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1. På spaning efter statsmakternas intentioner

daniel tarschys & Marja leMne

I Uppsala fanns det vid förra seklets början en äldre dam som i det längsta 
stretade emot Fridtjuv Bergs språkreform. Hon höll benhårt fast vid gam-
malstavningen, men så en morgon hade hon plötsligt tänkt om. ”Se det slog 
mig i natt”, förklarade hon för sin häpna omgivning, ”att det nog är statens 
vilja att vi ska skriva på det där nya viset”.

Uttrycket statens vilja doftar omisskännligt av 1800-tal, av Hegel och av 
Boström. Det upphöjda allmänintresset skulle respekteras av alla, ämbets-
män som undersåtar. Under 1900-talet och 2000-talet har de officiella am-
bitionerna klätts i andra språkdräkter. Numera talas det alltmer om mål för 
den offentliga verksamheten. Partierna framträder med sina program, och 
de som vinner väljarnas förtroende kan med tiden omsätta sina planer i 
påbud och statliga insatser. Politiska prioriteter stöps på vis om till officiella 
mål. Vad staten vill uttrycks genom offentliga beslut, men också genom tal-
rika deklarationer från riksdag och regering om vad man vill uppnå. Ibland 
formuleras slagkraftiga visioner om önskvärda framtidstillstånd.

Var finner vi de officiella målen? En årlig resumé ger regeringsförkla-
ringen, tidigare trontalet. Viktiga ramlagar inleds med högtidligt kling-
ande portalparagrafer. Program och principer anges också i strategiskt 
orienterade riktlinjepropositioner. I regeringsformen har det byggts in en 
katalog över grundläggande mål för den offentliga verksamheten, såsom 
”att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social 
omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa”. Sedan mil-
lennieskiftet har uttryckliga mål för olika politikområden respektive ut-
giftsområden också börjat anges i budgetpropositionerna och fastställas 
av riksdagen. Mål för de statliga myndigheterna skrivs in i instruktioner, 
regleringsbrev och andra styrdokument.
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Målstyrningens segertåg under det senaste kvartsseklet är kulmen på 
en lång utveckling mot mer rationalistiska modeller i staten. I äldre utred-
ningar och riksdagsprotokoll fördes ofta resonemang om politikens ända-
mål och om bevekelsegrunder för offentliga insatser, men det var en oord-
nad och spretig diskurs. Numera har ambitionerna systematiserats och 
formaliserats. Samtidigt intensifieras ansträngningarna att bedöma utfall 
och resultat. I sådana syften har det vuxit fram en granskningsindustri 
med flera olika grenar: tillsyn, inspektioner, utvärderingar, internrevision, 
årlig revision, effektivitetsrevision, kontroll och jämförande policyanalys.

Många faktorer har bidragit till denna utveckling. Kravet på god hus-
hållning är en dygd med djupa rötter i enskild och offentlig moral. Ratio-
nalismen är sedan länge en bärande stomme i svenskt samhällsbyggan-
de, efter hand förstärkt genom allehanda utländska impulser. De nordiska 
länderna har ofta tjänat som förebilder för svenska reformer. Den svens-
ka förvaltningen har också påverkats av administrativa modevågor som 
svept genom OECD-världen. Många mål har sipprat in i Sverige genom 
FN-deklarationer, EU-beslut, professionella koder eller svenska åtaganden 
på mellanstatlig nivå.

I bakgrunden finns även ekonomiska förlopp och konjunkturer. Under 
flera decennier växte välfärdsstaten så att det knakade. Många anspråk 
lagfästes och många utbyggnadsplaner antogs. Sedan saktade tillväxten av, 
och det blev då allt svårare för att tillgodose alla förväntningar på offentli-
ga tjänster och stöd vid inkomstbortfall. I ett alltmer mobiliserat samhälle 
skärptes konkurrensen om statliga och kommunala medel. Därmed följde 
krav på mer genomtänkta prioriteringar. Även om ”satsningar” är och för-
blir politikens hårdvaluta har uppmärksamheten alltmer kommit att för-
skjutas mot prestationer, utfall och effekter. Allt oftare frammanas behovet 
av en ”resultatkultur”.

1900-talets diskussioner om statliga mål påminner något om Ravels Bo-
lero, med stegvis ökat eftertryck. I början var det enbart stillsamma nedslag 
i olika offentliga betänkanden och propositioner. Sedan växte intensiteten 
allt eftersom. I den första stora empiriska studien av svensk statsförvalt-
ning fann Gunnar Heckscher att strävan efter effektivitet var ett grund-
läggande värde hos ämbetsmännen.1 Statsintäkterna var knappa och måste 
därför användas med förnuft. Det förutsatte inte bara lojalitet och ansvars-
tagande utan också en vilja till noggrann prövning av medlens och insat-

1 Heckscher, G. 1958 Svensk statsförvaltning i arbete.
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sernas ändamålsenlighet. Statsmakterna borde tydligt definiera sina syf-
ten och sedan välja framkomstvägar därefter, så att tillgängliga resurser 
kunde utnyttjas på bästa möjliga vis. För kommunernas del handlade det 
om att respektera lagreglerade åtaganden och därutöver agera efter med-
borgarnas önskemål.

Att rätta mun efter matsäcken kräver både bortval och tillval. Nya me-
toder för rangordning och prioritering har successivt dragit in i det offent-
liga systemet. Från 60-talet prövades inom några sektorer färska idéer från 
amerikansk programbudgetering. De mest långtgående förslagen gick ut på 
att budgeten varje gång borde omprövas från scratch (s.k. nollbasbudgete-
ring), men det fungerade inte. I affärslivet och organisationsvärlden anam-
mades däremot målrelaterade styrningsformer som management by objec
tives. Efter hand utvecklades mer differentierade målkataloger, t.ex. genom 
den teknik som i Sverige gavs beteckningen ”det balanserade styrkortet”.

Att mäta utfall i förhållande till fastställda mål blev nu allt vanligare. 
Under 70-talet ökade intresset för utvärderingar. Man började också note-
ra att målen kunde variera hos olika deltagare i policy-processen. Vid uni-
versiteten studerades Dick Ramströms intressentmodell, där företag och 
myndigheter avbildades som mittcirklar omgivna av många bubblor, alla 
med legitima anspråk på medinflytande.

Vid sidan av företagens ägare och den offentliga sektorns beslutsfat-
tare kom olika grupper att uppmärksammas, under 1970-talet först och 
främst de anställda genom regler om medinflytande och partssammansat-
ta organ. Näst i tur under 1980-talet stod de offentliga tjänsternas brukare, 
som kunde ges möjligheter att påverka genom enkäter, samråd eller lokala 
organ. Nya påverkansvägar öppnades också för ideella organisationer och 
andra företrädare för det civila samhället. Inom EU blev nyckelordet stake
holders. Måldiskussionerna spreds i allt vidare cirklar.

År 1988 fattade riksdagen ett principbeslut om statlig mål- och resul-
tatstyrning. Metoderna utvecklades efter hand, och med lagen (1996:1059) 
om statsbudgeten infördes ett krav att regeringen årligen för riksdagen 
skulle redovisa de mål som åsyftas och de resultat som uppnåtts på olika 
verksamhetsområden. Statsbudgetens gamla huvudtitlar döptes om till ut-
giftsområden, och därutöver indelades de statliga engagemangen i 47 olika 
politikområden. Först skiljde man mellan övergripande mål och verksam
hetsmål. Därefter introducerades begreppet effektmål. Från 2001 användes 
uttrycket politikområdesmål, och följande år etablerades hierarkin politik
områden –verksamhetsområden – verksamhetsgrenar.
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Av skäl som utförligt redovisats av Styrutredningen (SOU 2007:75) och 
Utredningen om översyn av budgetlagen (SOU 2010:18) vållade denna mo-
dell mycken huvudbry. På åtskilliga områden visade det sig svårt att bryta 
ner abstrakta politiska mål till konkreta myndighetsuppgifter. I riksdagen 
slet utskott och ledamöter med överlappningen mellan utgiftsområden och 
politikområden. År 2009 förenklades systemet så att enbart utgiftsområ-
dena blev kvar. Samtidigt försvann den obligatoriska indelningen i verk-
samhetsmål och verksamhetsgrenar.

Nu skulle mål i stället uppställas för de olika utgiftsområdena. Detta 
reglerades i den reviderade budgetlagen (2011:203), där måltänkandet flyt-
tades ner från den högtidliga inledningen och fick en något försiktigare 
form än tidigare (10 kap. 3§):

Regeringen ska i budgetpropositionen lämna en redovisning av de resultat 
som uppnåtts i verksamheten i förhållande till de av riksdagen beslutade 
målen. Om riksdagen enligt 5 kap. 12 § riksdagsordningen har beslutat att 
hänföra statens utgifter till utgiftsområden ska redovisningen vara anpassad 
till utgiftsområdena.

Utgiftsområdena regleras i riksdagsordningen, men i vilken utsträckning 
som riksdagen ska fastställa mål för de olika områdena är inte längre lag-
fäst. När sådana har beslutats – och så sker ännu regelmässigt – ska emel-
lertid presentationen av de resultat som uppnåtts knyta an till dessa mål.

Men vad är nu ett resultat? I de senaste budgetpropositionerna finns 
många avsnitt med rubriker som ”resultatredovisning” och ”resultatana-
lys”, men innehållet i dessa texter förefaller ännu inte vara riktigt homo-
geniserat. Även i de resultatskrivelser som regeringen från tid till annan 
avlåter till riksdagen ryms varierad konfekt. Jan-Eric Furubo hävdar att 
ordet ”resultat” på senare tid har fått en särskild ”inomstatlig betydelse”, 
som innesluter både prestationer och effekter.2 I bästa fall kan man säga 
vad insatserna har lett fram till, men i många fall får man nöja sig med att 
tala om vad man gjort.

***

Vilka är då de officiella målen för svensk politik? Hur har de förändrats 
över tiden? I denna bok ser vi bakåt. Här är frågan hur de övergripande am-

2 Furubo, J.-E. 2011 Effektivitetsrevision – roll, möjligheter och gränser.
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bitionerna har utvecklats inom några viktiga policyområden.
I Riksbanksfondens områdesgrupp för mål- och resultatforskning 

(MOR) började vi diskutera de politiska målen i ljuset av de pågående bud-
getreformerna. Några nedslag tydde på högst olikartade måltyper inom 
olika områden och vid olika tidpunkter. Vi bad då ett halvdussin experter 
med erfarenheter från olika policyområden att teckna en bild av de offici-
ella målens historia inom respektive fält. 

De sex analyser som här presenteras fördjupar bilden av de långa lin-
jerna i svensk politik och ger spännande inblickar i de officiella målens 
utveckling. Författarna har botaniserat friskt i portalparagrafer, riktlinje-
propositioner, utredningar och politiska tal. Även andra fyndplatser vittjas; 
analysen av kulturpolitiken uttolkar till och med de monumentala byggna-
der som uppförts under olika epoker. Variationerna visade sig vara större 
än vi anat. Av våra ursprungliga illusioner om en lättvindig jämförbarhet 
över sektorsgränserna återstår därför inte mycket. Nej, inte ens inom de 
olika områden som våra författare analyserar verkar de angivna syftena ha 
haft så enhetliga funktioner och konsekvenser.

Är målen tänkta att uppnås, eller syftar de mest till att peka ut en rikt-
ning? Handlar det om symbolik eller försök till bestämd styrning? Hur 
använder man sig av självbindning? När ger politiker raka besked (exakta, 
mätbara och tidssatta mål), och i vilka sammanhang väljer de hellre vaga 
och glidande formuleringar, med många reservutgångar? Hur hanteras 
konflikter mellan olika ambitioner? Vilken roll spelar den tysta och under-
förstådda restriktionen ”så långt tillgängliga resurser tillåter”?

I den svenska konsensuskulturen döljer enigheten om övergripande mål 
ofta ett myller av åsikter om hur man mera konkret och praktiskt ska gå 
till väga. De officiellt uttryckta ambitionerna är rymliga men ger inte så 
entydiga besked. Många skäl kan anas bakom denna brist på precision. 
Ett motiv kan vara att skilda viljor måste samsas, ett annat att riktningar 
är svåra att staka ut för insatser som inte riktigt kan överblickas från cen-
tral nivå.

Ledarskap kräver också en viss dos av optimism. Man vill gärna stimu-
lera och inspirera de myndigheter och ämbetsmän som direktiven vänder 
sig till, men däremot inte hälla kallt vatten över grupper som kan beröras 
negativt. Det genererar ofta allmänt hållna och välljudande formuleringar 
som inte ger särskilt tydlig ledning. Vagheten vållar ibland bekymmer för 
tjänstemän med verkställande uppgifter, men än mer för granskare med 
uppgift att revidera, utvärdera eller öva tillsyn.
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Läsaren kommer i denna bok att möta många signaler som utsänts av 
riksdag och regering. Vad de avses innebära är inte alltid lätt att säga, och 
än mindre vad de leder till. I målstyrning är den skenbara klarheten ofta 
invälvd i täta dimmor av mångtydighet. Enligt ett slitet skämt handlar det 
mera om ”molnstyrning”.

Att få grepp om målen är nu bara en av de svårigheter som våra sex för-
fattare har haft att brottas med. En annan har varit att avgränsa de olika 
policyområdena och projicera dem bakåt i tiden. De i dag fastlagda utgifts-
områdena och de till helt nyligen fastlagda politikområdena är i många fall 
produkter av sentida penndrag, ofta lätt godtyckliga eftersom allt möjligt i 
den offentliga verksamheten hänger ihop med allt möjligt annat.

Hur politiska frågor och verksamhetsområden avgränsas går i statsve-
tenskaplig litteratur under beteckningen framing. Författaren Lars Gus-
tafsson har lanserat begreppet problemformuleringsprivilegiet.3 Det är 
emellertid inte bara problem som kan beskrivas på olika vis utan också in-
satsområden. Redan de namn som fästs vid departement och ministrar i 
olika regeringar ger ofta en antydan om prioriterade officiella ambitioner.

När nya prioriteter växer fram tränger de inte genast ut de gamla, utan 
i stället förefaller många mål länge kunna knuffas och buffas och skuffas 
med varandra. I Regeringskansliet hanteras ärenden som berör flera de-
partement genom s.k. gemensam beredning. På det viset löser man akuta 
och konkreta frågor, men metoden verkar inte bita särskilt bra på mer var-
aktiga och strukturella konflikter. De målformuleringar som skickas i väg 
till olika riksdagsutskott tar sällan hänsyn till de avvägningar som krävs i 
relation till strävanden på andra områden. Vad regering och riksdag utta-
lar konstituerar därmed ingen enhetlig och avstämd hierarki av mål. Staten 
vill både det ena och det andra, liksom det tredje.

***

Det finns förstås många politiska områden där målutveckling kan under-
sökas. I planeringen av denna bok stannade vi för sex: bistånd, energi, fa-
milj och jämställdhet, kultur, miljö och skola. Vi vände oss till forskare som 
redan var väl förtrogna med dessa sektorer.

Att minska fattigdomen i världen har varit det övergripande målet för 
svenskt bistånd sedan 1962, konstaterar Bertil Odén. Många försök att 

3 Gustafsson, L. 1989 Problemformuleringsprivilegiet.
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operationalisera detta mål har gjorts under de gångna 50 åren. Det ur-
sprungliga beslutet 1962 omfattande tre mål som skulle bidra till att åstad-
komma fattigdomsminskning: (1) ekonomisk tillväxt, (2) ekonomisk och 
social utjämning och (3) samhällsutveckling i demokratisk riktning. Mel-
lan 1968 och 1995 tillkom ytterligare tre mål på samma nivå i målhierarkin: 
(4) ekonomiskt oberoende, (5) hushållning med naturresurser och omsorg 
om miljön samt (6) jämställdhet mellan kvinnor och män. En uttalad pri-
oritering mellan de sex målen står inte att finna, men tyngdpunkten mel-
lan dem har skiftat något. De operationaliserades genom sektorstrategiska 
dokument och landstrategier, liksom i regeringens årliga regleringsbrev.

I 2003 års biståndspolitik låg det övergripande målet att minska fattig-
domen fast, nu med formuleringen ”att bidra till att skapa förutsättningar 
för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor”. Tidigare delmål 
döptes om till huvuddrag och kompletterades med instruktionen att sär-
skilda ansträngningar skulle göras vad gäller konflikthantering och globala 
gemensamma nyttigheter. Två nya perspektiv tillkom – rättighetsperspek-
tivet och de fattigas perspektiv. Den svenska politiken borde också bidra till 
att uppfylla FN:s millenniemål.

På senare år har en rad ansträngningar gjorts att rensa i skogen av po-
licystyrande dokument. Trots vissa framsteg saknas fortfarande en tydlig 
bild av hur huvuddrag, perspektiv m.m. påverkar det övergripande målet. 
Likaså är det otydligt och oklart hur de policystyrande dokumenten för 
olika ämnesområden förhåller sig till varandra och det övergripande målet. 
I stället framträder ett mönster där riktlinjer och tematiska prioriteringar 
på lägre nivå har inverkat på biståndets utformning och inriktning. Det är 
på denna nivå och med dessa instrument som biståndspolitiken påverkats 
mest. Här syns också tydliga kopplingar till internationella biståndstren-
der, utvecklingsforskningens resultat och förändringar i det svenska sam-
hället.

Den oklara hierarkin mellan de policystyrande dokumenten och de 
svaga sambanden mellan det övergripande målet och riktlinjer, strategier 
och andra policystyrande dokument gör att den resultatstyrning som är 
möjlig i många avseenden begränsar sig till mål relativt långt ner i mål-
hierarkin. Det officiella övergripande målet blir därmed ett mera allmänt 
mission statement.

Åsa Sohlmans genomgång av energipolitiken tar sin början i efterkrigs-
tiden. I det skedet rådde stor politisk enighet om grunddragen. Målet var att 
bidra till det ”nationella framåtskridandet”. Energiförsörjningen skulle allt-
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mer baseras på atomkraft, företrädesvis med utnyttjande av inhemskt uran. 
De övergripande målen om framåtskridande samt sysselsättning och väl-
färd har legat fast alltsedan dess. Till följd av utvecklingen kom energipoli-
tikens målkatalog att successivt byggas ut. Under 70-talet tillkom målen att 
oljeberoendet skulle minska samtidigt som de stora orörda älvarna skulle 
bevaras. Detta krävde i sin tur begränsningar i energianvändningen.

Som ett resultat av folkomröstningen om kärnkraft 1980 uppställdes 
målet att kärnkraften skulle avvecklas till 2010. Målinriktad energiforsk-
ning måste till för att introducera förnybara energikällor och reducera kol-
dioxidutsläppen. Från 80-talet och framåt har också bred politisk samver-
kan varit nödvändig både på grund av det parlamentariska läget och för att 
åstadkomma långsiktighet i energipolitiken.

Målen förblev desamma men betoningarna skiftade. Under Fälldin-re-
geringen i början av 80-talet stod minskat oljeberoende i förgrunden till-
sammans med förberedelser för kärnkraftavvecklingen. Efter Tjernobyl  
föreslog Socialdemokraterna att kärnkraftavvecklingen skulle inledas 
under 90-talet. År 1991 kom Socialdemokraterna, Centern och Folkpartiet 
överens om att regeringen endast skulle rapportera till riksdagen om hur 
det gick med föreberedelserna för kärnkraftavvecklingen, även om man 
behöll 2010 som slutdatum. Uppgörelserna under perioden 1997–2006 
mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ledde till att 
två reaktorer stängdes, men nu fanns inte längre något slutdatum kvar. Det 
behövdes tid för att samtidigt både avveckla kärnkraften och uppnå strik-
tare miljö- och klimatmål.

Överenskommelsen om energipolitiken från 2009 mellan de fyra alli-
anspartierna innebar en än större betoning av klimatmålen med fortsatta 
satsningar på förnybar energi. Nu låg tyngdpunkten på koldioxidfria ener-
gikällor. Till skillnad från tidigare kunde man nu tänka sig ny kärnkraft. 
Nytt var också att Sverige skulle kunna och att Sverige skulle kunna full-
göra sina klimatåtaganden utomlands.

Sven E. O. Hort behandlar två besläktade områden som visar sig mera 
svårinringade och svårfångade: familjepolitiken och jämställdhetspoli-
tiken. Han väljer en ”arkeologisk” metod och gräver sig stegvis bakåt på 
jakt efter ambitioner som ligger bakom de offentliga insatserna. Politikens 
benämningar och problemdefinitioner växlar oupphörligt under årtion-
denas lopp. Långt borta skymtar ”befolkningsfrågan” som oroade många i 
början av 1900-talet, men också den ”sociala frågan”. Under senare år till-
kommer sådana varianter som ”barnpolitik” och ”pappapolitik”.
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Horts fält tangerar många centrala policyområden: arbetsmarknad, 
sjukvård, utbildning, trygghetssystem, skatter. Ett övergripande spörsmål 
är om det över huvud taget går att finna några tydliga officiella mål inom 
den undersökta sektorn. På regeringens hemsida presenteras jämställd-
hetspolitiken som ett eget ”ansvarsområde” som tillsammans med demo-
krati och integration utgör ett ”utgiftsområde”. Familjepolitik återfinns 
numera som en underrubrik till ansvarsområdet ”Sjukvård, hälsa, sociala 
frågor och socialförsäkring”, inom utgiftsområdet ”Ekonomisk trygghet för 
familjer och barn”. Vad som under en epok hette familjepolitik har numera 
snävats in till ”ekonomisk familjepolitik”.

Vid sidan av budgeten görs viktiga markeringar i en del andra proposi-
tioner, men de högsta statsorganens hemsidor ger däremot magert utbyte. 
Fragment av de politiska ambitionerna återfinns dock i grundlagar, utred-
ningsbetänkanden och riksdagsdebatter. I kapitlet utnyttjas också en rad 
uppmärksammade debattinlägg. Internationella impulser spelar stor roll 
för politiska strävanden inom familjepolitik och jämställdhetspolitik, och 
Sverige framstår här både som importör och exportör av värderingar och 
metoder. Om det är otydligt vad staten vill uppnå inom familjepolitiken 
och jämställdhetspolitiken är arsenalen av åtgärder desto mer omfattande.

Explicita mål för den statliga eller nationella kulturpolitiken har lagts 
fast vid tre tillfällen: 1974, 1996 och 2009. Men innan dess hade politikerna 
flera andra sätt att uttrycka sina ambitioner, konstaterar Keith Wijkander. 
Han pekar på centrala teman i den allmänna kulturdebatten, på formspråk 
och bilder i 1900-talets valaffischer och på de statliga institutionsbyggna-
der som uppförts under olika epoker. Inrättningar som Nationalmuseum, 
Skansen och Dramaten inrymde pregnanta kulturpolitiska program.

Kultursynen har skiftat kraftigt över tiden. Wijkander exemplifierar med 
nationalromantikens föreställning om hur det nya byggs på traditionens 
grund och kontrasterar denna doktrin med 30-talsmodernismens credo om 
skillnaden mellan gammalt och nytt. Senare tiders huvudspår kan sam-
manfattas i sådana sentenser som att ”kulturen är ett område för sig”, att 
”kulturen har ett egenvärde” och att ”kultur handlar om gemenskaper”.

Kulturpolitiken är nära kopplad till samhällets tekniska och materiella 
omvandling. Wijkander sätter in den i ett socio-ekonomiskt sammanhang 
genom att belysa kulturella reflexer av strukturella förändringar under 
olika skeden. Han skiljer mellan kontinuerliga och diskontinuerliga skeden 
i utvecklingen och menar att kultursynen i brytningsskeden får en sam-
hällsterapeutisk eller kompensatorisk funktion.
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Lars J. Lundgren delar in den svenska miljöpolitiken i tre faser: miljö-
problemens period 1967–87, de stora miljöpropositionernas period 1988–
98, miljömålens period 1999–2011. Det har länge har funnits politiskt 
formulerade mål inom miljöområdet, om än fler utsläppsmål än miljökva-
litetsmål. Det var inte bristen på mål som i mitten av 90-talet började upp-
fattas som ett problem utan det motsatta, att de var av så olika karaktär 
– osorterade och ostrukturerade. Kollektionen var spretig. Före år 1994 ge-
nomfördes uppföljningar och utvärderingar mer ad hoc och styckevis. Nu-
mera sker det brett och rutinmässigt.

Miljövården inriktades länge på att avhjälpa negativa tillstånd snarare 
än att uppnå förutbestämda mål. Nu ville man vända på steken. 170 ”osor-
terade” miljömål 1998 blev ett år senare 15 miljökvalitetsmål. År 2001 lades 
på riksdagens begäran 72 delmål till systemet och 2005 tillkom ytterligare 
ett miljökvalitetsmål. Det blev möjligen mer överskådligt men samtidigt 
mer komplicerat.

Det övergripande målet 1999 var att vi till nästa generation, dvs. till om-
kring 2020–25, skulle lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen 
i Sverige var lösta. De svenska ekosystemen som ännu var utsatta för alltför 
mycket miljögifter, försurning och övergödning skulle då vara på väg att 
återhämta sig. Genom styrningsprocessen skulle miljövårdsarbetet bli mer 
målinriktat och effektivt. Den gamla hotstrukturen omvandlades till en 
målstruktur. År 2002 inrättades ett särskilt miljömålsråd, med ansvar för 
samlad uppföljning och rapportering. Fram till 2010 bestod miljömålssys-
temet av fem grundläggande värden, ett generationsmål, tre övergripande 
miljömål, sexton miljökvalitetsmål och preciseringar av dessa, drygt sjut-
tio delmål samt tre åtgärdsstrategier. Till detta kom ett antal regionala och 
lokala mål och omkring hundra indikatorer.

Sedan 2006 har de politiska signalerna i stor utsträckning gått ut på 
att systemet ska avlastas och målen göras mer stringenta. Flera mål är 
dock fortfarande tämligen luddiga, konstaterar Lundgren. Man kan följa  
upp och utvärdera i det oändliga och ändå kommer man inte att veta om 
vissa mål är uppnådda. Det bäddar för tolkningsdiskussioner och konflik-
ter.

Skolan har alltid har varit målstyrd i den meningen att det funnits syf-
ten med dess verksamhet, konstaterar Hans Albin Larsson. Mycket i 
skolpolitiken har kretsat kring relationerna mellan de olika nivåerna. Från 
70-talet överförde staten gradvis befogenheter till kommunerna. I alla re-
sonemang kring decentralisering inom skolan ansågs dock staten behövas 
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som kvalitetsgarant för likvärdighet. Statlig kontroll krävdes inte minst för 
att värna om skolans olika professioner.

Beslutet 1989 att överföra huvudmannaskapet för lärarna till kommu-
nerna utgör ett ryggmärgsbrott mot det dittillsvarande synsättet på statens 
roll. Till de olika yrkesgrupperna inom skolan överfördes inget inflytande. 
I stället innebar upplösningen av den statliga styrningen att lärarna förlo-
rade inflytande till skolhuvudmännen.

Målstyrningen av skolan ledde inte till vad tillskyndarna trodde, dvs. 
en oförändrad standard till en lägre kostnad. Det blev snarare en övergång 
till ett lagligt godtycke för skolhuvudmän, menar Larsson. Kostnaderna 
för skolan har generellt sett inte sjunkit, trots att lektionstiden har mins-
kat. Den administrativa bördan har ökat genom bland annat ett omfattan-
de tillvalssystem för eleverna, fler möten och möteshandlingar för lärar-
na, ökade krav på dokumentation, ökade marknadsinsatser. Den målstyrda 
skolan har därigenom blivit alltmer byråkratiserad.

Inom skolpolitiken har gränsdragningen mellan mål och medel oupp-
hörligen vållat problem, konstaterar författaren. När beslutsfattarna lyfter 
fram ett visst medel blir detta lätt ett mål i sig. Då kan konsekvenserna bli 
kontraproduktiva i förhållande till de ursprungliga avsikterna. Inom sko-
lan finns enligt Larsson tydliga exempel på att mål- och resultatstyrning i 
praktiken har blivit mål för verksamheten.

***

Att fastställa mål för de statliga utgiftsområdena är numera en uppgift som 
aktualiseras med varje budgetproposition. Eftersom årets formuleringar 
sällan avviker från fjolårets är riksdagens intresse för dessa viljeyttringar 
inte på höjdpunkten. Det är mest i samband med riktlinjepropositioner 
och andra större principiella beslut som målfrågorna hamnar på den poli-
tiska dagordningen. Men det nyväckta engagemanget för resultaten av den 
statliga verksamheten bidrar till att rikta uppmärksamheten mot målen. 
Vet man inte vad man vill uppnå kan effektiviteten aldrig bedömas.

Därför har det sitt värde att se närmare på de långa linjerna i svensk po-
litik. Vilka var bekymren, vad ville man ändra på? Hur definierades hin-
dren, vilka recept valde man mellan? Hur såg det goda samhället ut? De 
kollektiva ambitioner som presenteras i de följande kapitlen ger några svar 
på sådana frågor.
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2. Biståndspolitiken

bertil Odén

Under de femtio år som gått sedan de första av riksdagen beslutade målen 
för svenskt utvecklingssamarbete har biståndet drastiskt förändrats till 
form och innehåll. Det har vuxit och utvecklats från att ha varit en fotnot 
i det svenska budgetsammanhanget till att utgöra det tolfte största poli-
tikområdet.

Det övergripande målet för svenskt bistånd har legat fast, om än med 
vissa förändringar i formuleringarna. Övriga delar av det mål kluster som 
gradvis vuxit fram har däremot förändrats och balansen skiftat mellan 
de olika officiella och inofficiella delmålen. En fråga som penetreras är 
hur grundläggande förändringar av biståndets delmål, form och innehåll 
har kunnat genomföras utan att det övergripande målet ändrats. En där-
till kopplad fråga är hur styrande detta övergripande mål har varit, och 
vilka parametrar och instrument utan för de formella måldokumenten som 
påverkat biståndets inriktning och utformning. En av dessa frågor är om 
målen varit styrande för biståndets genomförande eller snarare utgjort en 
kodifiering av dess faktiska utveckling.

Framställningen börjar med en genomgång av hur politikområdet bi-
stånd (eller utvecklingssamarbete) etablerats och vuxit till den komplice-
rade och mångfacetterade verksamhet det är i dag. Det följande avsnittet 
innehåller en redovisning av målstrukturen för det svenska biståndet, hur 
den vuxit fram och hur balansen mellan de olika biståndsmålen föränd-
rats. Därefter behandlas de bakomliggande motiven och de faktorer utan-
för måldokumenten som påverkat biståndet. Slutligen följer några reflek-
tioner kring målstyrning och måluppfyllelse inom biståndet samt några 
avslutande kommentarer.
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Hur det nya politikområdet bistånd etablerades  
– kort bakgrund

När den första propositionen för svenskt bistånd antogs av riksdagen 1962 
hade sedan början av 50-talet ett rudimentärt svenskt bistånd vuxit fram. 
Penningmässigt dominerades det av bidrag till några FN-organs bistånds-
verksamhet. En organisation kallad Centralkommittén för svenskt tekniskt 
bistånd till mindre utvecklade länder bildades 1952. Kommittén bestod av 
representanter för 44 folkrörelser och började med ett projekt i vardera Eti-
opien och Pakistan. Dessa följdes några år senare av projekt i Liberia och 
nuvarande Sri Lanka. Samma år som regeringens proposition lades fram 
bildades en statlig myndighet för att hantera biståndet, Nämnden för in
ternationellt bistånd, NIB. Den fick överta Centralkommitténs uppgifter 
och en snabbt växande flora av biståndsprojekt. Efter endast tre år ersat-
tes NIB av en ny myndighet, Styrelsen för internationellt utvecklingssam
arbete, förkortat SIDA, efter det engelska namnet Swedish International 
Development Authority.

Proposition 1962:100 var Sveriges första riktlinjeproposition för bistån-
det. Den tillkom efter ett omfattande utredningsarbete av en arbetsgrupp 
med Olof Palme som ordförande.1 Propositionen hade ett så starkt infly-
tande under så lång tid att den av somliga kallades ’det svenska bistån-
dets bibel’. Den angav motiv och mål för det svenska bistånd som under 
60-talet och första hälften av 70-talet kom att växa mycket snabbt, för att 
budgetåret 1975/76 uppnå en procent av BNP.2 Det övergripande målet var 
”att höja de fattiga folkens levnadsnivå.” Detta skulle ske genom att ”bidra 
till en produktionsökning som är snabbare än befolkningsökningen” och 
att ”medverka till en samhällsutveckling i politisk demokratisk och socialt 
utjämnande riktning”.

Det svenska bilaterala biståndets andel av det totala ökade från 15 pro-
cent 1962, till 55 procent år 1970 och ca 70 procent i mitten av 70-talet. 
Denna nivå har med smärre avvikelser hållits sedan dess. Redan från 
SIDA:s start har riksdagen understrukit att det långsiktiga bilaterala sam-
1 Delar av resultatet av gruppens arbete publicerades i SOU 1962:12. De sammanfattas 

i ett bihang i proposition 1962:100 med titeln Rapport rörande det svenska utveck
lingsbiståndet.

2 När målet första gången lades fast och uppnåddes gällde det en procent av BNP, men 
detta ändrades senare till en procent av BNI, för att anpassa det till det mått som 
OECD/DAC använde i sin internationella statistik.
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arbetet bör koncentreras till några få länder. År 1966 beslöt riksdagen att de 
”för närvarande” inte skulle vara fler än åtta. Denna princip uppluckrades 
snabbt, bland annat därför att det svenska biståndet blev ett viktigt instru-
ment för den svenska anti-apartheidpolitiken i södra Afrika.

Det tekniska och humanitära biståndets utformning inspirerades i hög 
utsträckning av FN-organens, medan det finansiella biståndet i form av 
krediter på förmånliga villkor hade Världsbanken som förebild.

År 1968 godkände riksdagen en ny biståndsproposition (prop. 1968:101), 
som byggde på den föregående och dessutom införde två nya moment. Det 
ena var att 1975 angavs som den tidpunkt när Sveriges biståndsanslag skul-
le motsvara en procent av BNP. Det andra var att ytterligare ett delmål för 
att uppnå huvudmålet infördes, nämligen ekonomiskt oberoende för sam-
arbetsländerna för att komplettera den politiska självständighet de nyligen 
uppnått.

I ett viktigt utlåtande från riksdagens dåvarande statsutskott (1969:82), 
formulerades bland annat politiken för det svenska humanitära biståndet i 
södra Afrika. Detta bistånd hade börjat 1964/65 i form av humanitärt stöd 
till människor som var offer för kolonialt förtryck eller rasförtryck och 
kanaliserats via FN-organ och frivilligorganisationer. Utlåtandet skapade 
politiskt utrymme också för svenskt humanitärt stöd direkt till befrielse-
rörelser i södra Afrika.

Kring 1970 förändrades synen på hur biståndet skulle bidra till fattig-
domsminskning, från att stimulera ökad tillväxt, till att starkare betona 
betydelsen av fördelningen av inkomster och egendom. Biståndet skulle 
därför i ökad utsträckning kanaliseras till länder med en ekonomisk poli-
tik som underlättade en sådan utveckling.

Samtidigt växte den s.k. beroendeskolan fram som en del av det interna-
tionella utvecklingstänkandet, där begreppet utsugning utgjorde en viktig 
del, dvs. att utvecklingen i den rika delen av världen skedde på bekostnad 
av den fattiga delen. Ett av de fattiga ländernas problem ansågs vara att den 
kapitalistiska världsekonomin tvingade dem in i rollen som råvaruleveran-
törer, vilket förhindrade en ökning av produktiviteten och möjligheterna 
till ekonomiska överskott. Motmedlet mot detta var enligt beroendeskolan 
att satsa på självtillit, vilket innebar att förädla råvarorna för export eller 
konsumtion i det egna landet, i stället för att importera. Detta krävde om-
fattande statlig intervention och en kvalitet på de lokala offentliga institu-
tionerna långt högre än den rådande.

