svårt kunde det vara.  

                                                                               
6 Kommunminister 1982, civilminister 1983–1988. 
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En annan sådan här iakttagelse är att vi inte har något för-
valtningspolitiskt departement. Vi hade det som sagt 1982-1991 
men då hette det Civildepartementet och jag tror inte att gemene 
man visste så mycket vad det betydde. Har vi någon förvalt-
ningsminister överhuvudtaget? Kallar han sig förvaltningsminis-
ter? Inte på hemsidan. Han är bostads- och civilminister. Men 
det är liksom lite symptomatiskt. Innan var det Mats Odell, kal-
lades han för förvaltningsminister? Ja, när han var ute men inte 
på nätet, på hemsidan står det kommun- och finansmarknads-
minister. Och innan honom var det Sven-Erik Österberg, där 
står det kommun- och finansmarknadsminister. Och innan var 
det Lars-Erik Löfvén och där står det kommun- och bostadsmi-
nister. Och så Lars Engqvist, samma sak. Den senaste ministern 
som kallades förvaltningsminister på hemsidan har vi i rummet. 
Dock med tillägget demokrati, men det är helt okej. Jag tycker att 
det är lite symptomatiskt, man vill inte skylta med att man är 
förvaltningsminister.  

Sedan finns också den iakttagelsen att det är partipolitisk 
samsyn kring förvaltningspolitiken. Vi kan inte se några stora 
brott i förvaltningspolitiken i samband med regeringsskiften 
utan nästan tvärtom. Explicita uttalanden hela tiden om att den 
här regeringen tar vidare den förra regeringens idéer och paket. 
Vi ser en intensifiering till exempel under Bildt-regeringen 1991-
1993 men vi ser inga reaktioner när Socialdemokraterna tar över 
1994. Och det där hänger kanske ihop med nästa fråga, inom 
forskningen stämplas ganska mycket av förvaltningspolitiken 
som tjänstemannadriven. Det här är också någonting som pekas 
på i komparativa studier, med andra länder, att Sverige sticker ut 
en smula. Även om man inom den forskningen säger att det här 
inte alltid är politikernas favoritområde, så tycks det ändå vara 
mer tjänstemannadrivet i Sverige.  

Jag har skrivit slutklämmen på denna sida: vem ansvarar för 
förvaltningspolitikens utveckling idag? Vi har ju fått massa ut-
värderande myndigheter, Statskontoret har ju blivit en renodlad 
utvärderingsmyndighet och det finns massa andra utvärde-
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ringsmyndigheter. Men vem tar hand om utvärderingarna och 
omsätter detta i metodutveckling? Det här brukar jag ju tjata om 
för er som har hört mig förut.  

Vi har ett ekonomistyrningsverk som har utvecklingsansvar, 
men bara för ekonomistyrningen. Resten av förvaltningspoliti-
ken då? Undrar jag. Jag vet inte vem som har det. Jag tycker det 
är högst oklart, i alla fall på myndighetsnivå. 
 
Tre förklaringsperspektiv 

Konvergens Divergens 

Beskrivning Global reformvåg mot NPM Bibehållna skill-
nader mellan 
länder. Likheter 
finns främst i 
”pratet” 

Förklaring Rationell an-
passning till 
teknologiska 
och ekonomi-
ska problem 

Effektiv 
spridning av 
idéer genom 
kulturell global-
isering 

Trögheten i struk-
turella skillnader 
och historiska arv 

Teoretisk 
tradition 

Rational choice 
institutionalism 

Sociologisk 
institutionalism 

Historisk  
institutionalism 

OH-bild 6. 

Ja, avslutningsvis så kan jag säga att forskningen… (OH-bild 6) 
förut pratade jag om New Public Management och hur det kan 
förklara det som jag har gått igenom med idéer och organisering. 
Och inom forskningen om genomslaget av New Public Mana-
gement – vem som går först, vem som går sist, vem som leder 
utvecklingen – så finns det tre teoretiska traditioner som förkla-
rar förvaltningspolitikens framväxt. Vi har två stycken som pe-
kar mot likriktning och konvergens. Den ena är Rational choice 
history som pekar på att alla stater faktiskt hamnade i kris samti-
digt och tillsatte ungefär likadana stora utredningar för att se 
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över förvaltningen. Och kom fram till samma lösningar – därför 
ser vi likriktningen. Man har alltså inte tittat på varandra.  

Det säger man däremot i den andra förklaringen. Där handlar 
det snarare om effektiv spridning av idéer genom kulturell glo-
balisering: det finns en föregångare, eftersläntrare och så härmar 
man varandra. OECD står för listor där man kan se hur långt 
man har kommit, och ingen vill vara sist på listan.  

Och så har vi en tredje variant som mer handlar om skillna-
der, den historiskt institutionella där man pekar på betydelsen av 
att titta på hur de olika staterna är organiserade. Att idéer fak-
tiskt hamnar i stater på lite olika sätt och drivs på olika sätt bero-
ende på historia. Så, skulle jag kanske vilja sammanfatta forsk-
ningsläget.  

Ja, jag slutar där. Jag tänkte inte släppa in några frågor just nu 
utan det tänkte jag spara till senare. Ni i publiken kommer att få 
reagera över allt som sägs här idag. Det jag tänker göra nu där-
emot är att hälsa vår panel välkomna upp på scenen. Det är en 
kvalificerad skara. De sätter sig i den ordningen som de läses upp 
i. Ja, vi har då här Britta Lejon, ordförande för ST. Vi har redan 
sagt att du har varit demokrati- och förvaltningsminister 1998-
2002. Vi har Jan Nygren som hade sin sejour lite tidigare. Du 
kallades inte heller förvaltningsminister? 
 

Jan Nygren 
Samordningsminister. 
 

Göran Sundström 
Samordningsminister. Men det är ett ansvar för förvaltningsfrå-
gorna. Placerades väl i statsrådsberedningen vill jag minnas? 
Men har också ett förflutet som statssekreterare, centralplacerad 
i Civildepartementet när det begav sig och senare i Försvarsde-
partementet. Och har inblick i 80-talet som är så intressant för 
oss. Yvonne Gustafsson är generaldirektör för Statskontoret. 
Tidigare generaldirektör för Ekonomistyrningsverket och tidiga-
re statssekreterare. Har sett sakerna från olika håll. Och slutligen 
Thomas Pålsson som idag är generaldirektör för Statens service-
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center som är en av de nyare myndigheterna men som är före 
detta departementsråd för denna enhet som har cirkulerat i re-
geringskansliet med är den enhet som ansvarar för förvaltnings-
politik. Och senast har den då funnits i Socialdepartementet. 
Men du har också en lång historia i Statskontoret. Ni är hjärtligt 
välkomna.  

Då tänkte vi göra så här; ni har ju fått tre stycken breda frågor 
och ni får inleda en och en och prata lite kring den frågan som 
först ställs. Och efter att ni har gjort det får ni reagera lite på 
varandras inlägg och på mitt inlägg.  

Och den första frågan lyder så här; ”Hur ser du på den för-
valtningspolitiska utvecklingen?”. Men det finns lite preciserade 
frågor. Vilka idéer har varit dominerande? Varför just dessa 
idéer? Varifrån har förvaltningspolitiken drivits? Hur ser du på 
politikernas närvaro inom det här området? Och hur ser ni på 
organiseringen i stort för det här politikområdet? Det är några 
frågor som man kan hugga tag i under denna fråga. Så jag ber 
Britta börja. 
 

Britta Lejon 
För det första så vill jag säga, jätteroligt att ni gör ett seminarium 
om förvaltningspolitik och där man får möjlighet att vara med 
och prata lite om detta. Det är fantastiskt roligt. Och jag hörs 
inte, ska se om den är på ens. Jo, den är på, det var bara jag som 
pratade för lågt.  

