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1 Inledning   
 

 
Den statliga styrningen omfattar en rad olika styrmedel.  Förvaltningen kan styras 
genom lagar och regler, genom att formulera mål, genom tilldelningen av resurser, 
genom val av organisationsform, genom tillsättningar av t.ex. styrelse och 
myndighetschef, genom olika informella kontakter men även med politisk retorik och 
olika typer av utspel. 
 
Den ekonomiska styrningen i staten brukar delas upp i finansiell styrning och 
resultatstyrning. Den finansiella styrningen i Sverige får ofta ett högt betyg. Vi har ett 
utvecklat finanspolitiskt ramverk, budgetprocessen inom Regeringskansliet och inom 
riksdagen fungerar i stora delar väl och den ekonomiska redovisningen och 
kompetensen ute på myndigheterna håller överlag god kvalitet. När det gäller den andra 
delen av ekonomisk styrning, resultatstyrningen, kan man konstatera att modellen 
ställer stora krav för att fungera. Viktiga förutsättningar som brukar framhållas är att 
mål och uppdrag ska vara någorlunda tydligt formulerade, att det ska finnas en 
överensstämmelse mellan resultatstyrning och den finansiella styrningen och att det ska 
finnas tid och resurser avsatta för uppföljning och utvärdering. Slutligen måste ansvaret 
vara tydligt fördelat och det bör finnas processer för ansvarsutkrävande. 
 
På alla dessa områden har det framförts kritik. I olika sammanhang har man pekat på 
luddiga mål, bristande överensstämmelse mellan uppdrag och resurser, för lite fokus 
hos riksdag och regering på resultatet och slutligen otydliga ansvarsförhållanden. Därtill 
skymtar också ett visst ointresse för - eller olust inför - att tala om ansvar och 
ansvarsutkrävande.  Den svenska förvaltningen präglas till stora delar av en 
konsensuskultur. Man ska inte jaga syndabockar utan hellre föra fram de goda exemplen 
och försöka blicka framåt. När saker har misslyckats och verksamheten misskötts 
betonas ofta betydelsen av lärande. 
 
Samtidigt finns en motsatt strömning som handlar om vikten av – i synnerhet vid olika 
typer av kriser, allvarliga missförhållanden och politiska misslyckanden – att de 
ansvariga pekas ut och ställas till svars.1 Den som misskött sitt uppdrag eller misslyckats 
med sin uppgift bör bli föremål för någon typ av bestraffning. Ofta framhålls att risken 
för att i efterhand bli ställd till svars leder till en högre medvetandegrad som i sin tur 
kan verka kvalitets- och effektivitetshöjande. Slutligen kan man hävda att om man aldrig 
gör ”loopen” tillbaka och granskar vad som blivit fel, varför felen begåtts och vem som 
varit ansvarig finns risken att man ingenting lär för framtiden. 

 
Begreppet ansvar är något som behandlas inom en rad olika discipliner och 
sammanhang, t.ex. i juridiska, statsvetenskapliga, ekonomiska och moralfilosofiska 
kontexter. Även om utgångspunkterna skiljer sig åt kan man konstatera att vissa 
resonemang och strömningar har stora likheter. Samtidigt är det inte helt entydigt vad 
som menas med ansvar och ansvarsutkrävande. 
 

                                                        
1 Arjen Boin m.fl. Governing After Crises. The Politics of Investigation, Accountability and 
Learning,  Cambridge Univerity Press 2008. 
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Det som på engelska kallas accountability är en förutsättning för ett demokratiskt 
styrelseskick.2 Att de som representerar folket också är ansvariga inför folket är centralt 
och nödvändigt. Den svenska förvaltningspolitiska modellen med kollektivt 
beslutsfattande inom regeringen, stora organisatoriskt fristående myndigheter, den 
långgående delegeringen och det omfattande kommunala självstyret innebär särskilda 
utmaningar när det gäller ansvar och ansvarsutkrävande. 3 
 
I denna pm görs några nedslag kring hur begreppen har hanterats inom områden som 
berör den statliga styrningen i allmänhet och den ekonomiska styrningen i synnerhet.  
Redogörelsen är på inget sätt heltäckande. Syftet är istället att ge några exempel på 
synsätt och analysramar samt hur dessa kan användas för att utveckla styrningen.  
 
 

2 Begreppen ansvar och ansvarighet 
 
An`svar subst. 
Skyldighet att se till att viss verksamhet fungerar och att ta konsekvenserna om så inte sker. Äv. 
förpliktelse att stå till svars eller betala. 
HIST.: sedan 1430-50; fornsvenska andsvar ’svaromål; svar, ansvar’ till and- ’emot’ och svar, samma ord 
som eng. answer ’svar; svara’.4 

 
I boken ”Ansvar” ger författarna Maria Grafström, Pauline Göthberg och Karolina 
Windell (2011) en presentation av begreppet ansvar utifrån ett historiskt perspektiv. 
Frågan om ansvar har behandlats och diskuterats inom olika samhällsvetenskapliga och 
humanistiska discipliner.  Gemensamt för flertalet av diskussionerna är att de tydligt 
pekar på ansvarets samhälleliga funktion. Ansvar har varit centralt för 
samhällsbyggnaden i alla tider och har också varit nödvändigt för att olika handlingar 
ska utföras, för att uppgifter ska slutföras och framtida planer utvecklas. Ansvar blir 
därmed ett sätt att organisera och skapa struktur i samhället. 5 
 
I rapporten ges en utförlig genomgång av hur begreppet ansvar behandlats inom 
filosofin och juridiken. Att avgöra om någon är ansvarig för sina handlingar är inte 
okomplicerat. Gemensamt för flertalet skolor inom filosofin är att en person endast kan 
anses vara moraliskt ansvarig om han eller hon hade kunnat agera på ett annat sätt än 
hon gjorde. Det måste ha funnits handlingsalternativ. Ansvar från ett renodlat juridiskt 
perspektiv handlar lite förenklat om i vilket utsträckning som det kan konstateras att en 
person a) har orsakat det som har inträffat och b)har skuld i det som har inträffat. Att 
kunna avgöra om en individ agerat utifrån fri vilja är central. Vidare måste personen 

                                                        
2 För en genomgång och diskussion, se Leif Lewin, Democratic Accountbility, Harvard 
University Press, London, 2007. 
3 Helena Wockelberg diskuterar i sin avhandling frågan om hur unik den svenska 

förvaltningens roll i styrelseskicket egentligen är.  Jämförande 

studier har visat att system som formellt tillåter ministerstyre ofta 

kompletteras med "självständiga" organ. Se Wockelberg, H. Den svenska 

förvaltningsmodellen. Parlamentarisk debatt om förvaltningens roll i styrelseskicket, Uppsala 

