
Lunds universitet  STVC59 
Statsvetenskapliga institutionen  VT17 
  Handledare: Maria Hedlund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weber is coming 

Nyweberianska tendenser i kontemporär svensk 
förvaltningspolitisk diskurs 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Bater 8906282036 

 



 

 

Abstract 

Following study seeks to categorize reform suggestions made by the Swedish 
Agency for Public Management in accordance to how they relate to two different 
models of public administration – one influenced by New Public Management and 
the other by neoweberian thought and perspectives. The study takes the form of a 
qualitative text analysis, where six reports authored by the agency in question are 
analysed by way of a constructed model of ideal administrative types. The results 
of the analysis are discussed in relation to what possible implications they may 
carry for the ability of the citizens to hold the public administration accountable. 

The study indicates that many strands of administrative thought exist side by 
side in contemporary Swedish discourse, which makes identifying an exclusive 
trajectory challenging. That said, it does not seem improbable that a shift away 
from ‘pure’ New Public Management towards trust-based and process-
emphasizing steering systems is underway. This could entail changes in how 
accountability is construed and exercised, though further empirical studies of a 
wider material are needed if something definite is to be said. 

 
Nyckelord: Neo-Weberian State, New Public Management, accountability, public 
administration  
Antal ord: 9993 
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1 Den statliga styrningen och dess 
brister 

1.1 Inledning 

I regeringens budgetproposition för 2015/16 uttrycks en vilja att "[...] initiera ett 
arbete med att stimulera metodutveckling och utveckla styrning och uppföljning." 
i syfte att "[...] utveckla former för styrning och uppföljning som balanserar 
behovet av kontroll med förtroende för professionernas verksamhetsnära kunskap 
och erfarenhet." och komma till rätta med de "[...] negativa effekter, såsom ökad 
administration och snedvridna incitament som tidigvarande styrningsmodell anses 
ha bidragit med (Prop. 2015/16:1). Detta är inte helt nya tankar - åsikten att den 
statliga förvaltningen befinner sig i behov av reform har innan uttryckts av bland 
annat Riksrevisionen (se rapporter för 2005 och 2006), 2007 års Styrutredning 
(SOU 2007:75) och Förvaltningskommitténs betänkande (SOU 2008:118). Likaså 
konstaterade Ansvarskommittén i sitt slutbetänkande Hållbar 
samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) att den statliga 
styrningen av (i det här fallet) kommunerna blivit allt mer "sektoriserad, dåligt 
samordnad och oprioriterad" (SOU 2007:10, 15).  

Sammantaget är det med andra ord möjligt att tala om en stadigt 
intensifierande kritik av rådande organisation av den statliga styrningen under det 
senaste decenniet, en kritik som på många sätt har kulminerat i och med 
ovannämnda budgetproposition och de utredningar och projekt vilka som en 
direkt effekt av denna har sjösatts. Här kan bland annat nämnas tillsättandet av 
Tillitsdelegationen, vilken har till uppgift att i tätt samarbete med Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) utreda möjligheten för en tillitsbaserad 
styrningsmodell där yrkesetiken, professionernas kunnande och en genomsyrande 
helhetssyn på de olika verksamheterna i välfärden bereds större utrymme än vad 
som är fallet idag (Dir. 2016:51, 2, 10). Slutdatum för detta arbete är satt till 
mitten av 2018. Ett antal kunskapsseminarier i Finansdepartementets regi har 
också genomförts vid landets universitet och högskolor i syfte att precisera vilken 
typ av utvecklingsbehov som föreligger i den svenska förvaltningen 
(Fi2016/00372/SFÖ, 4). Som ett komplement till detta arbete har regeringen även 
gett Statskontoret i uppdrag att i en serie rapporter belysa och föreslå lösningar på 
en rad utmaningar den svenska förvaltningen står inför - bland annat i förhållande 
till hur styrningen i relation till medarbetarna ska ta sig form och hur den samlade 
administrationen skulle kunna tänkas minskas i syfte att frigöra mer tid till de 
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olika myndigheternas kärnverksamhet. Dessa rapporter har succesivt redovisats 
under den senare halvan av 2016, och torde på grundval av sin innehållsmässiga 
bredd lämpa sig tämligen väl till att, så att säga, "ta tempen" på den 
inomförvaltningska debatten i förhållande till den statliga styrningen och säga 
något om vilken typ av idéer och förvaltningspolitiska inriktningar som tar sig 
uttryck i denna. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Förvaltningspolitiska idéströmningar existerar naturligtvis inte i ett vakuum. 
Under de senaste fyra decennierna har en lång rad administrativa reformer som på 
många sätt går att sätta i samband med det idékomplex som i den 
statsvetenskapliga forskningen refereras till som New Public Management 
genomförts inom svensk offentlig sektor. Här kan bland annat nämnas olika typer 
av modeller inspirerade av privat sektor såsom konkurrensutsättning och 
införandet av mål- och resultatstyrning, men även generell decentralisering av 
makt från den centrala statsförvaltningen till enskilda departement och 
myndigheter (Sundström 2015, 4). Denna utveckling är inte unik för Sverige, utan 
har på många sätt utgjort en trend i större delen av västvärlden sedan åtminstone 
70-talet. Huvuddragen i denna kommer att redogöras för i större detalj i 
nästkommande kapitel.  

Somliga forskare, däribland Christopher Pollitt och Geert Bouckaert, menar 
dock att New Public Managements dominans inte nödvändigtvis har eller alltid 
kommer att vara allenarådande - tvärtom går det, kanske framför allt i den 
europeiska kontexten, att skönja flera alternativa inriktningar. Här kan speciellt 
nämnas den politisk-administrativa modell som Pollitt och Bouckaert betecknar 
den "nyweberianska staten" (min översättning). I denna modell, som författarna 
menar går att finna drag av bland annat i de nordiska länderna, betonas en 
serviceinriktad, från det privata väsensskild och professionell byråkratisk kultur i 
kontrast till den marknadsinspirerade managementkulturen, där glappet mellan 
tjänstemannen och staten framstår mycket större, som i hög utsträckning står att 
finna i NPM-influerade förvaltningspolitiska modeller. Vidare tillmäts input-
dimensionen i det offentliga stor legitimitetsmässig betydelse, vilket skulle kunna 
spekuleras i vore möjligt att kontrastera mot tendensen inom New Public 
Management att fokusera på output, även om en inte helt obetydlig 
resultatorientering fortfarande är möjlig att urskilja (Pollitt & Bouckaert 2011, 
118-120). Nämnas i sammanhanget bör även Stephen Osborne (2010) som 
argumenterar för att tankegångar som bär prägel av ett tydligt governance- och 
nätverksperspektiv i allt högre utsträckning tar plats i både den inomvetenskapliga 
och administrativa debatten, något han menar representerar ett brott mot New 
Public Managements idémässiga hegemoni. Huruvida detta de facto representerar 
en separat och tydligt urskiljningsbar inriktning eller inte är dock omstritt och 
föremål för en inte helt obetydlig mängd diskussion (Pollitt & Bouckaert 2011, 
123).  
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Oavsett vilken position man bekänner sig till i just den specifika debatten är 
det fortfarande tydligt att det finns en mångfald av administrativa idékomplex som 
existerar sida vid sida med varandra och påverkar den förvaltningspolitiska 
diskursen och de konkreta uttryck - exempelvis i form av reformförslag och 
möjligheter till ansvarsutkrävande - denna tar sig. Givet detta finns det anledning 
att fundera över vilka, om några, av dessa idékomplex som kommer till uttryck i 
de ovan nämnda rapporter Statskontoret tagit fram, vad detta kan säga oss om 
vilken syn på statlig styrning som dominerar i den svenska kontexten, och 
slutligen vad denna kan spekuleras i få för konsekvenser för den svenska 
förvaltningen och dess förhållande till medborgarna. Föreliggande undersöknings 
syfte är att bidra till den vidare diskussionen kring detta genom att med 
textanalytiska metoder undersöka nämnda rapporter och på detta vis söka komma 
underfund med vilken syn på förvaltningen som dominerar i de förslag som läggs 
fram, och vad denna kan tänkas ha för inverkan på medborgarnas relation till det 
offentliga. 

För att sammanfatta blir den tentativa frågeställning med vars hjälp vi närmar 
oss materialet som följer: Vad för slags idémässig förvaltningspolitisk inriktning 
går att skönja i Statskontorets rapporter, och vad kan denna tänkas ha för inverkan 
på möjligheten för medborgarna att utkräva ansvar från förvaltningen och de 
tjänstemän som verkar inom denna? Detta är, för att luta sig mot Peter Esaiasson 
med medförfattares kriterier för den "goda" forskningen i Metodpraktikan, både 
av inomvetenskaplig och samhällelig relevans (Esaiasson m.fl 2012, 31). Den 
inomvetenskapliga relevansen står att finna i anknytningen till generell 
förvaltningsteori och teorier om social och politisk förändring. Här är det möjligt 
att tänka sig att undersökningens resultat skulle kunna bidra till vår förståelse av 
utvecklingstendenser inom statlig styrning, något som tycks extra viktigt om vi - i 
enlighet med vad exempelvis Pollitt och Bouckaert hävdar - står på gränsen till ett 
skifte i förhållande till synen på hur det offentliga bör vara organiserat och styras. 
Den samhälleliga relevansen anknyter i sin tur till principiella demokratiska frågor 
såsom vilka värden som premieras och lyfts fram i den offentliga sektorn och vad 
dessa kan tänkas få för konsekvenser för medborgarnas förmåga att till exempel 
utkräva ansvar i sin interaktion med de olika institutioner som levererar offentlig 
service. Detta tangerar i tillägg även en diskussion kring legitimitet och huruvida, 
för att använda sig av Eastons klassiska modell av det politiska systemet, 
betoningen ligger på den offentliga förvaltningens output eller input, vilket får 
sägas vara av både inom- och utomvetenskapligt intresse (Bäck m.fl 2015, 29).  