Jag sade bara att jag tycker det är väldigt roligt att vara här 
och få prata om de här frågorna. Ja, hur ser jag på den förvalt-
ningspolitiska utvecklingen? Jag skulle vilja beskriva det så här, 
mycket av det som är juvelen i kronan, mycket av det som är det 
svenska samhällets absolut bästa arv från tidigare generationer 
av verksamma inom politik och samhälle, alltså mycket av det 
tycker jag håller… och nu kan ni få tycka att jag är lite för svart-
målande. Men mycket av det håller på att sakta eroderas utan att 
det är någon diskussion och debatt om detta, eller svarta rubri-
ker i våra tidningar. Och då tänker jag på sådant som handlar 
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om till exempel öppenheten i den svenska förvaltningen, med-
borgarnas tilltro till förvaltningen, den icke korrupta förvalt-
ningen, självständigheten, det mycket goda underbyggda besluts-
fattandet som är resultatet av många, kanske ibland lite väl långa, 
utredningsinsatser. Men som ändå hade det goda med sig, att 
beslut var mycket väl underbyggda. 

Jag skulle också vilja säga att det är väldigt mycket som i 
grunden har förändrats i svensk statsförvaltning de senaste de-
cennierna och jag tycker inte att vi i tillräcklig utsträckning, som 
samhälle, stannar upp och ställer oss frågan, vad har det haft för 
betydelse? Var befinner vi oss just nu? Vad gör det med det sven-
ska samhället? Med svensk statsförvaltning? Med svensk politik 
och med svensk demokrati?  

På en av dina tidigare overheader beskrev du mycket om glo-
baliseringar, privatiseringar, mixen mellan offentligt och privat 
som vi idag har. De management-trender från näringslivet som i 
hög grad har varit rådande i svensk statsförvaltning under lång 
tid, med fokus på effektivitet och åter effektivitet. Och inte alls 
samma fokus på andra centrala värden för statsförvaltningen så 
som rättssäkerhet, demokrati, öppenhet. Vi har ett uppföljnings- 
och kontrollfokus som är väldigt tydligt idag, har varit väldigt 
tydligt under lång tid.  

Andra saker som har påverkat svensk statsförvaltning i grun-
den är ju informationsteknologin, och vad har den betytt? För 
alltifrån integritet till organisering av arbetet, till medialiseringen 
av både politik och förvaltning.  

Ett tredje spår handlar ju naturligtvis om Europeiseringen, 
EU-medlemskapets betydelse för statsförvaltningen. Som är 
mycket positivt. Jag menar, informationsteknologin har ju också 
bidragit med otroligt mycket positivt.  

Det jag beskriver handlar inte bara om negativa saker, förstå 
mig rätt. Informationsteknologin har ju inneburit enorma möj-
ligheter till förbättringar av svensk statsförvaltning. Inte bara i 
termer av effektivisering utan även att närma och göra förvalt-
ningens verksamhet mer tillgänglig och öppen. Och samma 
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saker med EU-medlemskapet. Det är massa positiva saker som 
det har fört med sig. En ökad samordning mellan statliga myn-
digheter, mellan myndigheter och regeringskansli. Ett ökat fokus 
på vad en svensk ståndpunkt är i mötet med andra länders upp-
fattningar och kulturer och traditioner och så där.  

Och det har naturligtvis också betytt att det finns massa 
spännande arbetsuppgifter för de som jobbar i förvaltningen 
som förr inte fanns. Otroligt roligt att befinna sig i den typen av 
utmanande miljöer där man faktiskt tillsammans med tjänste-
män från andra europeiska länder ska besluta och komma fram 
till gemensamt kloka saker. Otroligt roliga arbetsuppgifter. Men 
det innebär också att både förhandlingskulturen och juridiken 
har blivit så mycket starkare.  

Vad har det här betytt för legitimiteten hos de beslut som fat-
tas i Sverige? Vad har det här betytt för relationerna mellan 
myndigheterna och regeringskansliet? Mellan politiken och för-
valtningen. Och vad har det betytt för öppenheten? Nu senast 
manifesterad genom riksdagens beslut i december om att svens-
ka myndigheter och deras självständiga bedömningar av doku-
ments offentlighet inte längre ska väga så tungt som hänsynen 
till andra medlemsstaters uppfattningar.  

Jag skulle avslutningsvis vilja säga att det finns, och har fun-
nits, många goda ansatser och många goda händelser. Till exem-
pel som när förvaltningspolitiska kommissionen, eller om jag nu 
får säga någonting som har beröring med det jag själv höll på 
med, inrättandet av en del institutioner som höll på med förvalt-
ningspolitik, så som KKR7 och sådär. Det har funnits ansvarsut-
redningar, det har funnits utredningar som har berört den regi-
onala indelningen av förvaltningen etc. Allt mycket positivt men 
jag kan idag inte se att någonting av det har fått någon varaktig 
effekt på verkligheten. Inte i någon dominerande utsträckning. 
Vi har haft utbildningsrådet som blev KKR, som blev VERVA8 

                                                                               
7 Statens kvalitets- och kompetensråd. 
8 Verket för förvaltningsutveckling. 
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som blev Krus9 som idag är Värdegrundsdelegationen. Ja, det 
säger väl en del.  

De dominerande idéerna, för att svara på dina frågor: effekti-
vitet, var ifrån kommer det? – OECD och Finansdepartementet 
bland annat. Politikernas närvaro – nästan noll. Organiseringen 
– otillräcklig för att uttrycka sig snällt. Regeringen och myndig-
hetsledningarna lyssnar mer på konsulter än på forskarsamhället. 
McKinsey,10 Lean production.11 Ja, nu senast Magdalena Anders-
sons utspel om effektiviteten i statsförvaltningen vid ett eventuellt 
regeringsskifte. Kort sagt, mycket prat och lite verkstad.  
 

Göran Sundström  
Tack för det. Det var många intressanta synpunkter om de 
svenska klenoderna som håller på att eroderas. Det tycker jag att 
vi ska plocka upp sedan. Men vi går direkt vidare, vi går igenom 
er fyra här innan vi börjar ett samtal.  
 

Jan Nygren 
Ja, väldigt mycket av det som Britta beskriver, eller talade om, 
kan jag ställa upp på. Jag ska dock börja i en liten annan ända…  

Det är många frågor, så när man funderar så vet man inte rik-
tigt vilken man ska svara på. Men jag kan börja i den ändan att 
när jag kom till regeringskansliet 1984 – ja, det börjar bli länge 
sedan – så kom jag från en politisk miljö som var SSU-för-
bundet, jag är väl ett barn av 1968 kan jag tänka mig. Och jag 
hade då också en föreställning om den så kallade statsapparaten. 
När jag kom till Försvarsdepartementet, som var min första 
anhalt, så hade jag en mycket klar bild av att alla tjänstemän i 
regeringskansliet var borgliga och drev någon sorts konspirato-
risk verksamhet mot en socialdemokratisk regering. Ja, jag över-
driver lite. Gud ska veta att mina fördomar kom på skam bara 
efter några månader.  

                                                                               
9 Kompetensrådet för utveckling i staten. 
10 Amerikansk konsultfirma. 
11 Se not 20, s. 19. 
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Det var den nyttigaste och lärorikaste erfarenhet som jag tror 
att jag har varit med om i min politiska verksamhet. Därför att 
det visade sig ju vara precis tvärtom. Jag mötte ett antal väldigt 
ambitiösa, lojala, duktiga, kompetenta tjänstemän i regerings-
kansliet som gjorde det som förväntades av dem och lite till. Och 
detta har vi anledning att vara oerhört rädda om.  

Jag tror att förtroendet för tjänstemän i statsförvaltning, 
kommunal förvaltning, vare det sig är landsting eller primär-
kommunal verksamhet… är grunden för medborgarnas förtro-
ende för det politiska systemet. Kan det vara så att det är precis 
det som skiljer oss från det vi ser i en del andra länder? Jag ska 
avstå ifrån att nämna något namn. Men att ha en skatteförvalt-
ning som man kan ringa till och få goda råd. Att ha en socialför-
valtning i kommunen som ändå ställer upp så gott den kan och 
hjälper till. Detta är kanske något av det mest värdefulla för ett 
parlamentariskt, demokratiskt samhälle.  

Och jag menar att en del av det framtida arbetet borde ta sikte 
på att fundera över hur vi upprätthåller nivån på detta förtroen-
de, därför att det betyder så otroligt mycket för medborgarna 
och medborgarnas sätt att uppleva den så kallade makten. Och 
det finns en hel del pusselbitar i detta som Britta nämnde. Så det 
är liksom mikroperspektivet, det låter sig inte alldeles enkelt 
rangera in sig i former. Men jag tror att vi faktiskt behöver fun-
dera på det.  