2003. 
4 Svensk ordbok utgiven av Svenska akademien, Nordstedts, Stockholm 2009. 
5 Grafström, M., Göthberg, P. & Windell, K. Ansvar, Liber, 2010. 
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kunna rå över sina handlingar, och också ha förmåga att följa lagen för att kunna ha ett 
straffrättsligt ansvar.6 
 
Ordet ansvar anknyter till ord för svar, genmäle eller redogörelse i olika språk. En 
djupare innebörd av ansvarsbegreppet ligger dock underförstådd, såväl när man blickar 
bakåt som när man blickar framåt. Ansvar i en framåtblickande betydelse kan förstås 
som en arbetsfördelning som beskriver vem om ska ta ansvar för vad och i vilken 
situation och handlar om att säkerställa att sakerr och ting blir utförda. Ansvar i en 
bakåtblickande bemärkelse innebär enkelt uttryckt att man jämför det som uppnåtts 
med det som var överenskommet. För att kunna ställa någon till svars i efterhand är det 
samtidigt nödvändigt att det funnits ett ansvar också i den framåtriktade betydelsen.  
 
Den bakåtblickande betydelsen av ansvar är det som ligger närmast engelskans 
accountability. Om ”accountable” handlar om att kunna ställas till svars, vara ansvarig, 
skulle ”accountability” kunna översättas med ordet ansvarighet. Att termen 
accountability saknar en synonym på många andra språk kan ses som en indikation på 
att begreppet haft en särskild betydelse i den brittiska ”Westminister”-modellen med ett 
relativt tydligt system för ansvarsutkrävande mellan tjänstemän, ministrar, 
parlamentariker och medborgare. 7 

 
Frågan om ansvar aktualiserades i samband med Tsunamikatastrofen. I en bilaga till 
Tsunamikommissionens rapport gör Per Molander en genomgång av ansvarsbegreppet i 
ett vidare perspektiv.8 I bilagan förs en diskussion om ett antal villkor som behöver vara 
uppfyllda för att det över huvud taget ska vara möjligt att ställa någon till ansvar. För det 
första måste det finnas någon typ av länk eller orsakssamband mellan en persons 
handling och det resultat som aktualiserat ansvarsdiskussionen. För det andra måste det 
finnas en förväntad prestationsnivå som handlingen kan mätas mot. För det tredje 
måste det ha funnits olika handlingsalternativ för personen. Om det inte funnits några 
andra handlingsalternativ brukas detta ses som en förmildrande omständighet av dem 
som ska utkräva ansvar.  För det fjärde bör man lägga vikt vid den handlandes förmåga 
att värdera och genomföra olika alternativ. Fanns förutsättningarna i form av t.ex. rätt 
information eller resurser för att kunna göra på något annat sätt? Slutligen framhålls att 
ansvarighet handlar om ett ”noll-ett-läge”; antingen är man ansvarig eller så är man det 
inte. Visserligen kan flera personer vara ansvariga, men det gör inte ansvaret för var och 
en mindre. 
 
Hur kan då ett sådant resonemang översättas till en politisk miljö?  I 
tsunaminamirapporten resonerar man kring fyra olika lösningar kopplat till individuellt 
och kollektivt ansvar. Det kan handla om att a) den juridiska personen görs ansvarig, b) 
en hierarkisk modell där högste chefen (t.ex. ministern eller generaldirektören) görs 
ansvarig, c) ett kollektivt ansvar där alla som ingår i institutionen görs till bärare av ett 
kollektivt ansvar eller d) ansvaret definieras som individuellt, men hänsyn tas till den 

                                                        
6 Ibid, sid 43-44. 
7 Christopher Pollitt, Accountability – A concept that has expanded som much it may 
burst? I Riksrevisionsdagen 2010- kunskap och accountability, Riksrevisionen 2010.  
8 Sverige och tsunamin - Katastrofkommissionens rapport, SOU 2005:104, bilaga 5. 
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institutionella miljö i vilken personen verkar.9 Det sista alternativet, vilket rapporten 
argumenterar för, kallas ett modifierat personligt ansvar. 
 
I Ekonomirådets rapport 2000 redovisas en analysram som bl.a. bygger på den 
samhällsekonomiska diskussionen om principal och agent som beskriver förhållandet 
och intressekonflikten mellan den som ger och den som utför ett uppdrag.10 
Medborgarnas möjlighet att utkräva ansvar av politiker och förvaltning kan i vissa delar 
likställas med konsumenternas möjligheter på en marknad att utkräva ansvar av 
producenterna och diskuteras i termer av exit och voice.   
 
I rapporten analyseras vidare vilka förutsättningar som krävs för ett effektivt 
ansvarsutkrävande inom det offentliga. En första förutsättning är att makten kan 
lokaliseras. Detta reser ett antal frågor. Uppfyller riksdagen sin uppgift att vara ”folket 
främsta företrädare”? Kan riksdagen kontrollera regeringen? Finns det en rimlig balans 
mellan risken för politisering av ämbetsmannakåren å ena sidan och faran för 
byråkratisering och tjänstemannavälde? Motsvarande utmaningar finns på andra 
politiska nivåer. Ett särskilt problem är vidare att ansvaret för viktiga välfärdsområden 
delas mellan staten å ena sidan och kommuner och landsting å den andra. 
 
Den andra förutsättningen för att medborgarna ska kunna utkräva ansvar är enligt 
rapporten att det finns ett fullgott beslutsunderlag i form av en kontinuerlig, saklig och 
oberoende granskning. Kravet gäller hela kedjan i delegationsordningen. Får regeringen 
en rättvisande återrapportering från myndigheterna? Kan riksdagen lita på regeringens 
information? Och hur kan väljarna följa de offentliga institutionernas verksamhet? 
 
Men en klar maktfördelning och en saklig och oberoende granskning är inte tillräckliga 
förutsättningar för att medborgarna ska kunna kontrollera makten och utkräva ansvar. 
Det krävs också metoder och processer för att utkräva ansvar av de styrande.  Det måste 
finnas mekanismer för att korrigera utfallet.11 
 
Slutsatsen i Ekonomirådets rapport 2000 var att det fanns ett mönster med brister i alla 
de tre nämnda förutsättningarna, brister som också skulle kunna förklara en del av de 
samhällsproblem som författarna pekar på. Det första problemet handlade om oklar 
maktfördelning mellan stat och kommun, mellan regering och myndigheter samt mellan 
EU och medlemsstaterna. Den andra delen av mönstret var bristen på oberoende och 
saklig granskning av makthavare på alla politiska nivåer. Den tredje delen handlade om 
avsaknad av eller brister i processerna för ansvarsutkrävande. 
 