Det kan i sammanhanget även vara intressant att snabbt beröra 
undersökningens abstraktionsnivå och eventuella generaliserande ambitioner. 
Föreliggande studie befinner sig på en tämligen låg abstraktionsnivå - vad som 
undersöks är konkreta uttalanden och reformmässiga preskriptioner 
(Statskontorets rapporter) i en högst specifik kontext (kontemporär svensk 
förvaltningspolitik). Det torde trots detta vara möjligt att, utifrån vad 
undersökningen visar, så att säga röra sig upp för abstraktionsstegen och iallafall 
diskutera principiellt intressanta frågor såsom hur förvaltningspolitisk utveckling i 
allmänhet tar sig form och vilka processer och förklaringar som skulle kunna 
tänkas sättas i samband med detta (Teorell & Svensson 2007, 46). Det bör dock 
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påpekas att eventuella generaliserande ansatser bör hållas något begränsande, då 
detta är en undersökning av begränsad omfattning. Denna och andra frågor 
kommer dock att resoneras kring utförligare i samband med den större 
metodologiska diskussionen i kapitel tre, och lämnas av denna anledning därhän 
tills vidare. 
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2 En mångfald av förvaltningspolitiska 
idékomplex 

Innan det är möjligt att i större detalj redogöra för metoden som ligger till grund 
för undersökningen är det nödvändigt att ytterligare precisera studiens teoretiska 
kontext, och även i samband med detta teckna en kort bild av de historiska 
processer som mynnat ut i dagens administrativa läge. Kapitlet öppnar med en 
redogörelse för utvecklingen i den svenska förvaltningen under det sista 
halvseklet, för att sedan gå vidare till att teckna en översikt över några av de mer 
framträdande diskussionerna inom var och en av de förvaltningspolitiska modeller 
som har beskrivits ovan. Slutligen diskuteras möjliga perspektiv att ta på 
ansvarsutkrävande inom förvaltningen, och hur detta skulle kunna tänkas ta sig 
uttryck i de aktuella förvaltningspolitiska modellerna. 

2.1 Utvecklingstendenser inom svensk förvaltning 

Göran Sundström (2015) beskriver i sin exposé över utvecklingstendenser inom 
den svenska statsförvaltningen i The Oxford Handbook of Swedish Politics hur ett 
tydligt skifte har ägt rum sedan 70-talet, där förvaltningspolitiken har gått från att 
vara ett relativt löst definierat område som i väldigt liten utsträckning ägnats 
uppmärksamhet till att vara föremål för omfattande och målmedvetna 
omstruktureringar i syfte att i grunden reformera hur systemet tar sig form och 
fungerar (Sundström 2015, 3). Det är dock möjligt att spåra tendenser till de 
iallafall rent administrativa (om än inte ideologiska) förändringarna ibland annat 
de experiment med programbudgetering som utfördes mellan 1968-74, som på 
många sätt bär likheter med den senare införda mål- och resultatstyrningen 
(Sundström 2016, 6). Likaså menar Shirin Ahlbäck Öberg och Sten Widmalm att 
det från 60-talet framåt är möjligt att tala om en stadigt minskande tilltro till staten 
och den offentliga förvaltningen i samhället, då denna uppfattades som alldeles 
för byråkratisk och stelbent (Ahlbäck Öberg & Widmalm 2016, 3). Denna 
minskade tilltro kombinerat med pressen på statsfinanserna som blev allt mer 
påtaglig under decennierna som följde underblåste förändringsviljan, och från 
slutet av 80-talet är det möjligt att se hur de regerande Socialdemokraterna i allt 
högre utsträckning driver igenom reformer med tydlig New Public Management-
prägel (Ahlbäck Öberg & Widmalm 2016, 4-5).  

Dessa reformer har dock blivit allt mer omdiskuterade på senare år, och det 
råder långt ifrån konsensus om huruvida de effekter som önskades har uppnåtts. 
Det är mot denna bakgrund det är nödvändigt att betrakta bland annat formandet 
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av Tillitsdelegationen och den i inledningen nämnda stadigt intensifierande kritik 
mot nuvarande styrningsformer som har blivit allt mer framträdande. Innan denna 
kritik kan passas in i ett teoretiskt ramverk är det dock nödvändigt att i större 
detalj diskutera vilka huvuddrag som står att finna i reformvågen som här har 
diskuterats, och vilken typ av förvaltningspolitiska förändringar som är möjliga att 
sätta i samband med denna. Detta behandlas i följande avsnitt. 

2.2 Marknadisering och resultatstyrning: New Public 
Management  

I likhet med vad som har konstaterats ovan är det möjligt att från 70-talet framåt 
spåra ett omfattande skifte i hur den offentliga sektorn tar sig form och styrs 
(Pollitt & Bouckaert 2011, 6). Dessa reformtendenser har av många forskare 
sorterats in under samlingsbeteckningen New Public Management. Vad som ingår 
i detta begrepp har däremot varit föremål för en större mängd diskussion, av 
vilken några drag i korthet ska redovisas i föreliggande avsnitt. Det är dock viktigt 
att notera att denna diskussion inte på något sätt kan betraktas som uttömmande – 
ett så mångfacetterat och omdiskuterat fenomen som New Public Management 
låter sig näppe redovisas i detalj på så begränsad plats som här står oss tillhanda. 
Snarare får vi betrakta följande genomgång som en till sin ambitionsnivå 
begränsad orientering i den mångfald av perspektiv som präglar den 
förvaltningsvetenskapliga diskussionen. 

Christopher Hood lanserade 1991 följande definition av de sju doktriner som 
tillsammans utgör NPM: professionaliserad hands-on management av offentlig 
sektor, tydlig fokus på olika typer av resultatmätningar och rankingar, 
outputorienterad mål- och resultatstyrning, nedbrytandet av byråkratiska 
konstruktioner till mindre enheter, konkurrensutsättandet av offentlig sektors 
verksamhet, managementmetoder inspirerade av privat sektor och en ökad fokus 
på kostnadseffektivitet (Hood 1991, 4). Vi ska återvända till dessa i samband med 
det metodologiska avsnittet. Dessa sju doktriner går enligt Hood i sin tur att 
koppla samman med fyra administrativa ”megatrender”, närmare bestämt 
utbredda försök och sakta ned växten av och minska storleken på det offentligas 
utgifter och bemanning, ett tydligt skifte bort från den centrala förvaltningen som 
huvudsaklig leverantör av välfärdstjänster och mot privatisering och semi-
privatisering, en tilltagande automatisering och ett stadigt ökande element av en 
internationell managementagenda med drag starkt influerade av det privata 
näringslivet (Hood 1991, 1). Stephen Bach och Lorenzo Bordogna summerar i sin 
egen definition av fenomenet det hela som eliminerandet av skillnaderna mellan 
privat och offentlig sektor i strävan efter att öka effektiviteten i den sistnämnda, 
om än med den potentiella konsekvensen av ett eroderande av tilliten mellan 
principalerna och agenterna (Bach & Bordogna 2011, 2). Ahlbäck Öberg och 
Widmalm tangerar liknande tankegångar när de beskriver föreställningen om att 
offentlig verksamhet blir mer kostnadseffektiv ju mer den liknar marknaden som 
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en av de centrala tankegångarna som står att finna i NPM-diskursen (Ahlbäck 
Öberg & Widmalm 2016, 6). 

 Intressant i sammanhanget är även Michael Barzelays resonemang om NPM-
komplexet som konstituerat av två sammanhängande med samtidigt från varandra 
skilda komponenter. Barzelay menar – och hämtar i sin argumentation bland annat 
stöd från Hood för detta – att New Public Management bäst förstås som både ett 
rationellt underbyggt ”administrativt argument”, grundat i premissen att 
reformerna ska leda till mer effektivitet, kostnadseffektivitet och flexibilitet, och 
en ”administrativ filosofi” som utövar påverkan på hur agendor konstitueras och 
vilka beslut som är möjliga att fatta (Barzelay 2000, 2). Enligt detta synsätt utövar 
med andra ord idékomplexet makt i alla tre av Lukes dimensioner: i den första 
genom hur reformerna faktiskt påverkar den praktiska administrativa 
verkligheten, i den andra genom sin makt över vilken typ av reformer som hamnar 
på dagordningen, och i den tredje genom sin i mångt och mycket hegemoniska 
status som administrativ filosofi (Lukes 2008, 28-38).  