Så till en annan lite anekdotliknande berättelse. Samordnings-
ministerjobbet, som jag alltså tilldelades 1994, handlar mycket 
om att ta itu med trilskande statsråd och trösta en och annan 
som hade fått på tafsen av finansministern. Ja, det är en intres-
sant blandning av att försöka få ihop politiken i slutändan. Det 
var ganska tuffa tider 1994–1995 som ni kanske kommer ihåg, 
med svåra beslut på grund av ekonomisk kris. Men så fick jag 
också två fackministeruppgifter på mitt bord. Och den ena var 
vapenexporten – du som har varit i Försvarsdepartementet, du 
kan väl ta vapenexportfrågorna… okej. Och det andra var för-
valtningspolitiken, som då blev nästa pusselbit som jag skulle ta. 
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Och då sade jag; vad är det? Då sa regeringsbildaren att du får an-
svaret för landshövdingarna också. Då började jag förstå och sa ok.  

Jag raljerar lite men ungefär så var det. Jag upptäckte efter ett 
tag att förvaltningspolitiken i hela sin vidd var enormt spännan-
de och viktig. Det handlade faktiskt om grunderna för folks 
förtroende för våra institutioner, om styrning av rikets myndig-
heter etc. Och det borde ju vara väldigt spännande även för om-
givningen. Jag kan förstå att begreppet förvaltningspolitik inte 
omedelbart rör folks nerver och får människor att trigga igång. 
Men om man talar om hur man ska hantera myndigheter, även 
kommunala strukturer, maktinflytande, öppenhet, allt detta som 
ju var för sig kan vålla rätt mycket diskussioner borde det väl 
ändå röra någon nerv. Men säger jag förvaltningspolitik så ringer 
ju ingen klocka alls hos de flesta som orkar lyssna.  

Så tyvärr är det nog så att hur vi än kämpar med detta be-
grepp så lär det väl inte bli så sexigt utan vi får väl försöka så gott 
vi kan att klä begreppet i ord och beskriva vad det faktiskt hand-
lar om.  

Avslutningsvis så tror jag då, apropå de bilder som visades 
här att visst, det går långsamt, det kanske inte händer så där 
dramatiskt mycket. Men, jag tillhör nog dem som är lite konser-
vativa i det avseendet, förvaltningspolitik, som handlar just om 
hjärtat i styrningsprocesserna, kanske inte ska vara föremål för 
någon dramatisk, snabb quick fix. Det ska vara lite trögt, det ska 
ta lite tid och det ska inte vara så enkelt att ändra på de här 
strukturerna. Jag tror att det har ett värde i sig. 

Jag tillhör också dem som sörjer över det jag ser när jag tittar 
på utredningsväsendet. Det är en katastrof. Finns det något fina-
re än en klassisk utredning som börjar från början, analyserar, 
tittar på frågeställningarna, tänker, funderar, lägger förslag som 
är genomtänkta. Under en 15-årsperiod har landet styrts via 
DN:s debattsida, lite förenklat och förvisso elakt sagt. Var är 
eftertanken? Jag menar, det måste gå att kombinera den typen av 
viktiga grundstenar för reformarbete med modern teknik och 
snabb kommunikation. Det är ju snarare där vi ska tänka; hur 



 
 

V I T T N E S S E M I N A R I U M  

 41

förändrar vi strukturerna så att man kan jobba med demokratisk 
förankring, nyttjande av befintlig kompetens, inseende att det 
finns en annan kommunikationsvärld idag än för 30 år sedan. 
Det var väl 10 frågor till som skulle besvaras men vi får åter-
komma till dem. 
 
Göran Sundström  
Ja, tack så mycket. Just det, det ska vara trögt.  
 
Jan Nygren 
Ja, inte alldeles lätt i alla fall. 
 
Göran Sundström  
Varsågod Yvonne. 
 
Yvonne Gustafsson  
Tack. Innan jag kommenterar den mer konkreta frågan om hur 
jag ser på den förvaltningspolitiska utvecklingen, vill jag kom-
mentera den fråga som du inledde med Göran, nämligen frågan 
om vem det är som har ansvar idag för förvaltningspolitiken och 
för att ta fram underlag för att utveckla förvaltningspolitiken.  

Vi – Statskontoret – har ett förvaltningspolitiskt uppdrag. Det 
innebär dels att följa upp förvaltningen och dels att ta fram un-
derlag till regeringen när det gäller förvaltningspolitiken, det vill 
säga underlag om organisering, finansiering, styrning, komp-
ternsförsörjning mm. Uppdraget rymmer också att i andra avse-
enden ta fram underlag som stöd för att utveckla förvaltningspo-
litiken. Regeringen är ju normalt den som beslutar, men vi har 
uppdraget att bistå regeringen i detta. Så jag kan trösta er med att 
det ändå finns någon som har detta på sin dagordning.  

Då går jag över till den förvaltningspolitiska utvecklingen och 
då tycker jag att det, delvis i alla fall, har varit samma värden och 
frågor som under lång tid har legat i botten på förvaltningspoli-
tiken. Att förvaltningen bygger på en demokratiskt grund och 
ingår i ett demokratiskt system, att förvaltningen ska vara rätts-
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säker och bedrivas utifrån ett medborgarperspektiv och att verk-
samheterna ska bedrivas med hög kvalitet är exempel på sådana 
värden. Det är grundläggande värden som har levt under lång 
tid. Till detta kan man lägga ett antal frågor som har haft litet 
olika aktualitet i olika perioder.  

Under senare tid har frågor som rör just den statliga värde-
grunden varit en sådan fråga där särskilda ansträngningar har 
gjorts. Också frågor kring organiseringen av förvaltningen inklu-
sive antalet myndigheter har varit aktuell i olika perioder, bland 
annat under de senaste åren. Den har ju tagit sig uttryck i att 
man successivt har gått igenom område för område och analyse-
rat de olika myndigheternas uppdrag och i vilken mån som de 
överlappar varandra. Slutsatsen av ett sådant arbete har ofta 
blivit delvis nya och något färre myndigheter inom området. 
Man kan säga att det har varit ett ganska systematiskt sådant 
arbete under senare år. Infrastrukturområdet är ett exempel på 
det, Socialdepartementets myndigheter ett annat. För närvaran-
de pågår ett sådant utredningsarbete inom miljöområdet.  

Säljverksamhet, alltså att myndigheter som normalt inte ska 
sälja verksamheter på konkurrensutsatta marknader, är en annan 
fråga som har kommit upp med jämna mellanrum. Och inte 
minst under de här senaste åren. Opinionsbildande verksamhet 
är en annan. Jag vet inte om ni kommer ihåg det men det var en 
väldigt stor fråga för några år sedan.  

Men en fråga som har levt under lång tid och i alla fall så 
länge som jag kan överblicka är effektivitetsfrågan. Kravet på en 
effektiv statsförvaltning har följt oss under lång tid och det är 
inte så konstigt. Och om man blickar tillbaka 50-60 år i tiden och 
tittar på hur statsbudgeten såg ut då och hur utvecklingen har 
varit sedan dess, så förstår man betydelsen av kravet på effektivi-
tet. Från slutet av 50-talet och fram till slutet av 80-talet, så tre-
dubblades de statliga utgifterna var tionde år. Det var en enorm 
kostnadsutveckling när det gällde statens utgifter. Och vid något 
skede, i mitten på 80-talet så började man faktiskt titta på ut-
vecklingen och menade att det inte var en hållbar utveckling 
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längre med en sådan tillväxt i den offentliga sektorn. Den insik-
ten sammanföll också delvis med den finansiella krisen i början 
på 90-talet.  

De tankar som hade börjat få fäste under 1980-talet, och som 
handlade om att fokus borde förskjutas från diskussioner om 
mer resurser till vad som faktiskt kom ut ur de olika systemen 
och verksamheterna, fick ytterligare bränsle av krisen. Fram till 
dess hade det i huvudsak handlat om hur mycket resurser man 
skulle skjuta till för nya reformer men ganska lite om vad verk-
samheten faktiskt levererade.  

Nu gällde det att inte bara att prata om effektivitet, vilket man 
från och till hade gjort tidigare också, utan nu gällde det att hitta 
system där man säkerställde att förvaltningen verkligen levererade 
och att man fick god kontroll över utgiftsutvecklingen. Då hade ju 
Sverige en offentlig sektor som var bra mycket över halva BNP. 