I Ekonomirådets rapport 2000 lämnades också ett antal förslag inom dessa tre områden. 
Man kan idag konstatera att vissa av dessa åtgärder har genomförts, helt eller delvis, 
men också att många förslag av olika skäl inte genomförts.  

                                                        
9 Motsvarande resonemang förs i Bovens, M. The Quest for Responsability. 
Accountability och Citizenship in Complex Organisations. Cambridge University Press, 
1998. 
10 Ekonomirådets rapport 2000, Politisk makt med oklart ansvar, Assar Lindbeck m.fl., 
SNS, 2000. 
11 För en diskussion, se även Ahlbäck, S. Att kontrollera staten. Den statliga revisionens 
roll i den parlamentariska demokratin, University Publications from Uppsala, 1999. 
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3 Ansvarsutkrävande i praktiken 
 
”All offentlig makt utgår från folket”. Så lyder den första meningen i regeringsformen.  
Kedjan från folket till förvaltningen går genom olika steg:12 
 

- Folket väljer riksdagen som stiftar lagar, beslutar om skatter till staten, 
bestämmer hur pengarna ska användas och kontrollerar hur regeringen styr 
riket. Ansvar utkrävs genom allmänna val. 

- Riksdagen väljer en statsminister som ska utse resten av regeringen. Regeringen 
styr riket och ansvarar inför riksdagen. Riksdagen kan rikta en 
misstroendeförklaring mot statsministern. 

- Statsministern utser regeringens övriga ledamöter. Dessa kan entledigas av 
statsministern själv eller av talmannen efter misstroendevotum och beslut av 
riksdagen. 

- Regeringen utser generaldirektör eller motsvarande samt, i förekommande fall, 
styrelser för myndigheterna. Förvaltningsmyndigheterna under regeringen har 
lydnadsplikt gentemot regeringen. De är dock, under lagar och förordningar, i 
enlighet med 12:2 i regeringsformen självständiga i enskilda ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskilda eller mot kommuner.  Regeringen kan 
entlediga generaldirektör och styrelse. 

 
Det finns en del utredningar och forskning inom olika områden, t.ex. om medborgarnas 
ansvarsutkrävande av de folkvalda, om riksdagens utövande av kontrollmakten och om 
regeringens utkrävande av ansvar av den underlydande förvaltningen. Det har i detta 
sammanhang inte varit möjligt att kartlägga forskningen och kunskapsläget kring hur 
ansvarsutkrävandet faktiskt går till inom statsförvaltningen. I stället ges några exempel 
från olika studier. Fokus riktas i huvudsak mot relationen regering och underlydande 
myndigheter.  
 
När man talar om ansvar och ansvarsutkrävande i staten är det viktigt att påminna om 
den offentliga maktutövningens särprägel. Verksamheten är till sin karaktär komplex 
och det är ofta svåra frågor som ska lösas. Inte sällan finns det även inneboende 
målkonflikter. Det kan vidare finnas en genuin osäkerhet både kring vad som faktiskt ägt 
men också om vad som borde ha gjorts. 
 
 

3.1 Ansvarsutkrävande av myndighetsledningar 
 
Inledningsvis bör påpekas att det inte är självklart vad som menas med 
ansvarsutkrävande. Ett snävt betraktelsesätt kan göra gällande att det enbart handlar 
om att avsätta en generaldirektör eller en styrelse om dessa aktörer inte har leverat det 
resultat som förväntades. Men man kan också tänka sig en bredare definition av 
begreppet. I en studie av Helena Wockelberg har ett antal generaldirektörer intervjuats 

                                                        
12 SOU 1983:39, Politisk styrning – administrativ självständighet. Refererad i SOU 
2007:75,  Att styra staten – regeringens styrning av sin förvaltning, sid 39-40, Stockholm 
2007. 
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om hur ansvarsutkrävandet går till.13 De intervjuade ville särskilt framhålla att det finns 
många sätt att utkräva ansvar. Det kan handla om ”det allvarliga samtalet”, en minskning 
av myndigheten resurser, att ta bort intressanta sidouppdrag för generaldirektören eller 
om framtida utnämningar. Några pekade också om att de kan bedömas mot olika typer 
av informella uppgörelser, och att de själva har möjlighet att påverka dessa ”lappar i 
byrålådan”. Flera såg det som en begränsning att ansvarsutkrävande endast avser om 
man ska avgå eller tvingas lämna sitt uppdrag. Istället borde diskussionen handla om 
många andra saker. 
 
I en ESO-rapport från 2003 undersöktes hur regeringen utkräver ansvar av 
generaldirektörer.14 Utifrån enkäter till statsråd, statssekreterare och tjänstemän i 
Regeringskansliet sökte rapporten svara på ett antal frågor. Vilka kriterier används för 
att bedöma om en generaldirektör gör ett bra jobb eller inte? Görs en utvärdering vid ett 
omförordnande? Spelar resultatet någon roll? Är det befintliga belönings- och 
sanktionssystemen tillräckliga?  
 
En första iakttagelse när man läser rapporten är att svarsfrekvensen var relativt låg. ”De 
som fortfarande var statsråd eller statssekreterare har avstått från av svara”. Detta 
indikerar att frågor kring ansvar och ansvarsutkrävande åtminstone 2002 ansågs 
ganska laddade och att transparensen kring dessa frågor var låg. 
 
I rapporten ges en redovisning av olika kriterier som en generaldirektör kan bli 
bedömda efter. Av det som tidigare statsråd och statssekreterare nämnt kan åtta 
huvudkriterier urskiljas: uppnådda resultat, personalrelationer, hantering av media, 
förändringsbenägenhet, samverkan, ekonomin, ledaregenskaper och ”ordning och reda”. 
Någon skillnad i syn sett över tid eller partifärg kunde inte urskiljas. Vidare resoneras i 
rapporten om olika sätt att utkräva ansvar. Det handlar både om sanktioner och 
belöningar. För att tillgripa en så kraftfull åtgärd som att avsätta en generaldirektör 
anger statsråd och statsekreterare skäl av allvarlig natur, t.ex. tjänstefel och olagligheter. 
En generell iakttagelse är att det verkar krävas ganska mycket för att en generaldirektör 
ska få lämna sin tjänst. Uttryck som ”uppenbar”, ”affärer” och ”misskötsel” är ord som 
använts i svaren. 
 