När landprogrammering en bit in på 70-talet infördes som planerings-
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modell för det långsiktiga bilaterala biståndet var syftet att ge respektive 
samarbetsland ökat inflytande över användningen av det svenska bistån-
det inom den finansiella ram som svenska riksdagen bestämt. Detta syf-
tade också till att ge större förutsägbarhet för mottagaren. I riksdagen och 
den offentliga debatten diskuterades intensivt storleken av dessa s.k. lan-
dramar, som kom att bli viktiga inrikespolitiska symboler, där riksdags-
partierna hade sina speciella favoriter bland samarbetsländerna. Valet av 
mottagarländer och de finansiella biståndsramarnas storlek för dessa blev 
lättfattliga signalfrågor i biståndsdebatten.

Uppfattningen om vilka sektorer som spelade störst roll för utveckling-
en i de biståndsmottagande länderna skiftade över åren. Detta påverkade 
också SIDA:s organisation som länge byggde på en matrismodell med sam-
hällssektorer (t.ex. hälsovård, undervisning, infrastruktur, industri, jord-
bruk, miljö och förvaltning) längs ena axeln och geografiska enheter längs 
den andra.

I enlighet med då rådande internationella trender kom det svenska bi-
ståndet under 1970-talet att i ökad utsträckning inriktas på vad som kall-
lades direkt fattigdomsbekämpning. Det innebar bland annat ökat bistånd 
till hälsovård, utbildning och landsbygdsutveckling. Parallellt med detta 
satsades på ett fåtal mycket stora industriprojekt och en strategi för indu-
stribistånd utarbetades. Stora tematiska FN-konferenser, med miljökonfe-
rensen i Stockholm 1972 som en av de första, spelade en viktig roll för vilka 
ämnen eller sektorer som kom i fokus.

En ny biståndsform växte också fram i form av importstöd, i takt med 
att många samarbetsländer fick allt svårare att betala sin import. Det var 
främst avsett att finansiera insatsvaror i viktig inhemsk produktion, in-
klusive bekämpningsmedel och konstgödsel för jordbruket. Under några 
år på 1970-talet utgick en tredjedel av det bilaterala biståndet i denna form, 
att jämföras med de fem procent som generellt budgetstöd utgjort de se-
naste åren.

Den internationella diskussionen om ”en ny ekonomisk världsordning” 
som växte fram efter OPEC-ländernas kraftiga oljeprishöjning 1973 påver-
kade det svenska biståndstänkandet i så motto att möjligheterna att skapa 
en sammanhållen svensk u-landspolitik sattes på dagordningen. Detta på-
verkade den parlamentariska utredning om svenskt samarbete med u-län-
derna, som lade fram sitt huvudbetänkande 1977.3 Grundidén var densam-

3 SOU 1977:13.
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ma som 25 år senare i utredningen En rättvisare värld utan fattigdom och 
den proposition om Sveriges politik för global utveckling, som byggde på 
denna utredning.4 Den innebar att de olika politikområdena skulle sam-
ordnas så att de ”drog åt samma håll”, eller åtminstone inte direkt motver-
kade varandra.

OPEC-ländernas och andra s.k. medelinkomstländers snabba ekonomis-
ka tillväxt resulterade i ett ökat svenskt intresse för samarbete även med 
dessa. Något som kallades bredare samarbete infördes med länder i denna 
kategori.

Organisatoriskt underlättades en sådan breddning genom att SIDA 
under andra hälften av 70-talet kompletterades med nybildade myndig-
heter med olika specialinriktning. Det övergripande fattigdomsbekämp-
ningsmål som styrde SIDA:s verksamhet, blev de facto mindre framträ-
dande och svenska företagsintressen kunde få större utrymme. Till dessa 
hörde Importkontoret för u-landsprodukter (IMPOD), Fonden för indu-
striellt samarbete med u-länder (SWEDFUND) och Beredningen för inter-
nationellt tekniskt samarbete (BITS). Dessutom tillkom en särskild myn-
dighet för samarbete med och stöd till forskning i u-länder, SAREC.

I efterhand kan konstateras att Biståndspolitiska utredningens betän-
kande och den proposition som baserades på detta,5 framför allt kodifiera-
de den biståndspraxis som vuxit fram till mitten av 1970-talet. De fyra mål 
som sedan prop. 1968:101 gällt för biståndet, nämligen att bidra till ekono-
misk tillväxt, ekonomisk och social jämlikhet, ekonomiskt oberoende och 
demokrati, kvarstod.

Det biståndsperspektiv som utgjort basen för biståndspropositionen 
1978 kom att kraftigt förändras endast ett par år senare, framför allt på 
grund av två faktorer. Den första var en skuldkris i många u-länder, på 
grund av mycket kraftig upplåning under 70-talet. Första land att ställa 
in sina återbetalningar var Mexiko 1982 och sedan spred sig skuldkrisen 
snabbt.

Den andra faktorn var genomslaget för monetarism och nyliberalt eko-
nomiskt tänkande i den ekonomiska politiken i USA och Europa, som 
också påverkade synen på utvecklingen i fattiga länder. Den offentliga sek-
torn pressades tillbaka och statens roll begränsades. 70-talets ”bistånd på 
mottagarens villkor” försvann som koncept och biståndets fokus flytta-
des från fattigdomsbekämpning till makroekonomisk stabilitet och struk-

4 SOU 2001:96 resp. prop. 2002/2003:122.
5 Prop. 1977/78:135 om riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete m.m.
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turanpassningsprogram. Sverige och övriga nordiska länder följde efter i 
denna förändring, som framför allt drevs av IMF och Världsbanken, där 
USA hade ett avgörande inflytande.

Parallellt med denna utveckling fortsatte en väsentlig del av det svenska 
biståndet i gamla hjulspår. Miljöfrågorna växte i betydelse och riksdagen 
beslöt 1988 att införa ett särskilt miljömål för biståndet. Skuldkriser, en ök-
ning av väpnade konflikter i många afrikanska länder och andra problem 
resulterade i en pessimism angående biståndets möjligheter. Förenklat kan 
sägas att Sveriges biståndspolitik under 1980-talet blev alltmer lik genom-
snittet bland OECD-länderna.

Det kalla krigets slut kring 1990 påverkade biståndets inriktning och ut-
formning. Sovjetunionens sönderfall och kriget på Balkan innebar att yt-
terligare ett antal s.k. övergångsländer blev mottagare av internationellt 
och svenskt bistånd. Huvudsyftet var att stödja övergången från planeko-
nomi till marknadsekonomi och från enpartisystem till flerpartisystem. 
Men samarbetet med dessa länder skulle trängas in under det övergripan-
de målet för biståndet, inriktat på minskad fattigdom, vilket skapade vissa 
spänningar mellan Regeringskansliet och SIDA.

År 1995 omorganiserades biståndsmyndigheterna, vilket bland annat 
innebar att flera av de myndigheter som bildades i slutet av 1970-talet slogs 
samman med SIDA till ”ett nytt” Sida. Riskkapitalbolaget Swedfund var det 
enda som stod kvar utanför.

Under 90-talet kom det internationella biståndet också att i ökad ut-
sträckning inriktas på institutionernas roll för utvecklingen, som en ef-
fekt av att institutionell ekonomi slog igenom inom utvecklingsforskning-
en. Därmed kom insikten att en förutsättning för hållbar utveckling och 
effektivt bistånd var rimlig kapacitet på institutionerna och tillräckligt ut-
vecklingsfrämjande regeringspolitik.

Krav från biståndsgivarna på god samhällsstyrning lades till de tidiga-
re villkoren vad gällde makroekonomisk politik. Stöd för demokrati och 
mänskliga rättigheter fick också större utrymme. De många väpnade kon-
flikterna i Afrika, men också i t.ex. Bosnien, Kosovo, Irak och Afghanistan, 
innebar dessutom att det internationella biståndet i ökad utsträckning äg-
nades åt konflikt- och postkonflikt bistånd.

I slutet av årtiondet hade ett starkt folkligt tryck vuxit fram för att skri-
va av skulderna för de fattigaste och mest skuldtyngda länderna. Detta och 
andra faktorer resulterade i att de långivande länderna i väst kom överens 
om ett system för faktiska skuldlättnader – och inte som tidigare i stor ut-
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sträckning att bara skjuta betalningen av räntor och amorteringar framåt 
i tiden. Sverige var med på detta från början.

Efter att jämställdhetsfrågor under många år varit prioriterade i det 
svenska biståndet infördes 1997 ett särskilt mål för jämställdhet.

Dessutom påverkade den ekonomiska kris som utbröt i Sverige i början 
av 1990-talet biståndet, vilket innebar att regeringen för första gången tem-
porärt övergav enprocentmålet.

Förändringarna i världsordningen och den alltmer genomgripande glo-
baliseringen i början av 2000-talet ledde till att biståndet och dess kontext 
måste ses över. På basis av förslagen från en parlamentarisk utredning, 
kallad Globkom, antog riksdagen 2003 för första gången på 25 år en ny 
riktlinjeproposition för biståndet som lanserade en svensk politik för glo-
bal utveckling.6 Den återspeglar på biståndsområdet de frågor som kring 
millennieskiftet präglade den internationella debatten, inklusive FN:s mil-
lenniemål och dess fokus på global fattigdomsminskning, och de inter-
nationella initiativen för skuldlättnader med åtföljande krav på nationella 
strategier för att minska fattigdomen.

Som framgår av propositionens titel hade den en bredare ansats och 
inkluderade alla politikområden relevanta för samarbetet med utveck-
lingsländerna. Samtidigt betonas vikten av att globala frågor måste lösas 
i internationell samverkan. För detta krävs koherens, det vill säga att alla 
politikområden bidrar till en sådan utveckling, eller åtminstone inte mot-
verkar varandra.

I detta perspektiv blir biståndet ett av flera områden inom den svens-
ka politiken för global utveckling (PGU), vars övergripande mål är: ”… att 
bidra till en rättvis och hållbar global utveckling.” I tillägg till detta mål 
anges att politiken skall präglas av ett rättighetsperspektiv, vilket innebär 
att människors rättigheter skall utgöra grund för de åtgärder som vidtas. 
Politiken skall också präglas av de fattigas perspektiv på utveckling.

I propositionen lades ett övergripande mål för det svenska biståndet fast, 
nämligen ”att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att 
förbättra sina levnadsvillkor”. De tidigare delmålen för biståndet ersattes 
med vad som kallades huvuddrag. Till detta kom särskilda insatser vad 
gäller konflikthantering och globala gemensamma nyttigheter. Också bi-
ståndet ska enligt propositionen präglas av ett rättighetsperspektiv och de 
fattigas perspektiv.

6 Prop. 2002/03:122 Gemensamt ansvar. Sveriges politik för global utveckling.
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Propositionen fastslår också att biståndet åter skall uppnå en volym 
motsvarande en procent av BNI, dock utan att ange tidpunkt. Riksdags-
behandlingen resulterade i beslut om ”att en höjning till denna nivå bör 
genomföras under mandatperioden”,7 dvs. till 2006. Propositionen under-
stryker vikten av partnerskap, god samhällsstyrning, demokrati, rättighe-
ter, nationella program för minskning av fattigdomen och introducerar 
budgetstöd som ny biståndsform.

Efter den borgerliga alliansregeringens tillträde 2006 har biståndspo-
litikens innehåll förändrats på flera viktiga punkter. Detta har inte skett 
genom att en ny heltäckande proposition presenterats för riksdagen utan 
genom ett antal regeringsskrivelser till riksdagen och andra policydoku-
ment antagna av regeringen. Det kan konstateras att de viktigaste föränd-
ringarna har varit:

(1) En omformulering av PGU-politiken8 för att göra den tydligare och mer 
fokuserad. I den nya PGU-politiken definieras sex globala utmaningar, 
centrala för det övergripande målet att bidra till en rättvis och hållbar 
global utveckling. Dessa sex utmaningar är förtryck, ekonomiskt utan-
förskap, migrationsströmmar, klimatförändringar och miljöpåverkan, 
konflikter och sviktande situationer samt smittsamma sjukdomar och 
andra hälsohot. Till varje utmaning kopplas tre fokusområden. Flera 
av dessa känns igen från PGU-propositionen men några är nya, bland 
annat utvidgningen av frågor rörande förutsättningarna för ökad eko-
nomisk tillväxt och främjande av svensk handel och investeringar i ut-
vecklingsländer, utvecklandet av frågorna om arbetskraftsinvandring 
till Sverige och EU, remitteringar, skydd och varaktiga lösningar för 
flyktingar, klimatanpassning, kemikaliehantering och hållbar stadsut-
veckling, samt smittsamma sjukdomar och andra hälsohot.

(2) Samstämmigheten mellan olika politikområden inom ramen för PGU 
börjar ta form och blir allt viktigare när den globala utvecklingen på en 
rad områden kräver starka internationella regelverk, som också ska fi-
nansieras och följas upp. Det resulterar i att finansiering från bistånds-
anslaget i ökad utsträckning kopplas till verksamheter inom andra po-
litikområden, bland andra säkerhet, klimat, miljö, globala hälsofrågor 
och flyktingpolitik.

7 Bet. UU 2002/03:UU2.
8 Skr. 2007/08:89.



bertil Odén 29

(3) Införande av en s.k. fokuspolitik för det bilaterala biståndet. Den inne-
bar beslut om att minska antalet länder med vilka Sverige i framtiden 
ska bedriva långsiktigt utvecklingssamarbete och att begränsa antalet 
samarbetssektorer i varje land.9

  Koncentrationsprocessen har visat sig vara tidskrävande och mot-
verkas av behovet att i vissa fall öka biståndet till nya samarbetsländer.10

(4) Regeringsbeslut om att förstärka mål- och resultatstyrningen av bi-
ståndet och förbättra redovisningen av det svenska biståndets resultat 
– vad som 2009 lanserades som ”det öppna biståndet” och 2011 följdes 
upp med att en ny databas för biståndet lanserades.

(5) I det bilaterala biståndet ökade fokus på tillväxtfrågor och ökad invol-
vering av näringslivet.

(6) En strategi för multilateralt utvecklingssamarbete antogs av UD 2007. 
Dess syfte var att förbättra förutsättningarna för det multilaterala bi-
ståndets fördelning så att de svenska biståndspolitiska målen uppnås 
effektivare.

  Bland annat på grund av brist på administrativa resurser har genom-
förandet gått långsamt.

(7) En skrivelse med titeln Frihet från förtryck överlämnades till riksdagen 
i september 2008, med syftet att mot bakgrund av förändringarna i de 
internationella förutsättningarna åstadkomma ett förstärkt och tyd-
ligare demokratibistånd. Skrivelsen anger tre områden som biståndet 
ska koncentreras till: (1) de medborgerliga och politiska rättigheterna; 
(2) demokratins och rättsstatens institutioner och procedurer samt (3) 
demokratiseringens aktörer.

(8) En förstärkt inriktning på biståndet via EU. Den gemensamma Afrika-
EU-strategin, antagen vid Afrika-EU-toppmötet i Lissabon 2007, utgör 
en viktig komponent. I budgetpropositioner och andra policydokument 
har EU-biståndets stora betydelse understrukits, liksom möjligheterna 
att påverka EU:s utvecklingspolitik i svensk riktning och att samordna 
det svenska biståndet med EU:s i olika frågor.

9 Denna ändring av politiken skedde genom ett regeringsbeslut, som bland annat pre-
senterades i budgetpropositionen för 2008 (Prop. 20007/08:1, utgiftsområde 7).

10 Holmqvist. G. och Hårsmar, M. 2010 ”Landfokusering: Den stora biståndsreformen” 
www.bistandsdebatten.se 24 november 2010.
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Målstrukturen för det svenska biståndet

Inriktningen av det svenska biståndet påverkas väsentligt av ett antal in-
ternationella överenskommelser och åtaganden, till vilka Sverige anslutit 
sig. En del av dessa är inkluderade explicit i de svenska måldokumenten, 
till exempel enprocentsmålet, millenniemålen och principerna i Parisde-
klarationen om ökad biståndseffektivitet, medan de i andra fall påverkar 
fördelningen av biståndet på ämnesområden eller ger upphov till specifika 
åtgärder, utan att de upphöjs till mål. De internationella överenskommel-
serna och åtagandena utgör sålunda ett ramverk, inom vilket de svenska 
målen upprättas och operationaliseras.

Dessa mål kan vara officiella eller inofficiella. De officiella målen finns 
formulerade i dokument med av riksdagen godkända propositioner om 
svenskt utvecklingssamarbete högst i hierarkin och med budgetproposi-
tioner som årliga möjligheter att lägga till eller revidera existerande mål. 
Vid några tillfällen, till exempel när det gällde miljömålet och jämställd-
hetsmålet, fastlades dessa i särskilda propositioner.

Viktiga policyförändringar kan formaliseras i regeringsskrivelser till 
riksdagen (som inte behöver fatta beslut om dessa), samt i form av vad 
Statskontoret i en rapport 2005 kallade inriktningsmål, som samtidigt kan 
betraktas som åtgärder för att effektivare uppnå de olika övergripande må-
len.11 Exempel på sådana mål inom ramen för biståndsdelen av PGU är kon-
centration till färre samarbetsländer och sektorer, ett stärkt inflytande för 
samarbetsländerna, harmonisering och ökad givarsamverkan, införande av 
nya samarbetsformer och decentralisering av beslutsfattandet.

Styrningen av biståndsmyndigheterna sker på vanligt sätt genom in-
struktioner, budgetprocessen och de årliga regleringsbreven. Vid sidan av 
den generella styrningen via dessa dokument utgör samarbetsstrategierna 
(tidigare kallade landstrategier) ett viktigt styrinstrument för det bilatera-
la utvecklingssamarbetet med enskilda länder och regioner. Dessutom ut-
arbetar regeringen policystyrande dokument för samarbetet på olika äm-
nesområden.

Biståndet är ett av de politikområden, som drabbats av ett överflöd av 
måldokument. De målkluster som därigenom skapats har åtminstone pe-
riodvis gjort bilden otydlig och utrymmet för tolkning omfattande. Detta 

11 Sveriges internationella utvecklingssamarbete – Styrning, ansvar och inriktning. Stats-
kontoret, rapport 2005:31.
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kan i sin tur resultera i att svårförenliga verksamheter kan motiveras med 
hjälp av åtminstone något av målen. Till denna otydliga målbild bidrog 
också att någon prioritering mellan de olika målen fram till 2003 aldrig 
etablerades.

Statskontoret skrev i sin rapport 2005 om situationen efter det att PGU 
och dess målbild existerat i knappt två år: ”Målbilden är komplex. Det finns 
ett behov av att förtydliga de övergripande och strategiska målen så att de 
lättare kan tillämpas och läggas till grund för operativa planer och genom-
förande av konkreta utvecklingsinsatser.”

De inofficiella målen anges som riktlinjer eller principer för biståndet, 
men blir på olika sätt styrande för verksamheten. Officiellt förnekas det  
ibland att de över huvud taget existerar. Ett exempel på detta är det s.k. ut-
betalningsmålet, dvs. det tryck som i slutet av budgetåret läggs på t.ex. de 
ansvariga för biståndet till ett visst land att nå så nära det budgeterade be-
loppet som möjligt. I den biståndskritiska debatten är det ofta kopplat till 
enprocentmålet, men utbetalningsmål gör sig kännbara i alla budgetstyr-
da sammanhang där outnyttjade budgetmedel inte kan överföras till verk-
samheten under påföljande budgetår.

Långt tidigare hade Riksrevisionsverket i en rapport från 1974 försökt 
föra ihop de formella målen för det svenska biståndet med ett antal infor-
mella mål eller handlingsriktlinjer/principer för biståndets genomförande.

Målen i de politiska grunddokumenten
Målen för det svenska biståndet har efter riksdagsbehandling fastlagts i 
fyra riktlinjepropositioner: prop. 1962:100, prop. 1968:101, prop. 1977/78:135, 
och prop. 2002/03:122.

Det övergripande målet för det svenska utvecklingssamarbetet har varit 
oförändrat från dess start, även om formuleringarna förändrats något över 
tiden.12 I kortversion:

1962 ”Målet för biståndsgivningen är att höja de fattiga folkens levnads-
nivå.”

1968 ”Målet för utvecklingssamarbetet och för den biståndsgivning, som 
måste ingå däri, är en höjning av de fattiga folkens levnadsnivå.”

12 Propositionerna 1962, 1968 och 2003 lades fram av socialdemokratiska regeringar, 
propositionen 1978 av den borgerliga koalitionsregeringen med Torbjörn Fälldin som 
statsminister.
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1978 ”Det allmänna målet för biståndet är att bidra till en höjning av de 
fattiga människornas levnadsnivå genom direkta angrepp på fattig-
domen och dess orsaker.”

2003 ”Målet för Sveriges utvecklingssamarbete skall vara att bidra till att 
skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina lev-
nadsvillkor.”

Andemeningen i den första och den nu gällande formuleringen är i stort 
sätt densamma, men förskjutningen i målformuleringen återspeglar en vik-
tig förändring i biståndstänkandet. Proposition 1962:100 säger att ”målet 
för biståndsgivningen” är att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Även om 
det inte är glasklart, kan det tolkas som att biståndet är förändringsagen-
ten. Formuleringen från 2003 innebär att ansvaret tydligare läggs på ak-
törerna i samarbetslandet och baseras på en insikt om att biståndet bara 
kan lämna ett bidrag. Förändringsagenten är fattiga människor, biståndets 
roll är att bidra.13

Förändringar i tänkandet kring det övergripande målet kan också spåras 
i de preciseringar som följt själva målformuleringen. År 1962 formulerades 
den: ”Konkret innebär detta att avskaffa svälten och massfattigdomen, att 
eliminera de epidemiska sjukdomarna, att minska barnadödligheten och 
över huvud taget skapa möjligheter för drägliga levnadsvillkor.”

Det är lätt att associera till FN:s millenniemål nästan 40 år senare när 
man läser detta. Man kan också spekulera om vilket tidsperspektiv de som 
formulerade proposition 1962:100 tänkte sig.

1968 års formulering liknade 1962 års, men innehåller ytterligare preci-
seringar. I stället för ”… och över huvud taget skapa möjligheter för drägliga 
livsvillkor” står ”…begränsa befolkningstillväxten, förbättra utbildningen 
och påskynda den ekonomiska utvecklingen”. Det påpekas också att sam-
arbetet syftar till att genom impulser och bistånd utifrån stimulera de fat-
tiga ländernas egna utvecklingsansträngningar. Den breddar utvecklings-
samarbetet och ser ”biståndsgivningen” som en del av detta.

När motiven för biståndet diskuteras har formuleringarna från 1962 
också förstärkts när det gäller de negativa effekterna för fred, stabilitet och 
internationell handel som fattigdom och orättvis fördelning skapar. For-
muleringen om att biståndet ska stimulera de fattiga ländernas egna ut-
vecklingsansträngningar innebär ett förtydligande av biståndets roll som 

13 Odén-Stålgren 2011, s.15.
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katalysator och understryker betydelsen av samarbetslandets egna an-
strängningar. Dessa två faktorer har utgjort grundbultar i biståndstän-
kandet sedan dess.

Det övergripande målet för utvecklingssamarbetet har således med 
smärre formuleringsförändringar legat fast i femtio år. Samtidigt har bi-
ståndets inriktning, organisation, metoder och prioriteringar förändrats 
kraftigt och i vissa fall hunnit vrida sig 360 grader, så att man i dag i vissa 
avseenden är tillbaka i något som liknar 1960-talet, fast i en totalt föränd-
rad omvärld.

Det övergripande målet för biståndspolitiken är i de flesta länder inriktat 
på att minska fattigdomen i världen. Från starten har i Sverige solidaritets-
motivet varit det övergripande och som det framgår av texten i relativt liten 
utsträckning har det kopplats till olika former av ”upplysta egenintressen”.

Genom att solidaritetsmotivet länge hade så liten konkurrens från såda-
na politikområden som kan kategoriseras som upplyst egenintresse fung-
erade biståndspolitiken förhållandevis autonomt i förhållande till andra 
politikområden. Periodvis ökade näringslivets intresse för att binda bi-
ståndsanslaget till upphandling av svenska varor och tjänster, särskilt 
under lågkonjunktur. I samband med ökat fokus på ekonomisk tillväxt som 
instrument för att uppnå fattigdomsmålet under 2000-talet har intresset 
för privatsektorns utveckling och kopplingarna mellan näringsliv och bi-
stånd ökat.

Biståndspolitiken, dess mål och resultat skiljer sig från övriga politikom-
råden på så sätt att biståndet genomförs i länder långt borta från Sverige 
och alltså inte direkt påverkar röstberättigade svenska medborgare. Därför 
uppstår inte den form av feedback från de direkt berörda som gäller inom 
andra politikområden.

Från tre till sex delmål
Under det övergripande målet har riksdagen på förslag av regeringen, dels 
i de angivna riktlinjepropositionerna, dels i särskilda skrivelser eller pro-
positioner, lagt fast ett antal mål, avsedda att bidra till att det övergripande 
målet uppnås.

Redan i proposition 1962:100 angavs tre sådana: (1) ”Bidra till en pro-
duktionsökning som är snabbare än befolkningsökningen”. (Den snabba 
befolkningsökningen och familjeplanering som instrument för att bromsa 
denna var frågor som tog stor plats i den svenska biståndsdebatten in på 
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60- och 70-talen.) (2) och (3) ”Medverka till en samhällsutveckling i poli-
tisk demokratisk och socialt utjämnande riktning.”

I proposition 1968:101 tillkom ytterligare ett mål, nämligen ekonomiskt 
oberoende. ”Det politiska oberoende som nu förvärvats av världens länder 
och vars uppnående för de alltjämt undertryckta folken vi med all kraft 
vill befordra, måste ges det ekonomiska underlag och sociala innehåll, som 
är en förutsättning för en demokratisk samhällsutveckling och för verklig 
nationell oavhängighet.” Detta stämde väl överens med beroendeskolans 
teser som vid denna tidpunkt fick stort utrymme inom utvecklingstänkan-
det, och den politik för självtillit (self reliance) som följde.

I proposition 1977/78:135 kodifierades dessa fyra mål i en sammanfat-
tande formulering: ”Biståndet bör leda till resurstillväxt, ekonomisk och 
social utjämning, ekonomiskt och politiskt oberoende och demokratisk 
samhällsutveckling.” Denna proposition lades fram av den borgerliga koa-
litionsregeringen med Torbjörn Fälldin som statsminister. Den byggde på 
betänkanden av en parlamentarisk utredning med representanter för alla 
riksdagspartier, tillsatt 1973 av den socialdemokratiska regeringen.14 Flera 
remissinstanser hade i sina yttranden framfört vikten av ekologiska hän-
syn. I propositionen avfärdades dock ekologisk balans som särskilt femte 
mål som ”måhända ej nödvändigt”. Dock tillades följande. ”Tillväxtmålet 
måste emellertid idag avse en produktionsökning som bevarar ekologisk 
balans och förutsättningar för fortsatt ökning av resurserna.”

Ett särskilt miljömål tillkom dock tio år senare i och med att proposi-
tionen 1987/88:100 godkändes av riksdagen: ”Biståndet bör också leda till 
framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön.” Beslu-
tet påverkades sannolikt av att miljöfrågorna och den ekologiska balansen 
i slutet av 1980-talet kommit i fokus internationellt.

Med propositionen från 1995/96 tillkom ett sjätte mål: ”Biståndet bör 
också leda till jämställdhet mellan män och kvinnor.” Att detta delmål for-
maliserades så sent kan tyckas förvånande, givet att jämställdhet varit en 
profilfråga i svenskt bistånd i flera decennier. Den hade varit på den inter-
nationella dagordningen sedan kvinnokonferensen i Kairo 1974, och Sve-
rige hade tillhört de mest drivande länderna på detta område. Att målet 
infördes just 1995 kan tänkas ha haft samband med FN:s fjärde internatio-
nella kvinnokonferens i Beijing.

14 Utredningens huvudbetänkande hade titeln Sveriges samarbete med uländerna 
(SOU 1977:13). Dessutom lades betänkanden fram om u-landsinformation (SOU 
1977:73 och biståndets organisation (SOU 1978:61).
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Det bör dock påpekas att enskilda riksdagsmotioner redan från 1978 
hade föreslagit såväl ett miljömål som ett jämställdhetsmål. Ett exempel 
var en motion i vilken hemställdes att riksdagen uttalar sig för att jäm-
ställdhet införs som ett delmål för biståndspolitiken.15 Utrikesutskottet 
ansåg: ”Åtgärder för att förbättra kvinnornas situation och för att befräm-
ja jämställdhet mellan könen får anses vara en mycket väsentlig del av de 
sociala och ekonomiska utjämningssträvandena. Enligt utskottets mening 
finns därför knappast skäl att ställa upp jämställdhet som ett separat mål 
för biståndspolitiken.”16

Ett annat exempel var ytterligare en motion från två centerpartister vari 
hemställdes att riksdagen beslutar uttala att ekologisk balans förs in som 
ett femte mål för biståndspolitiken.17 Utrikesutskottet18 ansåg att ”ekolo-
gisk balans snarare är ett förhållande som skall bevaras, där den hotas av 
en utvecklingsprocess, eller återställas, om den redan rubbats eller fördär-
vats, än ett utvecklingsmål i sig. Ekologiska aspekter och miljöaspekter bör 
därför, i likhet med exempelvis sociala och sysselsättningshänsyn eller om-
sorg om eftersatta folkgruppers behov, ingå som självklara komponenter i 
varje biståndsprograms utformning och genomförande.”

Det angavs aldrig någon rangordning mellan de sex målen och över tid 
förändrades deras inbördes betydelse, samtidigt som deras koppling till det 
övergripande målet om fattigdomsminskning ibland kunde uppfattas som 
oklar, vilket innebar att styrningseffekten också blev diffus.

Politik för global utveckling
Propositionen Politik för global utveckling (PGU) från 2003 avsåg att återin-
föra fokus på det övergripande målet för utvecklingssamarbete. Fem av de 
sex tidigare målen på nivån under fattigdomsbekämpning kvarstod, men 
i form av vad som kallades ”huvuddrag”. I denna process försvann målet 
”ekonomiskt oberoende”, medan det tidigare demokratimålet delades upp 
i två – mänskliga rättigheter samt demokrati och god samhällsstyrning. 
Samtidigt lades till målformuleringen att särskilda ansträngningar skulle 
göras på två områden och att två perspektiv skulle prägla utvecklingssam-
arbetet: ”Utvecklingssamarbetet skall främja och präglas av respekt för de 

15 Mot. 1977/78:1904 av Sonja Fredegardh och Ulla Ekelund (C).
16 Bet. UU 1978/79:1 s. 37.
17 Mot. 1977/78:1911 av Gunnel Jonäng och Rolf Örjes (C).
18 Bet. UU 1978/79:1.
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mänskliga rättigheterna, demokrati och god samhällsstyrning, jämställd-
het mellan kvinnor och män, hållbart utnyttjande av naturresurserna och 
omsorg om miljön, ekonomisk tillväxt och social utveckling och trygghet. 
Särskilda ansträngningar skall göras för att stärka arbetet vad gäller kon-
flikthantering och globala gemensamma nyttigheter. Utvecklingssamarbe-
tet är en del av politiken för global utveckling och skall därför präglas av ett 
rättighetsperspektiv och av de fattigas perspektiv på utveckling.”

Dessutom anges att ”den svenska politiken bör bidra till uppfyllandet av 
FN:s millenniedeklaration och millennieutvecklingsmålen.” Förutom de 
två perspektiven införs alltså en rad internationellt fastställda mål, som 
den svenska PGU-politiken ”bör bidra till uppfyllandet av”. Som underlag 
för mål- och resultatstyrning måste detta sägas vara ett ambitiöst projekt.

Som redan påpekats har den borgerliga koalitionsregeringen sedan till-
trädet 2006 reformerat PGU, men utan att formellt ändra målen. Detta 
har skett framför allt i regeringsskrivelsen Sveriges politik för global 
utveckling,19 men också genom regeringsbeslut i andra former. Två viktiga 
områden har varit: (1) Koherenspolitiken har förstärkts och preciserats, vil-
ket bland annat inneburit att delar av biståndsanslaget i ökad utsträckning 
öronmärkts för åtgärder inom andra politikområden, till exempel miljö, 
klimat, globala hälsofrågor och flyktingpolitik. (2) Fokus i biståndet har 
ändrats med starkare betoning av privatsektordriven tillväxt, resultatstyr-
ning, ökad biståndseffektivitet och kamp mot korruption. Demokrati och 
respekt för mänskliga rättigheter har kommit att spela en större roll i över-
vägandena om biståndets fördelning. Frågor om inkomst- och resursför-
delning har i stort sett försvunnit från policydokumenten.

Tre av PGU-propositionens huvuddrag från 2003 återkommer också 
som tematiska prioriteringar i budgetpropositionens avsnitt om interna-
tionellt utvecklingssamarbete 2007/08, nämligen demokrati och mänsk-
liga rättigheter, främjande av jämställdhet samt miljö och klimat. Dessa 
områden förs således fram både som huvuddrag och tematisk prioritering.

Balansen mellan de olika biståndsmålen har förändrats
Inledningsvis gällde att utveckling i hög grad ansågs vara detsamma som 
ekonomisk tillväxt. Från omkring 1970 kom tillväxtens fördelning och det 
ekonomiska oberoendet mer i fokus.

19 Skr. 2007/09:89.
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I proposition 1977/78:135 liksom i den biståndspolitiska utredning som 
föregick den diskuterades att rangordna de olika delmålen – som vid denna 
tidpunkt var fyra. I båda fallen blev resultatet att någon prioritering mellan 
delmålen inte föreslogs. I propositionen motiverades detta beslut på följan-
de sätt: ”Något behov att, som en del remissinstanser föreslagit, rangordna 
de olika målen finns inte. De har alla sin betydelse, både självständigt och 
i förening med varandra. Någon konflikt mellan de olika målen uppkom-
mer normalt inte.”20 När motsvarande förslag framlades av den bistånds-
politiska utredningen var ett av skälen att det inte fanns någon möjlighet 
att skapa enighet mellan de politiska partierna i frågan.

Under 80-talet stod den makroekonomiska balansen och kraven på 
strukturanpassningsprogram i centrum i det internationella biståndstän-
kandet. Denna omsvängning påverkade det svenska biståndets inriktning 
kraftigt utan att detta formaliserades i måldokument. Därmed försvann för-
delningsfrågorna och tillväxtmålet fick åter större plats, samtidigt som mil-
jöfrågorna och begreppet hållbar utveckling fick ökat utrymme. I slutet av 
1980-talet och mitten av 1990-talet formaliserades detta genom att delmål 
för dessa områden infördes genom riksdagsbeslut. Efter Sovjetunionens fall 
och slutet på det kalla kriget förstärktes under 1990-talet internationellt och 
i Sverige inriktningen på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.

En kraftig förändring i ”biståndslandskapet” skedde efter kalla krigets 
slut, då en helt ny kategori samarbetsländer växte fram. De kalla des över-
gångsländer, eftersom biståndet i dessa tidigare sovjetrepubliker och län-
der på Balkan, framför allt från det sönderfallande Jugoslavien, i hög grad 
var inriktat på att stödja övergången från planekonomi till marknadseko-
nomi och från enpartisystem till ett parlamentariskt flerpartisystem. Där-
med fick biståndet till dessa länder en annan inriktning, men i princip 
skulle denna nya gren av biståndet ändå styras av det övergripande målet 
att minska fattigdomen. För länderna på Balkan, liksom de baltiska län-
derna var ytterligare ett syfte att underlätta ett framtida medlemskap i EU, 
vilket för många av dessa länder var ett attraktivt mål.

Fram till regeringsskiftet 2006 upprätthölls formellt att övergångslän-
dernas reformer skulle inordnas i ett fattigdomsperspektiv men några nya 
formella måldokument för utvecklingssamarbetet med dessa länder utar-
betades inte. I stället sköttes styrningen med hjälp av de årliga budgetpro-
positionerna och regeringens regleringsbrev till biståndsmyndigheterna. I 

20 Prop. 1977/78 s. 83.
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detta skede kunde biståndsmyndigheterna i landstrategier och andra pla-
neringsdokument bolla med de olika delmålen för att motivera de allra 
flesta insatser. På genomförandenivå uppstod diskussioner mellan Sida 
och UD om fattigdomsbekämpning skulle vara lika styrande i samarbetet 
med övergångsländerna som i de traditionella samarbetsländerna eller om 
andra motiv gällde.