Ett antal viktiga reformen inom förvaltnings- och finanspoli-
tiken genomfördes då. Mål- och resultatstyrning var en. Den är 
en delegerad styrmodell med tydliga roller där statsmakterna 
beslutar om uppdrag, regler och resurser medan myndigheterna 
genomför politiken och återrapporterar sin verksamhet. Den 
ställer också krav på väl fungerande externa analyser och utvär-
deringar som ett komplement till myndigheternas egen återrap-
portering för att uppdragsgivaren ska kunna bedöma verksam-
hetens resultat.  

Andra viktiga förändringar som skedde då var en ny anslags-
konstruktion med större frihetsgrader, det generella produktivi-
tetskrav, PLO12 som infördes och att hela budgetprocessen vän-
des upp och ner. I stället för att, som tidigare, utgå från de an-
slagsframställningar som kom från myndigheterna – ofta med 
stora reformkrav – börjar budgetprocessen nu med beslut om 
utgifternas totala storlek. Inom ramen för detta ska sedan de 
olika politikområdena rymmas.  

Om man tittar på hur förvaltningen har utvecklats över tid 
och också försöker titta ur ett internationellt perspektiv så kan 
                                                                               
12 Pris- och löneomräkning. 
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man säga att svensk statsförvaltning står sig väl bland OECD-
länderna. Det kom en rapport före jul om hur OECD-ländernas 
förvaltningar har utvecklats i olika avseenden. Vi kan där se att 
vi fortfarande har en stor offentlig sektor, bland de största bland 
OECD-länderna. Vidare har vi högt förtroende för både reger-
ingen och för förvaltningen i stort. Det kan vi se både från egna 
mätningar och från OECDs resultat. Enligt OECD är vi också 
duktiga på att effektivt genomföra lagar och regler och har en 
förvaltningen som upplevs som rättvis.  

Sverige har alltså en väl fungerande förvaltning och det tror 
jag i hög grad har att göra med det förändringsarbete som sked-
de i slutet på 80-talet och i början på 90-talet. Vi kan också nu se 
fortsatt fokus på en effektiv förvaltning. Det handlar om att upp-
rätthålla ett produktivitets- och utvecklingstryck och att säker-
ställa att verksamheterna bedrivs på ett effektivt sätt.  

Varför är då inte förvaltningspolitik högre upp på den poli-
tiska agendan och tydligare med i debatten? Förvaltningspolitik 
är ju något som berör varje medborgare nästan varje dag. Det 
handlar ju om vad som levereras och hur det levereras, hur 
mycket det kostar, vilken service och tillgänglighet som finns och 
så vidare. Men jag menar att förvaltningspolitiken lever i hög grad 
utan att man använder begreppet förvaltningspolitik. I stället 
pratar man om förvaltningspolitik inom olika sakområden.  

Ett exempel på det är det jag tidigare nämnde om systematis-
ka genomgångar av olika politikområden och dess myndigheter. 
Det senaste är alltså miljöområdet där man tittar på hur verk-
samheten är organiserad och om det är det mest effektiva sättet. 
Det är ett klart förvaltningspolitiskt angreppssätt och en förvalt-
ningspolitisk fråga, men det beskrivs inte så utan det beskrivs 
som att det är miljöpolitiken som man utvecklar. Jag skulle säga 
att förvaltningspolitiken lever i hög grad men man använder 
andra ord när man pratar om den.  
 
Göran Sundström  
Mm, tack. 
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Thomas Pålsson  
Jag skulle vilja börja med att säga stort tack till Jan, ditt förtroen-
de för regeringskanslitjänstemän känns väldigt bra och jag kän-
ner igen filosofin som en Dag Hammarskiölds-filosofi. Vi tjäns-
temän är till för att hjälpa politikerna att utveckla politiken och 
det tror jag är viktigt, oavsett vilken färg det är på dem.  

Men jag skulle vilja börja med att på fem minuter ge en liten 
kompletterande bild till förvaltningspolitikens historia. Och jag 
skulle vilja börja i 40-talet för det är där jag tror att förvaltnings-
politiken, i alla fall i modern tid, börjar med det stora välfärds-
bygget. Vi bygger upp de stora myndigheterna för att bygga upp 
vårt välfärdssamhälle. Och sedan när den stora förvaltningspoli-
tiken slår till på 60-talet, då vi gör en stor departementsreform, 
politikerna tar över och tar bort expeditionscheferna och man 
delade på makten. Man genomför kommunaliseringsreformen 
vilket är enormt stort. Man ger statstjänstemännen förhandlings-
rätt och kollektivavtal och sedan fortsätter Gunnar Sträng med 
att göra en stor utlokalisering av väldigt stora myndigheter.  

Jag skulle vilja se vilken politiker idag som skulle kunna klara 
av en sådan sak, om man säger så. Där alltifrån kriminalvården, 
SMHI – allting – åker ut i landet. Det tycker jag är stor förvalt-
ningspolitik.  

Jag menar att den stora förvaltningspolitiken har vi inte sett 
skymten av fram till nutid. Däremot så sker, om vi säger den lilla 
förvaltningspolitiken på 80-talet, för då jobbade Jan på Civilde-
partementet. Vi ser att Gösta Bohman skjuter hårt på Olof Palme 
och andra om att byråkratin växer. Jag jobbade själv på AMS med 
1 100 personer i staben. Jag jobbade under Ragnar Thoursie som 
var en enorm fanbärare av detta. Vi skrev regler och sedan skrev 
han Elefantsjukan13 när han abdikerade och slutade på AMS.  

Men jag menar att det var första steget mot bättre service till 
medborgare, regelnedtagning och nedtagning av byråkratin. Och 
det fortsatte ett tag under 80-talet men sedan kommer krisen och 
den påverkar förvaltningspolitiken oerhört mycket under 90-
                                                                               
13 Självbiografi/roman, Albert Bonniers Förlag, (2003). 
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talet, det slår till med full kraft. Man gör vissa förändringar i 
förvaltningspolitiken, man genomför avregleringen av Bygg-
nadsstyrelsen, vi delegerar till myndigheterna att hantera lönesi-
dan med arbetsgivarverkskonstruktion.  

Men vi hade ett system med anslagsstyrning av svensk stats-
förvaltning med 5 000 anslag, och det var helt orimligt för verks-
cheferna. De skrek när det var nerdragning på 3-4 procent, de 
kunde inte agera. De behövde frihet för att kunna modernisera 
sina verk och annat. Så man var så att säga tvungen att ge dem 
frihet och man gav dem bland annat utnämningsmakten. De 
kunde utse sina ledningar, avskaffa sina ledningar, skriva kon-
trakt, de fick helt enkelt frihet. Och jag tror inte på att det kom-
mer från New Public Management, det var den finansiella krisen 
som gjorde att myndigheterna blev klart effektivare.  

Självklart tycker jag att New Public Management har påverkat 
oss. Vita husets OMB14 spred vissa frågor vidare. För i USA bör-
jade krisen under Reagan-perioden och den kom också till Stor-
britannien och Thatcher. Den har påverkat oss till viss del, med 
ett visst management-tänkande där resultatstyrning blev väldigt 
viktigt att utveckla. Och sedan har det fortsatt, och jag delar helt 
uppfattningen om att fortsätta titta på organisering, sådana frå-
gor har varit väldigt dominerande. Enmyndigheter, att få bättre 
uppföljningsmyndigheter, bättre utvärdering av myndigheterna 
och så vidare.  

Och sedan ska vi erkänna att det var programbudgetering, 
som någon nämnde här i början, som man gjorde ett nytt försök 
med från Finansdepartementet. De byggde upp ett system med 
styrning, från politik och utgiftsområden och allt vad det var, 
som skulle rapporteras tillbaka. Det avreglerades för några år 
sedan men grunden i resultatstyrningen är kvar. Vi vill ha en 
styrning av myndigheterna, politisk styrning och följa upp myn-
digheterna, och där jobbar vi på om man säger så.  