Av de svar som man fick på enkäterna drog författaren slutsatsen att det inte entydigt 
går att svara på frågan om resultatet verkligen spelar någon roll. I svaren finns exempel 
på att åtgärder vidtagits i fall där resultatet varit mindre bra, men också exempel på att 
åtgärder inte vidtagits. Varför så inte skett kan det finnas olika förklaringar till. Lite 
uppseendeväckande var att hälften av de tillfrågade departementsråden angav att det 
sällan eller aldrig görs någon särskild prövning av generaldirektörens insatser inför ett 
eventuellt omförordnande. Av statsråden var det ca 30 procent som angav att någon 
prövning sällan eller aldrig genomfördes, medan en fjärdedel hävdade att det alltid görs. 
 

                                                        
13 Wockelberg, H.  ”The Politics-Administration Dichotomy and the Failure of 
Symmetrical Responsibility Doctrines” in Svedin, Lina (ed) Ethics and crisis Management. 
Charlotte NC: IAP, 2011. 
14 Förtjänst och skicklighet – om utnämningar och ansvarsutkrävande av 
generaldirektörer, Ds 2003:7, ESO, Finansdepartementet. 



 8 

Utredningen om en översyn av verksförordningen gav år 2002 Statskontoret i uppdrag 
att belysa och analysera huruvida det finns ett behov av att i större utsträckning än idag 
reglera ansvarsutkrävande av myndigheter och myndighetsledningar. I Statskontorets 
rapport görs bedömningen att det fanns ett stort behov av en mer uppstramad resultat- 
och ansvarsuppföljning av myndigheternas verksamhet och resultat.15 Prövningen 
borde utgå från de krav som finns i regleringsbrev och baseras på myndighetens 
årsredovisning och övriga återrapporteringar. Även revisionsberättelsen och 
granskningar av annat slag bör utgöra ett viktigt underlag. Efter avslutad mål- och 
resultatdialog, där myndigheten fått möjlighet att bemöta eventuell kritik och reda ut 
oklarheter, borde det tas fram ett offentligt ”bedömningsutlåtande” som enligt förslaget 
skulle undertecknas av ansvarig statssekreterare. Vidare föreslog Statskontoret att det 
borde utarbetas riktlinjer för vilka situationer som ska föranleda en ansvarsdiskussion. 
 
I Styrutredningen finns ett avsnitt som behandlar ansvar och kontroll.16 Där sägs att det 
är svårt att få en bild av det faktiska ansvarsutkrävandet; de inblandade kan ha skäl att 
vilja tona ner dimensionen av ansvarsutkrävandet i besvärliga situationer och att det 
därför sällan når offentligheten. Av olika skäl är utredningen tveksam till en mer formell 
och offentlig process för ansvarsutkrävande. Det finns en risk att sådana förfaranden i 
praktiken blir fiktiva.  
 
Någon mer formell resultat- och ansvarsprövning har inte heller införts. Däremot kan 
man konstatera att det cirkulär om myndighetsdialoger, som budgetstatsekreteraren 
och statssekreteraren för förvaltningspolitik årligen gemensamt undertecknar och 
skickar ut till sina kollegor i fackdepartementen, håller en hög ambitionsnivå – 
åtminstone på pappret.17 I vägledningen anges bl.a. hur myndighetsdialogen ska 
planeras, hur myndigheten ska analyseras, hur det finansiella utfallet kan analyseras och 
hur resultatet kan bedömas och återkopplas. Det ges också exempel på frågor om 
styrning och samverkan, hur myndigheten tagit sitt arbetsgivarpolitiska ansvar och att 
en samlad bedömning ska göras av myndighetens verksamhetsutveckling. 
 
Däremot finns ingen anvisning över hur resultaten och insatserna sammantaget ska 
värderas och påverka t.ex. lönebildning eller bedömningen inför ett eventuellt 
omförordnande. Det finns idag inte heller någon sammanställning eller övergripande 
analys av vad myndighetsdialogerna resulterar i. 
 

3.2 Ansvarsfördelningen mellan regering och myndigheter 
 
En fråga som återkommer när det gäller statlig styrning är dualismen i den svenska 
modellen och konsekvenserna av avsaknaden av ministerstyre.18 Vilket ansvar har 

                                                        
15 Reglering av ansvar och ansvarsutkrävande, Statskontoret 2003:11. 
16 Att styra staten – regeringens styrning av sin förvaltning. SOU 2007:75 
17 Cirkulär om myndighetsdialoger 2011, Enheten för statlig förvaltning, Enheten för 
statliga arbetsgivarpolitik och Budgetavdelningen, Cirkulär nr Fi 2011:2, pm 2011-02-
21. 
18 För en intressant diskussion se Sten Heckcher, Ska förvaltningsdomstolarnas roll 
ändras? En rättspolitisk betraktelse. I T Möller och O Ruin (red.) En vänbok till Daniel 
Tarschys, 2010. 
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regeringen för olika brister och fel ute i förvaltningen? När ska ansvarigt statsråd ställas 
till svars och när är det istället generaldirektören som är ansvarig?  
 
En rimlig utgångspunkt för diskussionen om ansvarsutkrävande är att makt och ansvar 
bör följas åt. Om man har makt och resurser att påverka, då är det också rimligt att 
ställas till svars när resultatet ska utvärderas.  I detta ligger en idé om symmetriskt 
ansvar. Av det följer också att om ett mandat inte är matchat med resurser, i form av 
t.ex. anslag, kunskap eller information, är det inte heller rimligt att ställas till svars om 
något går snett. Om makt och ansvar inte matchas kan man istället tala om asymmetriskt 
ansvar.19 Enligt Wockelberg finns olika exempel på när detta har varit satt i system. 
Periodvis är det en beskrivning av hur individuellt ministeransvar utkrävs i 
Westminster-orienterade parlamentariska stater, där ministrar har hållits ansvariga  för 
i princip alla felaktigheter som begåtts i förvaltningen under sitt departementsområde. 
Det kan finnas olika motiv till asymmetriskt ansvar. Ett skäl till att politiker ska vara 
beredda att ta asymmetriskt ansvar i vissa situationer skulle kunna vara för att skapa 
incitament till att hela tiden hålla sig informerad om vad som händer ute i förvaltningen 
inom ansvarsområdet.  

Det kan också finnas den motsatta asymmetrin, dvs. att förvaltningen får ta på sig ett 
ansvar som den varken har mandat eller resurser för, t.ex. policyfiaskon eller misslyckad 
krishantering. I sin studie refererar Wockelberg till intervjuer med generaldirektörer för 
olika myndigheter. När det handlar om ansvarsutkrävande i kriser framkom vid 
intervjuerna att ett antal generaldirektörer kan tänka sig situationer när de tar på sig 
asymmetriskt ansvar. Det kan handlar om situationer där de frivilligt eller ofrivilligt blir 
”bondeoffret”, av det skäl att det finns en rad andra hänsyn som måste tas. Man kan ha 
som uppdrag att dra på sig negativ uppmärksamhet som generaldirektör och därmed 
spela rollen som den som räddar ministern eller regeringen i en krissituation.  