2000-talets inträde innebar att det övergripande målet att minska fattig-
domen åter förstärktes, bland annat symboliserat med antagandet av FN:s 
millenniemål. Detta skedde i början med betoning på fördelningsfrågor, 
senare – framför allt efter regeringsskiftet 2006 – i allt större utsträckning 
med ekonomisk tillväxt, investeringar, utveckling av den privata sektorn 
och modernisering i centrum.

Därmed hade en cirkel slutits. Med en helt annan global ordning och där-
med följande perspektivförskjutning har utvecklingstänkandet rört sig 360 
grader. Det övergripande målet att bidra till fattigdomsminskning har under 
hela denna period legat fast. Under 50 år ansågs således samma övergripan-
de mål kunna uppnås med hjälp av ett ständigt skiftande kluster av delmål.

I tabellen görs ett försök att sammanfatta hur balansen mellan de sex del-
målen och andra faktorer på samma policynivå förändrats under perioden 
1962–2010.

Period Dokument Mål Högst prioriterade mål
1960-talet Prop. 1962:100 Ekon. tillväxt. Ekonomisk tillväxt. Implicit antogs 

att sådan minskade fattigdomen och 
förbättrade möjligheterna för utjämning 
och demokrati.

Ekon. o social 
utjämning.
Demokrati.

Prop. 1968:101 Ekon. oberoende.
1970-talet Prop. 1978:135 Kodifiering av 

målen ovan.
Utjämning och ekonomiskt oberoende.

1980-talet Prop. 1987/88:100 Omsorg om miljön. Makroekonomisk balans, struktur-
anpassning. Miljö.

1990-talet Prop. 1995/96:153 Jämställdhet. Demokrati, jämställdhet. 
Skuldlättnader.

2000-talet Prop. 2002/03:122 Fattigdomsminsk-
ning + huvuddrag 
och perspektiv.

FN:s milleniemål, demokrati, MR, 
tillväxt genom privatsektorutveckling, 
klimat.

Prioritering av biståndsmål, 1960–2010

Källa: Författarens egen bedömning.
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Kursändringar utan måländringar
Omfattande kursändringar i biståndspolitiken skedde mellan 1978 och 
2003 utan att målen ändrades, eller att målformuleringarna reviderades. 
De två delmål som tillkom under denna period återspeglade svenska prio-
riteringar sedan långt tillbaka, men kom inte att läggas fast förrän respek-
tive ämne blivit riktigt aktuellt också internationellt.

I efterhand kan man ställa frågan hur de omfattande omläggningarna av 
det svenska biståndets former och inriktning kunde ske utan att den poli-
tiska ledningen någon gång kände behov av att kodifiera de ändringar som 
genomförts också i form av reviderade mål. En trolig förklaring är att ingen 
prioritering mellan delmålen skedde, vare sig de var fyra, fem eller sex och 
att det ständigt ökande antalet policies, riktlinjer och strategier resulterade 
i en situation då i stort sett vilken aktivitet som helst kunde vara ett steg 
mot fattigdomsminskning.21

Dock yrkades det i flera motioner under denna period att parlamenta-
riska eller andra biståndsutredningar skulle tillsättas. I Centerpartimotio-
nen 1678 från år 1984, liksom i Moderaternas motion 1261 från samma år 
föreslogs att en parlamentarisk utredning skulle tillsättas för att se över 
det svenska biståndet. Motionerna avslogs med följande motivering: ”När 
utskottet förra året behandlade motsvarande yrkanden avslogs dessa, bl.a. 
med motiveringen att en fortlöpande anpassning av utvecklingssamarbe-
tet till nya behov kunde ske inom ramen för de mål och principer som fast-
ställts. Utskottet utesluter självfallet inte att det även framgent kan finnas 
behov av successiva förändringar av vår biståndspolitik men anser inte att 
det är erforderligt med en omfattande parlamentarisk utredning för att 
möta sådana behov.” Någon majoritet för detta kunde inte skapas förrän 
Globkom tillsattes i slutet av 1999.

Handlingsriktlinjer, inriktningsmål och informella mål
RRV:s revisionsrapport Analys av SIDA från 1974 försökte föra in ett antal 
riktlinjer som målelement tillsammans med de då existerande delmålen, 
men intressantare är att betrakta dem just som handlingsriktlinjer eller, 
som RRV också gör, restriktioner för att uppnå målen. Dessa riktlinjer gäll-
de: (1) biståndets länderinriktning, (2) biståndets sektorinriktning, (3) prin-
cipen om internationell samordning av biståndet, (4) principerna om bi-

21 Frühling 2001.
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ståndets utformning, (5) principen om resurstilldelning samt (6) principen 
om att biståndet underordnas mottagarlandets behov, planering och för-
valtning.

Sedan dess har en del av dessa principer döpts om eller utvecklats yt-
terligare. Internationella trender påverkade vilka sektorer som stod i fokus 
under olika perioder och i ökad utsträckning kom Världsbanken, bland 
annat med sin årliga World Development Report som instrument att starkt 
påverka dessa trender. FN:s Millenniemålsdeklaration med det särskilda 
Millenniemålsprojektet som följt upp deklarationen, har sedan år 2000 
haft ett betydande inflytande och skapat en form av parallella mål och in-
dikatorer också i de svenska policystyrande dokumenten.

Från mitten av 60-talet har regeringsdokument och riksdagsbeslut om 
länderinriktning i hög grad handlat om två saker. Dels att antalet långsik-
tiga samarbetsländer bör vara begränsat för att det svenska biståndet skall 
bli effektivare, dels att de fattigaste länderna ska prioriteras.

Principen om begränsning av antalet långsiktiga samarbetsländer kan 
i historiens backspegel karaktäriseras som ett rejält misslyckande. Den 
snabbt växande biståndsvolymen, beslutet att fördela biståndet så att om-
kring 70 procent användes för bilateralt bistånd, biståndets användning 
som ett utrikespolitiskt instrument (södra Afrika, Indokina, Centralameri-
ka), handels- och näringspolitiska intressen (skapandet av nya myndigheter 
på 70-talet för att lättare kunna använda bistånd också i medelinkomstlän-
der, med större kommersiell potential) samt förändringar i världsordning-
en (det kalla krigets slut och Sovjetunionens implodering som skapade en 
helt ny kategori samarbetsländer), gjorde emellertid att utvecklingen gick 
i motsatt riktning. Några år in på 2000-talet hade Sverige långsiktiga bi-
laterala eller regionala samarbetsavtal med mellan 60 och 70 länder och 
regioner och Sidas årsrapporter redovisade utbetalningar till omkring 120 
länder. Efter ett regeringsbeslut om s.k. fokusering av biståndet till färre 
länder år 2007 pågår utfasning av drygt 20. Parallellt med detta tillkom-
mer dock på grund av konflikter, politiska händelser och naturkatastrofer 
nya samarbetsländer.

Principen om prioritering av låginkomstländerna i det bilaterala bistån-
det fungerade fram till slutet av 70-talet, men har urholkats på grund av 
samma faktorer som resulterat i att antalet samarbetsländer ökat. Konflikt- 
och postkonfliktländer har erhållit en ökad del av det bilaterala biståndet. 
Många av dem tillhör samtidigt kategorin låginkomstländer.

Sektordiskussionen, dvs. vilka sektorer som skulle prioriteras i det svens-
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ka biståndet, var under de första decennierna intensiv och prioriteringar-
na förändrades över tiden, i huvudsak beroende på de internationella tren-
derna. Den har under senare år gradvis ersatts av tematiska prioriteringar 
i propositioner och regeringsskrivelser, bland annat därför att åtskilliga 
frågor berör fler samhällssektorer och därför inte kunde hanteras i en sek-
tormatris. Regeringsbeslut om att koncentrera samarbetet i varje enskilt 
land till färre sektorer, på motsvarande sätt som fokuseringsbeslutet när 
det gällde antalet samarbetsländer, togs 2009.

Principen om internationell samordning av biståndet har alltid funnits 
med, och många försök har gjorts att åstadkomma sådan på olika nivåer. 
Denna verksamhet var under lång tid föga framgångsrik. De flesta länder 
och organisationer pratade om hur viktigt det var att samordna biståndet, 
lämna det i former som underlättade för mottagaren etc. men ingen var 
beredd att släppa ifrån sig kontrollen. Först i slutet av 90-talet kom ett in-
ternationellt genombrott, som efter långvariga förhandlingar resulterade 
i Parisdeklarationen år 2005 om ökad biståndseffektivitet, med dess fem 
principer (se rutan i det följande) och uppföljningsmekanism. Vissa fram-
steg har sedan dess gjorts även om intresset från många av dem som skrev 
under deklarationen i praktiken är ljummet och det förtroende mellan par-
terna som krävs för framgång är högst skiftande.

Den borgerliga koalitionsregeringen övertog den socialdemokratiska re-
geringens starka stöd för principen om internationell samordning. Vid det 
senaste internationella högnivåmötet om biståndseffektivitet i Busan i Syd-
korea 2011 bekräftade deltagarna sina tidigare åtaganden från Paris, men 
i deklarationen från mötet fokuserades på nya områden, inklusive resul-
tatinriktning, ökad roll för den privata sektorn och andra frågor. En om-
definition av principen om samarbetsländernas inflytande över biståndets 
inriktning och utformning, något som vanligen brukar gå under beteck-
ningen ägarskap, ägde också rum. Frågor som ägarskap och åtagandet av 
givarna att använda mottagarnas egna budgetsystem och andra institutio-
ner i mottagarländerna kom i skymundan.



42 biståndspOlitiken

Parisdeklarationens gemensamma principer för att öka  
utvecklingssamarbetets effektivitet:
1. Ägarskap. Systematiskt stöd till inhemskt utarbetade av landet ägda pro-
gram för att uppnå utveckling.
2. Samstämmighet. Ökad användning av de nationella system som redan finns 
i respektive land för att kanalisera biståndsmedel, dvs. att följa samarbetslan-
dets strategier och system.
3. Harmonisering. Ökad samordning mellan givarna, dvs. gemensamma och 
förenklade procedurer och delad information.
4. Resultatorientering.
5. Ömsesidigt ansvarstagande.

Principen om biståndets resurstilldelning har i huvudsak gällt två frågor. 
Dels enprocentmålet, dels fördelningen mellan multilateralt och bilateralt 
bistånd.

Utan enprocentmålet hade sannolikt det svenska biståndet varit väsent-
ligt lägre i dag. Eftersom detta mål spelat en väsentlig roll genom hela bi-
ståndets historia behandlas det i ett separat avsnitt. Det spelade framför 
allt roll för att åstadkomma en snabb ökning fram till mitten av 70-talet. 
Dess för- och nackdelar har diskuterats i många sammanhang, men kriti-
kerna har aldrig fått tillräckligt gehör för att avskaffa det. Inte heller efter 
den borgerliga alliansregeringens tillträde 2006 har detta ändrats.

Fördelningen mellan multilateralt och bilateralt bistånd ändrades 
snabbt under biståndets snabba tillväxtperiod fram till mitten av 70-talet. 
Ursprungligen betraktades det som självklart att svenskt bistånd i huvud-
sak skulle slussas genom framför allt olika FN-organ. Det bilaterala bistån-
det skulle endast vara kompletterande. Diskussionen om för- och nackde-
larna med respektive multilateralt och bilateralt bistånd var intensiv.22 Den 
svenska andelen till de multilaterala organisationerna har sedan 70-talets 
mitt pendlat kring 30-procentsnivån, men dessutom har stora bidrag från 
det bilaterala biståndet, öronmärkta för specifika program, slussats via 
dessa organisationer, en trend som tycks ha ökat på senare år.

Sveriges medlemskap i EU 1995 innebar en förändring i och med att 7–8 
procent av det totala svenska biståndet sedan dess har slussats genom EU-
kommissionens biståndssystem. Ur svensk synvinkel kom EU-kommissio-
nen att fortsätta att vara en aktör i det internationella biståndet, men den 
blev också ett instrument för att förstärka svensk biståndspolitik, samtidigt 

22 Den mest omfattande svenska analysen av dessa frågor finns i SOU 1991:48 Bistånd 
genom internationella organisationer.
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som Sverige i vissa sammanhang anpassat sig till EU på biståndsområdet.
EU-kommissionens policydokument ligger ofta nära de svenska när det 

gäller mål och inriktning, men sättet att genomföra och följa upp skiljer sig 
åt, bland annat är kommissionens mer komplicerade och slutna. Verksam-
heten påverkas också negativt av att synen på biståndet skiljer sig åt mel-
lan medlemsländerna. Förenklat kan man tala om en nordlig och en sydlig 
flank, där den nordligas syn dominerar i policydokumenten och den syd-
liga i det faktiska biståndsarbetet. Sverige och andra länder i den nordliga 
gruppen arbetar för att göra EU-biståndet effektivare.

EU-kommissionen vill vara ett samordningsinstrument för alla EU:s 
medlemsländer. Ett uttalande om gemensam EU-policy för internationellt 
utvecklingssamarbete antogs 2005 i dokumentet The European Consensus 
on Development. Det finns också riktlinjer för harmonisering av EU:s ope-
rationella verksamhet. Svårigheterna är dock många. Bland annat har EU-
kommissionen begränsad kapacitet att åstadkomma sådan samordning 
och i de enskilda samarbetsländerna har ofta Världsbankens eller UNDP:s 
kontor haft denna roll. Däremot fungerar EU-kommissionens representa-
tionskontor i en ledande roll när det gäller gemensam dialog om viktiga 
policyfrågor mellan EU-länderna och partnerlandets regering. Det är ännu 
för tidigt att bedöma vad EU:s förändrade organisation som infördes 2009 
genom Lissabonfördraget, med en ”utrikesminister” som leder den mycket 
stora avdelningen European External Action Service (EEAS) får för konse-
kvenser för dess biståndspolitik.

Principen om att det svenska biståndet ska underordnas mottagarlan
dets behov, planering och förvaltning, eller med dagens terminologi samar-
betslandets ”ägande” av biståndet, är en av de grundläggande principerna i 
Parisdeklarationen. Sverige var under 1970-talet en av pionjärerna för detta 
tänkande under mottot ”bistånd på mottagarens villkor”23 med inspiration 
bland annat från en FN-studie om s.k. landprogrammering.24

Denna trend vände med 80-talets av nyliberalt tänkande påverkade 
genom krav på strukturanpassning, där biståndsgivarna, ledda av Världs-
banken och IMF, ställde omfattande makroekonomiska villkor för fort-
satt eller ökat bistånd. Därmed försvann idén om bistånd på mottagarens 
villkor från scenen. Under 90-talet tillkom också vad som kallades poli-
tisk konditionalitet, det vill säga att biståndsgivarna ställde villkor gällande 
mottagarlandets politiska system, genomförande av åtgärder för att stär-

23 Lennart Wohlgemuth (red.) 1976 Bistånd på mottagarens villkor – filosofi och teknik. 
24 UN 1969 A Study of the Capacity of the United Nations Development System. 
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ka demokratiska institutioner och respekt för politiska och individuella 
mänskliga rättigheter.

Från millennieskiftet återkom biståndsgivarnas intresse för att bistånds-
stödd verksamhet skulle ”ägas” av mottagaren, samtidigt med allt starka-
re fokus på biståndets effektivitet, som kodifierades i Parisdeklarationen 
2005. Det var framför allt ett antal medelstora och små givare som på all-
var försökte genomföra dess principer medan vissa av de största bistånds-
givarna, inklusive USA och Japan, varit väsentligt mindre intresserade av 
eller på grund av sin egen lagstiftning förbjudna att genomföra en del av 
deklarationens åtaganden t.ex. att låta en ökande andel av biståndet slussas 
genom mottagarlandets budgetsystem.

Enprocentmålet
År 1968 infördes ett mål för biståndsanslagets storlek, nämligen att det 
från och med 1975 skulle motsvara en procent av beräknad BNI för det ak-
tuella budgetåret.25

I proposition 1962:100 ingick ett relativt långt avsnitt om biståndets 
volym. Det tar sin utgångspunkt i det dåvarande Statsutskottets utlåtande 
1961 att dela en FN-resolutions uttalade förhoppning om en 1-procentig bi-
ståndsnivå och finner det naturligt att Sverige verkar för dess infriande. Ut-
talanden av motsvarande innebörd hade antagits av fackliga och politiska 
organisationer såväl i Sverige som i skilda internationella sammanhang.

När det gäller biståndets ökningstakt angavs att tiden var inne för en 
svensk medverkan i den internationella biståndsgivningen av väsentligt 
större omfattning än dittills. Enligt propositionen kunde dock vägande skäl 
anföras mot att ge en fortsatt ökning av biståndet karaktären av en auto-
matisk utgiftsökning. Biståndet måste årligen avvägas med hänsyn till det 
samhällsekonomiska läget och särskilt bytesbalansens utveckling. Likväl 
förordade propositionen att ”strävandena inriktas på att successivt öka den 
svenska biståndsgivningen så att den uppnår en nivå som motsvarar 1 pro-
cent av bruttonationalprodukten”.

I proposition 1968:101 fastläggs budgetåret 1974/75 som den tidpunkt när 
enprocentmålet skall vara uppnått. I propositionen konstaterades att för att 
uppnå detta mål krävdes en anslagsökning på i genomsnitt 25 procent om 
året. Målet uppnåddes budgetåret 1975/76. Det fanns också en allmänt hål-

25 1968 års beslut gällde 1 % av BNP. Detta ändrades senare till BNI för att anpassa det 
svenska biståndsmålet till det internationella.
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len öppning för att biståndsanslaget senare skulle kunna öka ytterligare.
Proposition 1977/78:135 beklagade att industriländerna inte kommit 

längre i riktning mot det internationellt överenskomna målet 0,7 procent 
av BNI i utbetalt bistånd.26 I den konstaterades att Sverige var det första 
OECD-land som nådde detta mål och att enprocentplanen hade varit av 
avgörande betydelse därvidlag samt att en fortsatt ökning av det svenska 
biståndet var angelägen. Förutom att bekräfta enprocentmålet öppnade 
regeringen Fälldin i 1978 års proposition sålunda den dörr som ställts på 
glänt 1968 om att öka biståndsanslaget över enprocentsnivån. Socialdemo-
kraterna, som befann sig i oppositionsställning, motionerade också om att 
enprocentsnivån borde uppfattas som en miniminivå för anslaget. I enskil-
da riksdagsmotioner föreslogs under denna period vid några tillfällen att 
Sverige skulle sträva mot två procent.27

Utrikesutskottet konstaterade mot denna bakgrund att en betydande 
samstämmighet förelåg att betrakta enprocentmålet som ett etappmål och 
miniminivå för biståndsanslagen, samt att en strävan borde vara att bistån-
det skall utgöra en växande del av vår samlade produktion.28

1978 års proposition var den mest expansiva när det gäller biståndets 
volym. 25 år senare handlade diskussionen snarare om man skulle hålla 
fast vid en procent eller inte. Den ekonomiska krisen i Sverige i början av 
1990-talet ledde till att den socialdemokratiska regeringen under ett antal 
år minskade biståndsanslaget till som lägst 0,7 procent 1999, varefter en 
gradvis återhämtning påbörjades.

När PGU-propositionen lades fram 2003 var det dock fortfarande en bit 
kvar till den gamla nivån. Volymmålet för biståndet formulerades vid detta 
tillfälle på följande sätt: ”Målsättningen att en procent av Sveriges BNI av-
sätts för internationellt utvecklingssamarbete ligger fast.” Denna formu-
lering var svagare i propositionen än i Globkoms betänkande. Där angavs 
att biståndet borde nå en procent av BNI senast 2005 och att Sverige till-

26 Det internationella 0,7-procentmålet gäller faktiskt utbetalat belopp, som således 
bara kan konstateras i efterhand. Det lanserades första gången 1970 då det ingick i 
den av FN:s generalförsamling antagna internationella utvecklingsstrategin för 1970-
talet och kom sedan att användas av OECD:s Utvecklingskommitté (DAC) i dess 
jämförelser av medlemsländernas bistånd. Det svenska enprocentmålet gäller i bud-
geten anslagna medel för utvecklingssamarbete i förhållanden till beräknad BNI för 
det kommandet budgetåret. 

27 Ett exempel var motion 1976/77:1052 av Bonnie Bernström (FP) att riksdagen skulle 
uttala att det svenska u-landsbiståndet borde öka i sådan takt att det uppnår två pro-
cent senast i och med budgetåret 1984/85.

28 UU 1978/79:1 s. 39.
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sammans med andra likasinnade länder skulle ta initiativ till nya former 
för kraftigt utökade resursöverföringar till utvecklingsländerna. Utrikesut-
skottets betänkande 2002/03:UU2 konstaterade dock att regeringens am-
bition var att biståndet ska uppgå till en procent av BNI och att en höjning 
av biståndet till denna nivå borde genomföras under mandatperioden, dvs. 
till år 2006, vilket också skedde.

Motiv för det svenska biståndet

Solidaritetsmotivet har alltid stått i centrum för det svenska biståndet, men 
också utrikespolitiska, säkerhetspolitiska och kommersiella motiv diskute-
rades redan i prop. 1962:100. Huvudformuleringen i denna proposition är 
ofta citerad:

… den växande känslan av solidaritet och ansvar över gränserna är ett ut-
tryck för fördjupad insikt om att fred, frihet och välstånd inte är exklusivt 
nationella angelägenheter utan något mer universellt och odelbart. De ide-
ella motiven för biståndsgivningen är alltså samtidigt i hög grad realistiska. 
Det svenska utvecklingsbiståndet kräver inte någon annan motivering än de 
här anförda.

I propositionen angavs dock att även andra motiv för utvecklingssamar-
bete kan åberopas, bland annat utrikespolitiska, kommersiella och han-
delspolitiska. Den noterar också att ”en betydande del av det bistånd som 
lämnats av olika länder får ses mot bakgrund av det kalla kriget”. Att det 
svenska biståndet också använts som instrument för både utrikespolitik 
och handelspolitik finns det exempel på, även om detta inte gjordes expli-
cit i samband med att beslut togs om biståndet ifråga.

Förutom solidaritetsmotivet fanns även ett säkerhetsmotiv med på ett 
tidigt stadium.29 Grundtanken bakom detta var att stora klyftor mellan 
rika och fattiga länder bidrar till att skapa konflikter. Till säkerhetsmotivet 
kan i dag också kopplas ett migrationspolitiskt, som till exempel resulterar 
i att med bistånd stödja åtgärder för att hindra afrikaner att lämna konti-
nenten eller att bygga upp verksamheter i deras hemländer med förhopp-
ningen att de stannar där. Motsvarande motiv finns bakom en del av bi-

29 Prop. 1962:100.
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ståndet till Östeuropa och de forna sovjetiska delrepublikerna i det svenska 
närområdet.

Sedan millennieskiftet har behovet att skapa globala allmänna nyttighe-
ter fått ökad betydelse, till exempel när det gäller klimat, miljö, finansiell 
stabilitet, konflikthantering och fredsbevarande. I och med att de globa-
la konsekvenserna av exempelvis miljöförstörelse och smittsamma sjuk-
domar blir allt tydligare blir det svårare att upprätthålla skillnaden mel-
lan ”deras” och ”våra” problem. Därför talas det i dag ofta om ett ”upplyst 
egenintresse” som motiv till biståndet. Det baseras på att mänskligheten 
har gemensamma problem som måste lösas i samarbete och där biståndet 
kan spela en roll för att stödja skapandet av de globala allmänna nyttighe-
ter som krävs.

I detta sammanhang förstärks betydelsen av koherens mellan utrikes-
politikens olika delar, liksom biståndets roll inom ramen för en samman-
hållen utrikespolitik. Detta betyder i sin tur att biståndets tidigare relati-
va autonomi försvagas i relation till företrädare för andra politikområden.

Diskussionen kring det upplysta egenintresset som biståndsmotiv har 
dock fram till och med 2010 endast i begränsad utsträckning förts explicit. 
Dock var PGU-skrivelsen 2008 utan att använda uttrycket tydligt inriktad 
på att bygga upp globala allmänna nyttigheter för att hantera gränsöver-
skridande frågor, vilket i hög grad kan sägas också vara ett svenskt egenin-
tresse. Intressant nog föreslog den parlamentariska utredningen Globkom i 
sitt betänkande (s. 57–61) att det svenska grundläggande motivet för PGU-
politiken skulle vara dubbelt – solidaritet och upplyst egenintresse i form 
av internationella regelverk för att möta globala problem.30 Den dåvarande 
socialdemokratiska regeringen tog dock inte med detta förslag i sin propo-
sition 2003. PGU-skrivelsen 2008 kan därför på denna punkt sägas genom-
föra Globkoms förslag, fast med fem års eftersläpning.

30 SOU 2001:96 s. 58. ”…vi har ett nationellt upplyst egenintresse av att bidra till en rätt-
vis värld. Dessa skäl förtar inte styrkan i det första motivet – viljan att oegennyttigt 
och solidariskt bidra till en rättvisare värld. Motiven att agera är således två, solida-
riteten och det upplysta egenintresset.”
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Faktorer utanför mål och handlingsriktlinjer  
som påverkat biståndet

En slutsats som skulle kunna dras är att målformuleringarna i prop. 
1962:100 var synnerligen framsynta, eftersom de kunnat användas under 
50 år. Mot bakgrund av de mycket omfattande förändringarna av bistån-
dets inriktning och utformning sedan dess skulle en alternativ slutsats vara 
att det övergripande målet för biståndet inte haft någon väsentlig styrande 
effekt, utan att styrinstrumenten befunnit sig på lägre nivåer i målhierar-
kin. Där kan tydliga kopplingar ses mellan policyförändringar och inter-
nationella biståndstrender, trender i utvecklingsforskningen och föränd-
ringar i svenska samhället.

Förändringar i det internationella utvecklingstänkandet har påver-
kat biståndet och dess mål, dels direkt via forskningsresultat, dels indirekt 
genom att de rika ländernas egen politik påverkats.

Inledningsvis dominerade neoklassisk nationalekonomisk teori – till-
växt, investeringar och modernisering. Detta återspeglas i prop. 1962:100.

Från slutet av 60-talet ökade inflytandet för strukturalister och bero-
endeskolans olika grenar, vilket delvis återspeglas i prop. 1968:101. Externa 
strukturella faktorer sågs då som avgörande för underutvecklingen. Fokus 
låg på global och nationell fördelningspolitik. 80-talet innebar ett genom-
brott för nyliberalismen både på universiteten och i OECD-ländernas eko-
nomiska politik. Den särskilda utvecklingsekonomiska grenen så gott som 
försvann. De interna faktorerna, och därmed den nationella ekonomiska 
politiken blev viktigare för att förklara fattigdomen än de externa struk-
turella.

Efter det kalla kriget utropades ”historiens slut” och kapitalismens defi-
nitiva seger av några opinionsbildare.31 Att bidra till parlamentarisk demo-
krati inom ramen för ett flerpartisystem blev ett av biståndsgivarnas vikti-
gaste mål. Till de tidigare makroekonomiska villkoren lades villkor rörande 
det politiska systemet och respekt för individuella och politiska mänskliga 
rättigheter. Under 90-talet växte också den institutionella ekonomin fram.

De skuldkriser som många fattiga länder drabbades av från en bit in 
på 80-talet började inte åtgärdas på allvar förrän kring millennieskiftet. I 

31 Fukuyama, F. 1992 The End of History and the Last Man.



bertil Odén 49

detta sammanhang återkom diskussionen om hur fattigdomen effektivast 
bekämpades, nu med tillgång till ett mer omfattande empiriskt underlag. 
De senaste åren har ekonomisk tillväxt som förutsättning för fattigdoms-
bekämpning åter kommit i fokus och därmed intresset för hur tillväxt ska-
pas, denna gång i första hand via utveckling av den privata sektorn. Ett 
annat forskningsspår har gällt hur biståndets effektivitet ska mätas och 
förbättras.

Det sökande efter patentförklaringar till hur utveckling skapas som bit-
vis präglat utvecklingsforskningen fortsatte, men parallellt har det vuxit 
fram en insikt om att sådana inte finns utan att utvecklingssambanden är 
komplexa. Samtidigt har mycket av utvecklingsforskningen och inte minst 
den forskning som ägnats biståndet i ökad grad flyttat ut från universiteten 
och in i tankesmedjor och fristående forskningsinstitut, ofta med tydliga 
värdepremisser och ideologiska utgångspunkter.

Trender i ”det internationella biståndssamfundet” har i hög grad påver-
kat de svenska politiska målen. Dessa internationella trender påverkade det 
svenska biståndet också innan de hunnit registreras i de svenska måldoku-
menten. Den kraftiga förändringen under 80-talet är ett tydligt exempel. I 
andra fall har internationella trender påverkat den svenska biståndspoliti-
kens målbild, genom att införa ett eller flera informella mål. PGU-proposi-
tionen år 2003 angav att ”den svenska politiken bör bidra till uppfyllandet 
av FN:s millenniedeklaration och millennieutvecklingsmålen”, något som 
därefter underströks i flera budgetpropositioner. Parisdeklarationens prin-
ciper om ökad biståndseffektivitet anammades av Sverige och påverkade 
politiken för hur utformningen av det svenska biståndet skulle komma att 
utformas under de närmaste åren efter 2005.

Från slutet av 70-talet och till slutet av 90-talet har Världsbanken och 
IMF haft stort inflytande på vad som ska stå högt på det internationella 
biståndets dagordning. Efter en viss försvagning från millennieskiftet har 
deras position åter förstärkts efter den globala finanskrisen 2008–09. Vissa 
av FN:s megakonferenser om olika ämnesområden har också påverkat bi-
ståndets internationella dagordning och påverkat tänkandet, bland andra 
miljökonferenserna i Stockholm 1972 och Rio de Janeiro tjugo år senare, 
livsmedelskonferensen i Rom 1974, det sociala toppmötet i Köpenhamn 
1995 och kvinnokonferensen i Peking samma år.

Ju längre 2000-talet framskred desto starkare syntes de förändringar i 
världsordningen som uppstod på grund av globaliseringen, de stora med-
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elinkomstländernas snabbt växande ekonomier, särskilt Kina och Indien. 
Detta påverkade också den globala maktbalansen och kraven på att det 
skulle få genomslag också när det gäller inflytande i internationella orga-
nisationer som Världsbanken och IMF blev starkare. Vissa förändringar 
har också genomförts, men väsentligt större sådana kommer att krävas i 
framtiden. Perioden av finansiella och ekonomiska kriser i USA och Euro-
pa från 2008 och effekterna av finanskapitalets avreglering har ytterligare 
förstärkt denna trend. G20-gruppens bildande och ökade inflytande var en 
av symbolerna för den förändrade maktbalansen.

Globala utmaningar i form av bland annat klimatförändringar, miljö-
problem och smittsamma sjukdomar skapade ökat behov av ett effektivare 
internationellt samarbete för att effektivare möta dessa problem som berör 
alla länder och bristen på instrument för dessa uppgifter framstår allt tyd-
ligare. Att möta effekterna av de globala utmaningarna har de senaste åren 
kommit att bli en växande del av biståndet, också i Sverige. Öronmärkning-
en av stora belopp för sådana ändamål har ökat, en trend som sannolikt 
kommer att fortsätta, och minska utrymmet för ”traditionellt” långsiktigt 
bilateralt samarbete.

Biståndspolitiken som ett medel i utrikespolitiken
Som påpekades redan i prop. 1962:100 är biståndet en del av utrikespoliti-
ken. För stormakterna användes den särskilt under kalla kriget för att be-
löna eller bestraffa den politiska ledningen i tredje världen. Kriget mot ter-
ror resulterade i att biståndet åter blev ett instrument i säkerhetspolitiken. 
Denna typ av realpolitisk belöning/bestraffning har i mindre omfattning 
varit del av det svenska biståndet. I jämförelse med många andra västlän-
der har det svenska biståndet varit relativt frikopplat från utrikespolitiken.

Kopplingen mellan bistånd och utrikespolitik, då i form av försiktighet, 
fanns dock redan under utrikesminister Undén, som starkt betonande att 
Sveriges alliansfrihet innebar ett åliggande att undvika inblandning i andra 
länders angelägenheter. ”Undénlinjen” ersattes senare av en ”Palmelinje” 
där Sveriges alliansfrihet ansågs förenlig med möjlighet till starkare stöd 
för krav från tredje världen och direkt humanitärt bistånd till befrielserö-
relser. Sverige var ett av de få västländer som gav sådant. Palmes tolkning 
av alliansfriheten resulterade också i att Sverige gick längre än de flesta 
OECD-länder i att stödja många av kraven i en Ny ekonomisk världsord
ning under debatterna i FN:s generalförsamling 1974 och 1975. Ytterligare 



bertil Odén 51

ett exempel var den svenska Vietnampolitiken, i vilken biståndet var ett 
väsentligt instrument.

På senare tid utgör biståndssatsningen på övergångsländerna efter Sov-
jetunionens fall och kalla krigets slut och det omfattande biståndet till Af-
ghanistan och Irak exempel.

Efter regeringsskiftet 2006 slog biståndsminister Gunilla Carlsson i ett 
linjetal i maj 2007 fast att Sveriges ”utvecklingspolitik är en aktiv utveck-
lingspolitik, fullt integrerad i den svenska utrikespolitiken”. Kopplingarna 
mellan bland andra säkerhetspolitik, migration och utvecklingspolitik har 
sedan dess förstärkts inom den svenska politiken för global utveckling, 
liksom en starkare betoning av EU:s roll och försök att skapa en tydligare 
svensk profil gentemot olika internationella organisationer som stöds med 
svenskt bistånd.

Biståndet i partipolitiken
Tidigt fanns ett starkt intresse i de flesta partier att hålla biståndspolitiken 
”ovanför” partigränserna på samma sätt som länge gällde för utrikes- och 
försvarspolitiken. När den parlamentariska utredningen om den svenska 
biståndspolitiken påbörjade sitt arbete 1973 var ordförandens ambition att 
lägga fram ett enigt betänkande. Det visade sig att detta inte var möjligt 
och när utredningen, med en annan ordförande efter regeringsskiftet 1976, 
lade fram sitt betänkande 1977 var antalet reservationer och särskilda ytt-
randen betydande.

Man kan dock säga att med undantag av Högerpartiet sedermera Mode-
rata samlingspartiet har det i riksdagen funnits en grundläggande enighet 
om huvuddragen i den svenska biståndspolitiken fram till omkring 2005. 
Ett symptom på detta var att den borgerliga regeringsperioden 1976–82 
inte innebar några ändringar av betydelse. Den andra borgerliga perioden 
1991–94 inföll omedelbart efter Sovjetunionens upplösning och det kalla 
krigets slut, vilket bland annat innebar ökad inriktning på demokratifrågor 
och frågor om mänskliga rättigheter, samtidigt som en rad nya samarbets-
länder uppstod i östra Europa och Centralasien. I Sverige följde regeringen 
denna trend, liksom den socialdemokratiska regering som efterträdde den.

Propositionen om en politik för global utveckling antogs av riksdagen 
2003 och innebar ett nytt politiskt ramverk för biståndet.32 Sedan reger-

32 Prop. 2002/03:122 Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling.
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ingsskiftet hösten 2006 har en rad policydokument antagits av regeringen 
och ett antal skrivelser som inneburit reformer har presenterats för riksda-
gen. Detta innebär att den period med borgerlig koalitionsregering som in-
leddes 2006 har resulterat i omfattande reformer av den svenska bistånds-
politiken, men utan att de mål, huvuddrag och perspektiv som 2003 lades 
fast i PGU-propositionen formellt har ändrats. I stället har budgetpropo-
sitioner och policystyrande regeringsdokument fastlagt nya policies och 
riktlinjer.