Det var ganska nära att man tog tag i den stora förvaltnings-
politiken – den stora ansvarskommittén var det stor diskussion 
                                                                               
14 Office of Management and Budget. 
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om mellan politikerna. Det diskuterades också om man skulle 
göra en ny kommunsammanslagsreform, jag var med själv som 
expert. Man gick runt bordet och alla sa att det behövs göras 
men vi orkar inte. De slet så hårt på en under en tid. Sedan num-
mer två, man fortsatte och ville göra en regionförändring av 
Sverige, dvs. landstingskommunal sammanslagning. Men det 
bröt ihop i regeringskansliet.  

Så den stora förvaltningspolitiken har varit under diskussion 
ganska länge. Senare gjorde man ett mindre försök att halvera 
antalet länsstyrelser och även den frågan lades undan, det blev 
inte ens en remiss. Och med det kan vi säga att den stora förvalt-
ningspolitiken inte är på agendan längre, och frågan är om den 
kommer tillbaka. Själv tycker jag, och nu får jag prata helt för 
mig själv som privatperson, att det är väldigt bra att vi har en 
liten stat, vi har Västeuropas minsta stat och jag tror att det är en 
trend mot mer förstatligande och det är svårt för rikspolitiker 
och regering att hålla emot. Så jag tror det är ganska bra att man 
inte ökar statens del. Men det är en klar trend mot en ökad stat. 
Tack. 
 
Göran Sundström  
Tackar. Ja, det var massa bollar som kastades upp i luften. Nu 
har panelen möjlighet att replikera på panelen. Om det har dykt 
upp frågor när de andra har pratat. Har ni några reflektioner på 
varandras inlägg?  
 
Britta Lejon  
Jag vill bara säga att det var roligt att höra våra olika bilder som 
ju ibland är lite likartade och ibland inte alls är det. Jag tycker det 
var bra att Thomas sa att vi har Västeuropas minsta stat för det 
kunde man lätt få intrycket av att vi inte har när du pratade, 
Yvonne, för du pratade om att vi har en väldigt stor offentlig 
sektor. Men det är ju faktiskt den kommunala sidan som relativt 
sett är mycket större.  
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Och det tycker jag är en viktig aspekt i sammanhanget. Så är 
det, vi har en väldigt liten stat. Och det finns mycket fördelar 
med det. En av våra stora fördelar är ju det här med förmågan till 
samordning i staten som underlättas av det faktum att vi är en 
liten stat.  

Men annars så tänkte jag så här att Yvonne, när du sade att 
enligt din uppfattning så finns förvaltningspolitiken fast vi pratar 
inte om den i de termerna, så håller jag delvis med dig. Ja, natur-
ligtvis finns det ett underliggande raster av idéer och uppfatt-
ningar om saker som är självklara, som formar hur vi väljer att 
organisera staten och driva den. Men det som ju är lite proble-
matiskt är att om man inte lyfter upp de idéerna och sätter ord 
på dem, och beskriver dem och resonerar kring dem så fortsätter 
de att leva ett liv som pågår utan att det blir den nödvändiga 
diskussionen och debatten om de idéerna är de korrekta, om det 
är de som ska vara förhärskande.  

Och det är där jag menar, som du också beskrev, det här väl-
digt tydliga fokuset på effektivitet som vi ju lever i och har levt i 
under lång tid och som definitivt har otroligt viktigt värde, vik-
tigt existensberättigande. Men vi skulle må bra av att andra vär-
den också lyftes upp. Att inte bara effektivitet var det som är 
förhärskande.  

Jag vet ju att ni från Statskontoret har gjort undersökningar 
där ni bland annat har tagit reda på vad det är för värden som är 
förhärskande i statsförvaltningen, och där ni kommer fram till 
just det. Att det är effektivitetsvärdena som är de drivande. Me-
dan det som handlar om rättssäkerheten och demokratin är lite 
satt på undantag.  

Och så länge vi inte sätter ord på det som finns där under 
ytan, och inte diskuterar och inte har en förvaltningspolitik som 
Thomas sa, inte bara pratar om organiseringen utan också om 
vilka värden som är drivande i hur vi väljer att organisera för-
valtningen och driva den. Då liksom… då är jag rädd att det som 
jag ser som nackdelar i den nuvarande utvecklingen får fortgå 
utan att de egentligen blir ifrågasatta.  
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Så jag saknar – och jag tycker vi behöver – en förvaltningspo-
litik och en förvaltningspolitisk diskussion värd namnet bland 
politikerna och bland myndighetsledningar och de som är verk-
samma i förvaltningen. Den har vi inte idag.  
 
Göran Sundström  
Och hur åstadkommer vi det? Det är den svåra frågan. 
 
Britta Lejon  
Jag är inte ens säker på att vi är överens här. 
 
Thomas Pålsson  
Jag är absolut överens med dig. Det finns helt klara clasher om 
man säger effektivitet och förvaltningspolitik. Jag kan ta en fråga 
som jag själv har sysslat med rätt länge – lokal service i hela lan-
det. Myndigheterna har ett tryck på sig dels att effektivisera och 
dels att finnas i hela landet. Där går olika intressen emot var-
andra och de förvaltningspolitiska intressena, på ett mer över-
gripande plan, har fått stryka på fot för vad ska jag säga… effek-
tivitetsintressen. Det finns en konflikt där.  

 
Jan Nygren 
Ja, förvaltningspolitiken lever väl inte sitt eget liv. Det har vi 
påpekat. Utan frågan är vad det är för problem som förvalt-
ningspolitiken ska hantera vid sidan av former för styrning och 
uppföljning.  

Jag tycker Posten är ett väldigt bra exempel på bristande ef-
tertanke i förvaltningspolitiska termer. När Posten bolagiserades 
så fanns det väl någon sorts allmän tro att bara man låter mark-
nadskrafterna råda så kommer allting lösa sig. Och effekten av 
detta blir att man inte delar ut post på ett antal ställen. Jag förstår 
fullt och väl att IT-samhället får effekter på exempelvis postut-
delning. Men det hade väl inte varit fel om man funderat över 
vilka andra styrmedel en stat har när man väljer att bolagisera 
och privatisera viktig samhällsservice. Detta för att garantera att 
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befolkningen på landsbygden får sin post under rimliga villkor. 
Jag kan lova er att glesbygden har slagits benhårt mot indragna 
postlådor inte för att man inte förstår att e-post och liknande nya 
kommunikationslösningar förändrar postens villkor, utan för att 
ett tungt vägande skäl för indragningarna varit ett snävt miljö-
perspektiv från Postens sida, de säger att de har miljöskäl. Pos-
tens bil ska åka kortare sträcka till en samlingspunkt med brev-
lådor året runt för att minska utsläppen. Att det sedan är tjugo 
andra bilar som måste åka från husen till Postens brevlåda tycks 
inte ingå i den allmänna bedömningen av miljöeffekten. Och då 
undrar jag om förvaltningspolitiken inte skulle kunna spela en 
ny roll.  

Vi köper bolagisering och i många fall också privatisering för 
att det är en form som kanske ändå ger möjligheter till utveck-
ling av vissa verksamheter. Men hur kan vi styra med andra 
medel? Och här upplever jag att man bara har abdikerat. Frisko-
ledebatten ska vi inte tala om. Det är ju ett sådant område där 
man plötsligt i efterhand kommer på allt det som egentligen 
borde ha gjorts innan. Här är det lite ledsamt att man inte använt 
– och använder förvaltningspolitiken, som instrument för att 
styra nya verksamhetsformer för offentlig service. 

 
Yvonne Gustafsson 
Jag håller naturligtvis också med om att det vore bra att prata 
mer om förvaltningspolitiska frågor och att tydliggöra dem. En 
förklaring till att man inte gör det så mycket kan vara att förvalt-
ningspolitiken i huvudsak hanteras av regeringen och inte i riks-
dagen. Och det är också därför som regeringens propositioner 
inte är så innehållsrika och kanske oftare är i form av skrivelser. 
Det är ju regeringen som styr riket och därmed är det inte så 
många frågor som ska underställas riksdagen.  