Det kan i sammanhanget vara intressant att här uppehålla sig något vid den 
tredje dimensionen. Många forskare menar att NPM-komplexet på många sätt 
tagit sig formen av en hegemonisk överideologi som påverkar hur det är möjligt 
att tänka sig och formulera lösningar inom politiken (se exempelvis Forsell & 
Westerberg 2016, 15. Widmalm 2016, 3-5. Ahlbäck Öberg & Widmalm 2016, 9). 
Det är således fråga om någon slags ideologisk överbyggnad som konstituerar och 
konstruerar den politisk-administrativa verkligheten och, i likhet med vad Bacchi 
och andra diskursteoretiker uttrycker, påverkar vilka handlingsalternativ som 
ligger öppna inom denna (Bacchi 2010, 7). Det är med andra ord möjligt att 
spekulera i att NPM-influerade tankar, i kraft av sin diskursiva makt, utövar en 
betydande påverkanskraft även på reformer som inte nödvändigtvis direkt går att 
härleda till nämnda idékomplex. Detta skulle av naturliga skäl kunna innebära att 
eventuella förändringar i den statliga styrningen fortfarande utgår från 
grundantaganden färgade av ett ekonomistiskt förhållningssätt, och därför 
fortfarande tar med sig den, för att återigen låna Barzelays ord, bakomliggande 
administrativa filosofin.  

2.3 Det allmännas särskilda karaktär: Den 
nyweberianska staten 

I föregående avsnitt har vi i korta drag tecknat bilden av New Public Management 
och några av de administrativa och politiska doktriner som traditionellt associeras 
med denna idéströmning. För att kunna analysera Statskontorets reformförslag är 
det dock nödvändigt att beskriva de förvaltningspolitiska alternativ som av flera 
forskare (se exempelvis Pollitt och Bouckaert 2011) beskrivs som allt mer 
framträdande. Här kan bland annat nämnas Christensen och Lægreid som tycker 
sig se en rörelse mot ett administrativt system bortom NPM som betonar 
inkludering, tillit och en helt annan emfas på de offentliga tjänstemännen. De 
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benämner detta system ”the whole-of-government approach”, och menar att det i 
mångt och mycket kan förstås som en separat förvaltningspolitisk inriktning från 
New Public Management (Christensen & Lægreid 2007, 4). Denna WGA-modell 
bär i sin fokus en hel del likheter med den nyweberianska modell som diskuteras 
av bland annat Randma-Liiv, Pollitt och Bouckaert (se Randma-Liiv 2008, 10. 
Pollitt 2008, 14 & Pollitt & Bouckaert 2011, 22). Även Rhys Andrews, Valeria 
Guarneros-Meza och James Downe noterar att ett flertal av de reformer som 
drivits igenom (framför allt i Europa) under de senaste åren inte låter sig 
kategoriseras som en del av New Public Management-vågen. Nämnda författare 
påpekar dock också att det inte är möjligt att dra några väldigt starka skiljelinjer 
mellan de olika administrativa systemen, utan att det snarare är fråga om reformer 
som i olika kontexter kan uppfattas som tillhörande flera olika idékomplex (Rhys 
Andrews, Valeria Guarneros-Meza & James Downe 2016, 7--8). Detta är en åsikt 
som även delas av Bach & Bordogna (2011, 3) och Pollitt & Bouckaert (2011, 
210). Denna brasklapp är väsentlig att komma ihåg vid genomförandet av en 
undersökning av den här typen.  

Gemensamt för de olika förvaltningspolitiska perspektiven ovan är en fokus 
på och betoning av den offentliga tjänstens särskilda och väsensskilda karaktär 
och önskan att leverera kvalitet och service till medborgarna (med andra ord ett 
uppvärderande av den regelstyrda byråkratin i motsats till New Public 
Management-modellers kritik mot densamme) och en genomgående tendens att 
betrakta systemets input snarare än output som dess huvudsakliga 
legitimitetsgrund (för att igen kontrastera detta mot New Public Management är 
det med andra ord tal om ett helt annat perspektiv än nämnda inriktnings 
premierande av mål- och resultatuppfyllelse som mått på det offentligas 
legitimitet). Pollitt och Bouckaert betonar även en vilja att betrakta staten som 
någon slags ”problemlösare” med ansvar för att vara drivande i strävan efter att 
lösa de problem och utmaningar det offentliga och staten ställs inför som särskilt 
utmärkande för denna nya administrativa filosofi, vilket står i skarp kontrast till de 
föreställningar om marknadens överlägsenhet som i mångt och mycket 
genomsyrar New Public Management (Pollitt & Bouckaert 2011, 118). William 
N. Dunn och David Y. Miller summerar det hela med fyra principer: statens 
centrala roll, en vilja att reformera och applicera förvaltningsrättslig lagstiftning, 
bevarandet av den offentliga tjänstens speciella karaktär och den representativa 
demokratins centrala roll som garant för systemets existensberättigande (Dunn & 
Miller 2007, 7). Det är alltså tal om ett system som på ett antal inte helt obetydliga 
vis – både i förhållande till synen på staten och vilka värden och aspekter av det 
offentliga arbetet som bör premieras - skiljer sig från rådande ordning. 
Undersökningen kommer att återvända till att diskutera dessa skillnader i det 
metodologiska avsnittet – för tillfället torde det vara nog att konstatera att 
skillnader finns och att det, även om det förekommer viss reformmässig 
överlappning, är möjligt att tala om flera parallellt existerande paradigmer. 
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2.4 Governance - trend eller system?  

Innan studien går vidare kan det vara av intresse att kort redogöra för en möjlig 
tredje förvaltningspolitisk inriktning. Denna refereras av Pollitt och Bouckaert till 
som New Public Governance och betonar horisontella nätverk av olika slag 
framför de vertikala hierarkier som traditionellt har präglat den offentliga 
förvaltningen (Pollitt & Bouckaert 2011, 20-22). Göran Sundström tycker sig se 
liknande tendenser i den svenska statsförvaltningen, och hävdar att styrningen allt 
mer har inriktat sig på att utarbeta problemformuleringar, mobiliserandet av 
aktörer för att lösa dessa och skapandet av ramar för aktörerna att förhålla sig till. 
Författaren refererar till detta tilltagande fenomen som metagovernance 
(Sundström 2016, 5). Det är dock, vilket bland annat Pollitt och Bouckaert 
påpekar, svårt att på ett tydligt vis skilja reformer inspirerade av en eventuell 
governance-våg från andra administrativa styrsystem. Detta är i likhet med vad vi 
har sett ovan en inte helt ovanlig slutsats vid studiet av olika förvaltningspolitiska 
inriktningar. Svårigheterna med att tydligt definiera exakt vad 
NPG/metagovernance innefattar och inte innefattar gör dock kategoriseringar i 
förhållande till detta ännu vanskligare än vad som är fallet när den nyweberianska 
staten och New Public Management diskuteras (Pollitt & Bouckaert 2011, 123). 
En intressant skiljelinje mellan NPM och en möjlig NPG-inriktning påtalas dock 
av den av regeringen tillsatta Tillitsdelegationens forskningsledare Louise 
Bringselius, som i sitt rapportutkast Tillitsbaserad styrning – ett ramverk 
argumenterar för att den samverkan som betonas i en tillitsbaserad styrmodell står 
i motsats till den fokus på kontroll av enskilda verksamheter vilka som en effekt 
av NPM-strömmingarna har präglat den statliga förvaltningen under lång tid 
(Bringselius 2017, 6). Det bör i sammanhanget noteras att Bringselius i detta fall i 
första hand ställer detta perspektiv mot den styrningsmodell som 
Tillitsdelegationen är i färd med att utveckla, snarare än mot ett utpräglat nätverk- 
och governancebetonande perspektiv. Tankegångarna bör dock trots detta även 
vara av intresse i den typen av diskussion som här framförs, och kommer att 
återvändas till i samband med analysen av Statskontorets rapporter. 

Bilden av en eventuell governanceströmning som framträder är följaktligen 
något komplicerad. Å ena sidan finns det element av inriktningen som går att 
kontrastera tämligen tydligt mot alternativa perspektiv, samtidigt som andra 
aspekter av den är desto svårare att skilja från dess idémässiga konkurrenter. Med 
bakgrund i detta tycks det utifrån denna undersöknings inriktning och 
förutsättningar mest fruktbart att, i likhet med Pollitt och Bouckaert, betrakta 
dragningar mot ett governance-influerat nätverkstänkande som ett extra ”lager” 
reformer som tillämpas på de existerande politisk-administrativa styrsystemen, 
snarare än ett helt fristående system (Pollitt & Bouckaert 2011, 123).  

 

2.5 Ansvarsutkrävande och tillit 
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Vi har ovan sett hur det är möjligt att tänka sig olika varianter av administrativa 
styrsystem och vilka konkreta reformmässiga konsekvenser dessa kan medföra. 
Dessa olika konkreta uttryck påverkar naturligtvis det offentliga på en mängd 
olika sätt – däribland hur det är möjligt för befolkningen att förhålla sig till och 
utkräva ansvar från det. Detta blir extra viktigt om vi, i likhet med exempelvis 
Dorothea Greiling, accepterar premissen att det finns en korrelation mellan 
möjligheten till ansvarsutkrävande och graden av tillit medborgarna känner till det 
offentliga och dess institutioner (Greiling 2014, 8). Givet ett sådant samband 
framstår det av inte helt obetydlig vikt att resonera kring vilka eventuella effekter 
den svenska statens förvaltningspolitiska styrsystem kan ha på de möjliga 
formerna för ansvarsutkrävande.  