Periodvis har det funnits frågor inom biståndet där alla partier lagt fram 
motioner med förslag om ändringar. Så länge riksdagen hade möjligheter 
att bestämma storleken av de finansiella ramarna för enskilda samarbets-
länder (”huvudmottagarländerna”) blev det en biståndspolitisk symbolfrå-
ga och föremål för intensiv debatt, där argumenten handlade om vilken 
slags politik som var effektivast för att bekämpa fattigdomen. 1970 innehöll 
statsutskottets betänkande bland annat följande:

Utskottet är medvetet om att såväl ländervalet som utformning av enskilda 
biståndsinsatser har betydelse för möjligheterna att förverkliga de uppställ-
da målen för svensk biståndspolitik och att erhålla största möjliga effekt av 
de enskilda insatserna. … Utskottet utgår ifrån att den svenska biståndspo-
litikens målsättningar är möjliga att uppnå i länder med olika politiska och 
ekonomiska system.

Den svenska opinionen om biståndet har visserligen varierat, men de halv-
årsvisa opinionsundersökningar som Sida genomfört under många år visar 
att stödet i stort utsträckning varit positivt. I några fall – framför allt stödet 
till befrielserörelserna i södra Afrika och till Nordvietnam – kan nog på-
stås att den allmänna opinionen, ledd av starka solidaritetsrörelser, drivit 
regeringen framför sig. De senaste åren har opinionsklimatet för bistånd 
försämrats och företrädare för systemkritik har för första gången fått ge-
nomslag i biståndsdebatten, dvs. kritik som går ut på att biståndet som så-
dant har negativ effekt på utvecklingen.

Sedan regeringsskiftet 2006 har Moderaternas inflytande över bistånds-
politiken ökat, medan de mindre allianspartierna, inklusive de tidigare 
starkt biståndspositiva Kristdemokraterna och Folkpartiet förefallit bli allt 
mindre engagerade. Den socialdemokratiska oppositionen har på bistånds-
området varit svag. En genomgång av moderata motionsyrkanden året före 
den borgerliga alliansregeringens tillträde 2006 visar att flera av de mode-
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rata förslagen genomförts.33 På en viktig punkt har Moderaterna dock inte 
drivit igenom sin ståndpunkt under mandatperioden 2006–10, 34 nämli-
gen när det gäller att avskaffa enprocentmålet. Biståndets attraktion som 
politikområde förefaller ha minskat.

Påverkan från det civila samhället
Det tidiga svenska biståndet växte bokstavligen fram ur folkrörelserna. Det 
är därför inte så märkligt att dessa under lång tid haft ett väsentligt in-
flytande när det gällde biståndets inriktning och utformning. Under den 
blygsamma starten för svenskt bistånd på 50-talet hanterades det, som 
nämndes tidigare om biståndshistoriken, av en kommitté som bestod av 
representanter för 44 olika organisationer och folkrörelser. I såväl NIB:s 
som SIDA:s styrelser har representanter för sådana organisationer och 
folkrörelser ingått. Efter de omorganisationer av Sida som ägt rum under 
senare år består dess styrelse av personer utvalda i sin personliga kapacitet, 
vilket innebär att inga representanter för vare sig enskilda organisationer 
eller politiska partier ingår.

Över åren har de enskilda organisationerna påverkat den svenska bi-
ståndspolitiken i flera sammanhang. På 60-talet drev flera organisationer 
kampanjer för att Sverige skulle anta enprocentmålet för bistånd. Biståndet 
till kampen mot apartheid och stödet till befrielserörelserna i södra Afri-
ka påverkades av solidaritetsrörelserna, som också hade bra kontakt med 

33 Några exempel: Mot. 2005/06:U377 av Gunilla Carlsson i Tyresö m.fl. (M): ”Bistån-
det bör i större utsträckning inriktas på att bekämpa fattigdomen i världen. För det 
krävs en tydligare koppling mellan demokrati, säkerhet och ekonomisk tillväxt. Sve-
rige måste mer öppet våga stödja reformorienterade krafter i utvecklingsländer. Sve-
rige bör även mer aktivt stödja insatser för fred och stabilitet i världen. Sverige bör 
tydligare stödja utvecklingsinsatser som syftar till att motverka internationell ter-
rorism, såsom att använda biståndsmedel till att förstöra vapenlager av lätta vapen, 
men också biologiska och kemiska vapenlager. Kampen mot fattigdom och epide-
mier som hiv/aids måste fortsätta med fullkraft. Sverige måste också verka för en 
bättre samordning av det multilaterala biståndet.”

  Motion 2005/06:U375 av Gunilla Carlsson i Tyresö m.fl. (M): ”Vi menar att merpar-
ten av kostnaderna i anslaget Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet är i över-
ensstämmelse med OECD/DAC:s definition om bistånd och därmed kan avräknas 
från biståndsramen.”

34 Till exempel i Motion 2005/06:U377 av Gunilla Carlsson i Tyresö m.fl. (M): ”Det sker 
en kraftig ökning av biståndsanslagen de närmaste åren. Mellan 2002 och 2008 ökar 
anslagen från 14 till 28 miljarder kronor. En fördubbling av biståndsanslagen är inte 
motiverad.”
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och intressant information om vad som pågick i de berörda länderna. Den 
svenska Vietnampolitiken påverkades också av folkrörelser, liksom politi-
ken och biståndet till Latinamerika.

Ett annat exempel var den starka kritiken under 1980-talet mot struk-
turanpassningsprogrammens effekter i form av nedskärningar av utbild-
ning och sjukvård i de drabbade länderna. På detta område såg de enskilda 
organisationerna problemen långt före de statliga biståndsmyndigheterna 
och regeringarna i de biståndsgivande länderna, som var kraftigt influera-
de av tänkandet i IMF och Världsbanken.

En intensiv kampanj bland enskilda organisationer i Sverige och inter-
nationellt drev på beslutet att acceptera att de skuldlättnadsöverenskom-
melser som ingicks med fattiga och hårt skuldsatta länder måste innehålla 
reella avskrivningar och inte bara förvandla räntor till kapital och skjuta 
på återbetalningarna.

Svenska frivilligorganisationer har i allt större utsträckning samarbetat 
i form av nätverk med motsvarande organisationer i både Syd och Nord 
också när det gäller att skapa opinion i olika frågor. Detta har inneburit att 
de kan använda mer och mer kvalificerat utrednings- och forskningsma-
terial och åstadkomma starkare opinionseffekter.

Den borgerliga alliansregeringen har de senaste åren begränsat de 
svenska organisationernas möjligheter till information och opinionsbild-
ning genom att skära ner det statliga anslaget för information om utveck-
lingsfrågor och lägga restriktioner på organisationerna när det gäller att 
använda statliga medel för opinionsbildning.

Sida:s ställning i förhållande till UD
Medan svenskt bistånd och därmed biståndspolitiken vid några tillfällen 
fungerat som instrument i utrikespolitiken intog den annars en i jämfö-
relse med många andra länder mer autonom position i förhållande till ut-
rikes-, handels- och näringspolitiken. Delvis berodde detta på det traditio-
nella svenska systemet med självständiga myndigheter som sorterar under 
sina respektive departement, men delvis också på andra faktorer.

SIDA:s självständighet gentemot UD är en viktig faktor. När den svens-
ka biståndspolitiken växte fram under 60-talet skedde detta inte som i 
många andra västländer genom att en ny avdelning öppnades på Utrikes-
departementet eller under dess direkta inflytande. I stället skapades en ny 
myndighet, NIB, som efter tre år 1965 ersattes av SIDA. Myndigheten SIDA 
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hade särskild under de första åren en väsentlig självständighet och hade 
också kommit ”att i viss utsträckning tilldelas uppgifter av departemental 
art”.35 Det politiska ansvaret i Regeringskansliet var under dessa inledan-
de år splittrat mellan flera olika departement (UD, Finansdepartementet, 
Handelsdepartementet, Jordbruksdepartementet och Socialdepartemen-
tet). SIDA:s styrelse var från start och under lång tid framöver en s.k. lek-
mannastyrelse där representanter för politiska partier, folkrörelser och nä-
ringsliv ingick. SIDA:s förste generaldirektör Ernst Michanek hade goda 
politiska kontakter och beskrevs ofta som en person med mycket starka 
åsikter om hur bistånd skulle bedrivas, vilket gjorde att han kunde förstär-
ka SIDA:s självständighet gentemot UD.

Först 1970 samlades det departementala ansvaret för frågor rörande in-
ternationellt utvecklingssamarbete i en ny avdelning inom UD. Ändringen 
syftade till att skapa en sammanhållen departementsorganisation under 
enhetlig ledning. Rollfördelningen mellan departement och myndighet av-
sågs bli ”principiellt densamma som tidigare”. Dock skulle ”arbetsuppgif-
terna av departemental natur”36 som fram till dess tilldelats SIDA överfö-
ras till den nya avdelningen på UD. Denna överföring kom dock i praktiken 
att ta lång tid.

Biståndets relativa autonomi som politikområde bidrog också till att ut-
rymmet för SIDA som idébärare inom biståndspolitiken länge var väsent-
ligt, ehuru gradvis minskande. Ersättandet av lekmannastyrelsen med s.k. 
enrådsmyndighet med insynsråd för många myndigheter bland dem Sida, 
omkring år 2000 bidrog också till en försvagning av Sida:s självständighet 
gentemot Regeringskansliet. Om inte förr så efter den borgerliga allians-
regeringens tillträde år 2006 kan Sida betraktas som en ”vanlig” exekutiv 
myndighet, även efter det att man åter fick en styrelse år 2011.

De senaste årens reformer av den svenska biståndspolitiken har innebu-
rit en tydligare resultatrapportering till riksdagen och att regeringen an-
tagit normativa policy- och strategidokument. Detta ska ses i kontrast till 
Sidas tidigare rätt omfattande produktion av egna policies och normerande 
styrinstrument. Den mycket omfattande ”skogen” av policydokument kri-
tiserades i OECD/DAC:s Peer review 2005. I motsvarande översyn 200937 
konstaterades att ”överflödet av sektor- och temainriktade policies och 
riktlinjer fotsätter att utgöra en svaghet i det nuvarande systemet”. Över-

35 Prop. 1970:44 enligt SOU 1978:61.
36 Ibid.
37 OECD Development Assistance Committee 2009 Peer Review Sweden s. 31.



56 biståndspOlitiken

synen uppmuntrade därför Sverige att ”fortsätta att rationalisera den kom-
plicerade policy hierarkin” och att ”försäkra sig om att Sida:s riktlinjer inte 
fungerar som additionella policydokument”. Vid den halvtidsöversyn av 
DAC:s rapport från 2009 som genomfördes på sommaren 2011 konstatera-
des att regeringen hade gjort väsentliga framsteg på detta område.

Styrningen av Sida – och tidigare SIDA – har också ökat genom den 
starkare integreringen av Sida i de ambassader som hanterar bistånd och 
Sidas mer undanskymda roll vid framtagandet av strategier för samarbets-
länderna. Den kraftiga minskning av Sida:s personal som beslutades 2010 
har förstärkt denna trend och förmodligen avskaffat eventuella rester av 
”extra” autonomi för biståndsmyndigheten. När regeringen gav Sida en ny 
instruktion 2010 fokuserades verkets roll som genomförare av biståndet.

Vissa av de reformförslag som nu genomdrivits fanns på den utveck-
lingspolitiska dagordningen före det politiska maktskiftet 2006. Det gäl-
ler exempelvis ökad redovisning av uppnådda resultat, koherens mellan de 
olika politikområdena, fokuseringen av det långsiktiga biståndet till färre 
länder och till färre sektorer i varje land, den ökade betoningen av demo-
krati, mänskliga rättigheter och jämställdhetsfrågor. Reformer på dessa 
områden hade dock inte alls eller endast delvis genomförts. En orsak till 
detta kunde ha varit att förändringarna uppfattades som ett för stort brott 
med den svenska biståndstradition Socialdemokraterna varit med om att 
skapa. Några sådana hinder finns inte inom det moderata biståndstänkan-
det. Något tillspetsat kan man således säga att socialdemokraterna bidrog 
med en del av grunden till det som Moderaterna genomfört.38

Målstyrning och måluppfyllelse

I likhet med andra politikområden gäller för biståndet att det grundläggan-
de instrumentet för regeringens målstyrning är det årliga regleringsbrevet. 
I det instrueras ansvariga myndigheter hur de ska genomföra den fastlagda 
biståndspolitiken. Genom att jämföra regleringsbrev från olika epoker i bi-
ståndshistorien kan vi fånga upp några trender.

38 Odén, B. och Stålgren, P. 2011. ”Sverige och internationellt utvecklingssamarbete” i 
Brommesson, D. och Ekengren, A.-M (red.) Sverige i Världen.
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Regleringsbreven som styrdokument
De tidigaste regleringsbreven återspeglar att biståndet som politikområde 
var ytterst rudimentärt. De innehöll riktlinjer på detaljnivå, t.ex. inrättan-
de av nya tjänster på den då lilla men snabbt växande myndigheten SIDA, 
förutom att de ställde budgetmedel till förfogande för de aktiviteter som 
skulle genomföras. Instruktioner om hur måluppfyllelse och resultat skulle 
rapporteras saknades.

Till och med budgetåret 1971/72 ansvarade Finansdepartementet för 
regleringsbrevet gällande finansiellt bistånd och UD för det som gällde 
tekniskt bistånd. Därefter upptas samtliga medel för bilateralt bistånd på 
anslaget C2, som ligger under UD.

Med det snabbt växande biståndsanslaget som beslutades i prop. 1968:101 
blev instruktionerna i regleringsbreven alltmer omfattande. Under några 
år fortsatte dock styrningen att i huvudsak gälla utbudssidan av biståndet.

Ända fram till 1980-talet dominerades regleringsbreven av uppgifter om 
anslagsfördelning. Återkopplingen gällde i huvudsak budgetfinansiella frå-
gor, även om i några fall krav på resultatredovisning förekom. Återrappor-
tering från eller uppdrag till SIDA och andra biståndsmyndigheter som di-
rekt kopplades till måluppfyllelse var sällsynta.

Sedan omkring 1980 gavs SIDA under många år följande återrapporte-
ringsinstruktion:

För att underlätta den av utrikesutskottet begärda översynen av det bilaterala 
biståndets fördelning och innehåll uppdrar regeringen åt SIDA att inkomma 
med material som belyser utvecklingen i programländerna och erfarenheter-
na av samarbetet med dessa. Detta översynsarbete bör ingå i de anslagsfram-
ställningar som SIDA presenterar fr.o.m. år 1980.39

SIDA:s anslagsframställningar har sedan dess innehållit såväl beskrivning-
ar av utvecklingen i de mottagande länderna och erfarenheterna av samar-
betet, ofta i form av korta kvalitativa sammanfattningar. Utformning och 
detaljrikedom har skiftat över åren.

För budgetåret 1984/85 innehöll regleringsbrevet för SIDA instruktion 
om återrapportering gällande de övergripande målen: ”En övergripande 
redogörelse för verksamheten i förhållande till fattigdomsmålet och de sex 
delmålen. Analys av förändringar i förhållande till tidigare år.”

Från omkring 1990 ökade antalet krav i regleringsbreven kopplade både 

39 Statsliggaren 1979/80 UD, C. Internationellt utvecklingssamarbete s. 13.
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till biståndsmål och till resultat av specifika aktiviteter.
De senaste åren har sett en fortsatt ökning av instruktioner på en allt-

mer detaljerad nivå. Regleringsbrevet för 2010 utgör höjdpunkten för 
denna trend. Detta kan ses mot bakgrund av en försämring av förtroendet 
mellan UD och Sida och en önskan från departementet att få stopp på vad 
man uppfattade som svag förmåga och vilja hos Sida att reformera verk-
samheten i den av den politiska ledningen önskade takten. Regleringsbre-
vet för 2011 innehåller väsentligt färre uppdrag och instruktioner om rap-
portering, vilket också kan ses som en försenad anpassning till de generellt 
sett förändrade kraven på regleringsbrevens utformning och innehåll. 40

I Statskontorets rapport från 2005 sägs bland annat:

De övergripande målsättningarna är enligt Statskontoret i vissa delar allt 
för allmänt hållna för att, utan vidare preciseringar, kunna läggas till grund 
för de enskilda aktörernas planering, genomförande och uppföljning av sin 
verksamhet. Detta förhållande kan illustreras med att Sida för sin interna 
verksamhetsplanering och andra handlingsprogram i långa stycken tvingas 
tolka de övergripande målen och intentionerna för politikområdet. Ett annat 
exempel är att UD i avsaknad av tillräckligt preciserade mål många gånger 
tvingas till mycket preciserade och detaljerad styrning via bl.a. reglerings-
breven till Sida.41

Även om regeringen sedan 2006 gjort ansträngningar att rensa i skogen av 
policystyrande dokument, fick den kritik i OECD/DAC42 Peer Review 2009 
för att policyfloran var alltför svåröverskådlig. ”När DAC:s team besökte 
Sverige för att utarbeta sin rapport fanns det fortfarande över 100 policydo-
kument, riktlinjer och strategier och ytterligare 17 var under utarbetande. 
Deras prioritet och samband verkade ofta oklar.” I den korta halvtidsöver-
syn som DAC gjorde i juli 201143 fick Sverige erkännande för att man sedan 
2009 gjort framsteg på detta område.

Trots dessa framsteg saknas dock fortfarande en tydlig bild av hur hu-
vuddrag, perspektiv och särskilda ansträngningar påverkar det övergri-
pande målet, liksom hur de policystyrande dokumenten för olika äm-
nesområden förhåller sig till varandra och det övergripande målet. Detta 

40 I enlighet med SOU 2007:75 Att styra staten.
41 Sveriges internationella utvecklingssamarbete – Styrning, ansvar, inriktning, Stats-

kontoret rapport 2005:31 s. 41.
42 OECD/DAC 2009 Peer Review Sweden. 
43 DAC midterm review of Sweden: Stockholm, 17 June 2011



bertil Odén 59

konstateras bland annat i en utvärdering genomförd av Statskontoret på 
hösten 2011 där det bland annat konstateras: ”Ett övergripande problem är 
att styrdokumenten sammantaget bildar ett mycket komplext styrsystem 
utan tydlig målhierarki med prioriteringar mellan olika mål. Det innebär 
att det är svårt att utläsa vad som är regeringens vilja och ambition i ut-
vecklingssamarbetet. Statskontorets slutsats är att styrsystemet försvårar 
möjligheterna för regeringens prioriteringar att slå igenom. Statskontorets 
utvärdering visar också att berörda aktörer i styrkedjan har svårt att förstå 
och ta till sig styrsystemet.”44

Inom Regeringskansliet pågår under 2012 arbete med att sammanföra 
policydokumenten till vad som kallas en biståndspolitisk plattform.

Resultatuppföljning och utvärderingsverksamhet
SIDA skapade i början av 70-talet en särskild utvärderingsenhet och ett 
program för resultatvärdering utarbetades och etablerades under 70-talets 
första hälft som sannolikt var mer avancerat än inom många andra poli-
tikområden vid denna tidpunkt. Den var baserad på den forskning om re-
sultatvärdering som framför allt pågick i USA och inom FN-organet UN-
RISD.

Modellen som användes byggde på att huvudmålet för en biståndsstödd 
verksamhet bröts ned i delmål, produktionsmål, aktiviteter och kostna-
der och uppföljningen skedde nerifrån och upp – från kostnadsuppfölj-
ning, via faktiska aktiviteter och faktisk produktion, till faktiska effekter 
jämförda med delmålen och faktiska effekter jämförda med huvudmålet.45 
Denna resultatredovisning innebar att effektanalysen nådde upp till pro-
jekt och programnivå, men inte till sektor- eller nationell nivå. Den sökte 
efter utvecklingseffekterna av de projekt och program som stöddes med 
svenskt bistånd, men ansåg att möjligheten att sortera ut effekten av just 
det svenska biståndet var alltför komplicerad att klara med de data och 
metoder som fanns.

Detta synsätt kritiserades i en RRV-rapport 1974 som påpekade:

En komplikation när det gäller att precisera det egentliga biståndsmålet (a) 
är att detta till sin innebörd inte är oberoende av de kompletterande restrik-
tionerna. Det finns därför möjligheter till konflikter och avvägningsproblem. 

44 Statskontoret 2011 Styrning av svensk biståndspolitik. En utvärdering s. 7.
45 SIDA Resultatvärdering – ett programförslag (juni 1971).
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Speciellt gäller det relationen till principen om att biståndet skall vara un-
derordnat mottagarlandets egna behov och dess egen planering och förvalt-
ning. Ju starkare formulering av denna princip som biståndsmyndigheten 
vill tillämpa desto mindre reellt utrymme finns det för svenska övervägan-
den, med utgångspunkt från den svenska i (a) definierade synen på vad som 
är eftersträvansvärda utvecklingseffekter, angående t.ex. val mellan olika in-
satsalternativ.

Sedan påpekas att det omvända också gäller.

…Denna konflikt behöver naturligtvis inte vara stor. Avgörande är skillnaden 
mellan mottagar- och givarlandets allmän- och utvecklingspolitiska grund-
syn, men eftersom de svenska mottagarländerna inbördes är olika därvid-
lag måste rimligen konflikten vara märkbar i några fall. Ett förhållande som 
torde ha samband med denna konflikt är att den av olika iakttagare påpekade 
svårigheten att i efterhand få en klar bild av hur de enskilda insatserna ur-
sprungligen initieras.

RRV ansåg att SIDA i ökad utsträckning skulle föra fram de svenska rikt-
linjerna och i mindre utsträckning falla tillbaka på mottagarlandets pri-
oriteringar. Sådana måldiskussioner borde i ökad utsträckning ske ”i de 
långsiktigare måldokumenten”. RRV/Riksrevisionen har i flera senare för-
valtningsrevisionsrapporter uttryckt liknande uppfattningar.

Det senaste och mest ambitiösa projektet är det som Sida:s utvärde-
ringsenhet lät genomföra i början av 2000-talet. Den syntesrapport som 
skrevs på basis av ett antal utvärderingar46 ger en pedagogisk överblick över 
dels de frågor som RRV och andra diskuterat tidigare, men också de avväg-
ningar som krävs för de olika typer av programbiståndsformer som ökat 
i omfattning under de senaste 10–15 åren. Även om man lyckas operatio-
nalisera det ofta vaga begreppet ägarskap kvarstår den i grunden politiska 
frågan hur i varje enskilt fall mottagarens ägarskap och biståndsgivarens 
mål och policies skall balanseras.

46 G. Edgren 2003 Donorship, Ownership and Partnership. Issues Arising from Four 
Sida Studies of DonorRecipient Relations. 
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Avslutande kommentarer

Biståndet som politikområde är unikt på så sätt att resultatet i första hand 
får direkta effekter inte i Sverige utan för medborgare i andra länder. Där-
för saknas de direkta återkopplingseffekter som finns inom de flesta andra 
politikområdena. Målanalysen genomförs därför under delvis andra om-
ständigheter än för dessa, och de flesta medborgares uppfattning om bi-
ståndspolitikens mål och resultat styrs i väsentlig utsträckning av andra-
handskällor, inklusive media och offentlig debatt.

Biståndets övergripande mål att minska fattigdomen har genererat flera 
ambitiösa försök att analysera själva fattigdomsbegreppet. De senaste har 
varit regeringens fattigdomsskrivelse till riksdagen 199747 och Sida-doku-
mentet Perspektiv på fattigdomen från 2004.48 Under senare år har reger-
ingen publicerat en rad policydokument för olika politikområden inom ut-
vecklingssamarbetet, där samtliga anger att de på olika sätt bidrar till att 
uppnå det övergripande målet om fattigdomsminskning.

I efterhand kan man ställa sig frågan hur de omfattande omläggningar-
na av det svenska biståndets former och inriktning under 25-årsperioden 
1978–2003 kunde ske utan att den politiska ledningen någon gång kände 
behov av att kodifiera de ändringar som genomförts också i form av revi-
derade mål. En trolig förklaring är att ingen prioritering mellan delmålen 
skedde och att det ständigt ökande antalet policies, riktlinjer och strate-
gier resulterade i en situation då i stort sett vilken aktivitet som helst kunde 
vara ett steg mot fattigdomsminskning. Motsvarande fråga kan ställas om 
de förändringar som genomförts sedan 2006 utan att det övergripande 
målet förändrats.

Sveriges medlemskap i EU 1995 innebar en viktig förändring genom att 
en ny komponent tillkom till vilken 7–8 procent av biståndsanslaget över-
förts. En ambition som gradvis uppstod ur denna nya situation var att för-
söka utnyttja medlemskapet i EU för att förstärka den svenska bistånds-
politikens genomslag, samtidigt som Sverige i vissa sammanhang anpassat 
sig till EU:s biståndspolitik.

EU-kommissionens policydokument ligger ofta nära de svenska när det 
gäller mål och inriktning, medan metoderna att genomföra och följa upp 

47 Skr. 1996/97:169 De fattigas rätt.
48 Publicerades ursprungligen på engelska 2002, med titeln Perspectives on Poverty, 

som utarbetades i samarbete med internationell expertis och samarbetsländerna.
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skiljer sig åt, bland annat är kommissionens mer komplicerade och slutna. 
Verksamheten påverkas också negativt av att synen på biståndet skiljer sig 
åt mellan medlemsländerna. Förenklat kan man tala om en nordlig och en 
sydlig flank, där den nordligas syn dominerar i policydokumenten och den 
sydliga i det faktiska biståndsarbetet. Sverige och andra länder i den nordli-
ga gruppen lägger ned åtskillig energi för att göra EU-biståndet effektivare.

Balansen mellan de svenska målen och principen om att biståndsmot-
tagarna skall ”äga” de biståndsstödda verksamheterna, som funnits på det 
internationella biståndets dagordning sedan biståndets barndom, fortsät-
ter att vara svårlöst. Frågan fick år 2005 ökad uppmärksamhet när Parisde-
klarationen om biståndets effektivitet antogs. Trots att regeringen betonar 
vikten av Parisdeklarationens principer tycks de senaste årens svenska po-
licyutveckling ha inneburit minskat utrymme för mottagarinflytande och 
i motsvarande mån ökat genomslag för svenska inriktningsmål, som i sin 
tur ofta följt internationella trender bland biståndsgivarna.

Även om en hel del utgallring i biståndets policyskog har skett under de 
senaste åren riskerar den oklara hierarkin mellan de policystyrande doku-
menten och de svaga sambanden mellan det övergripande målet och rikt-
linjer, strategier och andra policystyrande dokument att fortsätta. Så länge 
denna situation kvarstår torde den målstyrning som är möjlig i denna miljö 
begränsa sig till att uppnå kvantitativa mål relativt lång ner i målhierarkin. 
Det officiella målet högst upp i hierarkin torde fortsätta att vara jämför-
bart med ett allmänt ”mission statement”, som inte behöver ändras även 
om de policystyrande dokumenten lägre ned i målhierarkin syftar till och 
åtminstone delvis också resulterar i väsentliga förändringar av biståndets 
inriktning. Eller uttryckt på annat sätt: Kontakten mellan biståndets över-
gripande mål och dess genomförande är bruten.
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3. Energipolitiken

åsa sOhlMan

Att studera energipolitiska mål

I denna studie undersöks målen för den svenska energipolitiken. Utgångs-
punkten är ett antal viktiga energipolitiska riktlinjepropositioner. Den pe-
riod det handlar om börjar på 50-talet och går fram till 2010.

Presentationen av målbeskrivningarna är kronologiskt upplagd. För 
varje historiskt avsnitt har jag valt ut ett antal representativa och/eller ur 
målsynvinkel betydelsefulla propositioner och kommenterar utvecklings-
förloppet fram till dessa propositioner. Huvudsaken är själva målformule-
ringarna men jag beskriver också oppositionens syn på dem i riksdagen och 
kommenterar förändringarna i målen.

Allmänna riktlinjer för regeringens och riksdagens hantering av mål- 
och resultatredovisning och utvecklingen på det området ligger utanför 
denna uppsats. De avspeglar sig dock mer eller mindre tydligt i de ener-
gipolitiska propositionerna men mina kommentarer beträffande de ener-
gipolitiska målen innehåller inte någon närmare undersökning av hur de 
energipolitiska målen förhåller sig målskrivningar allmänt eller på andra 
politikområden.

Relationen mellan mål och medel är ofta komplicerad. Det är inte alltid 
lätt att få grepp om målen utan att ange medlen. Jag har inte detaljstude-
rat de energipolitiska styrmedlen men de beskrivs i sina huvuddrag. Vidare 
handlar det ibland om luddiga, till inte förpliktigande, mål och ibland om 
skarpa mål som t.ex. att avveckla ett visst antal kärnkraftsreaktorer eller 
uppnå kvantifierade miljö- och klimatmål till ett visst datum. Var man ska 
dra gränsen mellan mål och medel i kedjan: retoriska mål – operationella 
mål – mål som mer är medel – medel som mest är mål – entydiga medel, 
kan vara knepigt att avgöra. Medel kan bli mål och mål medel. Som exem-
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pel kan nämnas att jag behandlat ställningstaganden till kärnkraften och 
antalet kärnkraftsreaktorer som en politisk målfråga och inte ett medel att 
uppnå energipolitiska mål.

Min uppgift är att beskriva och analysera utvecklingen av målformule-
ringarna. Jag ger mig inte in på att bedöma målen, om de ur olika synvink-
lar varit bra eller dåliga, realistiska eller orealistiska givet omständigheter-
na, föreslagna medel etc.

Den ekonomisk-politiska utvecklingen
Energipolitiken måste förstås mot bakgrund av den ekonomiska utveck-
lingen i Sverige vilken i sin tur är beroende av de internationella konjunk-
turerna. Energi är inte bara en konsumtionsvara utan framför allt en in-
satsvara i produktionen. Utan energi skulle järn- och stålverken stå stilla, 
massa- och papperstillverkningen utebli och inga Volvo bilar produceras. 
Tillgång till billig energi är en konkurrensfördel för energiintensiv industri. 
Detta faktum har varit en viktig drivande faktor i energipolitikens upp-
byggnad och utveckling in på 1990-talet.

Tabell 3.1 Årlig tillväxt i BNP per capita 1871–2005

År Sverige
Övriga 
Norden

Övriga 
Västeuropa

USA Japan
Världs-
ekonomin

1871/75–1971/75 2,4 2,0 1,7 1,8 2,4 1,5
1971/75–1991/95 1,2 2,1 1,8 1,6 – 1,4
1991/95–2001/05 2,4 2,5 1,7 2,1 – 2,1

Källor: Schön, L. 2007 Sweden – Economic Growth and Structural Change 1800–2000. EH. 
Net Encyclopedia. Schön, L. 2009 Technological Waves and Economic Growth – Sweden in 
an International Perspective 1850–2005. Paper no. 2009/06, CIRCLE, Lund University Centre.

Sverige hade en förnämlig ekonomisk utveckling under 1900-talet ända 
fram till början av 70-talet. Världsekonomin expanderade men produk-
tionen i Sverige steg i snabbare takt än i de flesta andra länder. 70- och 
80-talen inklusive början av 90-talet bjöd generellt sett på en något sämre 
ekonomisk tillväxt. Sverige drabbades hårdare både av den internationella 
avmattningen, de allmänna konjunkturnedgångarna och egna inhemska 
problem än andra länder. Slutet av 90-talet och tiden fram till den finan-
siella krisen 2008 medförde dock en uppgång i den ekonomiska tillväxten 
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och Sverige hörde åter till de länder som hade den snabbaste produktions-
ökningen.1

Under efterkrigstiden, då den här berättelsen tar sin början, var således 
den svenska tillväxten god. Grunden hade lagts under tidigare decennier. 
Sverige var en öppen, exportorienterad ekonomi. Industrin bar upp den 
svenska utvecklingen med både basindustri (järn- och stålindustrin och 
massa- och pappersindustrin) och verkstadsindustri (exempelvis maskin-
industri, bil- och lastbilsindustri). Låga svenska elpriser var en förutsätt-
ning för den energiintensiva basindustrin. Det tekniska kunnandet och 
anpassningsförmågan i det svenska näringslivet var hög. Den offentliga 
sektorn stod för infrastruktur (järnvägar, vägar, bostäder och utbyggnad 
av vattenkraft och elnät).

Den svenska modellen för välfärdsamhället hade börjat ta form och fack, 
arbetsgivare och stat hade funnit sina roller. Staten finansierade utbild-
ning, socialförsäkringar och offentliga tjänster. Fackliga organisationer 
och arbetsgivare hade hand om lönebildningen och staten kompletterade 
med arbetsmarknadspolitik som skulle underlätta strukturomvandling-
en. Blandekonomin fungerade väl fram till början av 70-talet med privata 
marknader och statlig styrning inklusive visst statligt företagande och en 
del drag av planhushållning som ett tag dröjde kvar från andra världskri-
get.

70- och 80-talen samt början av 90-talet blev mer turbulenta både eko-
nomiskt och politiskt. Den ekonomiska tillväxten blev lägre. Europa kom 
under ett helt decennium att lida av stagflation, dvs. samtidig inflation och 
arbetslöshet. I spåren av den första och andra oljekrisen uppstod också in-
ternationella konjunktursvackor och Sverige hade sin egen 90-talskris. Sve-
rige tvingades in i en industriell omstruktureringsprocess. Varven lades 
ner, järn- och stålindustrin rationaliserades och koncentrerades till färre 
enheter liksom massa- och pappersindustrin. Den traditionella industrin 
ersattes med mer kunskapsintensiva tillväxtbranscher som IT-industri, te-
lekommunikationer, läkemedel och bioteknologi. Den privata tjänstesek-
torn växte.

Politiskt hade Sverige radikaliserats på 60-talet i hägnet av de gyllene 
tillväxtåren. Den dittillsvarande utvecklingsmodellen började ifrågasät-
tas: kårhusockupationen 1968, gruvstrejken i Malmfälten 1969–70, FNL-
grupperna fr.o.m. 1965 och den löntagarfondsdiskussion som startade 1975. 

1 Schön 2007 och 2009.
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Miljö- och anti-kärnkraftrörelserna började också växa sig starka. Dessa 
rörelser fick genomslag under 70-talet i exempelvis lagarna om anställ-
ningsskydd och medbestämmande respektive 1980 i kärnkraftsomröst-
ningen. Men då fanns det inte längre samma ekonomiska underlag för 
kostsamma reformer som tidigare.2

På 80-talet med Reagan, Thatcher och EU började också nya ideologis-
ka vindar blåsa. Den svenska modellen stöptes om. Det blev mindre av 
centrala löneförhandlingar och solidarisk lönepolitik. Reg-leringarna av 
kapitalmarknaderna avskaffades. Skattesystemet reformerades och mar-
ginalskatterna sänktes. Den offentliga sektorns expansion hejdades. Lön-
tagarfonderna desarmerades. Privatiseringar och avregleringar av mark-
nader genomfördes.

Som framgår av tabell 3.1 kom den ekonomiska tillväxten i Sverige till-
baka på relativt hög nivå efter den sämre perioden 1970–95.

Grovt sett har regeringarna under hela denna del av efterkrigstiden haft 
ett och samma övergripande energipolitiska mål, nämligen att värna väl-
färden, industrin och sysselsättningen. Därmed inte sagt att det uttolkades 
på likartat sätt under hela perioden. Det är just frågan om hur den närma-
re beskrivningen av de energipolitiska målen sett ut och hur den relaterar 
till den ekonomiskpolitiska omvandlingen av Sverige som denna uppsats 
handlar om.

Energipolitisk bakgrund
Energipolitiken har ställts inför många konkreta utmaningar under efter-
krigstiden orsakade av händelser som legat utanför svensk kontroll:

– Frisläppandet av tidigare hemligstämplat forskningsmaterial om kärn-
kraften och hur man skulle ställa sig till atomkraftens fredliga använd-
ning i Sverige.

– De internationella oljekriserna och hur de skulle hanteras.
– Kärnkraftsolyckorna i Harrisburg och Tjernobyl och hur man skulle 

reagera på dem.

Beskrivningen av de energipolitiska målen kan delas upp i följande sex 
faser:

2 Kall 2011, Vedung & Brandel 2001.
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Fas 1. Från efterkrigstiden fram till 1973: Atomkraft, ja tack. Sverige 
satsade stort på möjligheterna att utveckla kärnkraften för fredliga ända-
mål. Den ursprungliga tanken var att driva den s.k. svenska linjen som 
byggde på tungvattenreaktorer. Den övergavs så småningom och den för-
sta kärnkraftsreaktorn som togs i drift 1972 var en lättvattenreaktor. Ett av 
skälen till att satsa på kärnkraften var att möjligheterna att bygga ut vat-
tenkraften var begränsade.