Inom parantes kan jag ju nämna att när vi satt i förvaltnings-
politiska kommittén så föreslog vi att man borde instifta en lag 
om förvaltningen. Det fanns ett antal frågor som vi tyckte var så 
viktiga att riksdagen borde ta ställning till dem. Det hade nog 
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inneburit att frågorna hade kommit upp på ett annat sätt och 
kanske diskuterats mer. Om inte annat hade det funnits fler till-
fällen att prata om förvaltningspolitiken. Jag håller ju absolut med 
om att de förvaltningspolitiska frågorna tjänar på debatt och dis-
kussion och att det blir tydligare inriktning och tydligare konse-
kvenser av olika åtgärder. Men jag menar samtidigt att förvalt-
ningspolitiken finns även om man inte diskuterar den i så tydliga 
termer och att man också kan se vissa förändringar över tid.  
 
Göran Sundström  
Jan? 
 
Jan Nygren  
Jag bryr mig heller inte så mycket om vad man kallar sakfrågor-
na för, utan det är väl snarare så att mycket av det som åtmin-
stone jag karakteriserar som förvaltningspolitik har ersatts av en 
sorts marknadstänkande Då får förvaltningspolitiken som styr-
instrumentet stryk, inte för att folk i allmänhet tycker illa om 
förvaltningspolitik utan för att man tror att det kan lösa sig med 
andra medel. Det tror jag är det största bekymret, det vill säga – 
det är en grundläggande politisk fråga hur man vill organisera 
samhället. 
 
Thomas Pålsson 
Jag vill bara understryka att det är ett av de svåraste politikområ-
dena att bereda fram frågor i regeringskansliet eftersom alla ska 
vara med. Jag kan ta ett exempel. Vi skulle strama upp begreppet 
tillsyn och vi började med att försöka få göra en proposition, det 
var omöjligt för alla sade nej. Och sedan fick vi göra en skrivelse 
och den skrivelsen tror jag att vi höll på med 8-9 månader med i 
beredningen. Handläggaren grät av glädje när det sista komma-
tecknet hade tagits. Det är ett oerhört tungt område i och med 
att alla ska vara med. De flesta politikområden i beredningarna 
har ju ett visst antal grupper med, men här ska alla vara med. 
Och fackdepartementen är oerhört bevakade av sina sektors-
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myndigheter och så vidare. Så att liksom krama ihop ett paket i 
någonting, det är oerhört tufft, om man säger så.  
 
Göran Sundström  
Ja, det där är ju verkligen en intressant aspekt och det är väl 
någonting som Bo Holmberg kom tillbaka till, att det är svårt att 
hålla förvaltningspolitik på tvären. Han var ju yngst också och 
satt längst vid regeringsbordet. Så det är lite olika sådana här 
hinder, när jag hör på er i alla fall.  

Det är dels bristande politiskt intresse, det är svårt att driva 
politik på tvären och det finns ett motstånd. Man pratar om den 
stora förvaltningspolitiken, är man överens på politisk nivå tror 
ni, om att göra stora politiska reformer men att man inte orkar. 
Har regeringen för lite makt? Har kommunerna för stor makt? 
Har myndigheterna för stor makt så att man inte orkar göra 
reformer? Det verkar vara lite olika saker som gör att förvalt-
ningspolitik inte blir till när jag lyssnar på er. 

 
Thomas Pålsson  
Den stora förvaltningspolitiken, den kommer ur politiken. Är 
den tillräckligt kraftig, är det tillräckligt starkt för att det ska 
hända någonting, då kommer den. Det måste jag säga. Den är 
politisk, den kommer inte från något tjänstemanna- eller depar-
tementsstyrt, den kommer ur ett problem som växer och till slut 
blir så stort. Men den lilla förvaltningspolitiken, den är ganska 
tjänstemannautvecklad, det kan jag säga.  
 
Göran Sundström  
Ja, nu ville du säga något. 

 
Britta Lejon  
Ja, jag vet inte riktigt vad du menar med stora och lilla förvalt-
ningspolitiken. Men min bild, efter att ha pratat med en del av de 
här utredarna som har slitit under årens lopp med de här utred-
ningarna som har stoppats i olika byrålådor för att sedan inte bli 
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så mycket, är att det finns väldigt mycket att förlora på att ge sig 
in i sådana frågor. Hur många landshövdingar ska det finnas? 
Ska den här staden vara en residensstad i eller inte? De olika 
falangerna i partierna bryr sig väldigt mycket om sådant. Man 
har väldigt lite att vinna på det som politiker men man har en hel 
del att förlora internt och liksom göra sig obekväm och oomtyckt 
i sitt eget parti. För de här frågorna skär ju faktiskt ibland inte 
efter partigränser utan efter hela andra gränser. I alla fall när det 
gäller statens indelning. Så det är en problematik, och där har väl 
bland annat Mats Sjöstrands senaste utredning15 hamnat, och 
även en del tidigare utredningar. Inom partierna har det funnits 
mer att förlora än att vinna på att driva frågorna till slut.  

Men sedan finns det väl andra hinder också, och där tror jag 
att politikens bristande intresse är jättebekymmersamt. Jag har ju 
också varit riksdagsledamot. Min bild, när jag är lite trött på hur 
den här typen av frågor behandlas… det största partiet i riksda-
gen är inte vare sig Socialdemokraterna eller Moderaterna utan 
det största partiet i riksdagen är kommunpartiet därför att de 
flesta riksdagsledamöter är väldigt intresserade av kommunala 
frågeställningar och väldigt få är intresserade av statliga fråge-
ställningar. Så det är också en aspekt i sammanhanget.  
 
Jan Nygren 
Jag vet inte om jag saknar de här stora reformerna så särskilt 
mycket heller. Alltså, kommunsammanslagningar och liknande 
stora ting. Vi har en riksdags med 349 ledamöter. Det är väl det 
största parlamentet i världen? Åtminstone per capita. Men det är 
ingen som orkar diskutera en minskning. Jag tror att Britta har 
helt rätt. Det kostar för mycket – både politiskt och ekonomiskt. 
Och jag är heller inte så säker på att kommungränser betyder så 
mycket idag. Vill man samarbeta över kommungränserna borde 
det vara möjligt utan att man gör stora kommunreformer. 

Frågan är snarare, vad skulle förvaltningspolitiken kunna bi-
dra med istället? I form av exempelvis förenklingar vad avser 
                                                                               
15 SOU 2012:81 Statens regionala förvaltning – förslag till en angelägen reform. 
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samarbete mellan kommuner. Nu är jag tillbaka på det här med 
styrning av verksamheter. Jag tillhör faktiskt dem som inte är så 
förtvivlat mycket motståndare till bolagisering och privatisering, 
men jag förstår inte hur man kan inbilla sig att om man bara 
privatiserar så löser sig automatiskt ett antal problem. Det är väl 
snarare så att man nogsamt borde fundera över vilka nya model-
ler för styrning man kan använda sig av, om det nu är kontroll av 
kvalitet eller om det är stipulerad personaltäthet eller om det är 
andra saker som kan användas som styrmedel.  

Ni som finns på en högskola eller på universitet vet ju att man 
kontrolleras i det minsta avseende kvalitet med mera. Och det är 
klart att man kan hitta liknande system för andra områden. Och 
då är frågan om det inte skulle vara bättre att ägna lite tid åt den 
sortens funderingar, för att hitta styrmodeller som rimmar med 
exempelvis en aktiebolagslag, men där man ändå skulle kunna 
lägga ett lager av önskemål och krav som då rimmar med den 
politiska inriktningen etc. Här finns ett stort utrymme för tanke-
verksamhet.  

 
Thomas Pålsson  
Jag håller helt med. Alltså, vi har ju några gånger från tjänste-
mannasidan försökt få till ett stånd ett tänk kring förvaltningspo-
litiken i stiftelser för där har vi haft stora problem. I riktlinjer 
osv. så säger vi ju, och det säger vi också i proppen 2010, att 
myndighet ska vara så att säga, man ska alltid försöka använda 
myndighetsformer. Att hitta nya alternativa former för utveck-
ling, det tror jag är jätteviktigt, du har verkligen en poäng där.  
 
Göran Sundström  
Ja. Jag tror att vi har ramlat över lite i fråga två. Om ni kommer 
ihåg fråga två. Jag tycker att vi kan haka på den där. Den löd 
alltså så här: känner du att du i din position, eller i den position 
som du har haft, har kunnat driva förvaltningspolitiska frågor? 
Vad har varit lätt och svårt? Vad har underlättat eller försvårat 
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drivandet av olika frågor? Och som sagt, vi har väl olika svar på 
den frågan, men kan vi få höra er lite? Ska vi ta samma ordning?  
 