Steven Van de Walle och Floor Cornelissen menar att ansvarsutkrävande i allt 
högre grad har kommit att handla om möjlighet för olika typer av principaler att 
hålla agenter ansvariga för deras resultat, vilket har medfört ett behov av att 
utveckla olika system för att mäta och kvantifiera just mål- och 
resultatuppfyllelse. Detta har i sin tur inneburit en förskjutning av makt till 
principalernas fördel, då dessa i hög utsträckning har möjlighet att utöva 
inflytande över vilken typ av mål och resultat som bör prioriteras och premieras 
(van de Walle & Cornelissen 2014, 2, 14). Samtidigt har NPM-reformerna och 
omdefinierandet av förhållandet mellan medborgare och stat i marknadsmässiga 
termer där medborgarna tilldelas rollen som någon slags kunder medfört att 
agenterna (i det här fallet de olika typer av tjänstemän som är verksamma inom 
den offentliga förvaltningen) generellt har fått fler potentiella principaler att 
förhålla sig till. Detta leder enligt Lægreid till en rad ansvarsrelaterade dilemman 
och spänningar för tjänstemännen. Vidare aktualiserar det behovet av någon form 
av offentlig etos liknandes det som föreskrivs av bland annat Lennart Lundquist 
och Pollitt och Bouckaerts nyweberianska modell (Lægreid 2014, 6-7, 10. 
Lundquist 1998, 20). Vi kommer att återvända till detta motsatsförhållande mellan 
ansvarsutkrävande genom output och ansvarsutkrävande genom process i 
samband med utformandet av analysverktyget i undersökningens metodologiska 
del.  
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3 Administrativa idealtyper och 
uttryckssätt 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

Föreliggande undersökning utgår ifrån antagandet att hur vi pratar om saker och 
ting har betydelse. Rekommendationerna, och för den delen resonemanget, i 
Statskontorets rapporter har en direkt påverkan på verkligheten. Det är alltså 
möjligt att tala om en påverkan som tar sig två former - för det första de konkreta 
förslag som läggs fram som ett resultat av rapporterna, och för det andra de 
problemformuleringar och sätt att beskriva verkligheten som ligger till grund för 
detta. Bland annat Carol Bacchi berör en liknande tanke när hon, i likhet med vad 
som har nämnts i föregående diskussion om New Public Management, diskuterar 
hur man kan argumentera för att stater diskursivt skapar problem snarare än 
reagerar på dem när de formulerar policy (Bacchi 2010, 7). Detta är en tanke som 
även återfinns hos andra diskursivt präglade tänkare, vilket bland annat Marianne 
Winther Jørgensen och Louise Phillips beskriver i sin diskursteoretiska 
framläggning. Det är, för att låna nämnda författares ord, tal om att språket styr 
tillträdet till verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips 2000, 16, 37). Denna 
tanke är naturligtvis i allra högsta grad intressant när vi diskuterar 
förvaltningspolitiska förändringar. Hur konstitueras den administrativa 
verkligheten och de möjligheter som ligger öppna inom den? Vad är möjligt att 
tänka, och vilka reformer är utifrån detta möjliga att föreslå? Detta blir kanske 
extra viktigt om vi bekänner oss till tanken att delar av det idékomplex som utgör 
New Public Management fungerar som någon slags superideologi som i kraft av 
sin hegemoniska status utövar betydande påverkan på hela den administrativa 
diskursen (Ahlbäck Öberg & Widmalm 2016, 9. Se även Widmalm 2016, 3-5 och 
Lundquist 1998, 142). Givet detta tycks det både önskvärt och nödvändigt att i 
studiet av Statskontorets rapporter luta sig till viss del mot element av den 
diskursteoretiska teoribildningen - särskilt resonemang rörandes hegemonistiska 
interventioner (i det här fallet från en möjligt ekonomistiskt präglad 
superideologis håll) och hur dessa skulle kunna tänkas ta sig uttryck i 
undersökningens empiriska material (Winher Jørgensen & Phillips 2000, 56). I 
tillägg är det naturligtvis även intressant med en övergripande diskussion kring 
hur olika kontexter och sammanhang inverkar i konstruktionen av specifika 
administrativa uttryck (jfr. Young 2011, 6). Denna diskussion kommer att 
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utvecklas ytterligare i takt med att behovet för detta aktualiseras under analysens 
gång. 
    Innan den metodologiska redogörelsen går vidare kan det vara av intresse att i 
tydlighetens namn i korthet beröra de vetenskapsteoretiska grundantaganden som 
präglar studien i fråga. I likhet med vad som har konstaterats i samband med 
diskussionen ovan intresserar vi oss för ett diskursivt präglat holistiskt perspektiv, 
där materialet bereds betydande utrymme att tala och stor hänsyn tas till de 
eventuella strukturer och förutsättningar för detta som står att finna. Vi befinner 
oss med andra ord till viss del i det övre högra hörnet av Martin Hollis 
vetenskapsfilosofiska fyrfältare, i den förståelseorienterade riktning som han 
menar tar fasta på beteenden som uttryck för en mängd samverkande och 
regeldeterminerade ”spel”. (Hollis 2002, 15). Denna orientering mot förståelse 
innebär dock inte att vi helt gör avkall på några förklaringsmässiga anspråk. Det 
är denna undersöknings fasta övertygelse att det finns en mellanposition mellan de 
två sidorna av den beskrivna fyrfältaren, med andra ord någon form av kritisk 
realism. Givet denna positionering torde det utifrån studiens resultat vara möjligt 
att säga något generellt om förekomsten av olika typer av administrativa 
idealtyper, även om det enbart är den svenska kontexten som undersöks - detta på 
grund av en inställning som utgår från att de regler som determinerar "spelet" och 
aktörers handlingsmöjligheter inom det är en effekt av rådande diskurs och den 
betydelse som tillmäts dess olika nodalpunkter (Winther Jørgensen & Phillips 
2000, 33). Dessa betydelseskapande processer pågår inte bara på nationell nivå, 
utan även i olika internationella epistemististiska gemenskaper, bland annat av 
OECD som av många forskare framhålls som särskilt tongivande i New Public 
Management-sammanhang (se bland annat Hood 1991, 1 och Sundström 2015, 9-
10). Därför är det inte helt omöjligt att den svenska utvecklingen till viss grad kan 
belysa möjliga övergripande tendenser som inte per nödvändighet är unika för 
Sverige.         

När det kommer till materialets beskaffenhet finns det anledning att kort 
resonera kring det urval som har gjorts. I likhet med vad som har nämnts ovan 
grundar sig undersökningen på ett omfattande rapportmaterial från Statskontoret. 
Detta har både fördelar och nackdelar. Utifrån undersökningens frågeställning, 
vilken som bekant befinner sig på en tämligen låg abstraktionsnivå, torde detta 
material vara tillräckligt. Statskontorets rapporter är, i alla fall tills 
Tillitdelegationen presenterar resultat av sitt arbete, det mest konkreta material 
som finns att tillgå på ämnet. Om vi däremot rör oss upp till en högre 
abstraktionsnivå är det möjligt att problematisera urvalet något, kanske speciellt 
eftersom Statskontoret - i likhet med vad Göran Sundström påpekar - inte har varit 
närvarande under exempelvis de kunskapsseminarier som har genomförts i syfte 
att bidra till problemformuleringen i förhållande till de utmaningar den offentliga 
styrningen står inför (Sundström 2016, 21-22). Det går utifrån detta att ifrågasätta 
hur representativa rapporterna är för diskursen som helhet. Nämnas kan också att 
det är möjligt att spekulera att det på grund av prestigeskäl kan tänkas finnas ett 
över genomsnitt starkare stöd för tidigare reformer hos just Statskontoret som ju 
på många sätt, i likhet med vad som har nämnts i kapitlet ovan, gick i bräschen för 
utvecklingen när de administrativa förändringarna drevs igenom (Sundström 
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2016, 13). För att förhålla sig till Esaiasson med medförfattares resonemang om 
de fyra huvudprinciperna för källkritik tycks det alltså möjligt att argumentera för 
att en viss risk för tendens i materialet är förekommande, även om materialets 
äkthet, oberoende och samtidighet förefaller sig något svårare att ifrågasätta 
(Esaiasson m.fl 2012, 279-285). Denna potentiella tendens kan medföra ett 
problem för ett försök att utifrån resultaten föra en mer övergripande och generell 
diskussion. Detta behöver dock inte per nödvändighet vara oöverkomligt, utan 
torde kunna avhjälpas genom konsekvent medvetenhet och diskussion kring de 
utmaningar materialets eventuella brister inbegriper.  

3.2 Förvaltningspolitiska idealtyper 

I föregående avsnitt har det resonerats kring det empiriska materialet, dess 
diskursiva kontext och våra egna kunskapsteoretiska positioneringar. Så långt allt 
gott. Men hur ska detta tillämpas? Hur är det möjligt att närma sig nämnda 
material? Vilka verktyg står oss tillhanda, och hur ska dessa kalibreras för att 
besvara den frågeställning som ligger till grund för undersökningen? Detta avsnitt 
kommer att ägnas åt att reda ut detta, och utifrån denna diskussion konstruera ett 
antal användbara och valida operationaliseringar av de fenomen undersökningen 
har till uppgift att studera (Teorell & Svensson 2007, 55).  