Perioden karaktäriserades av stor teknikoptimism och samsyn kring 
kärnkraften. Den svenska kärnkraftssatsningen kunde t.o.m. beskrivas i 
romantiska termer som ”ett pärlband av kärnkraftverk längs Norrlands-
kusten”, dessutom av en centerpartist!3 Blandekonomin var på modet och 
man var inte främmande för planering och statliga företag. Socialdemo-
kratiska regeringar styrde landet (inklusive i koalition med Bondeförbun-
det). Regeringens behov av expertunderlag tillgodosågs av utredningar. Det 
fanns ännu ingen central energipolitisk myndighet.

Fas 2. 1973–76: Mer kärnkraft, mindre olja. Oktoberkriget 1973 i Meller-
sta Östern utlöste en omfattande ekonomisk kris. Vid tiden för denna, den 
första oljeprischocken, var Sverige ytterst beroende av olja. Oljan stod för 
över 70 procent av energitillförseln. Fortfarande var endast en kärnkrafts-
reaktor i drift.

Den socialdemokratiska regeringen lade 1975 fram en omfattande energi-
politisk proposition som i ett helhetsgrepp täckte in inte bara energitillförsel 
och energianvändning utan även energiforskning. Regeringen ville mins-
ka oljeberoendet och ha en ”försiktig” utbyggnad av kärnkraften. Andra 
världskrigets farhågor beträffande bränsleimport hade återuppväckts sam-
tidigt som kärnkraften alltmer började ifrågasättas och de fyra stora orör-
da älvarna inte skulle byggas ut. Socialdemokraterna förlorade 1976 års val 
mycket tack vare kärnkraften.

Ett inslag i implementeringen av politiken var hel- och halvstatliga bolag. 
För att trygga oljeförsörjningen skapades Oljeprospektering AB, Petroswe-
de AB och Svenska Petroleum AB (inklusive Svenska Petroleum Explora-
tion). De statligt kontrollerade energiföretagen blev dock inte särskilt fram-
gångsrika men fanns med i energipolitiken in på 80-talet som en aktiv del.

Liksom tidigare försåg ett stor antal utredningar regeringen med un-
derlag men från och med 1973 kunde regeringen även anlita Industriverket 

3 Torsten Bengtson (C) 1970 vid presentationen av motion 738 i första kammaren.
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med ansvar bl.a. för energiprognoserna vilka under detta ”planeringsskede” 
spelade en lika viktig roll som sedermera uppföljning och indikatorer. För 
att samordna och utvärdera energiforskningen tillskapades Delegationen 
för energiforskning.

Energiprogramkommittén gjorde vissa försök att applicera program-
budgetering på energiforskningen. De överordnade målen för energipo-
litiken skulle vara styrande och brytas ner till underordnade mål för hu-
vudprogram, program, delprogram och programelement i den hierarkiskt 
uppbyggda programstrukturen för energiforskningen. Det skulle dock 
dröja innan målstyrning fick genomslag i regeringens energirelaterade pro-
positioner.

Fas 3. 1976–82: Kärnkraften ifrågasatt. Den borgerliga regering som till-
trädde 1976 tillsatte en parlamentarisk energikommission för att förbereda 
nästa energipolitiska beslut. Den misslyckades med att skapa partipolitisk 
enighet kring kärnkraften. De borgerliga regeringarna hade också interna 
problem med att enas om kärnkraften. Efter kärnkraftsolyckan i Harris-
burg 1979 och Socialdemokraternas omsvängning hölls 1980 en folkom-
röstning om kärnkraften i Sverige. Man fick riksdagsbeslut på att högst 12 
reaktorer kunde komma ifråga men de skulle stängas senast 2010. Avveck-
lingen skulle ske i den takt som var möjlig med hänsyn till behovet av elek-
trisk kraft för att upprätthålla sysselsättning och välfärd. Energisystemet 
skulle ställas om till förnybara energikällor.

Vid det här laget var sju kärnkraftrektorer i drift och i pipeline låg ytter-
ligare fem. Ökande kärnkraftsproduktion kunde utnyttjas för att minska 
oljeberoendet och stimulera industriell tillväxt. Samtidigt skulle man sikta 
in sig på att minska energianvändningen och introducera ”ett energisystem 
i huvudsak baserat på varaktiga, helst förnybara och inhemska, energikäl-
lor med minst möjliga miljöpåverkan” för att klara kärnkraftsavvecklingen 
till 2010. Inte underligt att regeringen ville skaffa sig en central energimyn-
dighet. Det blev Energiverket. Samordningsorganet för energiforskningen 
(DFE) behövdes inte längre utan ersattes av den rådgivande Energiforsk-
ningsnämnden (Efn). Förutom dessa inrättades också bl.a. Nämnden för 
energiproduktionsforskning och Oljeersättningsfonden.

Ännu förelåg inte några bindande miljö- och klimatrestriktioner, vare 
sig nationella eller internationella. Detta hindrade inte att man jämförde 
sig med andra länder och gärna ville vara bäst i klassen, exempelvis när 
gällde att hålla tillbaks energianvändningen.



åsa sOhlMan 73

Fas 4. 1982–91: Motstridiga krav på energipolitiken. Efter den andra ol-
jeprischocken 1978–80 befann sig fortfarande världsekonomin och Sverige 
i en lågkonjunktur när den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1982. 
Regeringen rivstartade med en kraftig devalvering.

År 1986, då Tjernobylolyckan inträffade, var tolv svenska kärnkraftsre-
aktorer i drift. Till de första reaktionerna i Sverige hörde att bekräfta 2010 
som slutdatum för kärnkraftavvecklingen och att besluta att två reaktorer 
skulle stängas under 90-talet. I den partipolitiska överenskommelse som 
regeringen fick till stånd 1991 mellan Socialdemokraterna, Folkpartiet och 
Centern ingick 2010 som slutdatum för kärnkraftsavvecklingen men inte 
längre något datum för när de första reaktorerna skulle tas ut drift. Man 
hade skaffat sig rådrum. Politikerna förväntade sig också oljeprisstegringar 
vilka skulle underlätta oljeersättningen och energieffektiviseringen. I stäl-
let blev det under 1980-talet en internationell prissvacka på olja och i Sve-
rige även på el.

Nationella kvantifierade klimat- och miljömål dök upp under den här 
perioden, redan 1988 för koldioxid (på initiativ av Moderaterna, som drev 
klimatfrågan, bl.a. för att försvåra kärnkraftsavvecklingen). Under denna 
period började energipolitiken knytas närmare miljö- och klimatpolitiken, 
något som bl.a. manifesterades genom att Miljö- och energidepartementet 
inrättades från och med den 1 januari 1987. Energiforskningen integrerades 
i forskningspropositioner där nu för första gången en hänvisning till mål- 
och resultatstyrningen dök upp. I stället för detaljstyrning kom regeringen 
nu med mer principiella synpunkter på energiforskningen. Energiverket 
fick ett förstärkt samordnings- och utvärderingsansvar och Energiforsk-
ningsnämnden lades ner.

Ett alternativt synsätt på energipolitiken lanserades av Moderaterna. 
Regeringen borde endast fastställa spelreglerna för energimarknaderna 
(inklusive miljö- och säkerhetskraven) och inte ta ställning till enskilda 
energikällor. Då behövdes varken start- eller slutdatum för kärnkraftens 
avveckling. 

Fas 5. 1991–2006: Marknader, kärnkraft, miljö och klimat. Perioden in-
leds med en borgerlig regering följd av socialdemokratiska regeringar men 
med uppgörelser med andra partier. Den borgerliga regeringen drev frågan 
om en avreglering av elmarknaden, en fråga som fullföljdes av Socialdemo-
kraterna som också införde ett nytt, marknadsbaserat, energipolitiskt styr-
medel ”elcertifikat”.
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Socialdemokraterna ville bygga ett ”grönt folkhem”. När det gällde kärn-
kraften var det trepartiöverenskommelser mellan Socialdemokraterna, 
Centern och Vänsterpartiet som förde utvecklingen framåt. Resultatet blev 
att slutdatum för kärnkraftens avveckling försvann men de två reaktorerna 
i Barsebäck avvecklades (1999 respektive 2005).

Sverige blev EU-medlem 1995. EU-medlemskapet förde med sig ett in-
tensivt energipolitiskt samarbete. Som föregångsland i miljö- och klimat-
frågor gick dock Sverige frivilligt längre i sina åtaganden att exempelvis 
reducera växthusgaser än vad som krävdes av EU. Målet en ”ekologiskt 
hållbar utveckling” kom upp i paritet med det tidigare ledmotivet ”syssel-
sättning och välfärd”.

För den borgerliga regeringen räckte det med näringslivsmyndigheten 
NUTEK men den socialdemokratiska regeringen 1998 återinrättade en 
central energimyndighet, Statens energimyndighet, som under perioden 
fick ett allt större ansvar för EU-samarbete och återrapportering. Energi-
politiken skulle nu följas upp med hjälp av resultatmått, områdesspecifika 
indikatorer och generella indikatorer. Resultatmåtten var uttryckta som 
s.k. SMART:a mål (dvs. Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och 
Tidsatta mål).

Fas 6. Tiden efter 2006: Avreglerad kärnkraft och implementering av 
EU-politik. Efter makttillträdet 2006 och en del förhandlande slöt partile-
darna i Allians för Sverige år 2009 en överenskommelse om en ny energi- 
och klimatpolitik. Å ena sidan innebar den en satsning på förnybar ener-
gi och effektivare energianvändning, en aktivistisk politik av tidigare slag. 
Å andra sidan öppnade den upp för nya investeringar i kärnkraft när de 
äldre reaktorerna tjänat ut i en marknadsvariant där reaktorägarna i stör-
re utsträckning skulle ta ansvar för kärnkraftens risker. Effektiva energi-
marknader med väl utvecklad konkurrens för el, värme och (under en om-
ställningsperiod) naturgas eftersträvades liksom fungerande nordiska och 
nordeuropeiska energimarknader.
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Regeringens och riksdagens mål för energipolitiken

Efterkrigstiden till 1973: Atomkraft, ja tack
Två energipolitiska frågor stod på dagordningen efter andra världskrigets 
slut: atomkraftens fredliga utnyttjande och beroendet av bränsleimport. 
Ett viktigt ställningstagande till dem togs i proposition 1956:176 ang. rikt
linjer för utvecklingsarbetet på energiområdet.4

Upploppet till 1956 års atomkraftsproposition
Redan 1945 hade regeringen tillsatt atomkommittén som under många år 
fungerade som ett forskningsråd för kärnkraften. De mer praktiska utveck-
lingsfrågorna hanterades av AB Atomenergi, ett företag med statlig majo-
ritet, som bildats 1947. Det var dock först när stora mängder tidigare hem-
ligstämplat material frisläpptes vid Genèvekonferensen 1955 som det var 
dags att mer konkret ta ställning till förutsättningarna att utnyttja atom-
kraften i den svenska energiförsörjningen. Den uppgiften föll på 1955 års 
atomenergiutredning.5

Parallellt med Atomenergiutredningen arbetade Bränsleutredningen. 
Den hade tillsatts redan 1951. Regeringen fattade beslut om atomenergin 
innan bränsleutredningen kom med sitt slutbetänkande.6 Den senare hade 
dock fått yttra sig om Atomenergiutredningens förslag innan regeringen 
överlämnade sin proposition till riksdagen.

1956 års atomkraftsproposition
Det mål som regeringen satte upp för energipolitiken i 1956 års proposition 
var att säkra det ”nationella framåtskridandet”.7 Det skulle ske genom att 
minska beroendet av bränsleimport. Och det var väsentligen genom att ut-
nyttja atomenergin som det nationella oberoendet kunde uppnås.

Regeringen ansåg att det program som atomutredningen föreslagit var 
realistiskt för det kommande utvecklingsskedet på 10 till 20 år. Under de 

4 Kall 2011, Radetzky 2004, Wittrock & Lindström 1984.
5 Se SOU 1956:11.
6 SOU 1956:46 och SOU 1956:58.
7 Prop. 1956:176.
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första tio åren kunde man förvänta sig få fram fem eller sex atomdrivna 
värmekraftverk. Det första atomkraftverket kunde stå klart om 7 år och 
ett par större atomkraftverk före 1970.8 Utvecklingen skulle främst avse 
reaktorer som byggde på naturligt uran och tungt vatten. Urantillverk-
ningen inom landet skulle utvecklas så att den motsvarade de svenska be-
hoven.

Endast AB Atomenergi skulle få framställa atombränslen, tillverka 
atomelement och behandla använt atombränsle. Det behövdes en koncen-
tration i utvecklingsskedet och staten skulle få ta på sig ett huvudansvar 
för utvecklingskostnaderna. Även privata och kommunala intressen ingick 
dock i AB Atomenergi och det framgick inte klart av propositionen vilka 
ramar som gällde för den privata verksamheten avseende forsknings- och 
utvecklingsarbetet på atomenergiområdet. AB Atomenergis starka ställ-
ning i utvecklingsskedet innebar dock inget statligt monopol när det gällde 
innehav och drift av reaktorer.

De energipolitiska målen
I propositionen tog regeringen inte något helhetsgrepp på energipolitiken. 
Det blev atomkraftpolitik på samma sätt som man tidigare haft elkraft-
politik, bränslepolitik, oljepolitik etc. Ett helhetsperspektiv hade hållit på 
att växa fram främst inom ramen för Bränsleutredningen. Där hade man 
förespråkat en aktiv energipolitik med beaktande av möjligheterna att på-
verka såväl energitillförsel (inhemsk och importerad) som energibehoven. 
Det energipolitiska helhetsgreppet fick vänta till nästa stora energipropo-
sition 1975.

Regeringen ville ha ett energisystem i huvudsak baserat på inhemska 
energikällor. Betoningen låg på inhemska energikällor, inte som det senare 
skulle utveckla sig till ”varaktiga, helst förnybara och inhemska energikäl-
lor, med minst möjliga miljöpåverkan”.9

Motiven för energipolitiken var att bidra till landets ekonomiska utveck-
ling genom att trygga behovet av el. Till detta kom som sidomål att ener-
gipolitiken också skulle:

8 Med undantag för Ågesta (1963–74) blev det aldrig några atomvärmeverk i Sverige. 
Den första kärnkraftreaktorn (Oskarshamn 1) togs i drift 1972, men det var en lätt-
vattenreaktor.

9 Jfr prop. 1980/81:90.
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– skapa ett oberoende av omvärlden och därigenom säkerställa försörj-
ningstryggheten,

– bidra till att landet fick exportintäkter genom att med statliga insat-
ser bygga upp en konkurrenskraftig svensk industri baserade på kärn-
kraftsteknologi (ett s.k. infant industry/protektionistiskt argument).

– spela en försvarspolitisk roll. Om man skulle vilja utveckla en svensk 
atombomb var en oberoende svensk kärnkraftslinje viktig.10 

Det är tydligt att regeringen ansåg att staten hade ett särskilt ansvar för 
forskning kring och utveckling av atomenergin. Så stora, långsiktiga och 
säkerhetsmässigt speciella investeringar som det här var frågan om kunde 
endast staten ta ansvar för. Till detta kom kopplingarna till kärnkraftens 
militära utnyttjande vilket entydigt var en fråga för regeringen.

Utvecklingsarbetet skulle dock ske inom ramen för AB Atomenergi där 
även privata intressen ingick, en kanske något otydlig kompromiss mel-
lan behovet av å ena sidan statligt ledarskap och finansiering och å andra 
sidan privat medverkan i utveckling och kommersialisering. Någon hel-
statlig verksamhet var det inte frågan om att skapa.

Regeringen hade inte heller gått på linjen att förstatliga oljeindustrin 
som föreslagits i en tidigare utredning.11 Trots sårbarhet och osäkerhet om 
oljeleveranser. Däremot tog man sedermera i särskild ordning ställning 
till beredskapsåtgärder som utökad oljelagring bl.a. genom ett halvstatligt 
bolag för oljeprospektering (Oljeprospektering AB).

Staten behövde visa handlingskraft och ledarskap på energiområdet. 
Man vågade inte överlåta hela ansvaret åt ”marknaden” men ville inte hel-
ler sätta den ur spel på de områden där den ansågs kunna bidra tekniskt 
och kommersiellt.

Riksdagen gick oreserverat på regeringens linje när det gällde satsningen 
på kärnkraft under statlig kontroll även om det fanns vissa skrivningar i 
tredje lagutskottets utlåtande som pekade på att möjligheterna att utnyttja 
andra utvecklingslinjer än tungvattenteknologin inte borde lämnas åsido, 
att kommunala och privata intressen skulle få ägna sig åt eget utvecklings- 
och konstruktionsarbete samt att man förutsatte ett nära samarbete mel-
lan AB Atomenergi och privata företag som kunde producerar reaktorer.

Det rådde inte heller några delade meningar om målen för energipoliti-

10 Först 1968 beslöt riksdagen enhälligt att svenska kärnvapen inte skulle utvecklas 
(Wittrock & Lindström 1984).

11 SOU 1947:17.
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ken eller betydelsen av atomkraften mellan regeringen och de båda tidigare 
nämnda utredningarna. De ansåg att det av handels- och beredskapspoli-
tiska skäl var viktigt att begränsa bränsleimporten.12 Deras gemensamma 
bedömning var att den enda inhemska energikälla som stod till buds för 
långsiktig utbyggnad var atomenergi baserad på inhemskt uran. Möjlighe-
terna att bygga ut elkraften var begränsade. Om Sverige var framgångsrikt 
på kärnkraftsområdet kunde t.o.m. export av atomanläggningar bli möjlig.

Även om atomenergin skulle utvecklas så positivt, som utredningarna 
förutspått, skulle dock ett importberoende kvarstå. Särskilt bränsleutred-
ningen framhöll att de handels- och beredskapspolitiska problemen, som 
därmed skulle bestå, fick bemästras genom lagring av olja och förberedel-
ser för att använda inhemska bränslen. Frågor som dock regeringen valde 
att inte behandla i en och samma proposition.

Trosvissheten när det gällde kärnkraften var stor. Någon mer explicit ar-
gumentation om behovet av att satsa på handlingsfrihet i fall ”den svens-
ka linjen” beträffande atomenergin inte skulle visa sig vara en framkomlig 
väg fördes varken i propositionen, i utredningarna eller av oppositionen i 
riksdagen.

Perioden 1973–76: Mer kärnkraft, mindre olja
Förhistorien till 1975 års krisproposition
När oljekrisen slog till vidtog regeringen ett antal kortsiktiga krisåtgärder 
innan den stora energipolitiska propositionen lades fram 1975. Underlaget 
kom från utredningar som påbörjats tidigare och nya utredningar som till-
sattes i och med krisen. Energikommittén startade sitt arbete 1964.13 Den 
fick ta vid där bränsleutredningen hade slutat. Sedan följde 1972 energi-
prognosutredningen, som hann avlämna sitt slutbetänkande innan 1975 års 
proposition lades fram.14 I november 1973 tillsattes energiprogramkommit-
tén med uppgift att lämna förslag om energiforskning.15 Till bilden hörde 
också att 1972 hade det fattats ett riksdagsbeslut inom ramen för den fysis-
ka riksplaneringen som omöjliggjorde en utbyggnad av de fyra stora orörda 
älvarna: Torneå älv, Piteå älv, Kalixälven och Vindelälven.16
12 Just 1956 inträffade också Suezkrisen vilken ytterligare bekräftade riskerna med ett 

stort oljeberoende.
13 SOU 1970:13.
14 SOU 1974: 64.
15 SOU 1974:72.
16 Kall 2011, Radetzky 2004, Vedung & Brandel 2001, Wittrock & Lindström 1984.
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1975 års oljekrisproposition
I proposition 1975:30 tog regeringen ett helhetsgrepp på energipolitiken: 
samhället måste ta ett större ansvar och styra både energitillförsel och 
ener gianvändning. ”Energiplaneringen måste förbättras och omfatta hela 
energiområdet” inklusive energiforskningen.

Målen för regeringens energipolitik var ytterst att ”medverka till välfärd 
och trygghet för människorna”, och att de sociala målen uppnåddes. ”Den 
skall bidra till hög sysselsättning och fortsatt ekonomisk utveckling samt 
till social och ekonomisk utjämning under ständigt hänsynstagande till 
natur och miljö. Den skall vidmakthålla vårt nationella oberoende” och 
dessutom medverka till ”en internationellt rättvis fördelning av energirå-
varor och en internationellt planmässig hushållning”.

En viktig uppgift för energipolitiken var att hålla tillbaks energikonsum-
tionen. Regeringen ville pröva möjligheterna att få ner de sista 15 årens till-
växt på 4,5 procent per år till att i genomsnitt ligga på två procent per år 
1973–85. Och att från 90-talets början hålla en oförändrad nivå utan att 
äventyra sysselsättning och andra välfärdsmål. För elanvändningen förut-
sågs en snabbare tillväxttakt. Målet sattes till 6 procents årlig ökning för 
perioden 1973–85.

Energipolitiken vilade på fyra hörnpelare:

1. En dämpad ökning av energikonsumtionen. EG har rekommenderat sina 
medlemsländer att minska ökningstakten från fyra till tre procent per 
år fram till 1985. Sverige borde enligt regeringen pröva att nå längre.

2 En aktiv oljepolitik. Riskerna med ett ensidigt oljeberoende kunde mins-
kas genom att man ökade importen av andra fossila bränslen, ökade 
försörjningstrygghet när det gällde tillförseln av olja och åstadkom ett 
starkare nationellt grepp om oljeförsörjningen (fortsatt uppbyggnad 
av oljelager, statliga oljebolag, statligt deltagande i raffinaderinäringen 
etc.).

3 En tryggad kraftförsörjning. För att trygga behovet av elkraft behövdes 
nya kraftanläggningar. Sverige borde inta en ”försiktig” attityd till ut-
byggnaden av kärnkraft. En kombination av en viss utbyggnad av ol-
jebaserad kraftvärme och vattenkraft (”i redan påverkade älvar samt 
smärre vattendrag”) kompletterad med två kärnkraftsreaktorer till vid 
de befintliga kärnkraftsstationerna (utöver de av riksdagen tidigare be-
slutade 11 reaktorerna) skulle kunna tillgodose behovet av elkraft under 
den kommande tioårsperioden och samtidigt bevara handlingsfriheten.
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4 Internationell samverkan. Sverige borde aktivt delta i det internatio-
nella samarbetet (inom ramen för FN, mellan i- och u-länder, i atomen-
ergikontrollorganet IAEA och i OECD/IEA med forskning och mins-
kat oljeberoende på programmet). Därigenom kunde både trygghet och 
välfärd främjas för Sveriges medborgare och Sverige bidra till att det in-
ternationella samfundet utvecklades i riktning mot större rättvisa och 
sociala framsteg för alla folk.

En bred satsning på forskning och utveckling var också nödvändig för att 
förändra det nuvarande energiförsörjningssystem mot återhållen konsum-
tion och tryggare energiförsörjning. På kortare sikt kunde den också öka 
effektiviteten i energianvändning och energiproduktion. Samhället måste 
ta ett ansvar för utvecklingssatsningar på områden där inte producenter-
na kunde förväntas göra det. Det handlade främst om långsiktiga investe-
ringar för att utveckla dels ener gihushållningen dels nya energislag liksom 
inhemska ersättningar för importerade energiråvaror. Ett brett forsknings- 
och utvecklingsprogram behövdes för att underbygga sektorplaneringen 
med sikte på handlingsfrihet, ge underlag till politiska beslut om utveck-
lingen inom sektorn samt kunna genomföra beslutad utveckling.

Energisystemets inverkan på miljö och klimat diskuterades återkom-
mande i propositionen men fick inget mer konkret genomslag i målfor-
muleringarna.

Förändringar i de energipolitiska målen
I och med att regeringen tog ett helhetsgrepp om energipolitiken kom mål-
formuleringarna att stäcka sig över både energitillförsel, energianvändning 
och energiforskning. Målen för energipolitiken var liksom tidigare ytterst 
att möjliggöra social och ekonomisk utveckling i Sverige men med fler hän-
synstaganden än tidigare. Nytt var att söka begränsa energianvändningen 
med kvantifierade mål, att ta hänsyn till natur och miljö och att medverka 
till en internationell rättvis fördelning av energiresurser. Dessutom skulle 
man satsa på handlingsfrihet genom ett brett forskningsprogram.

Tidigare mål som återupprepades var: nationellt oberoende, försörj-
ningstrygghet, krisberedskap, statligt ansvar för långsiktig forskning, 
blandekonomi med både statligt och privat ägande. Till tidigare mål som 
inte längre spelade en lika framträdande roll hörde inhemska energikällor, 
exportintäkter samt industri- och handelspolitik.
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För att kunna tillgodose önskemål om både välfärd, trygghet och miljö 
krävdes en diversifierad ansats:

– Hålla tillbaka ökningen i energianvändningen.
– Minska oljeberoendet genom kol, naturgas, lite inhemsk energi (avfall 

och torv men mest för krisberedskap) på sikt eventuellt vind- och sol-
energi samt jordvärme men även så bedömdes solenergin knappast vara 
något för Sverige, vindkraften var dyr och skogsråvaran en knapp re-
surs.

– För oundvikligt oljeberoende föra en aktiv statlig oljepolititik.
– Fortsatt (”försiktig”) utbyggnad av kärnkraften och begränsad utbygg-

nad av vattenkraften.

Regering lade bidragen från de senaste utredningarna till tidigare målfor-
muleringar. Energikommittén hade liksom Bränsleutredningen föresprå-
kat en aktiv energipolitik och tillförde argumentet att den fria marknaden 
inte tar tillräcklig hänsyn till miljöeffekter och behovet av en rationell en-
ergianvändning. Kommittén framhöll också att prognoser var viktiga för 
långsiktiga investeringar och planering av kärnkraft, beredskap, forskning 
etc. Vidare hade Energiprogramkommittén föreslagit ett brett forsknings-
program för att bevara handlingsfriheten och reducera osäkerheten om 
sparpotentialer och olika energikällor.

För oljetillförseln valde regeringen att bygga vidare på den tidigare in-
slagna vägen med oljelagring och hel- och halvstatliga bolag: Oljeprospek-
tering AB, Petroswede AB och Statsföretag AB. Det senare företaget fick i 
propositionen medel för projektering av ett raffinaderi och stod, med reger-
ingens goda minne, i begrepp att bilda ett bolag för handel med råolja och 
oljeprodukter (sedermera Svenska Petroleum AB). Detta som komplement 
till de privata företagen på marknaden.

Det stora statliga forskningsprogrammet gick framför allt in på om-
råden där privata aktörer inte kunde förväntas agera. Politiskt skulle det 
dessutom borga för en kraftfull satsning på introduktion av nya energi-
källor, energihushållning och oljeersättning. Regeringens kärnkraftsprofil 
kunde därmed mildras samtidigt som forskning, utveckling och en ”för-
siktig” utbyggnad av kärnkraften kunde fortsätta.

Energiprogramkommittén hade i enlighet med sina direktiv kommit 
med förslag om mål och riktlinjer för energiforskningen. Dess betänkande 
innehöll vissa försök att applicera programbudgetering på energiforskning-
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en även om regeringen (och oppositionen) tills vidare fortsatte att reso-
nera mer intuitivt kring styrning.17 Enligt kommittén var de överordnade 
målen för energipolitiken och energiforskningen att effektivisera energi-
försörjningen genom att säkra och öka tillgången på energi, minska be-
hovet av energi och minska kostnaderna för att utnyttja energi. Dessa mål 
borde vara styrande för energiforskningsprogrammet och brytas ner till 
underordnade mål för huvudprogram, program, delprogram och program-
element i den föreslagna, hierarkiskt uppbyggda programstrukturen. Hu-
vudprogrammets omfattning och kriterierna för programindelning och 
programmens ändamål skulle härledas från de överordnade målen. Pro-
grammen skulle struktureras efter förändringsmål relaterade till målen 
för huvudprogrammet. Det visade sig dock svårt att kvantifiera föränd-
ringsmålen och kommittén nöjde sig i de flesta fall med att ange principi-
ell inriktning och omfattning för programmen. Målstyrningen försvåra-
des också av att kommittén samtidigt ville belysa hur man med forskning 
och utveckling kunde uppnå olika energipolitiska mål. I reservationerna till 
kommitténs betänkande fanns påpekanden om att man först borde ta ställ-
ning till kärnkraften och sedan bestämma sig för fissionsforskningens om-
fattning och inriktning. Först då kunde man få ett programbudgeterings-
mässigt samband mellan energipolitik och energiforskning.

Regeringens hade inga problem med att få igenom sina förslag till mål 
i riksdagen.18 Det kan ändå vara intressant att notera vilka invändning-
ar mot regeringens energipolitiska mål som fanns i partimotionerna från 
Moderaterna, Centern, Folkpartiet och Vänsterpartiet Kommunisterna.19 
Moderaterna låg närmast regeringen i synen på mål och utbyggnad av 
kärnkraften men med förbehållet att energihushållning, kommunal en-
ergiplanering etc. inte fick leda till någon planekonomi. Folkpartiet hade 
den principiella inställningen att energipolitiken inte passivt kunde un-
derordnas samhällsutvecklingen. Den var en av de faktorer som styrde 
utvecklingen. Energipolitiken hade varit för producentorienterad och haft 
för många industripolitiska inslag. Det var dags för omtänkande och det 
gällde att få in mer av demokratiska inslag och energihushållning. För att 
bevara handlingsfrihet och valfrihet skulle man inte nu gå längre än till 11 

17 Jfr i det följande 1990, 2002 och 2006 års propositioner, dvs. 1989/90:90, 2001/02:143 
och 2005/06:127.

18 Prop. 1975:30, NU 30.
19 Mot. 1975:2029 (M), mot. 1975:2030 (C), mot. 1975:2031 (FP) och mot.1975:2034 

(VPK).
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kärnkraftsreaktorer och ökningen i energianvändningen kunde hållas till-
baka till 1,5 procent per år. Centerpartiet ville satsa ännu mer på energihus-
hållning (en procents årlig ökning i energianvändningen räckte) och ännu 
mindre på kärnkraft (inte fler reaktorer än de fem som redan var i drift). 
Man stod inför ett vägval. Handlingsfrihet innebar att satsa på flera alter-
nativ, att stoppa utbyggnaden av kärnkraften och att utveckla energihus-
hållningen. Målen var trygghet, säkerhet, arbete och utkomst. Långsiktigt 
kunde de målen endast uppnås om man uteslutande utnyttjade förnybara 
energiresurser. Vänsterpartiet kommunisterna ansåg, tvärtemot Modera-
terna, att det behövdes en socialistisk planekonomi för att lösa energipro-
blemen ”i hela svenska folkets intresse”. Med en dylik ekonomi kunde man 
hålla energianvändningen på en konstant nivå och avveckla kärnkraften 
medan kapitalismen krävde ständig tillväxt och utbyggnad av kärnkraf-
ten. De fem reaktorerna som var i drift skulle kunna ersättas till 1985. Par-
tiernas allmänna inställning till energipolitiken avspeglades också i deras 
ställningstaganden till energiforskningen.

Perioden 1976–82: Kärnkraften ifrågasatt
I valet 1976, som ledde till regimskifte, hade kritik mot kärnkraften varit en 
huvudfråga för Centerpartiet. I sin regeringsförklaring aviserade den nya 
regeringen att en energikommission skulle tillsättas för att förbereda nästa 
energipolitiska beslut samt att möjligheterna att genomföra en rådgivande 
folkomröstning skulle klarläggas.

Fyra borgerliga regeringar kämpade med kärnkraftsfrågan under perio-
den 1976–82 (den första Fälldin-regeringen, folkpartiregeringen samt den 
andra och tredje Fälldin-regeringen). Den första Fälldinregeringen sprack 
på kärnkraftsfrågan där de borgerliga partierna stod långt från varandra. 
1976 års parlamentariska energikommission lyckades inte heller med upp-
giften att skapa partipolitisk enighet kring kärnkraften.20 Det hölls en folk-
omröstning om kärnkraften 1980 men först efter Harrisburgolyckan 1979 
då socialdemokraterna svängde i omröstningsfrågan. Riksdagen uttalade 
sig sedermera i stor enighet om uttolkningen av folkomröstningsresultatet 
att ingen ”ytterligare kärnkraftutbyggnad skall förekomma utöver de tolv 
reaktorer som är i drift, färdiga eller under arbete.” Vidare att det ”bör nu 
slås fast att den sista reaktorn i Sverige skall stängas senast 2010.” Och att 

20 SOU 1978:17 och 1978:49.
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kärnkraften ”skall avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till be-
hovet av elektrisk kraft för att upprätthålla sysselsättning och välfärd”.21 
Energisystemet skulle ställas om.22

Med frågan om antalet kärnkraftsreaktorer och deras avveckling (för 
tillfället) ur världen kom regeringen 1981 med nya riktlinjer för energipo-
litiken inklusive ett nytt energiforskningsprogram där oljeersättningen 
stod i centrum. Energiforskningsdelegationen hade fått i uppdrag att ut-
arbeta underlag för energiforskningsprogrammet.23 Vidare hade den ener-
gisparplan för befintlig bebyggelse som riksdagen fattat beslut om 197724 
följts upp och utvärderats av Energihushållningsdelegationen som inrät-
tats 1978.25

Nya riktlinjer för energipolitiken med oljeersättning i centrum
I proposition 1980/81:90 med riktlinjer för energipolitiken hanterade reger-
ingen både uppläggningen av energipolitiken i stort och energiforskningen 
med undantag för de delar som berörde energihushållningen i bebyggelsen. 
De behandlades i proposition 1980/81:133 med riktlinjer för energisparverk
samheten i byggnader m.m.

Riktlinjepropositionen diskuterade hur energipolitiken kunde dels bidra 
till att uppnå målen för den ekonomiska politiken, dels de energipolitiska 
målen.” Energipolitiken skall bidra till att skapa förutsättningar för ekono-
misk och social utveckling”. Extern balans var en förutsättning för att den 
ekonomiska politiken skulle nå sina mål, full sysselsättning, god hushåll-
ning med resurser, stabila priser, god tillväxt, rättvis inkomstfördelning och 
regional banlans. Energipolitiken borde läggas upp så att den bidrog till att 
återställa balansen i den svenska ekonomin genom att minska oljeimpor-
ten och utveckla konkurrenskraftig teknik. Investeringar i energisektorn 
kunde också stimulera industrins tillväxt och sysselsättningsutvecklingen.

21 Prop. 1979/80:170, NU 70.
22 Kall 2011, Vedung & Brandel 2001.
23 SOU 1980:35. Den socialdemokratiska regeringen hade tidigare gett Energiforsk-

ningsdelegationen i uppdrag av att utarbeta förslag till ett energiforsknings program 
för perioden 1978/79–1980/81. När den borgerliga regeringen tillträdde fick Ener-
giforskningsdelegationen tilläggsdirektiv om att komma med förslag på högre 
kostnads nivåer och med större inriktning på förnyelsebara energikällor (SOU 
1977:56). Dessa förslag låg till grund för regeringens budgetproposition 1977/78:100 
med förslag om ett energiforskningsprogram för perioden 1978/79–1980/81

24 Prop. 1977/78:76, CU 3r.
25 Kall 2011, Radetzky 2004, Wittrock & Lindström 1984.
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Till de energipolitiska målen hörde att ”tillgängliga energikällor skall ut-
nyttjas på bästa sätt. Effektiv energihushållning skall främjas. Miljön skall 
värnas.” Centrala mål var

”ett kraftigt minskat oljeberoende”. På kort sikt handlade det huvudsakligen 
om energisparande men dessutom om att ersätta olja med el och i ett något 
längre perspektiv med framför allt inhemska bränslen och ny energiteknik, 
varvid det var viktigt att stödja utvecklingen av svensk teknik både för för-
sörjningstryggheten och av industripolitiska och betalningsbalansmässiga 
skäl.