I en artikel av Göran Sundström görs en intressant genomgång av två fall av 
ansvarsutkrävande.20 Det första fallet handlar om när den livstidsdömde spionen Stig 
Bergling rymde. I detta fall hade Kriminalvårdsverket medgivit vissa lättnader i 
bevakningen, något som ministern inte hade fått information om. Däremot hade hans 
departement mottagit en promemoria som beskrev hanteringen. När frågan kom upp i 
KU ansåg utskottet att även om regeringen var förhindrad att bestämma hur 
Kriminalvårdsstyrelsen skulle besluta i detta enskilda fall, borde regeringen dels ha 
hållit sig informerad om hur Berglings tillsyn var ordnad, dels ha klargjort för ansvariga 
myndigheter att den hade en annan syn på hur tillsynen av Bergling borde varit ordnad. 
Det hela slutade med att den ansvariga ministern Sten Wickbom avgick. Regeringen var 
förhindrad att ingripa i den enskilda ärendet. Däremot ansågs att regeringen, genom att 
delge sin allmänna syn på hur livstidsdömda fångar borde hanteras, kanske hade kunnat 
påverka myndigheten. Det är dock inte säkert att detta skulle få effekt. Enligt Wickbom 
var inte detta avgörande för hans beslut att avgå, utan avgörande var det faktum att han 
inte hade delgett myndigheterna sin uppfattning.  
 

                                                        
19 Wockelberg, H.  ”The Politics-Administration Dichotomy and the Failure of 
Symmetrical Responsibility Doctrines” in Svedin, Lina (ed) Ethics and crisis Management. 
Charlotte NC: IAP, 2011. 
20 Sundström, G. Den ansvarstagande staten, PM, 21 jan 2010. 



 10 

Det andra fallet handlar om de fyra dramatiska rymningar från några av landets säkraste 
fängelser som ägde rum under 2004. Även i detta fall ställde oppositionen krav på 
politiskt ansvarsutkrävande. Den ansvariga ministern Thomas Bodström valde en annan 
strategi än sin föregångare. Bodström försökte från början inte påverka uppfattningen 
om vem som har ansvar utan hur man bäst tar ansvar.  Han visade på olika sätt att han 
var beredd att agera och agera snabbt; en särskild utredning; ett omfattande 
åtgärdspaket för att stärka säkerheten och efter den tredje och fjärde rymningen allt 
mer radikala åtgärder; mer övervakning och kontroll; ”strypkoppel på Kriminalvårdens 
ledning”; ett nytt superfängelse och slutligen avsättning av den dåvarande 
generaldirektören för Kriminalvården och tillsättning av en ny, mer hårdför, chef.  
 
I det första fallet handlade det uppenbarligen om ett enskilt ärende. Trots detta tog 
ministern på sig ansvaret och lämnade regeringen. I det andra fallet, där det mer verkar 
ha rört sig om systematiska brister, fick alltså myndighetschefen avgå. Enlig Sundström 
visar de båda fallen att ansvarstagande i staten, och därmed förknippade möjligheter till 
ansvarsutkrävande, i hög grad handlar om förmågan att uppfattas som trovärdig. Det 
finns ett tolkningsutrymme och det går att påverka opinionens föreställningar om var 
gränsen för regeringens möjligheter att styra förvaltningen går och vad den kan hållas 
ansvarig för. Och inte minst visar exemplen på hur viktig media är för att förstå hur 
ansvar utkrävs i staten.21 
 
 

3.3 Riksdagens kontroll och ansvarsutkrävande 
 
Slutligen finns frågan om riksdagens ansvarsutkrävande av regeringen. I en nyligen 
publicerad avhandling från juridiska institutionen i Uppsala görs en bred genomgång av 
riksdagens kontrollmakt i ett samlat sammanhang, där de olika delarna behandlas.22 
Avhandlingen tar upp de olika kontrollmedlen, interpellationer och frågor, 
konstitutionsutskottet och misstroendeförklaring.  Men även andra möjligheter till 
kontroll diskuteras. Det handlar om debatter, utskottens uppföljning och utvärdering 
samt riksdagens förhållande till JO och Riksrevisionen. Enligt författaren har olika delar 
av kontrollmakten utvecklats och tillåtits ”växa fritt” utan en sammanhållen syn på hur 
helheten utvecklats.  
 
I en diskussion om kontrollmakten kan det vara viktigt att utgå från vilka funktioner 
som kontrollmakten är avsedd att fylla. Åtminstone fyra funktioner kan urskiljas:  
ansvarsutkrävande, korrigerande, informativ och preventiv.23 Även Bowen talar om 

                                                        
21 Inom ett pågående forskningsprojekt vid Institutionen för journalistik, medier och 
kommunikation vid Göteborgs universitet undersöks mediernas roll i det politiska 
ansvarsutkrävandet. Avsikten är att studera förändringen av hur politiskt ansvar och 
ansvarsrelationer hanterats i medierna från slutet av 1960-talet och framåt. Den 
centrala hypotesen är att det politiska ansvarsutkrävandet har medialiserats, vilket gett 
medier och journalistik allt större makt och inflytande över hur politiskt ansvar utkrävs 
i demokratin.  
22 Bremdal, P. Riksdagens kontroll av regeringsmakten. Uppsala, 2011. 
23 Ibid, sid 64-70. 
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olika nivåer inom kontrollmakten.24 Ett sätt att strukturera de olika medlen skulle vara 
att tala om en trappa där det första steget är information i form av frågesvar, 
interpellationer och liknande, nästa steg är korrigering genom konstitutionsutskottets 
granskning och slutligen ansvarsutkrävande som renodlat enbart skulle avse 
misstroendeförklaring och eventuellt åtal. 
 
Information är grundläggande för demokrati och konstitutionalism. En viktig uppgift för 
flera av riksdagens kontrollorgan är därför att få fram information. Utan information 
kan väljarna inte få underlag för välgrundade beslut på valdagen. För att parlamentet 
ska kunna representera folket på bästa sätt krävs kunskap om hur regeringen förvaltar 
den verkställande makten. Här spelar interpellationer och frågor en viktig roll. Också 
granskningar och underlag från Riksrevisionen och JO bidrar till ökad kunskap. 
 