Det ligger i sammanhanget nära till hands att använda sig av någon form av 
idealtyper, liknandes de bland annat Ludwig Beckman redogör för i sin diskussion 
kring olika metoder för samhällsvetenskaplig idé- och diskursanalys. Dessa 
idealtyper går, för att låna Beckmans ord, lättast att förstå som i allra högsta grad 
teoretiska tankekonstruktioner som har till syfte att fånga de "väsentliga och 
renodlade" dragen av ett givet fenomen (Beckman 2005, 28. Se även Bergström & 
Boréus 2012, 150 och Teorell & Svensson 2007, 43). Den teoretiska dimensionen 
kan inte nog understrykas - det är inte tal om att skapa en modell som direkt 
avspeglar alla de möjliga konkreta uttryckssätt fenomenet kan ta sig i 
verkligheten. Syftet är snarare att konstruera en analysmodell som klarar av att 
fånga upp det essentiella i nämnda fenomen, i det här fallet framför allt i 
förhållande till hur de olika administrativa perspektiven förhåller sig till 
ansvarsutkrävande. Detta bjuder naturligtvis på en rad utmaningar när fenomenet i 
fråga är något så omdiskuterat och svårdefinierat som förvaltningspolitiska 
styrmodeller. Denna svårighet framträder kanske extra skarpt i förhållande till 
New Public Management, som i likhet med vad som har nämnts ovan på många 
sätt bäst bör förstås som någon slags reformmeny från vilken aktörer väljer och 
kombinerar olika "rätter" snarare än ett enhetligt och till alla tider 
sammanhängande system (Pollitt & Bouckaert 2011, 25).  

Det torde dock trots detta vara möjligt att tentativt skissera en nominell NPM-
definition som täcker in iallafall kärnan av det idémässiga stoffet, för att sedan 
utifrån denna konstruera en någorlunda behjälplig idealtyp att luta sig mot under 
analysens gång. Här kan det vara fruktbart att återigen åberopa Christopher Hoods 
sju NPM-doktriner. Dessa är i likhet med vad som har beskrivits ovan: 
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professionaliserad hands-on management av offentlig sektor, tydlig fokus på olika 
typer av resultatmätningar och rankingar, outputorienterad mål- och 
resultatstyrning, nedbrytandet av byråkratiska konstruktioner till mindre enheter, 
konkurrensutsättandet av offentlig sektors verksamhet, managementmetoder 
inspirerade av privat sektor och en ökad fokus på kostnadseffektivitet (Hood 
1991, 4). Samma författare resonerar även kring olika typer av byråkratiska 
värdesystem, vilka han benämner sigma-, theta- och lambdavärden. De 
sistnämnda har begränsad relevans i det här sammanhanget, men vi ska snabbt 
uppehålla oss vid de två första. Sigmavärdena premierar effektivitet och betraktar 
alla former av slöseri som anatema, och har följaktligen output som sin naturliga 
fokus. Thetavärdena är å sin sida mer klassiskt Weberianska till sin karaktär och 
eftersträvar rättvisa och processmässig korrekthet, med arbiträr 
myndighetsutövning och ojämlik behandling som negativa motpoler. Här landar 
fokus av naturliga skäl på processen och värdena som genomsyrar den snarare än 
outputen (Hood 1991, 11.13). Dessa två värdesystem tycks korrespondera väl med 
det övergripande idéstoffet i New Public Management och den nyweberianska 
styrmodellen respektive, och torde följaktligen vara användbara i den här 
analysens kontext. Intressant i sammanhanget är även att sätta dessa i relation till 
den uppdelning i demokrati- och ekonomivärden som Lennart Lundquist gör i sin 
Demokratins Väktare (1998). Demokrativärdena beskrivs här som innefattande 
den offentliga etiken, rättsäkerhetstänkande och värnandet om den politiska 
demokratin, medan ekonomivärdena hos Lundquist tänks ta sig uttryck i en 
utbredd fokus på funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet 
(Lundquist 1998, 63). Författaren argumenterar för att de sistnämnda sedan 70-
talet har premierats på bekostnad av demokrativärdena, något densamme för fram 
som detrimentelt för demokratin som helhet då balans mellan de båda är att 
föredra för att säkra medborgarnas möjlighet till att påverka och utkräva ansvar av 
förvaltningen (Lundquist 1998, 136). Likheten mellan Lundquist och Hoods 
modeller är slående, och tycks utifrån detta utgöra en stabil grund för den här 
delen av modellen att luta sig mot. Vi kan alltså tala om två konkurrerande 
värdesystem, där det ena söker vakta befolkningens inflytande över den offentliga 
verksamheten och säkra att processerna i den är rättssäkra och rättvisa, medan den 
andra söker ge medborgarna maximal möjlig avkastning på sina investerade 
skattekronor.  

Med den värdemässiga diskussionen ur vägen finns det anledning att fundera 
över hur ansvarsutkrävande används i de respektive förvaltningspolitiska 
strömningarna. Vi har ovan sett hur en tanke som löper på tvärs över en stor 
mängd NPM-inspirerade reformer är att den offentliga sektorn går att förhålla sig 
till som en marknad bland andra, där konkurrensutsättning och möjlighet för 
medborgarna att rösta med fötterna i hög grad premieras. Utifrån detta tycks det 
inte orimligt att i likhet med bland annat Lægreid (2014, 6-10) och Mansbridge 
(2014, 2) hävda att en form av ansvarsutkrävande baserad på potentiella 
sanktioner (i det här fallet förlusten av medborgar-kunder) är utmärkande för de 
administrativa system som präglas av ett New Public Management-tänkande. 
Detta kan också exemplifieras genom den vid flera tillfällen tidigare nämnda 
fokusen på att mäta resultat som är utmärkande för det aktuella idéstoffet. I 
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motsats till detta kan ställas den fokus mot mer tillitsbaserade, 
professionsbetonande och deliberativt präglade former för ansvarsutkrävande som 
bland annat förfäktas av ovannämnda Mansbridge (2014, 5) och även Patil, 
Viedier och Tetlock (2014, 14). Här handlar det i stor utsträckning om en form av 
proaktivt ansvarsutkrävande, där större vikt tillmäts agenternas motiveringar och 
vilja att göra rätt än att genom olika system såsom exempelvis mål- och 
resultatstyrning och konkurrensutsättande söka kontrollera deras output.  

För att sammanfatta de mekanismer för ansvarsutkrävande man tänker sig 
inom respektive förvaltningsmodell är det i hög grad tal om mål- och 
resultatstyrning och konkurrensutsättning inom NPM-idealtypen, medan 
professionalisering, värnande om den byråkratiska hierarkin och fostrande av 
någon form av offentligt etos som tar sin grund i en stark tilltro till tjänstemännens 
professionskunskap och den offentliga tjänstens speciella karaktär framträder som 
tongivande inom den nyweberianska idealtypen. Från dessa mekanismer följer 
sedan de olika andra formerna av ansvarsutkrävande som beskrivs ovan. Detta kan 
illustreras på följande vis: 

 

Fig A: Förvaltningspolitiska system 

 NPM NWS 
Kontrollmekanismer Mål- och 

resultatstyrning, 
managerlism 

Väsensskild 
byråkratisk hierarki 
med stärkt 
professionsinflytande.  

Värdesystem Sigma/ekonomivärden Theta/demokrativärden 
Ansvarsutkrävande Sanktion Proaktivitet 

 
De typologier som skisseras i figuren ovan blir alltså det verktyg med vilket 
undersökningen tar sig an det empiriska materialet. Det bör dock igen påpekas att 
detta är högst teoretiska idealtyper. I verkligheten är gränsen mellan olika 
administrativa varianter inte så skarp, och lager av överlappande system existerar 
sida vid sida (Andrews et al 2016, 8). Trots detta är det fortfarande, i likhet med 
vad Bach och Bordogna (2011, 10) nämner, möjligt att urskilja från varandra 
fristående administrativa modeller snarare än bara olika varianter av New Public 
Management. 

3.3 Textanalytiskt förfarande 

I föregående avsnitt har de två administrativa idealtyper som ska tillämpas på 
materialet skisserats. De olika kategorierna i dessa befinner sig dock fortfarande 
på en relativt hög abstraktionsnivå, och måste följaktligen operationaliseras om de 
ska vara oss hjälpsamma i jakten på ansvarsutkrävandet. Denna operationalisering 
förefaller sig något enklare på NPM-sidan av dimensionen, då många av de 
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mekanismer som föreskrivs där tar något konkretare former. Till exempel kan 
nämnas den övergripande fokus som finns på mål- och resultatstyrning och 
konkurrensutsättning. Båda dessa är redan i denna form tämligen konkreta, och 
torde inte vara särskilt svåra att finna spår av vid de tillfällen de förekommer i 
materialet. Här är det bland annat möjligt att tänka sig förslag och formuleringar 
som är inriktade på att utöka inslaget av mål- och resultatstyrning och arbeta med 
olika typer av gemensamma utvärderingsmått för de olika myndigheterna och 
verksamheterna. Likaså torde uttryck för ett sanktionsinriktat sätt att se på 
ansvarsutkrävande vara tämligen enkla att operationalisera – här kan vi tänka oss 
förslag som lägger emfas på just resultatredovisning och principalens förmåga att 
utifrån denna förhålla sig till verksamheten och de tjänstemän som är aktiva i den.  