”att förutsättningar skapas för en avveckling av kärnkraften enligt riksda
gens beslut”. Kraftföretagen borde bygga upp erforderliga projektreserver. På 
längre sikt kunde forsknings- och utvecklingsresultat bidra till att ny teknik 
kunde introduceras samt att utveckla ”ett energisystem i huvudsak baserat 
på varaktiga, helst förnybara och inhemska, energikällor med minst möjliga 
miljöpåverkan”.

I fråga om många mål angavs även kvantifieringar t.ex. att minska oljeim-
porten från 28 miljoner ton år 1979, till 25 år 1985 och 19 år 1990 samt att 
ersätta 9 miljoner ton olja varav 3 miljoner ton med skogsavfall och torv,  
3 miljoner ton med en ”försiktig” introduktion av kol och 1 milj. ton med al-
ternativa drivmedel och solvärme inklusive värmepumpar. Dessutom skul-
le vattenkraften byggas ut till 65 TWh. 

Den årliga förändringen i den totala energianvändningen prognostice-
rades under perioden 1979–90 till mellan -0,2 procent och +0,5 procent. 
Regeringen avsåg att i sin planering utgå från den högre nivån för att ge 
utrymme för den snabba industriella tillväxt som krävdes för att uppnå 
balans i Sveriges ekonomi. Även i det fallet skulle man dock ligga under 
den av International Energy Agency rekommenderade ökningstakten på 
1,6 procent per år.

Målet för energihushållningen var att nå lägsta möjliga energianvänd-
ning med beaktande av samhällsekonomiska mål (god tillväxt, full syssel-
sättning, regional balans etc.), ekonomiska förutsättningar, miljömål och 
med hänsyn till svaga grupper. Energihushållning måste vägas mot energi-
tillförsel. Principen var att ”så länge kostnaden för att spara en enhet ener-
gi inte är högre än kostnaden för att tillföra en enhet bör sparande väljas 
före tillförsel”.

Regeringen förslog också ett nytt treårigt energiforskningsprogram för 
perioden 1981/82–1983/84 med en ram på 1 400 miljoner. Energiforskning-
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en skulle finansieras med en särskild beredskapsavgift på olja.26 De övergri-
pande målen för energiforskningen var desamma som för energipolitiken i 
övrigt, dvs. att minska oljeberoendet, skapa förutsättningar för att avveckla 
kärnkraften, främja introduktionen av fasta bränslen och på sikt ett ener-
gisystem ”i huvudsak baserat på varaktiga, helst förnybara och inhemska, 
energikällor med minst möjliga miljöpåverkan”.

Energiforskningen borde koncentreras till sådana för vår energiförsörj-
ning angelägna och fruktbara utvecklingslinjer som kunde utnyttjas och ge 
bidrag till energiförsörjningen redan på kort och medellång sikt. Huvud-
delen skulle satsas på sådana energikällor, främst inhemska, som kunde er-
sätta olja och oljeprodukter. Programmet skulle stimulera och stödja tek-
nikutveckling och i viss utsträckning introduktion av ny teknik och öka 
industrins konkurrenskraft. I ökande utsträckning borde dock industriella 
intressenter successivt kunna ta över och stå för kommersiellt utnyttjande 
av den nya tekniken.

Energiforskningsprogrammet skulle vara målstyrt med mål för program 
och delprogram som underlag för utvärdering av programmet. Där inga 
naturliga beställare fanns skulle staten gå in som beställare. Men det såg 
olika ut i olika sektorer. Några exempel:

– Industriella processer. Här skulle den statligt finansierade forskningen 
vara ett komplement, stå för långsiktiga satsningar, se till att sparpoten-
tialen i t.ex. massaindustrin togs tillvara.

– Alternativa drivmedel. Här borde staten ha en framträdande roll, vara 
vägledande och sammanhållande.

– Byggnader. Här fanns en stor potential på kort sikt att spara energi och 
ersätta olja. Staten borde även här ha en framträdande, vägledande och 
sammanhållande roll.

– Energitillförsel. På kort sikt föll det på statens ansvar att introducera kol 
och inhemska bränslen och forcera fram en marknad för skogsenergi 
och torv. Ett ännu större ansvar hade staten för att på längre sikt införa 
energiskog och energigrödor. För introduktionen av solvärme hade sta-
ten på liknande sätt ett mycket stort ansvar.

26 Liksom en tidigare inrättad oljeersättningsfond, ett kapitaltillskott till Svenska Petro-
leum AB för prospektering efter olja, naturgas och kol samt garantier för företagets 
oljeutvinning.
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Regeringen behövde en effektiv myndighetsorganisation för att verkställa 
och utveckla energipolitiken. I anslutning till propositionen fattades beslut 
om en statlig energimyndighet (även om den inte kom i praktisk verksam-
het förrän 1983). När det gällde energiforskningen avskaffades däremot det 
särskilda samordningsorganet Delegationen för energiforskning och ersat-
tes av den idégivande Energiforskningsnämnden.

I proposition 1980/81:133 om riktlinjer för energisparverksamheten i 
byggnader m.m. föreslog regeringen, utifrån samma övergripande mål som 
i riktlinjepropositionen, en höjning av ambitionerna när det gällde energi-
sparmålet för befintlig bebyggelse. Riktpunkten borde vara en energian-
vändningsnivå i 1988 års byggnadsbestånd som motsvarade en minskning 
av den årliga energianvändningen med 48 TWh brutto varav en mindre del 
efter 1988.27 Förutom detta energihushållningsprogram på 48 TWh inne-
höll regeringens energisparplan ett konverteringsprogram som skulle bidra 
till det i det föregående beskrivna målet om minskad oljeanvändning.

De nya energipolitiska målen
Helhetsgreppet fanns kvar i energipolitiken även om revirstrider i Reger-
ingskansliet ledde till att energihushållningen behandlades i en separat 
proposition.

Av de tre momenten i riksdagsbeslutet efter kärnkraftsomröstningen att 
maximalt 12 reaktorer skulle utnyttjas i Sverige; att de skulle stängas se-
nast 2010 och avvecklas i den takt som var möjlig med hänsyn till behovet 
av elektrisk kraft för att upprätthålla sysselsättning och välfärd lade reger-
ingen under den här perioden huvudvikten på att skapa förutsättningar för 
avveckling av kärnkraften till 2010.

Målet att minska oljeberoendet trädde i förgrunden vilket också var ett 
enande samarbetselement inom regeringen. Oljeberoendet kunde minskas 
genom energihushållning och kortsiktigt genom att oljan ersattes med el. 
Energianvändningsprognoserna skrevs ner. Standardformuleringen ett en-
ergisystem ”i huvudsak baserat på varaktiga, helst förnybara och inhemska, 
energikällor med minst möjliga miljöpåverkan”, dyker upp i riktlinjepropo-
sitionen 1980/81:90 och blir kvar till 1991.

Kvantifierade mål slår igenom på bred front, inte bara för minskad en-

27 I anslutning till regeringens proposition 1977/78:76 om en energisparplan för bebyg-
gelsen uttalade riksdagen (CU 31, rskr 345) att nettoenergiförbrukningen i 1988 års byg-
gnadsbestånd skulle vara ca 35 TWh lägre än 1978 (ca 42 TWh brutto).
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ergianvändning utan även för minskad oljeimport, bidrag från inhemska 
energikällor och begränsningar av energianvändningen i befintlig bebyg-
gelse. För energihushållning gällde nu att ”så länge kostnaden för att spara 
en enhet energi inte är högre än kostnaden för att tillföra en enhet bör spa-
rande väljas före tillförsel.” Man fick också ett statligt ansvar för både kort-
siktig och långsiktig forskning. Dessutom kom energipolitiska åtgärder att 
utnyttjas som stabiliseringspolitiska styrmedel (investeringar inom ener-
gisektorn och minskad oljeimport).

Tidigare mål som återkom var att ta hänsyn till natur och miljö, na-
tionellt oberoende, försörjningstrygghet, krisberedskap och energipolitik 
såsom industri- och handelspolitik (ökade exportintäkter genom export av 
konkurrenskraftig energiteknik). Tidigare mål som inte längre spelade en 
lika framträdande roll var att medverka till en internationell rättvis fördel-
ning av energiresurser och att satsa på handlingsfrihet genom forskning.

Vad man landade i för försörjningstrygghet, minskat oljeberoende, av-
veckling av kärnkraften på sikt och miljö- och klimathänsyn var att:

– Hålla tillbaks energianvändningen.
– Minska oljeberoendet genom elersättning, energisparande och inhem-

ska bränslen.
– Förväntningar på ”varaktiga, helst förnybara och inhemska energikällor” 

både på kort sikt för oljeersättning och lång sikt för kärnkraftsvecklingen.
– Viss fortsatt utbyggnad av vattenkraften.

Jämfört med tidigare propositioner som behandlade energiforskning-
en blev nu energiforskningsprogrammet betydligt större och mer målin-
riktat.28 Det fick två huvuduppgifter. Dels att på kort- och medel lång sikt 
bidra till att minska oljeberoendet (oljeersättning genom inhemska bräns-
len, biomassa, vind och torv). Dels att på längre sikt medverka till att kärn-
kraften kunde avvecklas. I det förra avseendet gällde det inte bara att fors-
ka utan att utveckla, demonstrera och kommersialisera. Samarbetet med 
industrin blev viktigare. Det var inget fel om energiforskningsprogrammet 
bidrog till industriell konkurrenskraft. I mindre grad än tidigare kom ener-
giforskningsprogrammet att syfta till att skapa handlingsfrihet och under-
lag för anpassning och mångfald. Det förblev dock ett program men förlo-
rade sin samordnare, Delegationen för energiforskning.

28 Prop. 1973:30 och prop. 1977/78:110.
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Regeringens förslag i den energipolitiska riktlinjepropositionen och en-
ergisparpropositionen gick i stort sett ograverade igenom riksdagen.29 I 
det första fallet dock med vissa observationer beträffande kol användning 
och miljöproblem, begränsad tillgång till skogsråvara och risken att vatten-
kraften inte kunde byggas ut i den omfattning som regeringen föreslagit. 
Den socialdemokratiska partimotionen från 1980 innehöll i stort sett bara 
ett förslag nämligen att en parlamentarisk enenergikommission skulle till-
kallas för att lägga grunden för den av riksdagen beslutade kärnkraftsav-
vecklingen, ett förslag som riksdagen biföll. Regeringen effektuerade också 
denna beställning. En parlamentarisk utredning tillsattes och den antog 
namnet 1981 års energikommitté.

Vänsterpartiet Kommunisternas partimotion från 1980/81 underkände 
helt regeringens proposition. Den hade inte tagit kärnkraftsavvecklingen 
på allvar och gjorde för lite för att stimulera energihushållning, introduce-
ra inhemska och förnybara energikällor och minska oljeberoendet. Kärn-
kraften och oljehanteringen borde förstatligas.

Regeringens energiforskningsförslag antogs av riksdagen. Man var all-
mänt överens om en större ram för energiforskningen och om inriktningen 
på alternativa energikällor även om Socialdemokraterna tyckte det var för 
lite kärnkraftsforskning och Vänsterpartiet Kommunisterna för mycket.

Liksom tidigare gav flera utredningar underlag till regeringens pro-
positioner. De två som analyserade energiforskningen lade smidigt 
grunden för de borgerliga regeringarnas beslut om ett allt större ener-
giforskningsprogram.30 Energihushållningsdelegationen hjälpte regering-
en att hålla ordning på detta något spretiga område.31 Om det tidigare hade 
funnits tendenser att politiskt föredra en producentorienterad energipoli-
tik så skymtar de inte längre. Man satsade på ener gihushållning även om 
det ställde krav på att fler slags aktiviteter, aktörer och myndigheter måste 
dras in i arbetet.

Perioden 1982–91: Motstridiga krav på energipolitiken
I det här avsnittet, som avser de socialdemokratiska regeringarna under 
perioden 1982–91, ska jag undersöka målformuleringarna i två propositio-
ner. Det handlar om 1991 års proposition om energipolitiken och energi-

29 Prop. 1980/81:90, NU 60 och prop. 1980/81:133, CU 37, rskr. 384.
30 SOU 1977:56 respektive SOU 1980:35.
31 SOU 1980:43.



90 enerGipOlitiken

forskningsavsnittet i 1990 års proposition om forskning. De förelades riks-
dagen relativt sent i den aktuella perioden och det kan vara intressant att 
se hur långt man då hunnit i målformuleringshänseende. För att kunna 
göra den bedömningen behövs dock först en viss bakgrundsbeskrivning.

Bakgrund
Sverige befann sig i en lågkonjunktur när en socialdemokratisk regering 
kom till makten 1982. Kronan devalverades kraftigt. Konjunkturanpassad 
upphandling av energiinvesteringar var en del av den ekonomiska politi-
ken. Energipolitiken i övrigt gick ut på att enligt riksdagens beslut åstad-
komma ”ett kraftigt minskat oljeberoende”, att ”skapa förutsättningar för 
en avveckling av kärnkraften” och en utveckling i riktning mot ett energi-
system baserat på ”varaktiga, förnybara och inhemska energikällor”.

1981 års energikommitté fortsatte att utreda ”förutsättningarna för att 
säkra kärnkraftens avveckling och ett minskat oljeberoende” och avläm-
nade sitt slutbetänkande 1984.32 Oljeersättningsprogrammet och introduk-
tionsplanen för alternativa drivmedel skulle följas upp av Oljeersättningsde-
legationen och Energiverket (fr.o.m. 1983) liksom den tioåriga energisparplan 
för den befintliga bebyggelsen, som skulle omprövas i mitten 80-talet.

År 1986 inträffade Tjernobylolyckan. Till de första reaktionerna hörde 
att regering och riksdag bestämde att behålla 2010 som slutdatum för kärn-
kraftsavvecklingen men att två reaktorer skulle tas ur drift under 90-ta-
let.33 Avvecklingen av de två rektorerna skulle ske med en avstämning (re-
geringen)/kontrollstation (riksdagen) 1990.34

Olika nya utredningar tillsattes, bl.a. ELIN-utredningen för en effekti-
vare elanvändning och Elanvändningsdelegationen, som avlämnade sina 
respektive betänkanden 1986 och 1987.35 I anslutning till 1988 års energipo-
litiska proposition fattade riksdagen beslut om ett program för eleffektivi-
sering och elersättning som skulle löpa till 1997.36 I det programmet ingick 
bl.a. teknikupphandling. En energiteknikfond infördes också. Vidare börja-
de under den här perioden kvantifierade miljö- och klimatmål att diskute-
ras. Riksdagen beslöt med utgångspunkt i en motion från Moderaterna att 

32 SOU 1984:61.
33 Prop. 1986/87:18 och prop. 1987/88:90.
34 NU 87/88:40.
35 SOU 1986:16, SOU 1986:65 och SOU 1987:68.
36 Prop. 1987/88:90, NU 40.
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koldioxidutsläppen skulle minska och att de som ett nationellt delmål inte 
fick överstiga 1988 års nivå.37 Dessutom hade regeringen i sin miljöpropo-
sition 1988 föreslagit att svavelutsläppen skulle minska med 65 procent och 
kväveoxidutsläppen med 30 procent mellan 1980 och 1995.38

Under perioden togs tre nya energiforskningsprogram fram som ingick 
i forskningspropositionerna.39 De två senare förbereddes av särskilda ut-
redningar.40

För att skapa ett brett parlamentariskt underlag för att hantera de mot-
stridiga målen att samtidigt avveckla kärnkraften, bevara de fyra stora, 
orörda älvarna och leva upp till de skärpta miljö- och klimatmålen kom en 
partipolitisk överenskommelse till stånd 1991 mellan Socialdemokraterna, 
Folkpartiet och Centern som avspeglades i 1991 års energipolitiska propo-
sition41 liksom i 1991 års miljöproposition.42

Rådrum för kärnkraftsavvecklingen och en klimatstrategi
Målen för energipolitiken beskrivs i 1991 års proposition (prop. 1990/91:88) 
som ”att på kort och lång sikt trygga tillgången till el och annan energi 
på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Härigenom främjas en god 
ekonomisk och social utveckling i Sverige. Energipolitiken skall utgå från 
vad natur och miljö kan bära.”

Omställningen av energisystemet måste vid sidan av säkerhetskraven ske 
med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för sysselsättning och välfärd. När 
kärnkraftavvecklingen kan inledas och i vilken takt den kan ske avgörs av 
resultaten av hushållningen med el och tillförseln av el från miljöacceptabel 
kraftproduktion och möjligheterna att bibehålla internationellt konkurrens-
kraftiga elpriser.

Riksdagsbeslutet att den sista reaktorn ska stängas senast 2010 ifrågasattes 
inte. Inget datum sattes dock för när kärnkraftsavvecklingen skulle inle-
das. Det hade nu gjorts beroende av den fortsatta utvecklingen på energi-
området. Regeringen skulle årligen rapportera till riksdagen och energipo-
litiken fortlöpande utvärderas av berörda myndigheter.
37 Prop. 1987/88, JoU 23.
38 Prop. 1987/88:85.
39 Prop. 1983/84:107, prop. 1986/87:80 och prop. 1989/90:90.
40 SOU 1986:31 och SOU 1989:48.
41 Prop. 1990/91:88.
42 Prop. 1990/91:90; Kall 2011 och Radetzky 2004.
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Vidare hette det att landets elförsörjning skulle tryggas genom ett en-
ergisystem som ”i största möjliga utsträckning grundas på varaktiga, helst 
inhemska och förnybara, energikällor samt en effektiv energihushållning”. 
”Stränga krav på säkerhet och omsorg om miljö skulle ställas vid använd-
ning och utveckling av all energiteknik.”

”De orörda älvarna och de älvsträckor som riksdagen har undantagit 
från utbyggnad skyddas även fortsättningsvis.” En stabil och tillräcklig till-
försel av energi skulle förenas med energipolitikens övriga mål. ”En säker 
tillgång på el till ett rimligt pris är en viktig förutsättning för svensk indu-
stris internationella konkurrenskraft. Energipolitiken skall utformas så att 
denna förutsättning bevaras.

Regeringen tog inte ställning till de energiprognoser som förelåg. Statens 
energiverk hade pekat på ett osäkerhetsintervall på 135–158 TWh för elan-
vändningen vid mitten av 90-talet. Till föreslagna energiåtgärder hörde:

– stöd till kraftvärmeproduktion med biobränslen, investeringar i vind-
kraft och anläggningar för utnyttjande av solvärme,

– stöd till etanolframställning,
– ett nytt femårigt, förstärkt och bredare program för effektivare ener-

gianvändning. En del av programmet var teknikupphandling och in-
troduktion av energieffektiv teknik, andra delar var demonstration av 
energieffektivare teknik och energideklarationer, och

– att Energiteknikfonden skulle tillföras ytterligare medel och få utvid-
gade uppgifter.43

I 1991 års energipolitiska överenskommelse ingick en strategi för minskad 
klimatpåverkan. Målet var ”ett energisystem utan kärnkraft där sektorns 
bidrag till försurning och klimatpåverkan minskar kraftigt.”44 Regeringen 
återkom också till koldioxidutsläppen. De hade stigit över delmålet 1988 
års nivå men med de åtgärder som föreslogs borde man kunna komma ner 
under 1988 års nivå till år 2000.45

För att koldioxidutsläppen från energisektorn skall kunna hållas på en så låg 
nivå som möjligt, måste energiförsörjningen på sikt klaras genom ett effek-
tivt utnyttjande av varaktiga och miljövänliga, helst förnybara, energikällor. 

43 1992 kompletterades insatserna med ett program för biobränslebaserad elpro duk tion.
44 Prop. 1990/91:90.
45 En koldioxidskatt hade dessutom införts (prop. 1989/90:111, SkU31).
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Hushållning med energi och en ökad användning av förnybara energiskällor 
är därför avgörande inslag i en strategi för minskad klimatpåverkan.

Energiforskningen behandlas i 1990 års forskningsproposition.46 I ett all-
mänt inledande avsnitt i propositionen diskuterades uppföljning och ut-
värdering. Regering och riksdag hade beslutat att lägga om det statliga 
budgetsystemet i syfte att effektivisera styrningen av de statliga verksam-
heterna. Planeringen måste grundas på uppföljning och utvärdering och 
det behövdes en systematiserad resultatredovisning och analys i enlig-
het med 1988 års kompletteringsproposition.47 Treårsbudgetering och ra-
manslag ingick i det nya budgettänkandet. Beträffande sektorsforskningen 
sades att den skulle bedömas efter samhällsrelevans och forskningens kva-
litet. Det var en uppgift för sektorsforskningsorganen att ansvara för upp-
följning inom sina respektive områden medan det ankom på regeringen att 
se till att övergripande utvärderingar kom till stånd.

För energiforskningens del noterades inledningsvis att samma mål gäll-
de för energiforskningen som för energipolitiken beträffande kärnkrafts-
avveckling, de orörda älvarna, utsläppen av koldioxid, svaveloxid och kvä-
veoxid etc. Regeringen betonade att staten hade ansvar för att det fanns 
baskompetens på universitet och högskolor. Främst då på de områden som 
gällde omställningen av energisystemet och forskning för att minska trans-
portsektorns oljeanvändning och miljöbelastning. Forskningssatsningarna 
förväntades i huvudsak inte ge resultat förrän efter 2000.

I linje med den nya budgetprocessen gav regeringen främst principi-
ella synpunkter på uppläggningen av energiforskningen. Ett exempel var 
att programmet Allmänna Energisystemstudier skulle delas och flyttas 
till Energiverket respektive Forskningsrådsnämnden. I samband därmed 
kunde Energiforskningsnämnden avskaffas.

Den nya ansatsen med större myndighetsansvar krävde att samordning, 
uppföljning och utvärdering stärktes. Energiverket fick huvudansvaret för 
tillförsel, användning och hushållning på energiområdet medan Transport-
forskningsdelegationen fick motsvarande uppgift på transportsidan. Dessa 
myndigheter skulle hantera hela utvecklingskedjan från forskning till kom-
mersialisering i samarbete med övriga programorgan och andra intressenter.

För att statsmakternas skulle få ett fullgott beslutsunderlag krävdes att 

46 Prop. 1989/90:90.
47 Prop. 1987/88:150.
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även programorganens rapporter granskades och bereddes. För denna 
uppgift ville regeringen tillkalla ett fristående organ. Dess underlag borde 
i huvudsak utgöras av programorganens rapporter men det skulle även 
kunna ta egna initiativ och ha ett eget kansli. Särskilt viktigt var att det fri-
stående organet beaktade miljö- och industripolitiska aspekter.

Anpassning av de energipolitiska målen
Perioden inleddes med regimskifte från borgerlig till socialdemokratisk 
regering. Trepartiöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Folkpar
tiet och Centern gav dock kontinuitet och bredd åt energipolitiken. Av de 
tre momenten i riksdagens kärnkraftsbeslut 1981 var det liksom under den 
föregående Fälldinregeringen förberedelser för att avveckla kärnkraften till 
2010 som gällde. Regeringen skulle rapportera till riksdagen om möjlighe-
terna att inleda avvecklingen. Inget datum fastställdes för avvecklingsstar-
ten. Energipolitiken och miljö- och klimatpolitiken samordnades genom 
parallella propositioner. Koldioxidutsläppen hade överstigit 1988 års nivå 
men i trepartiöverenskommelsen föreslogs åtgärder som till år 2000 skulle 
få ned dem under 1988 års nivå.

Vissa förskjutningar i och variationer på standardtemat från proposi-
tion 1980/81:90 ”ett energisystem i huvudsak baserat på varaktiga, helst 
förnybara och inhemska, energikällor med minst möjliga miljöpåverkan” 
såg dagens ljus. I energipropositionen48 beskrevs ett energisystem som ”i 
största möjliga utsträckning grundas på varaktiga, helst inhemska och för-
nybara, energikällor samt en effektiv energihushållning”. Och i miljöpropo-
sitionen49 uttrycktes detta däremot i termer av ”ett effektivt utnyttjande av 
varaktiga och miljövänliga, helst förnybara, energikällor”.

Vad man landade i för avvecklingen av kärnkraften och miljö och kli
mathänsyn var program för energihushållning och effektivare energian-
vändning och stöd till kraftvärmeproduktion med biobränslen, investe-
ringar i vindkraft och anläggningar för utnyttjande av solvärme. En något 
mer avvaktande hållning än tidigare präglade politiken. Man hade skaffat 
sig rådrum. Regeringen skulle rapportera till riksdagen hur utvecklingen 
gestaltade sig men man undvek kvantifierade mål för energianvändning, 
oljeimport, bidrag från inhemska energikällor och minskningen av energi-
användningen i befintlig bebyggelse.

48 Prop. 1990/91:88.
49 Prop. 1990/91:90.
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Nytt inom energipolitiken var betoningen på tillgången till el och el till 
konkurrenskraftiga priser som en förutsättning för sysselsättning och för 
den svenska industrins utveckling. Liksom tidigare använde man under 
denna period energipolitiken för stabiliseringspolitik (investeringar inom 
energisektorn och minskad oljeimport).

En återhållsam inställning återspeglas i målen för energiforskningen. De 
blev mer inriktade på grundforskning och framtidens miljö och klimat
vänliga energisystem. Kommersiella genombrott förmodades redan vara 
nära förestående och skulle klara den kortsiktiga energihushållningen och 
energieffektiviseringen. Under denna, liksom under närmast föregående 
period, förväntade man sig också oljeprisstegringar vilka skulle underlätta 
oljeersättningen och energieffektiviseringen. I stället blev det en interna-
tionell prissvacka på olja under 80-talet och i Sverige även på el.

Vad gäller energiforskningen i övrigt kan noteras att de tre första en-
ergiforskningsprogrammen blev större och större medan de tre nästföl-
jande, som antogs under den här perioden, blev mindre och presenterades 
i allmänna forskningspropositioner. I samband därmed skedde en upp-
stramning av forskningen och det blev mer långsiktig grundforskning. De 
rena energi-, miljö- och klimatpolitiska målen blev också mer styrande för 
forskningen. Under en övergångsperiod hade det varit en större inriktning 
på utveckling, demonstration och samarbete med industrin.

Den viktigaste förändringen var dock att i det sjätte energiforsknings-
programmet slog vissa tankar från den nya budgetprocessen om målstyr-
ning igenom. De statliga riktlinjerna för energiforskningsprogrammet 
skulle vara mer principiella och den närmare utformningen överlåtas åt 
programorganen. Detta upplägg krävde i sin tur en större samordning och 
bättre överblick. Huvudansvaret för det kom att läggas på Energiverket och 
Transportforskningsdelegationen. De skulle i samarbete med övriga pro-
gramorgan följa upp, utvärdera och återrapportera till regeringen. Utöver 
detta ville dock regeringen ha ett fristående organ som skulle granska pro-
gramorganens rapporter och kontrollera att miljö- och industripolitiska 
aspekter (bl.a. el till konkurrenskraftiga priser) uppmärksammades. Det 
andra och det tredje energiforskningsprogrammet hade haft ett särskilt 
överordnat samordningsorgan, Delegationen för energiforskning, det fjär-
de en sammanställande nämnd, Energiforskningsnämnden medan övriga 
energiforskningsprogram förbereddes genom särskilda utredningar.

Något mer substantiellt genomslag för mål- och resultatstyrningen 
inom energipolitiken var det dock knappast frågan om under denna pe-
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riod. Målformuleringarna blev snarast vagare och mer avvaktande än ti-
digare och kvantifieringarna färre. Inget sades heller i propositionerna om 
hur regeringen och energiforskningsorganen skulle återrapportera till riks-
dag respektive regering.

Riksdagen godkände regeringens förslag till riktlinjer och i huvudsak åt-
gärdsförslagen.50 Oppositionen i riksdagen utgjordes vid den här tidpunk-
ten av Moderaterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I Moderaternas par-
timotion anfördes att regeringens och riksdagens huvuduppgift borde vara 
att fastställa miljö- och säkerhetsbetingade spelregler för energimarkna-
derna utan att ta ställning till enskilda energikällor. Det av riksdagen be-
slutade taket för koldioxidutsläpp borde stå fast. Slutdatum för kärnkraf-
tens avveckling skulle tas bort och inget datum beslutas för avvecklingens 
inledning. Vänsterpartiet ville inleda avvecklingen 1995 och att riksdagen 
skulle begära en konkret avvecklingsplan från regeringen. Miljöpartiet ar-
gumenterade i sin partimotion utifrån etiska och vetenskapliga utgångs-
punkter för att samhället måste bort från ändliga och miljöförstörande 
energikällor. Motionärerna fann regeringens proposition ”mållös och plan-
lös”. De föreslagna åtgärderna var otillräckliga för att klara en avveckling 
till 2010. Till Miljöpartiets mål och planer hörde en snabb avveckling av 
kärnkraften med början 1991, en minskning av energianvändningen med 
två procent per år, en 85-procentig avveckling av fossila bränslen på 25 år 
och en gradvis omställning till inhemska, förnybara energikällor.

Många utredningar försåg regeringen med underlag för propositioner 
liksom Energiverket. 1981 års parlamentariska energikommitté skulle säkra 
kärnkraftens avveckling och ett minskat oljeberoende. Dess slutsatser var 
ganska avspända.51 Det gick att avveckla kärnkraften. Avvecklingen var 
främst ett ekonomiskt problem. Tills vidare räckte det att bevaka elan-
vändningens utveckling och göra vissa utredningar bl.a. beträffande ef-
fektiviseringsmöjligheter. Kärnkraften kunde i sinom tid ersättas med viss 
vattenkraft, kraftvärme och kolkondens. I reservationerna till utredningen 
ifrågasattes kärnkraftsavvecklingen av Folkpartiet, som kunde tänka sig en 
ny folkomröstning, och av Moderaterna, som kunde tänka sig frångå slut-
datum 2010 för avvecklingen. Centern och Vänsterpartiet klagade på att 
utredningen inte hade levererat någon avvecklingsplan för kärnkraften och 
inte ordentligt gått in på frågan om energihushållning och förnybara ener-

50 Prop. 1990/91:88.
51 SOU 1984:61.
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gikällor.52 År 1986 inträffade dock Tjernobylolyckan vilken tvingade fram 
ett mer aktivt agerande från regeringens sida.

Perioden 1991–2006: Marknader, kärnkraft, miljö och klimat
Den period som analyseras i detta avsnitt är relativt lång 1991–2006. Först 
kommer en borgerlig regering med Carl Bildt som statsminister 1991–
94. Sedan följer två socialdemokratiska regeringar med Ingvar Carlsson 
(1994–96) respektive Göran Persson (1996–2006) i spetsen.

Den borgerliga regeringen hade en kort varaktighet och kom energipo-
litiskt att fungera som något av en brygga mellan den föregående och den 
kommande socialdemokratiska regeringen. Centerpartiet var en förmed-
lande länk mellan den tidigare energiöverenskommelsen mellan Social-
demokraterna, Folkpartiet och Centern och de senare energiöverenskom-
melserna mellan Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet. Det var 
dessa överenskommelser som var ryggraden i de socialdemokratiska reger-
ingarnas energipolitik under perioden. Jag ska koncentrera målanalysen till 
de viktigare energipolitiska propositionerna under de socialdemokratiska 
regeringarna; de avgörande energipolitiska riktlinjepropositionerna, de för 
energiområdet viktigaste miljö- och klimatpropositionerna och slutligen 
propositionerna om energiforskning.

Bakgrundsfakta
Under den borgerliga regeringen tillsattes, efter ett initiativ från Socialde-
mokraterna och Kristdemokraterna samt efter påstötning från riksdagen, 
1994 års energikommission med huvuduppgift att utreda kärnkraftsav-
vecklingen.53 Den fick sedermera tilläggsdirektiv av den socialdemokratis-
ka regeringen och avslutade sitt arbete 1995.54 Bl.a. med denna utredning 
som underlag kom den andra energipolitiska överenskommelsen till stånd 
1997, nu mellan Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet.

Den borgerliga regeringen förberedde en ”avreglering” av elmarknaden. 
Den skulle ha trätt i kraft 1 januari 199555 men den nya socialdemokratiska 

52 Kall 2011.
53 Prop. 1993/94, NU 17.
54 SOU 1995:139 och SOU 1995:140.
55 Prop. 1993/94:162.
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regeringen sköt upp den till 1 januari 199656 efter att först ha inhämtat syn-
punkter från 1994 års energikommission. Syftet med den nya lagstiftningen 
var att öka valfriheten för konsumenterna och skapa förutsättningar för ökad 
pris- och kostnadspress inom elförsörjningen. Produktion och försäljning av 
el skulle ske i konkurrens medan stamnätet sköttes av affärsverket Svenska 
kraftnät och övrig regional och lokal nätverksamhet var särskilt reglerad och 
övervakad. Kommunal el- och fjärrvärmeverksamhet skulle också bedrivas 
på affärsmässiga grunder och inte som tidigare till självkostnad.

Under en socialdemokratisk regering gick Sverige 1995 med i EU och 
knöts därmed närmare energi- och miljösamarbetet inom EU vilket vi 
kommer att se mer av i detta och följande avsnitt.

Två reaktorer avvecklas men inget slutdatum för kärnkraften
Till riktlinjepropositionerna, som alla byggde på energiöverenskommelser 
mellan Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet, räknar jag:

– Prop. 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning.
– Prop. 2001/02: 143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig ener

giförsörjning.
– Prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma reg

ler för den inre marknaden för el och naturgas mm med en strategi för 
den fortsatta avvecklingen av kärnkraft.

Proposition 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning, som vilade på 1997 års 
partiöverenskommelse, byggde vidare på riksdagsbeslutet 1980 och gick 
i långa stycken tillbaks till målformuleringarna i riktlinjerna från 1991. 
Målen för energipolitiken var liksom tidigare att:

Kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet 
av elektrisk kraft för att upprätthålla sysselsättning och välfärd (1980)

På kort och lång sikt trygga tillgången till el och annan energi på med om-
världen konkurrenskraftiga villkor (1991)

Landets elförsörjning skall tryggas genom ett energisystem som i största möj-
liga utsträckning grundas på varaktiga, helst inhemska och förnybara, ener-
gikällor samt en effektiv energihushållning (1991)

56 Prop. 1994/95:84 och prop. 1994/95:222.
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Stränga krav på säkerhet och omsorg om hälsa och miljö skall ställas vid an-
vändning och utveckling av all energiteknik (1991)

Nya formuleringar om ett ekologiskt hållbart samhälle tillkommer:

Energipolitiken skall skapa villkoren för en effektiv och hållbar energian-
vändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ 
inverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett 
ekologiskt hållbart samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och so-
cial utveckling i hela Sverige.

Omställningen är ett led i Sveriges strävan att vara ett föregångsland när det 
gäller att skapa en ekologisk hållbar utveckling.

Nu sades emellertid att problem skulle uppstå för sysselsättning, välfärd, 
konkurrenskraft och miljö om all kärnkraft avvecklades till 2010. Riksda-
gen borde därför inte fastställa något årtal för när den sista reaktorn skulle 
tas ur drift. Däremot skulle åtgärder nu beslutas för att de två reaktorerna 
i Barsebäck skulle kunna ställas av, den första senast 1998 och den andra 
2001. I övrigt innehöll propositionen förslag om

– ett program för ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt energisystem 
med

– åtgärder på kort sikt för att minska elanvändningen och öka eltillförseln
– åtgärder för att effektivisera energianvändningen
– ett långsiktigt program för energiforskning, energiteknikstöd och intro-

duktion av ny energiteknik som fick ökade resurser för en sjuårsperiod 
med början 1998

– en ny central myndighet på energiområdet som skulle verkställa och 
samordna omställningsarbetet, samt

– en strategi för minskad klimatpåverkan från energisektorn.

I proposition 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig 
energiförsörjning gjorde regeringen (mot bakgrund av att Barsebäck 1 tagits 
ur drift 1999) bedömningen att Barsebäck 2 kunde stängas senast 2003. För 
den fortsatta omställningen av energisystemet redovisade regeringen för-
slag till en ny, långsiktig inriktning av främjande av förnybar elproduktion 
och satsningar på effektivare ener gi användning. Den förnybara elproduk-
tionen skulle främjas genom ett system med s.k. elcertifikat57 (kompletterat 

57 Systemet infördes 2003 (prop.2002/03:40).
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med ett särskilt stöd för vindkraft under en övergångsperiod). Regeringen 
höjde produktionsmålet för förnybar el. En ökning med 10 TWh från nivån 
2002 till 2010 och ökning med 15 TWh till 2020 ansågs vara lämpliga am-
bitionsnivåer. Certifikatsystemet skulle omfatta vindkraft, solenergi, geo-
termisk energi, vattenkraft, vågenergi och biobränsle. Det särskilda plane-
ringsmålet för vindkraft var 10 TWh år 2015.