Britta Lejon  
Okej. Mitt svar är ja och nej. Både ja och nej. Jag har kunnat 
driva en del förvaltningspolitiska frågor jag velat och andra har 
jag inte kunnat driva. Exempel på sådant som jag har kunnat 
driva när jag var förvaltningspolitiskt ansvarig åren 1998–2002, 
det var ju frågor om öppenhet. Om att höja insikten, kunskapen 
och medvetenheten kring det här i statsförvaltningen. Det var 
ingen som lade sig i att vi startade Öppna Sverige och så, jobbade 
med de frågorna. Jag kunde också driva frågor om ett ökat med-
borgarfokus och 24-timmarsmyndigheten. Genom förvaltnings-
politiska handlingsprogram och genom inrättandet av KKR16 och 
genom förändringar, jag hade också ansvar för kommunallag-
stiftningen. Jag kunde göra ändringar i den i den riktningen som 
absolut var möjligt. Inrätta statssekreterargrupper, inrätta gene-
raldirektörsgrupper för att promota 24-timmarsmyndigheten 
och få den att bli mer verklighet i myndigheternas arbetssätt.  

Hysterin kring millennieskiftet, den här oron att hela myn-
dighetssverige liksom skulle släckas ner bidrog ju också till att 
det var fokus på de frågorna. Så jag kunde definitivt driva frågan 
om en öppenhetslagstiftning i EU inför det första svenska ordfö-
randeskapet. Så ja, delvis.  

Men beträffande de här frågorna som du var inne på inled-
ningsvis. De här mycket starka decennielånga trenderna. Oavsett 
om vi kallar de för mål- och resultatstyrning eller programbud-
getering. Att försöka rubba den atlantångaren och lyfta upp mer 
av demokratiska värden och mer av andra frågor, det var ju lik-
som helt kört i sten alltså. Det gick inte. Det är min bild.  

Om det är din beskrivning av vad som är stora och små för-
valtningspolitiska frågor, så kan jag väl säga att de små förvalt-
ningspolitiska frågorna gick att driva men inte de stora kring 
organisering, resurser, att väga upp effektivitetstänkandet med 
                                                                               
16 Statens kvalitets- och kompetensråd. 
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demokratiska värden. Det var mycket svårare. Även öppenhet 
räknar jag till de demokratiska värdena.  

Så ja, du frågade också om vilka motkrafter och medkrafter. 
Och motkrafter ja, det var ju väldigt sällan artikulerade motkraf-
ter men det var ju inte alltid som jag kände att jag hade Finans-
departementets tjänstemän med på vagnen. Det kan jag ju lugnt 
säga.  

Och jag har själv en bakgrund i regeringskansliet så jag vet 
hur det fungerar. Jag har också som regeringstjänsteman suttit 
och tagit emot nya regeringar som kommer med käcka idéer så 
jag vet hur det där funkar på olika sätt och vis. Det är inte så att 
det är ett artikulerat motstånd, utan det är ju mer att saker förha-
las och aldrig blir av. Och medkrafter naturligtvis, jag satt i Justi-
tiedepartementet när jag var statsråd och det var ju de egna 
tjänstemännen om man får uttrycka det så. Fantastiskt samarbe-
te med de tjänstemännen. Otroligt underbart att uppleva.  

Men också om man pratar om öppenhetsfrågan i EU. Där var 
det ju väldigt artikulerade motståndare i form av rådets rätts-
tjänst och andra medlemsstater men också en hel del artikule-
rande medspelare som en del europaparlamentariker, en del 
medlemsstater som England. Där kan jag sätta namn på aktörer-
na. Och en del non-governmental organisation och journalist-
förbundet i Sverige och mitt eget fackförbund ST och så där. Så 
lite olika skulle jag vilja säga.  

Och när det gäller förvaltningspolitiken i Sverige så fanns det 
definitivt myndighetsledningar, generaldirektörer och överdirek-
törer som var intresserade och ville, absolut. Det fanns det då 
och det finns det nu. Så liksom, det är ju inte så att det finns ett 
ointresse överallt, det gör det verkligen inte om förvaltningspoli-
tik. Men de här stora underliggande, det som vi alla uppfattar 
som självklarheter, för hur vi beter oss, det är ju väldigt svårt att 
råda bot på och ifrågasätta. 
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Jan Nygren  
Jag vet egentligen inte om jag är rätt person att svara varken ja 
eller nej på den där frågan. Jag satt ju i Rosenbad 1994-1996 och 
det stora fokuset då var faktiskt den ekonomiska krisen och 
nedskärningarna i de olika socialförsäkringssystemen. Det var 
kanske inte något jättefokus på den här typen av frågor. Det är 
inte så lätt under andra omständigheter heller. Jag satt ju som 
statssekreterare några år tidigare hos Bosse Holmberg då… han 
var då civilminister och hade fått statsministerns uppdrag att 
med ett nytt departement förändra den offentliga sektorns arbe-
te. Och det var inte lätt kan jag säga. Hur mycket uppdrag han än 
hade. En ung minister med stora ambitioner – och bra stöd för-
visso – skulle då gå och knacka på dörren hos socialminister 
Gertrud Sigurdson med all den kraft och pondus hon hade som 
chef över ett Socialdepartement, och säga att nu ska vi förändra 
lite här. Det var som sagt ingen alldeles enkel uppgift. Det skedde 
ändå en del faktiskt, men jag tror att om det ska ske förändringar 
så är det nog väldigt viktigt att exempelvis sätta en förvaltnings-
politiskt ansvarig minister i statsrådsberedningen. Då hade man 
en statsministers stöd och kunde jobba i armkrok med en fi-
nansminister och på så vis också påverka fackministrarna. Eller 
hur man nu ska uttrycka det. Uppmuntra fackministrarna kan-
ske man ska säga.  

Trots krishanteringen tillsatte vi en förvaltningspolitisk kom-
mission och den var jag lite bekymrad över, med tanke på den 
allmänna politiska situationen. Men jag har hört många som har 
sagt att resultatet ändå inte blev så tokigt – jag hade lämnat re-
geringen när resultatet presenterades.  
 
Yvonne Gustafsson 
Som jag sa tidigare så har Statskontoret, vid sidan av att vara 
regeringens utrednings- och utvärderingsmyndighet, också ett 
förvaltningspolitiskt uppdrag. Det innebär att vi ska bistå reger-
ingen med underlag när det gäller utvecklingen av förvaltnings-
politiken. Inom ramen för det ligger bland annat att regelbundet 
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beskriva den förvaltningspolitiska utvecklingen. Det innebär 
såklart att vi har en viktig roll att spela när det gäller förvalt-
ningspolitikens utveckling. Det är ett uppdrag som vi jobbar 
väldigt brett med. Det handlar om allt ifrån att beskriva hur för-
valtningen utvecklas till att ta fram rapporter om olika specifika 
förvaltningspolitiska frågor såsom kompetensförsörjning, orga-
nisering och styrning.  

Den som vi håller på med nu vill jag gärna passa på att göra 
lite reklam för. Den kommer i april och handlar om den svenska 
förvaltningens utveckling i förhållande till OECD-ländernas för-
valtningspolitiska utveckling. OECD kom med sin rapport före 
jul.17 Vår studie är en beskrivning över hur svensk förvaltning 
har utvecklats under de senaste åren i en internationell kontext. 
Rapporten är i hög grad en kunskapsbok och kan mycket väl 
tjäna som uppslagsbok i ämnet.  

Men, som jag sa, så jobbar vi brett och försöker också att 
sprida kunskap och erfarenheter för att på så sätt stimulera den 
förvaltningspolitiska debatten genom olika rapporter som vi tar 
fram. Det kan till exempel handla om nyttan av så kallade en-
myndigheter, det vill säga hur man organiserar förvaltningen 
eller frågor omkring resultatstyrningens utveckling. Det kan 
också handla om hur förvaltningens chefer själva upplever för-
valtningspolitiken. Ett stort antal rapporter rör frågor om kom-
petensförsörjning. Då kan det handla om mångfald, karriärut-
veckling, hot och våld osv.  