När det kommer till den nyweberianska modell som har konstruerats blir 
mekanismerna något mer abstrakta. Det är dock möjligt att tänka sig att 
orientering mot en större grad av professionalisering och uppmuntrandet av ett 
offentligt etos skulle kunna ta sig uttryck genom formuleringar som tar fasta på 
tjänstemännens speciella roll och ansvar i förvaltningen, och förutsättningarna och 
möjligheterna som står dem tillhanda för att utföra denna. Vidare borde förslag 
som syftar till högre grad av öppenhet, rättssäkerhet och andra demokratiskt 
betonade värden gå att sortera under NWS-tänkandet, även om de naturligtvis inte 
är exklusiva till enbart nämnda förvaltningspolitiska inriktning. Som uttryck för 
en proaktiv syn på ansvarsutkrävande är det möjligt att tänka sig olika 
konstruktioner som öppnar upp för tätare dialog och samverkan mellan agent och 
principal, och stärkande av legitimiteten i de mål som har formulerats för den 
aktuella organisationen. Ovannämnda uttryck kan dock inte ses som uttömmande, 
och alternativa operationalisering av de tendenser analysen avser spåra kommer 
att behandlas i takt med att de dyker upp under löpet av diskussionen. Viktigt att 
nämna i detta sammanhang är även att de områden rapporterna behandlar skiljer 
sig så pass mycket från varandra att operationaliseringarna av förklarliga skäl 
måste vara tämligen flexibla, då nämnda rapporter tar sig en mångfald av former.  
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4 Analys och resultat  

4.1 Statskontorets reformförslag 

Statskontoret levererar i de rapporter regeringen beställt 33 olika förslag med stor 
spännvidd i förhållande till sin karaktär och inriktning. Det går dock att urskilja ett 
antal teman och tendenser som går att sätta i samband med de 
förvaltningspolitiska modeller undersökningen intresserar sig av. Bland dessa kan 
nämnas efterfrågan av förändrade metoder för mål- och resultatstyrning som bland 
annat tar hänsyn till den offentliga förvaltningens speciella karaktär, förslag med 
avsikt att minska administrationen till förmån för kärnverksamheten, och 
önskningar om mer dialog och tillit mellan förvaltningens agenter och principaler. 
Vidare går det att urskönja argumentation till stöd för vad som skulle kunna vara 
möjligt att tolka som en högre grad av professionsinflytande på de offentliga 
verksamheternas utformning, större fokus på den statliga värdegrunden och till 
fördel för en högre grad av öppenhet och tydlighet inom förvaltningen. Många av 
dessa uttryck är, både på grund av sin natur och det empiriska materialets 
karaktär, vanskliga att kategorisera som uttryck för enbart en förvaltningspolitisk 
inriktning -  snarare är det, i likhet med vad som påpekats i samband med 
diskussionen rörandes Pollitt och Bouckaert ovan, tal om till mångt och mycket 
överlappande rätter på någon slags reformmässigt smörgåsbord. Det är trots detta 
undersökningens uppfattning att det under analysens gång torde vara möjligt att 
göra en i alla fall grov kategorisering med hjälp av det analysschema som har 
konstruerats för ändamålet, och utifrån detta föra ett övergripande resonemang om 
förekomsten av eventuella dragningar åt det ena eller det andra 
förvaltningspolitiska hållet. 

4.2 Mer tid till kärnverksamheten 

I rapporten Mer tid till kärnverksamheten (2016:19) diskuterar ansvariga utredare 
hur den statliga administrationen, som en del av den övergripande 
omstruktureringen av denna, kan ” […] minska, förenklas eller automatiseras.” 
(Statskontoret 2016:19, 3). Detta anknyter direkt till de negativa effekter i form av 
bland annat ökad administration som av bland annat 2015/16 års 
budgetproposition utmålas som ett resultat av nuvarande administrativa 
styrningsmodell. Statskontoret föreslår i denna rapport en rad åtgärder som i första 
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hand tar sikte på nuvarande former för rapportering och redovisning, men även 
kontakten med andra myndigheter. Totalt läggs 15 förslag, som i sin tur är möjliga 
att sortera in i tre grova huvudkategorier. Dessa består av förslag som ämnar till 
att minska administrationen och öka den individuella anpassningen i var enskild 
verksamhet, förslag som syftar mot ökad processfokus och förankring, och 
slutligen förslag som riktar in sig på behovet att förändra hur 
resultatredovisningen för de olika verksamheterna tar sig form. Det finns inte 
utrymme inom ramarna för undersökningen att redovisa de enskilda förslagen i 
detalj – dock ska ett antal illustrerande nedslag göras i syfte att säga något om de 
generella tendenserna i materialet.      

Bland den första kategorien förekommer bland annat följande förslag: 
”Statskontoret föreslår att regeringen fortsätter sitt arbete med att 
verksamhetsanpassa styrningen av myndigheterna. Genom att fortsätta att driva på 
denna utveckling kan regeringen skapa bättre förutsättningar för myndigheter att 
frigöra tid för kärnverksamheten.” (Statskontoret 2016/19, 41). Här argumenterar 
Statskontoret för att det är nödvändigt för regeringen att utöva medvetande om 
vilken typ av styrningsverktyg som är lämpliga att använda sig av för att uppnå en 
given effekt – det anses med andra ord inte lämpligt att bruka samma instrument 
på alla offentliga verksamheter. Vidare menar Statskontoret att styrningen i 
förhållande till tvärsektoriella samverkansfrågor behöver ägnas särskild 
uppmärksamhet, då den utan tydlig verksamhetsanpassning riskerar att leda till 
ineffektiv implementering av policy (Statskontoret 2016/19, 47). Denna fokus på 
individuell anpassning på verksamhetsnivå lyser även igenom i förslaget att 
regeringen i utformandet av kraven på återrapportering bör ta hänsyn till i vilken 
grad återrapportering från den enskilda verksamheten till EU redan sker, och i den 
grad det är möjligt söka anpassa sina egna krav utifrån detta, då den dubbla 
administrationen olika rapporteringskrav innebär av flera myndigheter anses 
särskilt betungande (Statskontoret 2016/19, 81-83). Denna fokus på minskad 
administration löper – något oförvånande med tanke på rapportens syfte och 
problemformulering – som en röd tråd genom de olika förslagen som läggs fram. 
Intressant att notera är att den vid ett antal tillfällen, exempelvis genom förslaget 
att ” […] den ansvariga förhandlaren [vid förhandlingar kring nya EU-förslag] ska 
väga behov av uppföljning och återrapportering mot konsekvenser i form av 
administration för medlemsstaternas myndigheter.” ställer detta mot mål- och 
resultatredovisning (Statskontoret 2016/19, 83). Här ges med andra ord önskan 
om en mindre administrativ börda för förvaltningen företräde framför mål- och 
resultatstyrning. Detta tycks implicera att accepterande av det resonemang kring 
de effektivitetsförluster på grund av ökad administrativ börda som följer på den 
New Public Management-inspirerade granskningen som bland annat har förts 
fram av Forssell och Ivarsson Westerberg (2016, 10). 

I den andra kategorin, förslag som syftar mot ökad processfokus och 
förankring, förekommer formuleringar som exempelvis att ”Statskontoret föreslår 
att Ekonomistyrningsverket ser över sina föreskrifter, råd och annat material för 
att förtydliga resultatredovisningens syfte och omfattning.”, att ”Statskontoret 
föreslår att regeringen tydligare kommunicerar årsredovisningens syfte till 
myndigheterna.” och att ”Statskontoret föreslår att regeringen ger 
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Ekonomistyrningsverket i uppdrag att se över hur regelverket kan justeras så att 
myndigheter inte längre blir skyldiga att lämna in en särskild delårsrapport.”  
(Statskontoret 2016/19, 48). Här framträder en inte helt entydig bild. Å ena sidan 
är det inte fråga om ett ifrågasättande av resultatmätningens nytta i sig – snarare 
vänder sig Statskontoret mot att årsredovisningarna i allt högre omfattning har 
kommit att handla om annat än att redovisa konkreta resultat, såsom exempelvis 
att marknadsföra myndighetens arbete gentemot allmänheten och dess egna 
medarbetare (Statskontoret 2016/19, 50-52). Samtidigt argumenteras det i 
samband med förslaget att avskaffa delårsrapporten för att det behov av 
uppföljning och kontroll denna uppfyller även skulle kunna uppnås genom den 
dialog som sker mellan regeringen och de enskilda myndigheterna (Statskontoret 
2016/19, 54). Detta skulle kunna tolkas som ett uttryck för de täta formella och 
informella kontakter mellan politiker och tjänstemän, vilka beskrivs av bland 
annat Göran Sundström som ett särskilt framträdande drag och styrningsverktyg 
inom den svenska administrativa kontexten (Sundström 2016, 14). Pollitt och 
Bouckaert tangerar en liknande tanke när de resonerar kring hur olika typer av 
administrativa kulturer, och som en del av dessa relationen mellan olika aktörer i 
det politiska systemet, påverkar vilken form eventuella reformer tar sig (Pollitt & 
Bouckaert 2011, 47-49). I detta fallet tycks det alltså möjligt att spekulera i att den 
specifika politiska kulturen i Sverige leder till en starkare betoning av relationen 
politiker-tjänstemän på bekostnad av mer formaliserade styrningsverktyg, och att 
ett liknande förslag svårligen hade kunnat läggas fram i en annan 
förvaltningspolitisk kulturell kontext. Utan vidare komparativa studier får dock 
detta betraktas som ren spekulation. 