En effektivare energianvändning skulle uppnås genom fortsatta sats-
ningar på information, utbildning, kommunal energirådgivning, tek-
nikupphandling och marknadsintroduktion av energieffektiv teknik.

Näringsutskottet hade påpekat att det inte fanns någon systematisk upp-
följning av energipolitiken.58 I propositionen redovisade därför regering-
en att den gett Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med SCB 
ta fram ett underlag. Till de områden där det enligt re geringen behövdes 
indikatorer hörde: Effektiva energimarknader, Förnybara energikällor, Ef-
fektiv energianvändning, Miljö, Industrins energianvändning och Försörj-
ningstrygghet.

Målformuleringarna i strategin för den fortsatta avvecklingen av kärn-
kraften i proposition 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om ge
mensamma regler för den inre marknaden för el och naturgas m.m. var 
i långa stycken desamma som tidigare exempelvis: ”att på kort och lång 
sikt trygga tillgången till el och annan energi på med omvärlden konkur-
renskraftiga villkor. Energipolitiken ska skapa villkoren för en effektiv och 
hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörj-
ning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta 
omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle.” Några förtydliganden 
var att:

Kärnkraften inte är långsiktigt förenlig med en hållbar utveckling

Vår vision är att på lång sikt Sverige baserar hela energitillförseln på förny-
bar energi.

Vår generation måste ta ansvar och genomföra omställningen av energisys-
temet ”samtidigt som vi lägger en stabil grund för sysselsättning och välfärd.”

Förberedelser för att stänga Barsebäck 2 år 2005 skulle påbörjas omedel-
bart medan takten i avvecklingen av resten av kärnkraften skulle avgöras av 
effektiviseringen av energianvändningen och introduktionen av ny teknik.

58 2001/02N:3.



åsa sOhlMan 101

I strategin för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften preciserades 
den långsiktiga visionen om förnybar energi på följande sätt.

Biobränsle och vattenkraft kommer att vara grundpelare även i det framtida 
energisystemet. Redan på kort sikt tillkommer vindkraft som en förnybar 
energikälla med betydande potential. På längre sikt finns också annan ener-
giteknik såsom solceller, artificiell fotosyntes, vätgas, bränsleceller m.m. En 
effektivare användning av energi är en förutsättning för omställningen till 
ett uthålligt energisystem.

De stora investeringar som krävs och behovet av omfattande teknisk och sys-
temmässig utveckling, tillsammans med energins stora betydelse för dagens 
samhälle, innebär enligt denna strategi att omställningen kommer att ta tid.

Internationellt inflytande över miljö- och klimatpolitiken
Utgångspunkten för arbetet med den svenska klimatstrategin på energi-
området under denna period var FN:s klimatkonvention från 1992. Den av-
speglas bl.a. i klimat- respektive energipropositionerna där det i riksdags-
besluten bl.a. heter:59

Koldioxidutsläppen från fossila källor stabiliseras på 1990 års nivå för att där-
efter minska.

Klimatpolitiken måste utformas i ett internationellt perspektiv och i inter-
nationellt samarbete.

Koldioxidutsläppen i Sverige begränsas så lång möjligt med hänsyn till kon-
kurrenskraft, sysselsättning och välfärd.

Efter undertecknandet av Kyotoprotokollet 1997 och olika EU direktiv kom 
flera propositioner med klimatriktlinjer för energiområdet bl.a. Sveriges 
klimatstrategi60, Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiför
sörjning61 och Nationell klimatpolitik i global samverkan.62

I den första föreslog regeringen ”att de svenska utsläppen av växthusga-
ser räknat som ett medelvärde för perioden 2008–12 skall vara minst fyra 

59 Prop. 1992/93:179 resp. prop. 1996/97:84.
60 Prop. 2001/02:55.
61 Prop. 2001/02: 143.
62 Prop. 2005/06:172.



102 enerGipOlitiken

procent lägre än utsläppen år 1990”.63 Vidare hänvisades i propositionen till 
det miljökvalitetsmål som hade störst relevans för energiområdet dvs. ”Be-
gränsad klimatpåverkan.” 64 År 2050 ”bör utsläppen för Sverige sammanta-
get vara lägre än 4,5 ton koldioxidekvivalenter per år och invånare, för att 
därefter minska ytterligare. Målets uppfyllande är till avgörande del bero-
ende av internationellt samarbete och insatser i alla länder.” Målet för 2050 
innebar en minskning med närmare hälften av utsläppen 1990.

Regeringen hänvisade också till ett antal åtgärder som skulle påbörjas för 
att nå de uppsatta målen inklusive de åtgärder som skulle genomföras inom 
ramen för gällande energipolitiska beslut.65. Energipolitiken skulle ”bidra till 
att det klimatpolitiska delmålet för perioden 2008–12 uppnås och att en god 
grund läggs för att det långsiktiga klimatmålet till år 2050 kan uppnås samt 
möjliggöra att detta kan ske parallellt med den fortsatta omställningen av 
energisystemet. Det innebär bl.a. att en begränsning av utsläppen av växt-
husgaser för energiområdet bör karaktäriseras av kostnadseffektiva insatser 
såväl nationellt som internationellt. De svenska insatserna måste utformas 
så att utsläppen begränsas så långt det är möjligt med hänsyn till konkur-
renskraft, sysselsättning och välfärd.” Vidare borde Sverige ”förbereda sig 
för att kunna delta i handel med utsläppsrätter. Sverige bör verka pådrivan-
de inom EU så att ett europeiskt handelssystem kan starta 2005.”

Propositionen Nationell klimatpolitik i global samverkan66 angav att 
klimatmålet enligt ”2002 års klimatpolitiska beslut ligger fast” men reger-
ingen gjorde tilläggen att

63 Detta var ett större åtagande än det som Sverige fått sig tilldelat vid EU:s an-
svarsfördelning efter Kyotoprotokollet som tillät en ökning på fyra procent för 
Sveriges del. Dessutom skulle den svenska regeringens mål uppnås utan kompensa-
tion för upptag i kolsänkor eller med de flexibla mekanismer som Kyoto protokollet 
tillät (handel med utsläppsrätter, gemensamt genomförande och mekanismen för 
ren utveckling). Vid kontrollstationen år 2004 avsåg regeringen att som komplement 
överväga ett mål som innefattade de flexibla mekanismerna.

64 ”Regeringens övergripande miljöpolitiska mål är att till nästa generation lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. De numera 16 
miljökvalitetsmålen, som riksdagen i bred enighet antagit, gör den miljömässiga 
dimensionen i begreppet hållbar utveckling tydlig. Målen är formulerade utifrån 
den miljöpåverkan naturen tål och definierar det tillstånd för den svenska miljön 
som miljöarbetet skall sikta mot.” (Jfr prop. 1997/98:145, 2000/01:130, 2004/05:150, 
2005/06:172). Andra miljökvalitetsmål som berör energisektorn är Frisk luft, Bara 
naturlig försurning, God bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag samt Storsla-
gen fjällmiljö (Statens energimyndighet, 2010, b).

65 Prop. 2001/02: 143.
66 Prop. 2005/06:172.
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…utsläppen för Sverige för år 2020 bör vara 25 procent lägre än utsläppen år 
1990. [– – –] Regeringen anser också att miljökvalitetsmålet Begränsad kli-
matpåverkan bör kompletteras med ett temperaturmål om en maximal glo-
bal genomsnittlig uppvärmning med två grader Celsius.

En sammanhållen klimat- och energipolitik bör utvecklas. Förutsättningar 
bör skapas för att bryta Sveriges beroende av fossila bränslen för transporter 
och uppvärmning till 2020.

Regeringen refererade vidare till Europaparlamentets och rådets direktiv 
om främjande av elproduktion från förnybara energikällor (EG 2001/77)

Medlemsstaterna skall anta nationella vägledande mål för den framtida an-
vändningen av el från förnybara energikällor utifrån referensvärden i direk-
tivet. Det övergripande vägledande målet på gemenskapsnivå (EU-15) är 22 
procent år 2010.

I detta sammanhang hänvisades för svensk del till:

– Elcertifikatssystemet, där systemet föreslagits förlängas till år 2030 och 
ambitionsnivån höjts till 17 TWh till 201667 De särskilda insatserna för 
vindkraften där ”Regeringen har för avsikt att föreslå att det särskilda 
stödet för marknadsintroduktion av vindkraft förlängs i ytterligare fem 
år fr.o.m. 2008”.

– Det program för energieffektivisering i energiintensiv industri som in-
förts 2005.68 Det femåriga program med åtgärder för effektivare energi-
användning (2003–07) som beslutades 2002.69

Energiforskning i fokus
Propositionen 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning innehöll ett forsk-
ningsprogram för perioden 1998–2004. Därefter följde ett nytt större en-
ergiforskningsprogram för perioden 2005–11 i proposition Forskning och ny 
teknik för framtidens energisystem.70 Jag koncentrerar mig på den senare 
propositionen. I den angav regeringen riktlinjerna för de fortsatta långsik-
tiga energipolitiska insatserna kring forskning, utveckling, demonstration 
och kommersialisering på energiområdet.

67 Prop. 2005/06:154.
68 Prop. 2003/04:170.
69 Prop. 2001/02:143.
70 Prop. 2005/06:127.
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De förslag som lämnas syftar till en ökad fokusering och koncentration av 
resurserna samt till att öka ambitionsnivån vad gäller att omsätta resulta-
ten från forsknings- och utvecklingsinsatser på energiområdet i kommersi-
ella produkter.

Tydliga och uppföljningsbara mål skall säkerställa att resurserna för de stat-
liga insatserna för att främja utvecklingen av teknik för framtidens energi-
system används på bästa sätt. Det övergripande målet för insatserna kring 
forskning, utveckling och demonstration på energiområdet skall komplet-
teras med visioner, operativa mål och delmål. Statens energimyndighet har 
ansvaret att utifrån dessa övergripande mål utforma insatserna.

Uppföljning och återrapportering av insatserna baseras på en uppsättning 
indikatorer och resultatmått som vidareutvecklas successivt. Regelbundna 
oberoende utvärderingar av verksamhetens kvalitet och relevans samt synte-
ser och analyser av uppnådda resultat bidrar till såväl resultatspridning som 
planering och styrning av insatserna.

Uppföljningen skulle ske med hjälp av tre olika slags återrapporteringar: 
resultatmått, områdesspecifika indikatorer och generella indikatorer. Med 
resultatmått avsågs uppföljning av de mål som föreslagits för tema- och ut-
vecklingsområden. Dessa var konkreta s.k. SMART:a mål (dvs. Specifika, 
Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta mål). De områdesspecifika 
indikatorerna var formulerade för att följa upp de konkretiserade visioner 
som formulerats per tema- och utvecklingsområde eller per program.71 De 
generella indikatorerna var avsedda för uppföljning av hur verksamheten 
bidrog till att utveckla teknik och tjänster som genom svenskt näringsliv 
kunde kommersialiseras, samt hur verksamheten bidrog till att bygga upp 
kunskap och kompetens. Bland indikatorer för kommersialisering ingick 
antal patent, licenser och nya företag. För uppföljning av verksamhetens bi-
drag till uppbyggnad av kunskap och kompetens föreslogs kvantitativa indi-
katorer som antal examina, aktiva forskare och vetenskapliga publikationer.

System med indikatorer och resultatmått gav enligt regeringen goda 
möjligheter för uppföljning, utvärdering och redovisning av verksamheten 
för riksdagen. Det kunde även staga upp Energimyndighetens arbete med 
att genomföra, avsluta och planera satsningar.

71 Exempelvis var den övergripande visionen för temaområdet ”Byggnaden som ener-
gisystem” att all energianvändning i bebyggelsen skulle vara effektiv och långsiktigt 
hållbar. Denna vision hade sedan preciserats till att 60 procent av oljeförbrukningen 
skulle ersattas med långsiktigt hållbar energi.
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För att förankra energipolitikens mål och visionen om en hållbar utveck-
ling avser regeringen inrätta ett Energiutvecklingsråd för att i dialog med 
näringsliv och organisationer genomlysa förutsättningarna för olika utvalda 
områden att bidra till omställningen av energisystemet och utvecklingen av 
svenskt näringsliv.

Den höjda ambitionsnivån beträffande omsättning av resultaten från 
forskning, utveckling och demonstration i produkter och tjänster före-
slogs bli verkställd genom att Energimyndigheten fick ett särskilt ansvar 
för att stödja projekt som bedömdes ha kommersiell potential och insatser 
för riskkapitalförsörjning i tidiga kommersiella faser.

Konkreta mål för marknader, kärnkraft och klimat
Under den aktuella perioden utvecklas de energipolitiska målen inom tre 
områden: marknader, kärnkraft och klimat från den borgerliga regeringen 
över till de socialdemokratiska.

– Den borgerliga regeringen förberedde under början av 90-talet en ”avreg-
lering” av elmarknaden. Den skulle ha träff i kraft 1 januari 1995 men den 
nya socialdemokratiska regeringen sköt upp den till 1 januari 1996 efter att 
först ha inhämtat synpunkter från 1994 års energikommission. Ett mark-
nadsbaserat styrmedel, elcertifikat, introducerades också av en socialde-
mokratisk regering som dessutom var beredd att delta i ett system med 
handel med utsläppsrätter även det ett ”marknadskonformt” styrmedel.

– Kärnkraftsavvecklingen utreds (på initiativ från S och KD) under den 
borgerliga regeringen men det är en socialdemokratisk som åstadkom-
mer trepartiöverenskommelser (mellan Socialdemokraterna, Centern 
och Vänsterpartiet) som för frågan framåt. Man tog fasta på den del i 
1980 års beslut som säger att ”Kärnkraften skall avvecklas i den takt som 
är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för att upprätthålla 
sysselsättning och välfärd” och fick bort slutdatum för kärnkraftsav-
vecklingen men lyckades avveckla de två reaktorerna i Barsebäck (1999 
respektive 2005).

– Sverige vill vara ett föregångsland i miljö- och klimatfrågor. Man inför 
restriktioner som ligger steget före de internationella. Sverige gick läng-
re i sitt åtagande att reducera växthusgaserna än EU krävde: 96 procent 
av 1990 års nivå i stället för 104 procent. Dessutom utan kompensation 
för upptag i kolsänkor eller med flexibla mekanismer.
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Ett nytt ledmotiv har blivit en ”ekologiskt hållbar utveckling” i paritet med 
målet ”sysselsättning och välfärd”. Till detta kommer ”förnybar energi” 
(som också prioriteras i EU-direktiven) vid sidan av ”ett energisystem som 
i största möjliga utsträckning grundas på varaktiga, helst inhemska och 
förnybara, energikällor”. Socialdemokraterna vill bygga ett ”grönt folkhem”.

Inom energiforskningen vidareutvecklade man modellen med uppfölj-
ning, indikatorer och utvärderingar som ska rapporteras till regering och 
riksdag och som initierades 1990.72 De treåriga forskningsprogrammen 
hade nu övergått till att bli sjuåriga. Efter den resursmässiga nedgången 
under 80-talet och början av 90-talet blev det en viss uppgång i och med 
1997 års beslut. Energiforskningsprogrammen har hela tiden innehållit in-
slag av såväl forskning som utveckling och demonstration. Sedan slutet av 
80-talet hade grundläggande forskning dominerat men både baskompe-
tens och kommersialisering var viktiga.

Riksdagen biföll regeringens förslag till riktlinjer och omställningspro-
gram.73 De partier som inte stod bakom periodens energiöverenskommel-
ser var Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna samt Miljöpar-
tiet. I sin partimotion förordade Moderaterna en ”naturlig avveckling”, 
dvs. att vid givna krav och regler för energimarknaderna skulle det falla 
på marknadsaktörerna att genomföra omställningen av energisystemet.74 
Detta gällde särskilt på den nu avreglerade elmarknaden. Att genomföra 
1993 års klimatbeslut (koldioxidutsläpp stabiliserade till 1990 års nivå till 
år 2010 och därefter minskande utsläpp) skulle omöjliggöras av en förtida 
avveckling av kärnkraften. Både Folkpartiet och Kristdemokraterna fram-
förde i motioner att fossila bränslen och kärnkraft skulle fasas ut men det 
skulle ske successivt och först på lång sikt skulle de ersättas med ekologiskt 
hållbara alternativ.75 Miljöpartiet ville enligt sin partimotion ha ”en total 
omställning av energisystemet till elproduktion med förnybara energislag 
och en slutgiltig avveckling av kärnkraften till år 2010.76 Miljöpartiet vi-
sade vidare i motionen hur

minst tre kärnkraftreaktorer avvecklas under de kommande fem åren samti-
digt som koldioxidutsläppen från energisektorn minskar. [– – –] Den svenska 
energipolitikens mål bör vara att inom ramen för en ekologisk bärkraftig ut-

72 Prop. 1989/90:90.
73 Prop. 1996/97:84.
74 Mot. 1996/97, N 20 (M).
75 Mot 1996/97, N21 (KD) och 1996/97 N 22 (FP).
76 Mot. 1996/97, N 27 (MP).
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veckling på kort och lång sikt skapa förutsättningar för att förse landet med 
förnybar energi på ett sätt som medför att bl.a. näringslivet ges konkurrens-
kraftiga villkor och hushållen rimliga totalkostnader. Vårt förslag medför att 
varje energislag långsiktigt skall bära sina egna samhällsekonomiska kost-
nader, även risk- och miljökostnader. Genom att anpassa energisystemet till 
vad som är långsiktigt ekologiskt hållbart, skapas förutsättningar i Sverige för 
såväl en robust ekonomisk utveckling som en god social utveckling.

Reaktionerna var likartade i fråga om regeringens förslag till mål och rikt-
linjer.77 Därutöver kan vara intressant att notera att Moderaterna ansåg att 
regeringen använde sig av taktiken att skriva ”mycket om energipolitikens 
mål men på ett sätt som gör målen otydliga. Formuleringarna är långa och 
inlindade och samtidigt så till intet förpliktigande att alla målgrupper kan 
hitta något de finner riktigt”. De föreslår i stället följande korta och kon-
kreta mål: ”Energipolitiken skall främja en säker och konkurrenskraftig el- 
och energiförsörjning i hela Sverige” och ”All energiproduktion skall klara 
högt ställda miljö- och säkerhetskrav i enlighet med den generella miljö-
politiken.” Liksom tidigare ansåg de att ”Riksdagsbeslutet om en förtida 
avveckling av kärnkraften bör rivas upp”. Och dessutom att man borde 
”ändra energipolitiken så att de politiska hindren för fortsatt och utveck-
lad användning av kärnenergi tas bort”.

Folkpartiet tog också upp temat att staten bör inskränka sig till att ställa 
upp krav beträffande hälsa, säkerhet och miljö, kontrollera att kraven upp-
fylls och till det främja forskning och utveckling. ”Konsumentstyrning och 
marknadsekonomi skall råda.” Omställningen av energisystemet skall ske 
successivt och med hänsyn till tillväxt och sysselsättning. Kristdemokrater-
na betonar liksom tidigare successiv omställning och hänsyn till sysselsätt-
ning och välfärd. Miljöpartiet hänvisade till sin tidigare motion. Det går att 
avveckla tre reaktorer på fem år och samtidigt minska koldioxidutsläppen.

Argumenteringen i motionerna från FP, M och KD med anledning av 
prop. 2004/05:62 innehöll inget principiellt nytt.78 Man är emot stängning-
en av Barsebäck. Även Folkpartiet vill öppna för att i framtiden bygga nya 
kärnkraftsreaktorer och säger därför nej till elcertifikat som de ansåg sned-
vridande. De ansåg att en sammanhållen klimat- och energipolitik krävde 
att planerna på kärnkraftsavveckling måste överges och att avveckling av 
fossila bränslen prioriteras.

77 Prop. 2001/02: 143, mot. 2001/02:N53 (M), mot. N55 (KD), mot. N 56 (FP) och mot. 
N 58 (MP).

78 Mot. 2004/05, mot. N 13 (FP), N 14 (M) och N 18 (KD).
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Liknande invändningar mot regeringens politik hade redan kommit 
fram i reservationerna till 1994 års energikommission, den utredning som 
enligt riksdagsbeslutet skulle finna en lösning på omställningen och ut-
vecklingen av energisystemet, som kunde läggas till grund för en långsik-
tigt hållbar politik. Kommissionen hade dragit slutsatsen att det gick att av-
veckla kärnkraft till 2010, inte alla reaktorerna men några.79 Avvecklingen 
borde påbörjas tidigt men ske under tillräckligt lång tid för att målen från 
1991 skulle kunna uppfyllas. Det behövdes en särskild myndighet för att 
samordna avvecklingsarbetet.

I en reservation menade Centerpartiets representant att målet var att 
avveckla till 2010 och att man borde ha utrett hur detta skulle ske på eko-
nomiskt och miljömässigt bästa sätt, vilket inte hade gjorts. Vänsterpar-
tiet hade liknande invändningar. Man borde haft en plan både för avställ-
ning av två reaktorer under innevarande mandatperiod och för resten av 
avvecklingen. Miljöpartiet ansåg att målet för utredningen borde ha varit 
att införa en långsiktig miljöpolitik på ener gi området och att genomföra 
folkomröstningens Linje 2. Moderaterna ansåg att det var bra att utredning 
tagit bort den bortre parentesen för kärnkraften. Moderaterna hade accep-
terat ett tak för kärnkraft men inte en förtida avveckling. Klimatet var det 
största problemet. En kompromiss mellan Socialdemokraterna, Folkpartiet 
och Kristdemokraterna skulle bli en bräcklig lösning.

Den utredning som gett underlag till energiforskningspropositionen, 
den s.k. EFUD 2003, hade understrukit att energipolitiken skulle vinna i 
trovärdighet om den baserades på en begriplig vision för utvecklingen på 
energiområdet.80 Energimyndigheten ville ha övergripande och mätbara 
mål för energiforskningen som underlag för uppföljning och korrigering 
av utvecklingen.

Perioden efter 2006:  
Avreglerad kärnkraft och implementering av EU:s politik
Den borgerliga regeringen, som kom till makten 2006, höll överläggningar 
med intressenter i olika sektorer och branscher med anledning av Europe-
iska kommissionens förslag till klimat- och energipaket 2008 samt klimat-
beredningens betänkande81 och år 2009 slöt partiledarna i Allians för Sve-

79 SOU 1995:139 och SOU 1995:140.
80 SOU 2003:80.
81 SOU 2008:24.
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rige en överenskommelse om en långsiktig energi- och klimatpolitik. Den 
resulterade i propositionerna En sammanhållen klimat och energipolitik 
– Energi och En sammanhållen klimat och energipolitik – Klimat.82 Sats-
ningar på förnybar energi kombineras med en öppning för ny kärnkraft.

Det är målformuleringarna i denna 2009 års energiproposition, inklu-
sive dess energiforskningsdelar, som jag ska studera närmare i detta avsitt. 
Jag avrundar med ett avsnitt om utvecklingen av mål- och resultatredo-
visningen i budgetpropositionerna som den vuxit fram mellan 2001 och 
2010.83

Alliansregeringens energikompromiss
2009 års proposition ger en integrerad energi- och klimatpolitisk målbild. 
Politikens tre grundpelare är desamma som för energisamarbetet i EU:

Ekologisk hållbarhet – Konkurrenskraft – Försörjningstrygghet.

På denna grund presenterar alliansregeringen en väg ut ur beroendet av fossil 
energi. En satsning på förnybar energi och effektivare energianvändning stär-
ker svensk försörjningstrygghet och konkurrenskraft och ger svensk forsk-
ning och företagande en ledande roll i den globala omställningen till en kols-
nål ekonomi.

Ett antal kvantifierade mål presenterades:

Minst 50 procent förnybar energi till 2020. Med utgångspunkt i EU-direktivet 
om förnybar energi som för svensk del ställde bindande krav på att uppnå en 
andel om 49 procent förnybar energi år 2020.84

Minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn till 2020. Med utgångs-
punkt i EU-direktivet om förnybar energi som ställde ett bindande krav på 
att alla medlemsstater ska nå ett mål om 10 procent förnybar energi i trans-
portsektorn till år 2020.85

Ett mål om 20 procent effektivare energianvändning till 2020. Ett sektorsöver-
gripande mål om minskad energiintensitet (dvs. primär energi) mellan 2008 
och 2020. Med vägledande mål om en energibesparing i slutlig energianvänd-

82 Prop. 2008/09:163 resp. prop. 2008/09:162.
83 Kall 2011 och Statens energimyndighet 2002 – 2010 a och b.
84 EG 2009/28.
85 Ibid.
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ning till 2010 på minst 6,5 procent och till 2016 på minst 9 procent av det årliga 
energianvändningsgenomsnittet 2001–05. Med utgångspunkt i EU-direktivet 
om energitjänster att energibesparingen till 2016 ska vara minst 9 procent av 
det årliga energigenomsitt 2001–05, ett vägledande EU-mål för byggnader, in-
dustri och transporter, men där företag i utsläppshandel inte ingår.86

40 procent minskning av utsläppen av klimatgaser. Detta för den icke hand-
lade87 sektorn till 2020 i förhållande till 1990 års nivå. Två tredjedelar av 
dessa minskningar ska ske i Sverige och en tredjedel i form av investeringar 
i andra EU-länder eller i flexibla mekanismer. Mot bakgrund av Europeiska 
rådets beslut 2007 om ett mål om 20 procent lägre koldioxidutsläpp till 2020. 
För den handlade sektorn är det EU-gemensamma målet 21 procent minsk-
ning jämfört med 2005. För den icke handlade sektorn är motsvarande mål 
en minskning på 10 procent och kravet på Sverige 17 procent. Regeringens 
40-procentmål är något mer långtgående än EU:s mål för Sverige.

Till regeringens långsiktiga prioriteringar och visioner hörde följande:

Användningen av fossila bränslen för uppvärmning kommer att avvecklas 
till år 2020.

År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.

För att minska sårbarheten och öka försörjningstryggheten bör ett tredje ben 
utvecklas för elförsörjningen, och därmed minska beroendet av kärnkraft 
och vattenkraft. För att åstadkomma detta måste kraftvärme, vindkraft och 
övrig förnybar kraftproduktion tillsammans svara för en betydande del av 
elproduktionen.

År 2050 har Sverige en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga 
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.

När det gäller kärnkraften presenterade regeringen sin avsikt att möjlig-
göra kontrollerade generationsskiften i det svenska kärnkraftsbeståndet. 
”Kärnkraften kommer att vara en viktig del av svensk elproduktion under 
överskådlig tid. Med ett ökande fokus på klimatförändringarna uppfyller 
kärnkraften ett av de viktigaste kraven som ställs på dagens energikällor, 
nämligen att den endast innebär låga utsläpp av växthusgaser.” Statligt stöd 
för kärnkraft skulle dock inte utgå och reaktorägarna måste i ökad omfatt-
ning ta ansvar för kärnkraftens risker.

86 EG 2006/32.
87 Dvs. den sektor som inte ingick i handeln med utsläppsrättigheter.
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Certifikatsystemet för förnybar el skulle vidareutvecklas och ett ”nytt 
mål för ökningen av den förnybara elproduktionen bör sättas upp i nivå 
med 25 TWh till år 2020 jämfört med läget år 2002.” Vidare ”föreslår re-
geringen att en nationell planeringsram för vindkraft fastställs till motsva-
rande en årlig produktionskapacitet på 30 TWh år 2020, varav 20 TWh 
till lands och 10 TWh till havs.” ”En utökad produktion av vindkraft och 
ökad användning av bioenergi från jord- och skogsbruket är en förutsätt-
ning för att Sverige ska kunna uppfylla målsättningarna avseende andelen 
förnybar energi till 2020, inte minst för ambitionshöjningen för förnybar 
elproduktion. En fortsatt hög tillväxt i skogen är viktig för att säkerställa 
ett ökat hållbart uttag av biomassa. Även biodrivmedel kommer att stå för 
en större del av bränsleanvändningen inom transportsektorn.” ”Möjlighe-
terna att genom landsbygdsprogrammet 2007–13 stödja och utveckla pro-
duktion och förädling av förnybar energi bör utnyttjas.”

Regeringens målsättning var också att skapa effektiva energimarkna-
der med väl fungerande konkurrens för el, värme och (under en omställ-
ningsperiod) naturgas. Sverige skulle bidra till att fullfölja utvecklingen 
mot fungerande nordiska och nordeuropeiska energimarknader.

Ett femårigt energieffektiviseringsprogram skulle genomföras under 
åren 2010–14 dels för att genomföra energitjänstedirektivet, dels för att nå 
målet om 20 procents effektivare energianvändning till 2020. ”Program-
met innehåller förstärkt regionalt och lokalt energi- och klimatarbete, in-
satser för information, rådgivning, stöd för teknikupphandling och mark-
nadsintroduktion, nätverksaktiviteter samt införande av ett stödsystem 
med energikartläggningscheckar. Offentlig sektor ska vara ett föredöme i 
energieffektiviseringsarbetet. Insatserna för energieffektivisering omfattar 
också industri-, bebyggelse- och transportsektorerna.” Exempel är frivilliga 
avtal mellan staten och kommuner och landsting och ett fortsatt program 
för energieffektivisering i industrin (PFE) i energiintensiva företag.

I syfte att samordna det energieffektiviseringsarbete som följer av genom-
förandet av energitjänstedirektivet ska ett särskilt råd, Energieffektivise-
ringsrådet, med representation från berörda myndigheter inrättas vid Ener-
gimyndigheten. Energimyndigheten får ett huvudansvar för att genomföra 
energieffektiviseringsprogrammet och de åtgärder som krävs för att följa upp 
energitjänstedirektivets genomförande.

”Stöd till forskning och innovation inom energiområdet är en viktig och 
integrerad del av energipolitiken.” ”Specifikt ska forskning och innovation 
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inom energiområdet bidra till att bygga upp den kunskap och kompetens 
som behövs för att möjliggöra en omställning till ett långsiktigt hållbart 
energisystem i Sverige, samt till att utveckla teknik och tjänster som kan 
kommersialiseras i Sverige eller på andra marknader.” Alliansregeringen 
hade avvecklat tidigare omfattande investeringsbidrag till befintlig teknik 
och i stället förstärkt insatserna för utveckling av ny energiteknik. Fokus på 
insatserna var områden som bidrog till att uppnå 2020-målen, där Sverige 
hade en nationell styrkeposition och som hade förutsättningar för export.

I och med propositionen Ett lyft för forskning och innovation samt 
budgetpropositionen för 2009 hade nya medel tillförts området.88 Energi-
forskning var det största av de 20 strategiska forskningsområden som pre-
senterades i forsknings- och innovationspropositionen. Anslagen för ener-
giforskning skulle trappas upp successivt till 2012. Ökningen riktades mot 
följande områden:

– Storskalig förnybar elproduktion (t.ex. vindkraft, vågkraft, solel och el 
från förgasning av biomassa) och dess integration i elnätet,

– elektriska drivsystem och hybridfordon,
– energikombinat, biodrivmedel och förnybara material, samt
– grundläggande energiforskning, bland annat inom området Ny kärn-

teknik och CCS.

Forskningspolitiken överensstämde därmed enligt regeringen med de en-
ergipolitiska utvecklingsområdena: trafiksystemet, ny förnybar elproduk-
tion och effektivare energianvändning.

Standardiserad mål- och resultatredovisning  
i budgetpropositionerna
Budgetpropositionen för 2011 kan tas som ett exempel på hur långt man 
allmänt sett kommit i mål och resultatredovisning på energiområdet. I de 
energipolitiska särpropositionerna är mål- och resultatredovisningen inte 
lika tydlig. I budgetpropositionen däremot kan man enkelt och översiktligt 
följa hur mål, resultat, analys och slutsatser redovisas dels för den över-
gripande utvecklingen med avseende på energibalanser, elbalans, försörj-
ningstrygghet, industrins konkurrenskraft, kärnkraft, miljö, hälsa, klimat 

88 Prop. 2008/09:50 resp. prop. 2009:1.
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och internationellt samarbete. Dels för delområden som elmarknad, natur-
gasmarknad, värmemarknad, energieffektivisering, minskad el- och oljean-
vändning, förnybar energi samt energiforskning.

Redovisningen baseras på de indikatorer Energimyndigheten sedan 
2002 tagit fram för den årliga uppföljningen av de energipolitiska målen. 
För insatserna kring forskning, utveckling, demonstration och kommersia-
lisering tillkommer de indikatorer och resultatmått som utvecklats i enlig-
het med den metodik som angavs i propositionen Forskning och ny teknik 
för framtidens energisystem.89 Den här typen av systematiserad energipo-
litisk redovisning finner man för första gången i budgetpropositionen för 
2002. Då var det berörda myndigheter som rapporterade in till regeringen 
dels på regeringens begäran dels enligt planen för uppföljning och utvär-
dering av 1997 års energipolitiska beslut.90

Alliansens energipolitiska mål ett koldioxidneutralt både och
Den här periodens målutveckling påverkas starkt av den nya energipoli-
tiska konstellationen, Moderaterna, Centern, Folkpartiet och Kristdemo
kraterna. Med hänvisning till klimathänsyn, globalt ansvarstagande och 
EU samarbete blir nu både kärnkraft och förnybar energi motiverade. Det 
förra i linje med framför allt Moderaternas tidigare ställningstaganden och 
det senare i linje med vad Centern drivit. Både kärnkraft och förnybara en-
ergikällor är kodioxidneutrala.

Trots det starka intresset för internationellt samarbete är regeringen 
inte längre lika intresserad som tidigare av att vara ett föregångsland. I flera 
fall nöjer man sig med att inte mer än nå upp till de krav som ställs av EU.

Anslagen till energiforskning ska trappas upp till 2012 men ligger fort-
farande inte särskilt högt. De fortsätter att kombinera energi- och indu-
stripolitiskt motiverade satsningar, grundforskning samt utveckling och 
kommersialisering.

Målstyrningen och resultatredovisningen har i budgetpropositionerna 
nått fram till en standardiserad form för kontakterna mellan regeringen 
och de aktuella myndigheterna.

Riksdagen antog regeringens energipolitiska mål. I en gemensam parti-
motion för en hållbar och jobbinriktat klimat- och energipolitik, föreslog 

89 Prop. 2005/06:127.
90 Ds 2000:14.
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oppositionen på ett antal punkter mer ambitiösa mål än regeringens.91 Ex-
empelvis:

– Minst 53 procent förnybar energi till 2020 (att jämföra med regeringens 
50 procent).

– Minst 30 procent förnybar energi i transportsektorn till 2020 (att jäm-
föra med regeringens 10 procent).

– Ett mål om 25 procent effektivare energianvändning till 2020 (att jäm-
föra med regeringens 20 procent).

– 45 procent minskning av utsläppen av klimatgaser för den icke hand-
lade sektorn i Sverige till 2020 i förhållande till 1990 års nivå (att jäm-
föra med regeringens 27 procentenheter, 2/3 av 40 procent för den icke 
handlade sektorn).

Till detta kom att motionärerna när det gäller kärnkraften inte vill ta bort 
avvecklingslagen eller förbudet mot nybyggnation.

Målstyrningen, uppföljning med redovisningen av indikatorer växte fram 
under den socialdemokratiska samarbetsregeringen under åren 2002–06. 
Oppositionen verkar inte heller ha haft några invändningar mot dess fort-
satta hantering, vilket exempelvis framgår av en gemensam partimotion.92

Klimatberedningen föreslog mål för minskningen av växthusgasutsläp-
pen som bl.a. gick ut på att om EU införde en reduktion med 30 procent till 
2020 borde Sverige ha som mål 35 procent med utnyttjande av flexibla me-
kanismer.93 I utredningens handlingsplan ingick att klimatrelaterad forsk-
ning inklusive energiforskning borde uppgraderas kraftigt i förhållande till 
forskningspropositionen.94 Den gemensamma reservationen från Socialde-
mokraterna, Vänstern och Miljöpartiet uttryckte missnöje med förslaget 
till reduktion av växthusgaserna till 2020. De borde minska i Sverige med 
40 procent, dvs. exklusive flexibla mekanismer. Folkpartiet menade att ut-
redningen inte borde ha passat utan skulle ha tagit ställning för kärnkraf-
ten. Mer kärnkraft kunde bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. Mer 
kärnteknikforskning var också nödvändig.