Konsitutionsutskottet har enligt Bremdal i huvudsak en korrigerande roll. Det handlar 
om att säkerställa att regeringen håller sig inom de konstitutionella ramarna och att 
skydda demokratiska värden. Uttalanden från KU kan sägas ha en funktion att korrigera 
en felaktiv eller icke fungerande praxis. Bremdal menar att ett kritiskt uttalande från KU 
inte är att betrakta som en form av ansvarsutkrävande. Det är i stället endast utskottets 
slutsats av en undersökning.  Från Regeringskansliet har framförts att kritik från KU 
leder till att t.ex. olika riktlinjer omarbetas. KU:s uttalanden tjänar också ofta som norm 
för revisionens granskningar.  
 
Bremdals definition av ansvarsutkrävande blir i praktiken en snäv avgränsning till två 
institut, nämligen misstroendevotum och statsrådens juridiska ansvar. Den praxis som 
finns kring misstroendeförklaring är inte särskilt omfattande. Vid fem tillfällen har det 
framställts yrkanden; 1980, 1985, 1996, 1998 och 2002. Samtliga avslogs av riksdagen. 
Vid två tillfällen har det funnits majoritet för en misstroendeförklaring. I det första fallet, 
1981, avgick regeringen och i det andra fallet, 1988, avgick statsrådet – vid båda 
tillfällena innan omröstningen hunnit äga rum.25 
 
 
 

4 Nya förutsättningar 
 
Under det dryga decennium som gått sedan Ekonomirådets rapport om makt och ansvar 
publicerades har vissa av de problem som då lyftes upp accentuerats och nya 
utmaningar har tillkommit. På vissa områden har också konstitutionella och 
institutionella förändringar genomförts som gör att andra aspekter kan behöva belysas. 
 
 

 
4.1 Nya verksamhetsformer och nya aktörer 
 

                                                        
24 Se Bovens, M. The Quest for Responsability. Accountability och Citizenship in Complex 
Organisations. Cambridge University Press, 1998. 
25 Bremdal, P. Riksdagens kontroll av regeringsmakten, sid 196, Uppsala, 2011. 
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Inslaget från det som kallas New Public Management har ökat kontinuerligt i Sverige 
liksom i andra länder.26 Det handlar om inspiration från näringslivet med 
privatiseringar, olika marknadsliknande mekanismer och vissa former av delad 
finansiering mellan privat och offentlig sektor. Andra inslag handlar om uppdelning av 
olika funktioner,  köp- och säljmodeller, vertikal specialisering och nya funktioner för 
övervakning och utvärdering. En annan trend är ett mer decentraliserat beslutsfattande 
med ett ökat inslag av autonomi till lägre nivåer och en större valfrihet för medborgarna 
mellan olika producenter av offentligt finansierade tjänster.  Användning av olika typer 
av kontrakt har ökat i betydelse.  
 
Det finns också en diskussion som handlar om en parallell utveckling av 
individualisering och kollektivisering av ansvar i samhället. Förskjutningen av ansvar 
från stat till individ har delvis haft ideologiska förtecken. Genom olika 
valfrihetsreformer har individen fått ökade möjligheter att ta ansvar för sig själv men 
har också ålagts ökade förväntningar och krav på att ta detta ansvar. Samtidigt finns en 
trend mot att olika kollektiva sammanslutningar, såsom t.ex. företag, föreningar och 
intresseorganisationer tar på sig, eller säger sig ta på sig, ett ansvar för olika lokala och 
globala samhällsfrågor.  Även förväntningarna på denna typ av aktörer har ökat. 
Sammantaget kan detta innebära att gränserna för ansvarsfördelning mellan den 
offentliga, den privata och den ideella sektorn har kommit att luckras upp över tid. 27 
 
När det gäller staten och den statliga styrningen framförs ibland att vi gått från 
government till governance. Genom att agera koordinator och förhandla med aktörer 
från civilsamhället och marknadssfären, sker styrningen genom mer samarbetsinriktade 
former. Staten har fått sin roll omprövad och släpper successivt in andra samhälleliga 
aktörer i planerings-, beslutsfattande- och implementeringsprocesser. Den tidigare 
traditionella, hierarkiska och centralistiska samhällstyrningen omformas därmed 
gentemot en mer nätverksbaserad, horisontell samarbetsbaserad 
”governancestyrning”.28  
 
Styrning genom förhandling och dialog bygger på att de statliga aktörerna tar med sig de 
resurser de kontrollerar till förhandlingsbordet. Ofta är dessa resurser av 
traditionellt slag - pengar, information, legal auktoritet - men de används på andra sätt 
än vad som är fallet vid mer traditionell styrning. Denna ”mjukare”, styrform kan skapa 
ett ökat engagemang och deltagande på decentraliserad nivå, men riskerar också att 
leda till fragmentering, minskad insyn för icke inblandade, konflikter i 
genomförandefasen och mer komplicerade ansvarsutkrävanden. Det finns vidare en risk 
att styrningen blir mer bli reaktiv, och i sin reaktion använder politikerna sig ofta av en 
mängd styrmedel där sammansättningen blir mer ad hoc-mässig och 
situationsanpassad. 
 
Den långtgående delegeringen inom många områden innebär nya utmaningar. För en 
stor del av statligt reglerade och finansierade åtaganden ligger ansvaret för 

                                                        
26 Daniel Tarschys, Public Metric Under Scrutiny: The Legacy of New Public 
Management, Kroninklijke Brill NV, Leiden, 2010. 
27 Grafström, M., Göthberg, P. & Windell, K. Ansvar, sid 66-70, Liber, 2010. 
28 För en diskussion se Pierre, J. & Sundström, G. Politikens roll i samhällsstyrningen, i 

Pierre, J & Sundström, G (red.), Samhällsstyrning i förändring, 2009. 
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genomförandet på kommuner och landsting. I en rapport av Olle Lundin till ESO görs en 
systematisk genomgång av granskning av kommunal verksamhet utifrån ett 
ansvarsperspektiv.29  Avsaknad av ett system för maktdelning, det utbredda lagtrotset, 
de höga kraven på medborgarna att agera ”wacht-dogs” genom besvärsrätten och de 
ytterst begränsade möjligheterna att faktiskt ställa någon till ansvar sammanfattar 
författaren genom att kalla kommunerna för ”den laglösa fri-zonen”.  
 
Problemen ökar av det faktum att välfärdsproduktionen på många områden överlåts till 
andra. Nya aktörer, ofta privata, agerar på en arena som tidigare var ett offentligt 
monopol. Staten kvarstår som finansiär och reglerare men verksamheten utförs långt 
borta och utanför statens direkta kontroll.30 Syftet är att öppna upp för valfrihet och 
konkurrens vilket kan skapa ökad kvalitet och effektivitet. Men samtidigt finns ett 
problem ur ett ansvarsperspektiv. Medborgarnas pengar används av aktörer som det 
kan vara svårt att få information från, där det inte finns samma grad av öppenhet och 
där meddelarfrihet inte gäller.31 Vem som egentligen är ansvarig blir en allt vanligare 
fråga när missförhållanden uppdagas. 
 