Den tredje kategorin, förslag som tar sikte på rådande former för 
resultatrapportering, knyter till viss del an till föregående avsnitt där vi har noterat 
hur dialog och alternativa former för rapportering lyfts fram som önskvärda. I 
tillägg till detta föreslås exempelvis att regeringen ska upphäva förordning 
2007:603 om intern styrning och kontroll, som bland annat reglerar 
myndigheternas ansvar att rapportera huruvida den interna styrningen och 
kontrollen är ”betryggande” (Statskontoret 2016/19, 60-61). Detta förslag 
anknyter således till alla tre ovannämnda kategorier, då det är tal både om att 
förändra formerna för rapportering, skjuta över mer ansvar för de interna 
processerna på de enskilda myndigheterna, och även öppna upp för ett större 
element av verksamhetsanpassning efter de enskilda verksamheternas egna 
förutsättningar (Statskontoret 2016/19, 62). Även förslaget att regeringen bör 
utvärdera internrevisionen i statsförvaltningen torde kunna placeras i den tredje 
kategorin. Här är det tal om att den interna revisionen upplevs ta för mycket tid 
och resurser i anspråk, vilket Statskontoret spekulerar i skulle kunna avhjälpas 
genom mindre individuell revision och mera samverkan mellan de olika 
myndigheterna (Statskontoret 2016/19, 57-58). Den uttryckta önskan om en högre 
grad av horisontell samverkan mellan olika myndigheter liknar många av de 
tankegångar som återfinns inom de olika nätverks- och governancebetonande 
förvaltningspolitiska idéströmningarna, men återfinns även bland 
nyweberianismens proponenter (se exempelvis Christensen & Lægreid 2007, 2. 
Sundström 2016, 17-18. Pollitt & Bouckaert 2011, 97).  
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4.3 Utvecklat medarbetarskap och ledarskap i staten 

Statskontorets rapport 2016/20 Utvecklat medarbetarskap och ledarskap i staten 
tar sin utgångspunkt i en analys av hur de statliga tjänstemännens kompetens och 
kunskap kan tas till vara och komma verksamheten till gagn, och även hur 
ledarskapet inom förvaltningen kan utvecklas på bästa sätt (Statskontoret 2016/20, 
3). I samband med detta läggs 7 konkreta förslag som i stor utsträckning inriktar 
sig på vikten av ledarskap och samsyn kring värdegrundsfrågor.  

Som exempel på det sistnämnda kan nämnas bland annat att ”Statskontoret 
föreslår att det ska finnas en samlad funktion för värdegrundsfrågor i staten som 
förmår skänka arbetet med dessa frågor kontinuitet och stabilitet.” och att 
”Statskontoret föreslår att myndigheternas ledning skapar förutsättningar för en 
intern samsyn kring uppdraget genom att ta ansvaret för att uttolka och föra en 
kontinuerlig dialog om uppdraget.” (Statskontoret 2016/20, 53, 55). Det första av 
dessa förslag motiveras i rapporten med att Statskontoret upplever att 
värdegrundsfrågorna är för viktiga för att lämnas över helt och hållet till 
myndigheterna, utan står i behov av att arbetas med på en gemensam nivå 
(Statskontoret 2016/20, 53). Det andra förslaget motiveras med att 
förutsättningarna för att involvera medarbetarna och ta tillvara deras kompetens 
ökar i korrelation med graden av samsyn på myndigheten kring vad myndighetens 
uppdrag är. Det lyfts även fram att denna samsyn måste existera mellan 
regeringen och myndighetsledningen, och i samband med detta betonas återigen 
vikten av den informella kontakten mellan principal och agent. Ett misslyckande i 
skapandet av samsyn beskrivs i rapporten som riskabelt på så sätt att det kan 
tänkas leda till ett ökat behov av hårdare interna styrmedel och 
kontrollmekanismer, vilket i sammanhanget tycks förstås som något negativt 
(Statskontoret 2016/20, 30). 

I likhet med vad som har nämnts ovan står en inte helt obetydlig vilja att 
premiera ledarskap att finna i materialet. Två förslag tar fasta på behovet att 
minska den administrativa bördan för myndighetsledningen och myndigheternas 
mellanchefer respektive, i syfte att ge dem ökat utrymme att utöva och utveckla 
sitt ledarskap (Statskontoret 2016/20, 54-55). Vidare föreslår Statskontoret att 
Arbetsgivarverket ska fortsätta bedriva utvecklingsarbete i förhållande till sitt stöd 
för ledare på olika nivåer i förvaltningen, och då i första hand ” […] genom att 
underlätta kollegial samverkan eller nätverk.” (Statskontoret 2016/20, 56). Denna 
betoning av ledarskapets betydelse skulle kunna tänkas vara möjlig att sätta i 
samband med den manageralism som på många sätt är utmärkande för New 
Public Management-associerat idéstoff (Bringselius 2015, 2). Samtidigt tycks den 
i föregående stycke nämnda viljan att arbeta mot att skapa förutsättningar för en 
högre grad av intern samsyn i uppdrags- och värdegrundsfrågor vara möjlig att 
tolka som ett uttryck för den processbetonande syn på ansvarsutkrävande som är 
möjlig att skönja i olika typer av NWS-inspirerade inriktningar. Strävan efter mer 
intern förankring skulle med andra ord kunna betraktas som både ett sätt att, i 
likhet med vad som konstateras i den aktuella rapporten, ta tillvara medarbetarnas 
kompetens – men även som ett sätt att utöva styrning.       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4.4 Styrningen av kommuner och landsting 

Möjligheten till kommunal avtalssamverkan analyseras av Statskontoret i rapport 
2016/23 Kommunal avtalssamverkan – behövs ökade möjligheter?. Här 
konstaterar Statskontoret i sina slutsatser att regering och riksdag har anledning att 
öka möjligheterna för avtalssamverkan mellan kommunerna, bland annat då denna 
av många kommuner uppges vara enklare och smidigare än andra former för 
samverkan. Möjligheten för en generell rätt till avtalssamverkan lyfts fram som 
potentiellt positivt, även om Statskontoret på grund av undersökningens inriktning 
inte går så långt som att direkt föreslå detta. Vidare lyfts möjligheten att använda 
sig av olika typer av informations- och stimulansinsatser samt verka för ett större 
element av samlad interkommunal administration som ett möjligt sätt att öka 
användningen av avtalssamverkan (Statskontoret 2016/23, 46-54). 

Denna centraliseringsvilja – i sammanhanget uttryckt i termer av att skapa en 
liknande institution som Statens servicecenter men verksam på den kommunala 
nivån – är intressant. Decentralisering och uppdelandet av ”tungrodda” 
byråkratiska enheter är reformer med stark anknytning till New Public 
Management, och således är det möjligt att tänka sig att en vilja att göra motsatsen 
torde kunna tolkas som uttryck för ett alternativt sätt att betrakta den offentliga 
förvaltningen (Pollitt & Bouckaert 2011, 102). 

Rapport 2016/24 Statens styrning av kommunerna konstaterar att statens 
styrning av kommunerna har ökat både i detalj och omfång, vilket Statskontoret 
spekulerar i kan ha en detrimental effekt på de olika kommunala verksamheternas 
möjlighet att använda sig av sin egen kompetens och erfarenhet i utformandet av 
verksamheten, och likaså ha en negativ inverkan på förutsättningarna att bedriva 
verksamhetsanpassning – något vi sett tillmätas stor vikt i tidigare rapporter 
(Statskontoret 2016/24, 166). Då rapporten ifråga tar sig form av en kartläggning 
levereras inga konkreta reformförslag. Däremot är det möjligt att skönja en inte 
helt otydlig kritik mot de negativa effekterna av en detaljinriktad styrning med 
kontrollfokus (Statskontoret 2016/24, 11-12, 167). Detta tycks rimma väl med den 
betoning på styrning genom tillit och processförankring som återfinns inom 
många av de nyweberianskt inspirerade inriktningarna (se exempelvis Christensen 
& Lægreid 2007, 4. Sundström 2015, 15. Sundström 2016, 20. Forssell & 
Ivarsson Westerberg 2016, 16).   

I den samlade uppföljningen av den statliga styrningen av kommuner och 
landsting (Statskontoret 2016/32-5) beskrivs hur Statskontoret anser det föreligga 
ett potentiellt behov av att på verksamhetsbasis följa upp den statliga styrningen i 
syfte att utröna huruvida den har blivit ” […] allt för omfattande, detaljerad eller 
motstridig.” (Statskontoret 2016/32-5, 61). Ännu en gång framträder med andra 
ord en tveksamhet mot en allt för detaljinriktad styrning, vilket i likhet med vad 
som noterats ovan även varit ett tema i övriga rapporter från Statskontoret.  
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4.5 Ökad sammanhållning och tillit i förvaltningen 

Statskontoret föreslår i 2016/26 Utvecklad styrning – om sammanhållning och 
tillit i förvaltningen 8 olika reformförslag. Flera av dessa vänder sig mot hur 
nuvarande styrning är utformad, och då särskilt i förhållande till hur detaljerad 
och bristfälligt sammanhållen och förankrad Statskontoret upplever att den är. 
Som exempel kan nämnas förslaget att ”[…] Regeringskansliet fortsätter utveckla 
stödet till tjänstemännen för att underlätta valet av styrinstrument och undvika 
onödigt detaljerad styrning […]” och “[…] att regeringen låter utreda hur tillsynen 
kan utformas för att uppfattas som mer meningsfull och legitim.” (Statskontoret 
2016/26, 9-10, 23-24). I samband med det sistnämnda förslaget beskrivs hur en 
modell som balanserar regeringens behov för information och kontroll med tillit 
och autonomi för den enskilda tjänstemannen skulle kunna ta sig form 
(Statskontoret 2016/26, 60-62). Denna modell för tillitsbaserad styrning är central 
för både uppdraget Statskontoret har delgetts av regeringen och 
Tillitsdelegationens arbete, och bör – så som den i den aktuella rapporten 
definieras – vara möjlig att sätta i samband med ett antal centrala nyweberianska 
tankar. Bland annat framhållandet av det önskvärda i en styrning som styr genom 
att involvera agenten i styrningsprocessen snarare än att sanktionera densamma 
när den misslyckas att uppnå på förhand fastställda mål tycks inspirerat av detta 
tankestoff (Statskontoret 2016/26, 62). Även betoningen på gemenskap skulle 
kunna tolkas som ett nyweberianskt drag, och då i första hand som ett möjligt led i 
stärkandet av den offentliga tjänstens speciella karaktär (Statskontoret 2016/26, 
59). 