Det är alltså en stor spridning på frågor och syftet är att spri-
da kunskap och erfarenheter som underlag för diskussion och 
utveckling. Det är en av våra viktiga uppgifter och på så sätt kan 
vi påverka förvaltningspolitikens inriktning. Detta gör vi också i 
hög grad tillsammans med forskningen och eftersom vi nu be-
finner oss just här på Södertörns högskola, så vill jag understryka 
betydelsen av det. På Statskontoret har vi knutit till oss ett sär-
skilt vetenskapligt råd. Det består av professorer som represente-
rar olika discipliner men som alla har förvaltningspolitisk forsk-
                                                                               
17 Government at a Glance, (2013). 
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ning gemensamt. Vårt vetenskapliga råd hjälper oss särskilt i det 
förvaltningspolitiska arbetet. Det kan handla om att identifiera 
olika förvaltningspolitiska frågor/trender men också i mer speci-
fika förvaltningspolitiska frågor. Jag är väldig glad över att vi har 
detta samarbete med forskningen. Det är viktigt att försöka hitta 
former där forskning och praktik kan mötas. Så kan vi göra den 
här ännu bättre.  

Därför tycker jag också, precis som du sa Britta, att det är ro-
ligt och viktigt att ni anordnar den här typen av diskussioner där 
man också kan bryta åsikter mellan forskning och praktik. 
 
Thomas Pålsson  
Jag skulle vilja säga så här, stilla flyter floden Don. Det vill säga, 
det är nog ganska bra att förvaltningspolitiken inte har någon för 
hög reformagenda. Jag själv ser den roll man har haft som om 
man har varit en del i en flod som rinner fram. Det vill säga Sten 
Heckscher kommer med en utredning, man tar tag i den, den är 
tillräckligt bra och remissinstanserna säger ja och då tar man tag 
i det och man får order att ta tag i det från politisk ledning. Och 
till slut… jag menar, problemet har växt fram och jag tror det är 
väldigt viktigt att vår modell… att vi verkligen tänker efter när vi 
gör förvaltningspolitiska reformer. Det här är ju inte ett område 
som är något quick fix. 
 
Britta Lejon  
Håller med. Skulle önska att det var så. Tycker inte att det är så. 
Jag tycker att det händer en massa saker som inte är tillräckligt 
väl… har tillräckligt kunskapsunderlag eller har tänkts igenom 
tillräckligt mycket innan man faktiskt bara springer iväg och gör. 
Så jag håller med dig i teorin men jag tycker inte att praktiken 
ser ut så som vi önskar.  
 
Jan Nygren  
Får jag återvända till frågan om det händer för lite och om det 
går för långsamt. Det är väl snarare så att det händer för mycket 



 
 
S Y N S  I N T E  M E N  F I N N S  Ä N D Å …  

 60 

och fel snarare. Och inte minst människor som arbetar vid uni-
versitet och högskolor, tror jag, vet vad jag talar om. Många 
förändringar har gått snabbt, utan utredande och utan kontakt 
med verksamheten. Själva tekniken att göra det på har ju defini-
tivt förvaltningspolitiska grunder. Att inte presentera reformer 
var och vartannat kvartal utan att försöka ta samlade grepp, göra 
det som vi faktiskt är väldigt bra på och som har beskrivits ut-
märkt av er här. Utreda, fundera, fatta beslut.  
 
Yvonne Gustafsson  
Javisst, men jag tycker också att man kan tillåta sig att vara lite 
experimenterande. Och nu menar jag inte att man ska fatta 
snabba beslut på dåligt eller bristfälligt underlag och sedan 
genomföra. Jag menar att förvaltningen måste utvecklas. Man 
måste kunna förändra och inte vara för rädd för att göra det. 
Och det finns ju bra och dåliga sätt att driva förändringar. Ett 
bra sätt kan vara att man successivt genomför en reform och att 
hela tiden följa och korrigera vid behov under resans gång. En 
sådan sak som behöver utvecklas är former för hur man styr och 
följer upp nya verksamhetsformer. Det gäller till exempel när 
verksamheter finansieras offentligt men drivs i privat regi.  

 
Göran Sundström  
När jag lyssnar på er så är det ett begrepp som dyker upp i mitt 
huvud hela tiden, det är det här mytomspunna verksamhetsan-
passning. Vi verkar tycka att det är ett begrepp som ska lösa 
allting inom förvaltningspolitiken. Det är lite det ni säger, som 
Jan pratade om… att det är bra med bolagisering, det är en gene-
rell idé men det måste anpassas efter sina verksamhetsområden. 
Det är samma med styrutredning. Kommunen kommer och så 
säger regeringen att ja, vi tonar ner resultatstyrningen men vi 
måste styra strategiskt. Och för varje verksamhetsområde måste 
man själv formulera någon styrform på basis av den verksamhet 
som man ska styra. Teknikerna måste få bestämma mer.  
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Men den där verksamhetsanpassningen, alltså hur ska den gå 
till? Är det där det saknas? Hur får vi till en verksamhetsanpass-
ning? Det var väl liksom förvaltningskommitténs slutsats också, 
att vi ska styra och blanda styrformer och så, alltså utifrån att 
verksamheterna ser olika ut. 
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Efterord 

Utskriften från seminariet slutar en aning abrupt. Det var nämli-
gen så att båda inspelningsapparaternas batterier laddade ur när 
det återstod en tredjedel av vittnesseminariet. Deltagarna har 
getts möjlighet att komplettera texten med sina svar på den tred-
je frågan som således saknas i utskriften, men alla avstod. Den 
tredje frågan löd: Om du hade makten i dag att forma förvalt-
ningspolitiken så som du ville, hur skulle du då göra? (Vilka 
idéer och åtgärder skulle du satsa på? Hur skulle du organisera 
förvaltningspolitiken?). 

Paneldeltagarna var överens om att förvaltningspolitik är ett 
viktigt område som borde uppmärksammas i högre grad, men de 
hade lite olika idéer om hur den skulle utformas. En idé var att 
för att förvaltningspolitiken ska kunna få genomslag, måste den 
läggas under ett departement där det finns kraft att driva frågor-
na. Ett exempel från 1980-talet är Civildepartementet som hade 
till uppgift att driva förvaltningspolitik, ett annat förslag var att 
Finansdepartementet borde vara lämpligt för detta. En annan 
synpunkt som framfördes var att de ekonomiska effektivitetsvär-
dena har drivits under lång tid, och att det nu är dags att lyfta 
upp andra viktiga värden. I första hand handlar det om demo-
krati eller rättssäkerhet som också är en del av förvaltningspoliti-
kens grundläggande värden. Men detta får inte göras på bekost-
nad av den resultatkultur som trots allt satt sig i förvaltningen, 
och bidrar till en ökad effektivitet. 

Oavsett vilka vilken politik som kommer att drivas under de 
närmaste åren finns det en del som talar för att de förvaltnings-
politiska frågorna inte bara kommer att finnas, utan att de fak-
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tiskt också kommer att synas, såväl i debatten som i organisering 
av förvaltningen framöver.   
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Ska skolan och sjukvården förstatligas? Hur utses och 
avskedas myndighetschefer? Vad är egentligen New Public 
Management? Frågor om hur offentliga åtaganden organiseras 
och styrs står i centrum för samhällsdebatten. Men varför gör 
förvaltningspolitiken så lite väsen av sig?

Så stod det i inbjudan till seminariet ”Syns inte men finns 
ändå…” som arrangerades av Förvaltningsakademin vid 
Södertörns högskola den 7 februari 2014. 

Vid seminariet deltog några personer som vid olika 
tidpunkter och på olika sätt varit delaktiga i svensk för-
valtningspolitik. Paneldeltagarna diskuterade hur de uppfat- 
tade den förvaltningspolitiska utvecklingen, hur de själva har 
påverkat utvecklingen och vad som bör göras i framtiden. 
Även om det fanns skillnader var panelen rörande överens om 
att förvaltningspolitik är viktigt och borde spela en större roll i 
den politiska diskussionen.

I denna skrift publiceras en utskrift av seminariet 
tillsammans med en inledande artikel av Anders Ivarsson 
Westerberg och Göran Sundström där de placerar för-
valtningspolitik i ett vetenskapligt sammanhang.
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utbildning och forskar om statsförvaltning samt verkar för 
kvalificerade möten mellan forskning och praktik.

www.sh.se/forvaltningsakademin



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