 

4.2 Internationalisering 
 
Till detta kommer konsekvenserna för ansvarsfördelningen av globaliseringen. Det 
svenska EU-medlemskapet har fått ökad betydelse för politiken och förvaltningen. På 
många områden går det inte att dra en skarp skiljelinje mellan inrikespolitik och politik 
på överstatlig nivå. För medborgarna kan det upplevas som oklart vem som egentligen 
är ansvarig för olika typer av politiska beslut – är det Sveriges riksdag och regering eller 
är besluten fattade på EU-nivå? Ibland är det också oklart om hur Sverige har använt det 
handlingsutrymmer som direktiven ger på olika områden.32 Beslutsprocessen inom EU  
anses vidare leda till avsteg från den svenska förvaltningsmodellen. Denna fråga har bl.a. 
diskuterats i 2006 års förvaltningskommitté.33 Det handlar både om att EU-ärenden inte 
utgör regeringsärenden men också att myndigheternas tjänstemän agerar på direkt 
uppdrag av regeringen när de företräder Sverige. Därigenom skulle både regeringens 
kollektiva beslutsfattande och myndigheternas organisatoriskt fristående ställning bli 
satta ur spel.   
 
 

4.3 Nya styr- och ledningsformer i staten 
 
De ändrade styrformerna i staten under senare år har betydelse för frågor om ansvar 
och ansvarsutkrävande. På en del områden kan man konstatera att regeringen försökt 
åstadkomma en ökad renodling och minskad överlappning när det gäller olika statliga 

                                                        
29 Revisionen reviderad – en rapport om en kommunal angelägenhet. Ds 2010:6, ESO, 
Finansdepartementet. 
30 Om accountability och revision. Ur Riksrevisionsdagen 2010- kunskap och 
accountability, Riksrevisionen 2010. 
31 Se t.ex. Riksrevisionen, Statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg (RiR 2008:21), 

2008. 
32 Se t.ex. Riksrevisionen, Statens insatser för ett hållbart fiske (RiR 2008:23) 
33 Styra och ställa – förslag till en effektivare statsförvaltning, SOU 2008:118. 
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aktörer. Vi har t.ex. fått ett antal en-myndigheter (till skillnad från tidigare 
”koncernmyndigheter”) t.ex. Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan och 
Kronofogdemyndigheten.  Detta bör rimligtvis öka förutsättningarna för en mer enhetlig 
tillämpning av regelverket och också en mer effektiv verksamhet.34 
 
De traditionella styrelserna i myndigheter med s.k. delat ansvar har avskaffats. Sedan ett 
par år tillbaka finns enrådighetsverk, styrelser med s.k. fullt ansvar och 
nämndmyndigheter. Detta kan framstå som en tydlig ordning. Samtidigt är konstruktion 
med styrelser med fullt ansvar inte okomplicerad. Enligt den vägledning för styrelser 
som regeringen förser ledamöter med framgår att vid ett enrådighetsverk rapporterar 
generaldirektörer till regeringen, medan det är styrelsen som rapporterar till 
regeringen.35 Vem generaldirektören rapporterar till i det senare fallet framgår dock 
inte av broschyren. Regeringen tillsätter – och avsätter – generaldirektörerna. Även 
övriga sanktions- och belöningsinstrument är det i huvudsak regeringen som förfogar 
över.  Det förhållandet att regeringen utser både myndighetens chef och myndighetens 
styrelse gör att det finns två vägar för regeringen att kommunicera och kräva ut ansvar.  
 
Problem med ansvarsförhållandena i högsta ledningen ska ses mot bakgrund av de 
organisatoriska förändringar som genomförts inom staten under de allra senaste åren. 
Några viktiga inslag i detta har varit enmyndighetsreformer, avpolitisering av 
styrelserna och en tydlig betoning av just ledningens ansvar. Det senare tydliggörs i den 
senaste myndighetsförordningen och i förordningen om intern styrning och kontroll.  
Riktlinjerna för val av ledningsform efterlevs dock inte när det gäller vilka myndigheter 
som har styrelser och vilka som inte har. Skatteverket och Försäkringskassan saknar 
styrelse. På andra stora myndigheter som SIDA och Arbetsförmedlingen finns en 
styrelse med s.k. fullt ansvar. 
 
Genomförandet av styrutredningens förslag påverkar också ansvarsfördelningen.36 
Genom förskjutningen från rapportering av effekter till rapportering av aktiviteter 
tydliggör man att myndigheterna bara kan hållas ansvariga för det som de verkligen kan 
påverka. Genom att minska återrapporteringskraven i regleringsbreven ökar samtidigt 
ansvaret på myndigheterna att bedöma vilken information som regeringen kan antas 
behöva. 
 
 

4.4 Fler granskare 
  

                                                        
34 Samtidigt kan anföras att det skulle kunna finnas en risk för att undanröjandet av 
pluralism, dubblering och överlappning mellan myndigheter kan få negativa 
konsekvenser. Enligt detta synsätt kan ett maximerande av ett förvaltningspolitiskt 
värde, i detta fall möjlighet till ansvarsutkrävande, riskera att gå ut över andra värden, 
t.ex. demokratisk styrning, kreativitet och effektivitet. Se Sundström, G. & Premfors, R. 
Vem håller i rodret – 30 år senare? I T Möller och O Ruin (red.) En vänbok till Daniel 
Tarschys, 2010. 
 
35 Effektiv styrelse. Vägledning för statliga myndighetsstyrelser, Finansdepartementet, 
2008. 
36 Att styra staten – regeringens styrning av sin förvaltning. SOU 2007:75 
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När det gäller kravet på oberoende och saklig granskning har det hänt en del sedan 
Ekonomirådets rapport publicerades. Riksrevisionen inrättades 2003. En flora av 
mindre utredningsmyndigheter har vuxit fram. I sammanhanget kan nämnas IFAU, 
Tillväxtanalys, Finanspolitiska rådet, SADEV, Trafikanalys, Vårdanalys och 
Kulturanalys.37 Livsmedelsekonomiska institutet bildades 1999 men lades ned 2008. I 
grunden har ambitionen med dessa analysmyndigheter varit att vidareutveckla 
resultatstyrningen. Inrättandet av myndigheterna kan ses som en utbyggnad av 
Regeringskansliets analyskapacitet. Behovet av fristående analyser kan antas öka när 
myndigheterna blir större och verksamheten mer komplex. Regeringen har i olika 
sammanhang betonat betydelsen av forskning och beprövad erfarenhet inom olika 
verksamheter. En del i detta har också varit att organisatoriskt skilja genomförandet av 
en verksamhet från utvärderingen av dess resultat. Ytterligare en bidragande 
omständighet i Sverige är revisionsreformen i början av 2000-talet. När 
Riksrevisionsverket lades ner och den nya Riksrevisionen inrättades under riksdagen 
försvann en av regeringens viktigare stabsmyndigheter. 
 