Intressant är även Statskontorets förslag att regeringen ska ta utgångspunkt i 
livshändelser snarare än enskilda aktiviteter när den utformar 
resultatredovisningen (Statskontoret 2016/26, 23-24). Här betonas igen vikten av 
en sammanhållen styrning med ett helhetsperspektiv, snarare än den på 
departementsbasis fragmenterade sådana som förekommer i dagsläget. Det torde 
vara möjligt att argumentera för att detta tangerar två intressanta tankar. För det 
första den idé om den offentliga förvaltningens uppgift att leverera service som 
motsvarar medborgarnas förväntningar och behov som Pollitt och Bouckaert 
framhäver som en betydande komponent av ”neo”-dimensionen i den 
nyweberianska ordningen. Här är det med andra ord tal om att röra sig bort från 
den strikt legalbyråkratiska weberianska modellen (även om den klassiska 
tillämpningen av förvaltningsrätten fortfarande bereds tydligt utrymme och 
betydelse) och anpassa verksamheten efter de individuella medborgarnas behov 
(Pollitt & Bouckaert 2011, 118). Detta torde falla in under den fokus på 
förvaltningens särskilda karaktär som har noterats i undersökningens 
analysschema. För det andra tycks det inte helt främmande att spekulera i att 
emfasen på ökad samverkan mellan olika departement och myndigheter bär drag 
av ett element av nätverkstänkande. Genom ökad horisontell samverkan ska den 
offentliga servicen förbättras och effektiviseras.  



 

 23 

4.6 Diskussion 

Bilden som framträder i Statskontorets rapporter är mångfacetterad. En vilja att 
förändra mål- och resultatstyrningen går att skönja, samtidigt som behovet i sig av 
en styrning som tar sin utgångspunkt i redovisade resultat inte ifrågasätts. Det bör 
också noteras att en aversion mot överdriven detaljstyrning inte nödvändigtvis 
måste innebära ett orienterande mot de nyweberianska strömningarna, utan 
snarare skulle kunna tänkas vara ett uttryck för den ”let the managers manage”-
attityd som associeras med New Public Management (Bach & Bordogna 2011, 5). 
I materialet i övrigt är det möjligt att ana en dragning mot att i högre utsträckning 
praktisera styrning genom förankringsarbete, tillit och dialog till de enskilda 
professionerna i förvaltningen, samtidigt som chefskapets betydelse framhävs. En 
önskvärd komponent av detta chefskap är enligt Statskontoret förmågan och 
möjligheten att odla en informell relation till ansvariga principaler. I tillägg lyfts 
ökad samverkan – på alla nivåer – vid flera tillfällen fram som eftersträvansvärt. 
Detta är inte helt olikt de tankar om utbrett samarbete mellan olika delar av 
förvaltningen som lyfts fram av olika governanceteoretiker. Denna betoning av 
idéer som både kan härledas till NPM, den nyweberianska strömningen och 
nätverksivrare stärker den i detta kapitels inledning framförda bilden av den 
administrativa diskussionen som präglad av ett flertal olika idéströmningar, 
snarare än en enskild och tydlig inriktning. Pollitt och Bouckaerts reformmässiga 
smörgåsbord framstår i allra högsta grad uppdukat.  

Vad kan då detta tänkas få för konsekvenser för medborgarnas möjlighet att 
utkräva ansvar från förvaltningen? Ett möjligt sätt att tolka materialet är som 
argumenterande för ett proaktivt ansvarsutkrävande framför ett mer 
sanktionsinriktat sådant. Detta framkommer bland annat i förslaget om att 
regeringen bör utreda hur styrningen kan utformas så att den upplevs mer 
meningsfull och legitim (Statskontoret 2016/26, 9) och förslaget om att genom 
bland annat mer dialog öka den interna samsynen kring uppdragen (Statskontoret 
2016/20, 55). Flera forskare, däribland Mansbridge (2014, 8), Warren (2014, 7) 
och Patil et al (2014, 13-14) noterar att den här typen av processfokus i motsats 
till ensidig outputfokus kan medföra klara fördelar för förvaltningen, bland annat 
genom att bereda utrymme för ökad effektivitet och mer innovation. Detta är även 
en tankegång som dyker upp inom nyweberianismen (se exempelvis Lynn 2008, 
27). Vidare studier – bland annat av de kunskapsseminarier som har genomförts 
och Tillitsdelegationens arbete - torde kunna vara hjälpsamma för att ytterligare 
utforska huruvida denna tendens är möjlig att belägga.  

  Vidare tycks det inte helt främmande att spekulera i att den förändrade synen 
på mål- och resultatstyrningen som kommer till uttryck i materialet medför 
förändrade förutsättningar för ansvarsutkrävande. Det är i sammanhanget viktigt 
att återigen notera att materialet inte på något sätt tar avstånd från mål- och 
resultatstyrning som helhet, utan snarare föreslår förändrade former och mer 
begränsad utsträckning för detta. Tilltron till vikten av styrning med hjälp av 
resultatredovisning existerar alltjämt. Detta får anses vara i linje med den 
nyweberianska idéströmningen, vilken inte heller tar principiellt avstånd från att 
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behålla vissa element av den resultatbaserade styrningen – så länge dessa tar fasta 
på rätt saker (Pollitt & Bouckaert 2011, 118). Denna omorientering kan bland 
annat skönjas i Statskontorets förslag om att basera rapporteringen på 
livshändelser (Statskontoret 2016/26, 23-24). Detta bär stora likheter med Bovens 
och Schillemans diskussion om det nödvändiga i att meningsfullt 
ansvarsutkrävande tar fasta på i vilken grad verksamheten uppfyller sitt syfte 
snarare än enskilda resultat (Bovens & Schillemans 2014, 9). Det är möjligt att 
tänka sig att denna typ av fokus skulle göra det lättare för principalerna – i det här 
fallet förstått både som ansvariga politiker och deras väljare – att utkräva ansvar 
från de olika verksamheterna i förvaltningen och de tjänster dessa levererar. I 
tillägg är det möjligt att spekulera i att en uppföljning som i högre grad tar fasta på 
verksamhetens grad av syftesuppfyllande snarare än direkta resultat och processer 
förhindrar att olika typer av defensiva beteenden präglar tjänstemännens 
handlingsmönster, vilket ökar möjligheten för innovation och lärande på 
arbetsplatsen (Greiling 2014, 12). En annan tänkvärd dimension är faktumet att 
viss forskning verkar tyda på att ansvarsutkrävande med hjälp av resultatmätning 
inte nödvändigtvis utövas av varken politiker eller medborgare i särskilt hög 
utsträckning (Van de Walle & Cornelissen 2014, 5-11). Givet detta är det tänkbart 
att en styrning som i högre utsträckning tar fasta på övergripande syften, 
exempelvis den livshändelsecentrerade sådana som föreslås av Statskontoret, 
skulle tjäna till att öka graden av ansvarsutkrävande. Detta får dock betraktas som 
spekulation i avvaktan av vidare undersökningar. 

Analysen av Statskontorets rapporter visar även på en inte helt obetydlig 
betoning av sigmavärden, kanske framför allt i förhållande till effektivitet. Detta 
är inte särskilt förvånande då uppdraget från regeringen särskilt nämner minskad 
och förenklad administration som eftersträvansvärt. Med detta sagt är det även 
möjligt att urskilja drag av något som skulle kunna kategoriseras som thetavärden, 
återigen framför allt i relation till det förslag som tar fasta på vikten av 
värdegrundsarbete i förvaltningen. Sammantaget är resultaten dock allt för 
tvetydiga för att möjliggöra någon form av spekulation kring vilken av de två 
värdesystemen – om något - som premieras.  

4.7 Sammanfattning 

Flera olika riktningar kommer till uttryck i det material som har analyserats. 
Dessa går att sätta i samband både med New Public Management-influerat 
idéstoff, nyweberianska strömningar och nätverksbetonande tankegångar. En viss 
dragning åt det nyweberianska är dock möjlig att spekulera i, även om vidare 
studier är nödvändiga för att ytterligare belägga detta. Klart är i alla fall att den 
typ av styrning som förordas av NPM-inspirerade modeller inte längre står 
oemotsagda – om de, för den delen, någonsin gjort det. Desto otydligare är 
huruvida de mer ideologiska grundantagandena som av många forskare ovan sätts 
i samband med New Public Management är föremål för någon större diskussion. 
Det är en sak att eftersträva en omformulering av vilka mål och resultat som 
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eftersträvas, en annan att ifrågasätta effektivitetsbetoningen och marknadiseringen 
av det offentliga. Även här finns det utrymme för vidare och mer utförliga studier.    
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