Det är en utmaning för dessa, ofta små myndigheter, att undvika att själva bli 
sektorsföreträdare och i stället kunna bidra med underlag för prövning och omprövning 
av verksamheten. Frågan om regeringen verkligen får det underlag den behöver är inte 
besvarad. 
 
En annan utmaning är också hur regeringar, i Sverige och i andra länder, ska förmås att 
verkligen använda den resultatinformation som finns för att fatta välgrundade beslut. 
Jämförande forskning indikerar att detta inte alltid är fallet. Det förefaller också sällsynt 
att resultatinformation kopplas till olika typer av sanktioner.38 
 
 

4.5 Riksdagen och resultatuppföljning 
 
Avslutningsvis är det viktigt att också säga något om Riksdagens roll. För att få ett ökat 
fokus inom Regeringskansliet på resultatet av den statliga verksamheten krävs en tydlig 
efterfrågan från riksdagen. Sedan kan man fråga vad man kan förvänta sig av riksdagens 
uppföljning och ansvarsutkrävande i vår konstitutionella modell. Regeringsunderlaget i 
riksdagen kritiserar ogärna de egna. Samtidigt är en förutsättning för ansvarstagande 
och accountability längre ner i kedjan att riksdagen och dess ledamöter tar uppgiften 
med kontrollmakten på största allvar.  Kanske handlar det mindre om ny lagstiftning 
och regelverk och mer om riksdagens arbetsformer och dramaturgi. Som Daniel 
Tarschys beskrivit i  ESO-rapporten ”Huru skall statsvercket granskas – om riksdagen 
och den demkratiska kontrollen” finns en rad möjliga åtgärder för att utveckla och 
effektivisera riksdagens arbetsformer.39 Med riksdagens centrala ställning i det politiska 
systemet får svagheter spridningseffekter i hela den statliga sfären. Omvänt kan 
reformer i riksdagens arbete leda till en betydande förstärkning av vårt offentliga och 
demokratiska system. 

                                                        
37 För en genomgång se Fristående utvärderingsmyndigheter – en förvaltningspolitisk 
trend? Statskontoret, 2011. 
38 Se Pollitt, C, ”Performance Management in Practice. A Comparative Study of Executive 
Agencies”, Journal of Public Administration Research and Theory, vol 16, nr 1, 2006. 
39 Ds 2002:58, Finansdepartementet. 
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Den nya regeringsformen tydliggör utskottens ansvar för att arbeta med uppföljning och 
resultat. Från och med i år finns en ny paragraf som anger att varje utskott följer upp 
och utvärderar riksdagsbeslut inom utskottets ämnesområde.40 Också förändringar i 
Riksrevisionens rapporteringsvägar, där granskningsrapporterna fr.o.m. 2011 nu går 
direkt från riksdagen till regeringen, och där den senare är skyldig att avge ett svar inom 
fyra månader, ställer ökade krav på fackutskotten. Vad detta kommer att betyda för 
arbetsformerna i riksdagen återstår att se. 
 
 

5  Seminarium om ansvar och ansvarsutkrävande i staten 
 
Frågor kring ansvar är centrala i diskussionen om mål- och resultatstyrningen i staten. 
Samtidigt visar denna korta genomgång att området inte enkelt går att avgränsa. 
Diskussionen rymmer både juridiska, statsvetenskapliga och ekonomiska aspekter. Det 
är också det som gör det så spännande. 
 
Mycket pekar på att det finns ett antal områden kopplat till ansvar och 
ansvarsutkrävande som bör bli föremål för fortsatt utredning och forskning. Det kan 
t.ex. handla om riksdagens utövande av kontrollmakten, om regeringens behov av 
informationsförsörjning och kunskapsunderlag, om de nya utvärderingsmyndigheternas 
roll och uppdrag i en process för ansvarsutkrävande, om resultatet av mål- och 
resultatdialogerna, om revisionens roll, om medias betydelse och slutligen om 
uppföljning av de nuvarande ledningsformerna i myndigheterna. Med tanke på att i 
princip hela välfärdsproduktionen genomförs i kommuner och landsting i kombination 
med oklara ansvarsförhållanden bör vidare denna sektor kanske ägnas särskild 
uppmärksamhet. 
 
Ett första steg är att Jubileumsfondens områdesgrupp för mål- och resultatstyrning, 
tillsammans med berörda riksdagsutskott, anordnar ett seminarium där några av 
ovanstående frågor blir belysta från olika utgångspunkter. Eftersom frågorna berör hela 
kedjan från riksdag och regering till genomförandet ute i förvaltningen bör ett 
seminarium ha en bred ansats.  Syftet är att få en fördjupad diskussion om begreppen 
ansvar och ansvarsutkrävande och dess betydelse för statlig styrning och verksamhet. I 
det följande redovisas förslag på olika frågeställningar:  
 
 

 Begreppet ansvar och hur det används inom staten.  
 
 Ansvarsutkrävande i praktiken. Vad vet vi och hur arbetar regeringen?  

 
 Utnämningsmakten. Meritokrati och ansvar.  

 
 Riksdagen och demokratisk kontroll  

 
 Parlamentarism och accountability.   

 

                                                        
40 Bull, T & Sterzel, F, Regeringsformen – en kommentar, SNS, 2010, Stockholm. 
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 Kommunal verksamhet – en juridisk frizon?  
 

 Ansvarsutkrävande och nya verksamhetsformer. 
 

 Vad har hänt sedan Ekonomirådsrapporten 2000?  
 

 Medias roll i ansvarsutkrävandet.  
 
 
Såväl riksdagens ledamöter som representanter från regering och regeringskansliet och 
ett antal myndigheter bör bjudas in. Därutöver är det en poäng om forskare från olika 
discipliner finns representerade; statsvetare, ekonomer, jurister och mediaforskare. Ett 
seminarium kommer sannolikt ge upphov till nya frågeställningar. Det kan därför finnas 
anledning för områdesgruppen för mål- och resultatstyrning att återkomma längre fram 
med ytterligare insatser för att initiera utredning och forskning inom området. 
 
 
 