91 Mot. 2008/09: N 15(S, V, MP).
92 Mot. 2010/11:N 381(S, MP, V).
93 SOU 2008:24.
94 Prop. 2008/09:50.
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Sammanfattning och slutsatser

I detta avslutande avsnitt ska jag inledningsvis sammanfatta viktiga aspekter 
av målen för energipolitiken under den studerade 60-årsperioden 1950–2010. 
För det första vilka har varit huvudmålen i energipolitiken och vad finns det 
för kompletterande mål och sidomål. För det andra hur har målen uttryckts 
och hur relaterar det till mål- och resultatredovisningen. För det tredje slut-
ligen, i vilken samhällsekonomisk ram målen kommer till uttryck i.

Implicit i denna och den tidigare genomgången av ligger ett antal or-
sakssamband som jag prövar på att dra fram i ljuset i avsnittet om för-
klaringsfaktorer. Utvecklingen av politiken på ett givet område är dock 
komplex med vida förgreningar till ideologier och maktförhållanden. Jag 
begränsar genomgången till att ange vissa tämligen uppenbara förklarings-
faktorer. De olika parallella utvecklingstendenserna i samhällsutveckling-
en och på energiområdet skulle var och en vara värda en närmare under-
sökning. Ett avsnitt med uppslag till frågeställningar som jag tycker man 
borde arbeta vidare med avslutar kapitlet.

Sysselsättning och välfärd som huvudmål för energipolitiken
I början av efterkrigstiden rådde stor politisk enighet om energipolitiken. 
Målet för energipolitiken var att bidra till det ”nationella framåtskridan-
det”. Energiförsörjningen skulle baseras på atomkraft företrädelsevis byggd 
på inhemskt uran. Energipolitikens övergripande mål om ”framåtskridan
de” samt ”sysselsättning och välfärd” har legat fast under hela den stude-
rade perioden.

Riklig tillgång till billig energi gick hand i hand med den framgångsrika 
svenska ekonomiska utvecklingen fram till mitten på 70-talet. Politikerna 
ville bevara denna konkurrensfördel men alla energislagen visade sig vara 
förknippade med problem. Dessa komplikationer gjorde att energipoliti-
kens målkatalog utvidgades. Till att börja med handlade det under 70-talet 
om oljeberoendet som skulle minska samtidigt som de stora orörda älvarna 
skulle bevaras. Det krävde begränsningar i energianvändningen.

Efter folkomröstningen tillkom att kärnkraften skulle avvecklas (till 
2010). Man behövde målinriktad energiforskning för att kunna introducera 
förnybara energikällor och reducera koldioxidutsläppen.95

95 Storskalig användning av naturgas har inte varit aktuell i Sverige. 1997 sågs den som 
en övergångslösning av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet medan Centern var 
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Kärnkraften – årtalsexercisen
Riksdagen beslöt 1981 att högst 12 reaktorer skulle få startas i Sverige, att de skulle 
vara avvecklade 2010 och stängas i den takt som var möjlig med hänsyn till behovet 
av elektrisk kraft för att upprätthålla sysselsättning och välfärd. (1) 1986 efter Tjernobyl
olyckan höll Socialdemokraterna fast vid slutdatum 2010 och ville inleda avvecklingen 
med två reaktorer på 1990talet. (2) I överenskommelsen 1991 mellan Socialdemo
kraterna, Folkpartiet och Centern höll man kvar vid slutdatum 2010 men man skulle 
bara rapportera till riksdagen om hur det gick med förberedelserna för att inleda av
vecklingen. (3) I överenskommelsen 1997 mellan Socialdemokraterna, Vänstern och 
Miljöpartiet fanns inget slutdatum, men nu inledde man i praktiken avvecklingen med 
två reaktorer 1999 och 2005. (4) I överenskommelsen 2009 mellan Moderaterna, 
Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna finns inget slutdatum kvar och ingen förtida 
inledning på kärnkraftsavvecklingen förutses.

Under 80-talet och framåt var bred politisk samverkan nödvändig både till 
följd av det parlamentariska läget och för att få långsiktighet i energipoliti-
ken. Målen förblev desamma men betoningarna skiftade.

Under den första Fälldin-regeringen 1980–82 stod minskat oljeberoende 
i förgrunden tillsammans med förberedelser för kärnkraftsavvecklingen. 
Efter Tjernobyl föreslog Socialdemokraterna att kärnkraftsavvecklingen 
skulle inledas på 90-talet men i enlighet med en energiöverenskommelse 
1991 mellan Socialdemokraterna, Centern och Folkpartiet skulle regering-
en nu endast rapportera till riksdagen om hur det gick med föreberedel-
serna att påbörja kärnkraftsavvecklingen även om man behöll slutdatum 
2010. Uppgörelserna under perioden 1997–2006 mellan Socialdemokrater-
na, Vänstern och Miljöpartiet ledde till att två reaktorer stängdes men nu 
fanns inte längre något slutdatum kvar för kärnkraftsavvecklingen. Man 
behövde tid på sig för att samtidigt avveckla kärnkraften och uppnå strik-
tare miljö- och klimatmål.

Alliansregeringens energiöverenskommelse 2009 innebar en ännu stör-
re betoning av klimatmålen och fortsatta satsningar på förnybar energi 
men till skillnad från tidigare kunde man nu tänka sig ny kärnkraft. Det 
nya energipolitiska målet hette kolidioxidfria energikällor. Sverige kunde 
nu även fullgöra sina klimatåtaganden utomlands. Marknadstänkandet 
som på 90-talet hade börjat konkretiseras i avregleringen av elmarknaden 
och införandet av marknadskonforma styrmedel blommade nu fullt ut i 

tveksam även till att använda naturgasen övergångsvis (Kall, 2011). I Alliansens en-
ergiöverenskommelse för 2009 betonas åter att detta fossila bränsle inte kan komma 
ifråga på längre sikt.
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målsättningar om effektiva energimarknader med väl fungerande konkur-
rens för el, värme och (under en omställningsperiod) naturgas och funge-
rande nordiska och nordeuropeiska energimarknader.

Regeringarna kämpade under 80- och 90-talen med frågan hur man 
skulle få fram billig energi till den energiintensiva industrin. Den socialde-
mokratiska linjen blev att avveckla kärnkraften i långsam takt för att hinna 
få fram acceptabla energialternativ. Med tiden har dock den energiinten-
siva industrin minskat i betydelse vilket bidragit till att lösa den energipo-
litiska ekvationen. För Alliansregeringen har inte den elintensiva industrin 
varit lika mycket av en huvudfråga som tidigare. Ett ökat europeiskt sam-
arbete har också lett till att den svenska konkurrensfördelen på elområdet 
har naggats i kanten. När elnäten knyts samman utjämnas priserna.

Kompletterande mål och sidomål
I övrigt har i genomgången av de energipolitiska propositionerna ett antal 
sidomål skymtat förbi i ungefärligen följande tidsordning:

– Försvars- och säkerhetspolitik (atomvapen och svensk linje för atom-
kraft)

– Protektionism (skydda energipolitikens ”infant industries”)
– Nationellt oberoende (atomkraft, inhemsk energi)
– Industripolitik, handelspolitik (exportintäkter från energipolitiska pro-

jekt)
– Stabiliseringspolitik (minskad oljeimport och energiinvesteringar vid 

konjunkturnedgångar).

Sverige som föregångsland
Sverige jämförde sig redan 1975 med andra länder och ville vara bäst i klas-
sen i exempelvis minskad energianvändning. När sedan EU började ställa 
bindande krav på miljö- och klimatområdet gick Sverige frivilligt längre. 
Först 2009 nöjde regeringen sig med att i ett antal fall i stort sett inte sätta 
upp mer ambitiösa mål än vad som krävdes.
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Inhemska, förnybara, miljövänliga,  
koldioxidneutrala energikällor
De olika partierna har kopplat starka värderingar till de olika energislagen 
beroende på hur de sett på deras effekter på samhället, miljön och klimatet. 
På 1970-talet var miljö- och samhällseffekter viktiga. Olja och kärnkraft 
ifrågasattes medan förnybar energi var mer populär. På 90-talet dominera-
de diskussionen om klimateffekterna särskilt efter det att Sverige gått med 
i EU och Kyotoavtalet undertecknats. Förnybar energi men även kärnkraft 
kunde nu beskrivas i positiva termer som koldioxidneutrala.

Inhemska energikällor har länge varit omtyckta i målformuleringarna. 
Inledningsvis handlade det om uran och skälet var att med den svenska 
linjen och svenskt uran skulle man kunna minska beroendet av energiim-
port. I och med beslutet om kärnkraftsavvecklingen 1981 blev andra in-
hemska energikällor intressanta exempelvis skogsenergi, torv, sol, vind, en-
ergiskog och energigrödor. Det är genomgående Centern som drivit dessa 
frågor som legat i linje med i skogs- och markägarnas intresse.

Förutom att de är inhemska (och därför befrämjar utländskt oberoende) 
är dessa energikällor uthålliga/förnybara. Detta med undantag för torven 
varav målformuleringen ”helst” förnybara och ger en god miljö (hantera-
de på rätt sätt och igen med frågetecken för torven). Med formuleringen 
”helst” förnybara åstadkoms en kompromiss mellan de som anser att tor-
ven är förnybar och dem som inte anser det. Det var i huvudsak dessa en-
ergikällor man skulle använda sig av för att ersätta kärnkraften.

På 90-talet börjar man gå mer direkt in på överordnade målsättningar 
som miljövänliga energikällor och ekologisk hållbar utveckling. Men även 
i EU:s klimatperspektiv finns fortfarande en uttalad förkärlek till förnybar 
energi och dessutom har kärnkraften blivit mer acceptabel. Vattenkraften 
är naturligtvis också en förnybar energikälla men efter beslutet 1972 att 
inte bygga ut de fyra stora älvarna har den egentligen inte varit uppe till 
diskussion i Sverige.

Mål för energiforskningen
Generellt sett och mera övergripande kan konstateras att energipoliti-
ken för att kunna bidra till ”sysselsättning och välfärd” kan sägas haft tre 
grundläggande mål: (1) försörjningstrygghet, (2) näringspolitik, närmast in-
dustrins konkurrenskraft och (3) miljöpolitik. Fram till 70-talets oljekriser 
var näringspolitiken i vid mening det dominerande. Sedan kom ett årtion-
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de där försörjningspolitik var det överordnade målet. Under 80-talet kom 
miljö politiken in på scenen på allvar. Oljeersättningen motiverades främst 
av försurningsskäl och efter hand klimatskäl. Den miljöpolitiska koppling-
en manifesterades som tidigare konstaterats med att regeringen 1987 inrät-
tade Miljö- och energi departementet. Under 90-talet kom näringspolitiken 
åter i fokus genom att kränkraftavvecklingen sköts upp och det bedrevs 
ett omfattande arbete med att effektivisera energimarknaderna. Efter den 
tiden har de miljö- och näringspolitiska frågorna mera balanserat varandra.

Energiforskningen skulle understödja energipolitiken vare sig den pre-
s enterades i energipolitiska propositioner, i forskningspropositioner eller 
i särpropositioner för energiforskningen. Storlek och tonvikt har varierat 
över tiden. Energiforskningsprogrammen blev större fram till början av 
1980-talet (avledningsmanöver). Sedan blev det en nedgång (rådrumspe-
rioden) fram till 1997 års beslut då det igen blev en resursmässig nysats-
ning (inledningen av kärnkraftsavvecklingen). Sedan har det varit något 
av stand by-läge.

Från början var programmen inriktade på grundforskning men under 
en övergångsperiod i slutet på 70- och början av 80-talet blev det större 
satsningar på utveckling, demonstration och kommersialisering (inklusive 
konjunkturanpassning och satsningar inför förestående kommersiella ge-
nombrott). Sedan slutet av 80-talet har grundläggande forskning åter igen 
dominerat men både baskompetens och kommersialisering har drivits pa-
rallellt. 1990 och 2006 dyker det i energiforskningssammanhang upp hän-
visningar till mål- och resultatstyrningen.

Kvantitativa mål
Redan från början använde man sig i energipolitiken av kvantifierade mål: 
för antalet kärnkraftsreakorer, för energianvändningen, för oljeersättning-
en, för miljö- och klimatstörande utsläpp etc. Detta långt innan någon for-
mell mål- och resultatstyrning dyker upp i energipolitiken. Det sker först 
1990 i energiforskningspolitiken och fr.o.m. 2002 mer allmänt i bl.a. ener-
giavsnitten i budgetpropositionerna.

Inledningsvis var det, förutom antalet kärnkraftsreaktorer, främst en-
ergianvändning som skulle målstyras men på 1990-talet och fram till den 
senaste energipropositionen mest miljö- och klimateffekter. År 2009 är 
man tillbaka till hela paletten av kvantifierade mål: för ener gianvändning, 
transporter, förnybar energi, klimat, elcertifikat och vindenergi.
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Målstyrning i mer teknisk mening, dvs. med mål som bryts ner till del-
mål och som följs upp och utvärderas, skymtar först i denna genomgång av 
energipolitiska mål i en utredning 1974 om energiforskningen. Fortsättning 
följer först 1990 och 2006 och då också i samband med propositioner om 
energiforskning. År 2006 ska det vara s.k. SMART:a mål för energiforsk-
ningen. Energimyndigheten ville ha övergripande och mätbara mål för att 
kunna följa upp och korrigera utvecklingen av energiforskningen. Energi-
politiken bäddades in i ett moln av visioner och mål. Detta till skillnad från 
den utredning som förberedde energiforskningspropositionen hade under-
strukit att ener gipolitiken skulle vinna i trovärdighet om den baserades på 
en begriplig vision för utvecklingen på energiområdet.

I budgetpropositionerna har numera målstyrningen och resultatredo-
visningen nått fram till en standardiserad form. Där kan man enkelt och 
översiktligt följa hur mål, resultat, analys och slutsatser redovisas dels för 
den övergripande utvecklingen med avseende på energibalanser, elbalans, 
försörjningstrygghet, industrins konkurrenskraft, kärnkraft, miljö, hälsa, 
klimat och internationellt samarbete. Dels för delområden som elmark-
nad, naturgasmarknad, värmemarknad, energieffektivisering, minskad el- 
och oljeanvändning, förnybar energi samt energiforskning. Redovisningen 
baseras på de indikatorer Energimyndigheten sedan 2002 tar fram för den 
årliga uppföljningen av de energipolitiska målen kompletterat med indika-
torer och resultatmått för insatserna kring forskning, utveckling, demon-
stration och kommersialisering.

Intressant nog breder mål- och resultatstyrningen ut sig på energiom-
rådet under den period då politikerna alltmer börjar förlita sig på mark-
naderna.

Från aktivistisk politik till politik på armlängdsavstånd?
Målformuleringarna skrivs ända till 1990-talet fram inom ramen för en 
blandekonomi (med ett inte obetydligt mått av planering, statligt ägande 
och styrning). Först på 1990-talet blir det mer av marknadsmässiga styr-
medel, avregleringar och marknadsekonomi.

Den interventionistiska politiken
Det är slående hur aktivistisk energipolitiken inledningsvis var. Det var näs-
tan en självklarhet att staten hade ansvar för den långsiktiga krafttillgången 
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och under orostider även för energitillförsel i allmänhet. Med utbyggnaden 
av vattenkraften, elnätet och annan infrastruktur på energiområdet följde 
ansvar för lagstiftning, koncessioner, tillstånd och prövningar av olika slag. 
Ännu på 70- och 80-talen diskuterade man energipolitiken i termer av pla-
nering och planhushållning. Statligt ägande var ett av styrmedlen. I Sveri-
ge har, in på 90-talet, det givna svaret på frågan om hur staten ska hantera 
s.k. naturliga monopol varit offentligt ägande. Oljebranschen förstatligades 
dock aldrig även om det fanns förslag i den riktningen. Staten skaffade sig 
insyn i branschen genom offentligt ägda företag. De fanns med i energipo-
litiken in på 80-talet.

Till de områden där staten tidigt motiverade sitt engagemang med att 
privata aktörer inte kunde förväntas ta ansvar hörde också energiforskning
en. Den var från början ett integrerat element i energipolitiken.

I spåren av de gyllene tillväxtåren steg kraven på offentliga åtgärder. 
Lågenergisamhälle stod mot högenergisamhälle, tillväxtsamhälle mot ett 
småskaligt, decentraliserat samhälle i samklang med naturen. Staten skul-
le styra samhällsutvecklingen. På energiområdet var det frågan om att av
veckla kärnkraften. Det genomfördes en folkomröstning och ett beslut togs 
i riksdagen om kärnkraftsavveckling.

Det har också blivit mer direkta statliga ingrepp i orostider vid oljekri-
ser och kärnkraftsolyckor (1973, 1979 och 1986); mer statlig styrning och en 
större benägenhet till stora insatser. Dessa händelser råkade infalla tidigt 
under den studerade perioden.

Fördelningspolitiska hänsyn fanns in på 80-talet tydligt med i den en-
ergipolitiska diskussionen. Effekter på svaga grupper skulle beaktas. Ener-
gipolitiken borde inte bara bidra till en rättvis svensk fördelning av resur-
ser och välfärd utan även en internationell. Till detta har kommit statligt 
engagemang för att främja energihushållning och introducera inhemska 
bränslen.

Från blandekonomi till marknadsekonomi
Efter kärnkraftsomröstningen följde nästan två decennier av muddling 
through med energipolitiska kompromisser i olika konstellationer efter-
som man inte riktigt visste hur energipolitiken skulle utformas för att nå 
upp till de mål man ställt upp om ekonomisk tillväxt, sysselsättning, kärn-
kraftsavveckling samt natur- och miljöhänsyn.

Under 90-talet inträffade flera viktiga förändringar. Ekonomiskt kom 
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Sverige upp på tillväxtbanan igen. Expansionen handlade nu mer om tjäns-
ter och lättare industri. Nya ekonomisk-politiska vindar hade också börjat 
blåsa. Elmarknaden konkurrensutsattes och marknadsmässiga styrmedel 
infördes. Olika förslag presenterades om att statens roll endast ska vara att 
ställa upp spelregler för energimarknaderna. Samtidigt hade klimathotet 
seglat upp som den kanske viktigaste frågan för energipolitiken.

När det gäller klimateffekterna har utvecklingen under 2000-talet gått 
mot internationellt samordnade marknadsmässiga styrmedel. En följdef-
fekt av detta har blivit minskade ambitionskrav i Sverige.

I den senaste stora energipolitiska propositionen från 2009 föreslogs att 
synsättet att staten endast ska ställa upp spelregler också ska gälla för kärn-
kraften. Att undkomma politiskt ansvar genom att ställa upp spelregler 
för marknader kan dock vara lättare sagt än gjort. Med rätt satta priser på 
miljö-, klimat- och säkerhetsrisker förväntade sig Moderaterna att kärn-
kraften skulle överleva medan Miljöpartiet förutsåg att den skulle bli för 
dyr och avveckla sig själv. Dilemmat för Moderaterna är att precisera kra-
ven för reaktorägarna på ett sådant sätt att investeringar i kärnkraft blir 
intressanta för privata aktörer utan att staten står som garant i sista hand. 
Problemet är att de försäkringsmarknader, som i så fall skulle behövas, inte 
finns. I sista hand kanske ändå politikerna måste ta ansvar för de energi-
politiska målen.

Förklaringsfaktorer
Många av de förklaringsfaktorer jag funnit relaterade till energipolitiken är 
snarare allmänna ramförutsättningar. De bör ha påverkat många politik-
områden och inte bara energipolitiken. Flera av dem har egentligen inget 
exklusivt med energi att göra.

Internationell ekonomisk-politisk utveckling
Den internationella ekonomiska utvecklingen är i hög grad bestämmande 
för utvecklingen i Sverige. Den svenska ekonomiska tillväxten, struktur-
omvandlingen och konjunkturerna har påverkats av världsekonomins för-
ändringar. Oljekriserna har drabbat Sverige framför allt genom de ekono-
miska problem som uppstått i världshandel och konjunkturer.

Globaliseringen har gjort att avvikelser från det internationella ekono-
misk-politiska mönstret blivit svårare att upprätthålla. Den svenska ener-
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giintensiva industrins omställning bör också ses i detta ljus. Lägre elpriser 
i ett land än i andra har blivit svårare att garantera.

Till denna kategori av exogena faktorer får man också räkna andra mer 
disparata händelser som tillgången till kärnteknisk forskning efter andra 
världskriget, kärnkraftsolyckorna i Harrisburg och Tjernobyl och klimat-
krisen med FN:s klimatkonvention, Kyoto-protokollet och EU:s klimatpo-
litik som följd.

Ideologier och politik
Förklaringsfaktorerna på detta område har både en internationell och en 
svensk dimension. Synsättet vad gäller politik och styrning har gått från 
planering, statligt ägande och blandekonomi till marknadstänkande och 
indirekt statlig styrning via marknader. En utveckling i denna riktning av-
speglas både i internationella organisationer som OECD och EU och i na-
tionell politik. På 90-talet bröt det marknadsliberala tänkandet igenom i 
Sverige oavsett färg på regeringarna men utvecklades i radikal riktning 
under 2000-talet.

Utvecklingen från interventionistisk politik till marknadstänkande kan 
också beskrivas som att man kommit att uppfatta staten som problemet 
och marknaden som lösningen. Med det följde att behovet av att hantera 
externa effekter, långsiktiga effekter, sidoeffekter, kollektiva varor och för-
delningseffekter tenderade att tonas ner. Politiken blev mer kortsiktig och 
framtiden diskonterades.

Värderingar och partipolitiskt samarbete
Partierna har knutit starka värderingar till olika energikällor. Samtidigt 
har lösningen på energiproblemen tvingat fram partipolitiskt samarbete 
allteftersom de miljöpolitiska perspektiven förskjutits som beskrivits i det 
föregående.

Efter andra världskriget startade såväl Socialdemokraterna och Centern 
som Moderaterna och Folkpartiet ut som kärnkraftsvänliga. Både Social-
demokraterna och Centern har sedan dess gjort en lång partipolitisk resa 
medan Moderaterna mer konsekvent förblivit kärnkraftsvänliga samtidigt 
som Vänsterpartiet och Miljöpartiet fullföljt sitt motstånd mot kärnkraf-
ten. Folkpartiet har vacklat mellan olika positioner nära mittfåran i politi-
ken tills partiet slöt upp bakom den borgerliga alliansen 2006.
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Under intryck av miljörörelsen tonade Socialdemokraterna ner sin sats-
ning på kärnkraft till en ”försiktig utbyggnad” och satsade på energiforsk-
ning kring alternativa energikällor (1975). Åter vid makten 1982 och efter 
Tjernobyl (1986) sökte den socialdemokratiska regeringen (1991) en bred 
parlamentarisk lösning på energiproblemen. Tillsammans med Folk-
partiet (som man samarbetat under folkomröstningen kring linje 2) och 
Centern höll man kvar vid riksdagsbeslutet om slutdatum 2010 för kärn-
kraftsavvecklingen och förberedelser för att inleda avvecklingen även om 
genomförandet gjordes beroende av utvecklingen av energihushållning 
och förnybara energikällor. Senare på 90-talet, då kraven på strängare ut-
släppsrestriktioner vuxit sig starkare, gjorde Socialdemokraterna i reger-
ingsställning tre energipolitiska överenskommelser (med början 1997) med 
Vänstern och Miljöpartiet. För att få trovärdighet både i avvecklingen av 
kärnkraften och av införandet av strikta klimatrestriktioner svängde man 
om i så måtto att kärnkraftsavvecklingen påbörjades (med en kärnkrafts-
reaktor 1999 och en 2005) men något slutdatum för hela kärnkraftsavveck-
lingen sattes inte längre upp. Man behövde längre tid på sig för att kunna 
ställa om till det ”gröna folkhemmet”.

I regeringsställning efter kärnkraftsomröstningen var det viktigaste för 
Centern att skapa långsiktiga förutsättningar för kärnkraftsavvecklingen 
till 2010. Koalitionsregeringen kunde enas om att minska oljeberoendet 
och verka för en introduktion av förnybar energi. Den senare linjen fullfölj-
de sedan Centern genom överenskommelsen med Socialdemokraterna och 
Folkpartiet 1991. Slutdatum 2010 låg fast. Att genom senare överenskom-
melser med Socialdemokraterna och Vänstern (med början 1997) byta ut 
slutdatum 2010 mot verklig avvecklig av två kärnkraftsreaktorer och star-
kare miljö- och klimathänsyn kunde också motiveras ur Centerns synvin-
kel. En ännu starkare betoning av miljö- och klimathänsyn utnyttjades av 
Centern för att förklara deltagandet i överenskommelsen 2009 med Mode-
raterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Fortsatta satsningarna på för-
nybar energi utan avveckling av kärnkraften blev resultatet.

Regeringarna har i allmänhet förberett sina energipolitiska propositio-
ner så att inga större överraskningar förekommit i riksdagen. Till undan-
tagen hör att riksdagen vid ett fåtal tillfällen ändrat eller gjort väsentliga 
tillägg till de energipolitiska förslagen i regeringens propositioner.

– År 1980 då Folkpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna drev  
igenom en skrivning som gick ut på att kärnkraftsomröstningens re-
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sultat skulle uttolkas som att den sista reaktorn i Sverige skulle stängas 
2010.

– År 1981 då Socialdemokraterna fick igenom att en parlamentarisk utred-
ning skulle tillkallas för att lägga grunden för den av riksdagen beslu-
tade kärnkraftsavvecklingen.

– År 1988 då Moderaterna fick majoritet för ett uttalande om mål för 
minskning av koldioxidutsläppen: att de inte fick överstiga 1988 års nivå.

Påtryckargrupper, utredningar och myndigheter
Ett antal partsintressen har skymtat i redovisningarna av målen, särintres-
sen lierade med olika politiska partier. Till dessa påtryckargrupper hör tek-
nokrater och byråkrater (t.ex. för atomkraften), naturvårdsintressen (t.ex. 
för orörda älvar), miljö- och klimatintressen (t.ex. för förnybara energikäl-
lor), industriföreträdare (t.ex. för kärnkraft) samt skogs- och jordbruks-
intressenter (t.ex. för inhemska ener gikällor).

Jag har pekat på de utredningar som låg till grund för olika energipolitis-
ka beslut. De ger i sina direktiv, huvudresultat, reservationer och särskilda 
yttranden exempel på den täta väv som utgörs av politiska partier, parts-
intressen, utredare och myndigheter. Vem som styr vem går inte att utläsa 
utan fördjupade studier. Ett intryck är att regeringarna inledningsvis var 
starkt beroende av förutsättningslösa utredningar men ju längre tiden gick 
och de blev klarare över vad de ville åstadkomma började de ge tydligare 
direktiv till utredningar och styra genom utredningar och myndigheter.

Vetenskaplig diskurs
Den vetenskapliga diskursen har påverkats av ideologier och värderingar 
men också vice versa. Statsvetenskapligt inspirerade politiska teorier och 
styrteorier har både i stort och smått påverkat regeringarna i Sverige. Ut-
vecklingen har gått från statlig styrning, inklusive element av planhushåll-
ning, till programbudgetering och vidare till New Public Management med 
olika inslag av marknadslösningar för den offentliga sektorn, avregleringar 
och privatiseringar. Det gäller även energiområdet.

Systemet med mål- och resultatstyrning (MOR) utvecklades successivt. 
På energiområdet med början i den energipolitiska proposi-tionen (ener-
giforskningsdelen) 1990, i uppdrag till Energiverket om indikatorer 2002, 
forskningspropositionen 2006 och budgetproposi-tionerna fr.o.m. 2002.
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Inom ekonomisk teori är det framför allt Keynesianismen, teorierna om 
marknadsmisslyckanden och neoliberalismen som påverkat energipoliti-
ken. Enligt Keynesianskt synsätt kunde konjunkturnedgångar motverkas 
med ökade offentliga utgifter (inklusive statliga energipolitiska satsningar) 
alternativt skattesänkningar. Marknadsmisslyckanden kunde också moti-
vera offentliga ingrepp. Till orsakerna för marknadsmisslyckanden hörde 
externa effekter (miljö- och klimateffekter), kollektiva varor (forskning), 
naturliga monopol (eldistribution) och informationsbrist (energihushåll-
ning). Eftersom privata aktörer i dessa fall inte kunde förväntas agera sam-
hällsekonomiskt optimalt borde staten ingripa. Till svårigheterna att föra 
dylik politik hörde, inom konjunkturpolitiken problemen med att rätt ka-
librera åtgärderna, och när det gällde marknadskorrigeringarna, att få oe-
nighet kring kostnads/intäktsanalyser. Detta ledde till en diskussion om 
politikmisslyckanden. I Milton Friedmans spår spred sig sedan marknads-
liberalismen och avregleringar och marknadslösningar blev populära även 
om inte heller de har visats sig vara problemfria.

Forskningsuppslag
Följande teman anser jag vore värda att penetrera ytterligare. Där det i 
dagsläget saknas underlag för slutsatser skulle fördjupade slutsatser kunna 
bidra till den energipolitiska målutvecklingen och av målutvecklingen på 
andra politikområden.

Mål och medel
Studien av de energipolitiska målen skulle kunna fördjupas om man gick 
mer på djupet när det gäller medlen för politiken. Då skulle man kunna be-
döma om de ur olika synvinklar varit bra eller dåliga, realistiska eller orea-
listiska givet omständigheterna.

Mål och resultatstyrning
Det skulle vara intressant att relatera utvecklingen på energiområdet till 
de allmänna riktlinjerna för regeringens och riksdagens hantering av mål- 
och resultatredovisning, till MOR-systemet och tillämpningen av den mo-
dellen inom andra politikområden. Tog mål- och resultatstyrningen också 
inom andra områden sin början i forskningen? Hur relaterar MOR-syste-
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met till riksdagens arbete inriktat på propositionernas ”klämmar” och re-
geringens rutor med ”mål”?

Energiforskning
För att få en helhetsbild av forskning, utveckling, demonstration och kom-
mersialisering borde energiforskningen studeras tillsamman med övriga 
stöd och program. De ligger nära varandra och går ibland, men inte alltid, 
in i varandra.

Förklaringsfaktorer
Det kunde vara givande att jämföra de förklaringsfaktorer jag tagit fram för 
energi med dem på andra politikområden.

Påtryckargrupper, utredningar och myndigheter
Det vore intressant att närmare studera relationerna mellan påtryckar-
grupper, partier, utredningar, myndigheter och regeringar. Exempel på frå-
geställningar: om regeringar styrs av utredningar och myndigheter eller 
tvärt om. I vilken utsträckning regeringarnas förslag överensstämmelse 
med utredningarnas och myndigheternas förslag.
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(NU 17, rskr. 317).
Prop. 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor (NU 6, rskr. 133).
Prop. 2003/04:170 Program för energieffektivisering, m.m. (2004/05 NU 7, rskr. 

2004/05:90).
Prop. 2004/05:62 Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för den 

inre marknaden för el och naturgas m.m. (NU 14, rskr. 246).
Prop. 2004/05:150 Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag (MJU 3, rskr. 41).
Prop. 2005/06:127 Forskning och ny teknik för framtidens energisystem (NU 19, rskr. 

347).
Prop. 2005/06:154 Förnybar el med gröna certifikat (NU 17, rskr. 360, rskr. 361).
Prop. 2005/06:172 Nationell klimatpolitik i global samverkan (MJU 14, rskr. 389).
Prop. 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation (UbU 4, rskr. 160).
Prop. 2009/10:1 Budgetproposition för 2009.
Prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat och energipolitik – Klimat (MJU 28, 

rskr. 300).
Prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat och energipolitik – Energi (NU 25, rskr. 

301).
Prop. 2010/11:1 Budgetproposition för 2011. Energi (NU 3, rskr. 123).

Interpellationer, motioner och utskottsbetänkanden
1970 Motion, första kammaren 738 Av herr Bentson, om förläggning av ett kärn

kraftverk till Norrland.
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Mot. 1975:2029 av herr Bohman m. fl.(M) med anledning av prop. 1975:30 om ener
gihushållning m.m.

Mot. 1975:2030 av herr Fälldin m.fl. (C) med anledning av propositionen 1975:30 om
energihushållning m.m.

Mot. 1975:2031 av herr Helén m.fl. (FP) med anledning av prop. 1975:30 om energi
hushållning m.m.

Mot. 1975:2034 av herr Hermansson m.fl.(VPK) med anledning av prop. 1975:30 om 
energihushållning m.m.

Mot. 1980/81:1999 av Lars Werner m.fl. (VPK) med anledning av prop. 1980/81 om 
riktlinjer för energipolitiken

Mot. 1980/81 2086 av Olof Palme m.fl. (S) med anledning av propositionen om rikt
linjer för energisparverksamheten i byggnader m.m.

Mot. 1987/88:Jo30 av Olof Johansson (C) m.fl. med anledning av prop. 1987/88:85 om 
miljöpolitiken inför 1990talet.

Mot.1990/91:N68 av Inger Schörling m.fl.(MP) med anledning av prop. 1990/91:88 
Energipolitiken.

Mot. 1990/91:N74 av Lars Werner m.fl. (V) med anledning av prop. 1990/91:88En
ergipolitiken.

Mot. 1990/91:N88 (M) av Carl Bildt m.fl. (M) med anledning av prop. 1990/91:88 
Energipolitiken.

Mot. 1996/97:N20 av Carl Bildt m.fl. (M) med anledning av prop. 1996/97:84 en ut
hålligenergiförsörjning.

Mot.1996/97:21 av Dan Ericsson m.fl. (KD) med anledning av prop. 1996/97:84 en 
uthållig energiförsörjning.

Mot. 1996/97:N22 av Lars Leijonborg m.fl. (FP) med anledning av prop. 1996/97:84 
en uthållig energiförsörjning.

Mot. 1996/97:N 27 av Birger Schlaug m.fl. (MP) med anledning av prop. 1996/97:84 
En uthållig energiförsörjning.

Mot. 2001/02:N53 av Bo Lundgren m.fl. (M) med anledning av prop. 2001/02:143Sam
verkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning.

Mot. 2001/02:N55 av Inger Strömbom m.fl. (KD) med anledning av prop. 
2001/02:143Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning.

Mot. 2001/02:N 56 av Lars Leijonborg m.fl. (FP) med anledning av prop. 
2001/02:143Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning.

Mot. 2001/02:N 58 av Matz Hammarström m.fl. (MP) med anledning av prop. 
2001/02:143Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning.

Mot. 2004/05:N 13 av Eva Flyborg m.fl. (FP) med anledning av prop. 2004/05:62
Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna för 

el och naturgas, m.m.
Mot. 2004/05:N 14 av Peter Danielsson m.fl. (M) med anledning av prop. 2004/05:62 

Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna 
för el och naturgas, m.m.
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Mot. 2004/05:N 18 av Maria Larsson m.fl. (KD) med anledning av prop. 2004/05:62 
Genomförande av EG:s direktiv om gemensamma regler för de inre marknaderna 
för el och naturgas, m.m.

Mot. 2008/09:N 15 Mona Sahlin m.fl. (S, V, MP) med anledning av prop. 2008/09:163 
Ensammanhållen klimat och energipolitik – Energi.

Mot. 2010/11:N 381 av Lars Johansson m.fl. (S, MP, V) Utgiftsområde 21 Energi.

Bet. 1987/88: JoU 23om miljöpolitiken inför 1990talet (prop. 1987/88:85 rskr 373).
Bet. 1993/94: NU 17, Energipolitik (rskr 356).
Bet. 2001/02:NU3 Utgiftsområde 21 Energi (rskr. 113).

Övrigt offentligt tryck
Ds 2000:14 Plan för uppföljning och utvärdering av 1997 års energipolitiska program.

SOU 1947:14 Handel med olja. Betänkande med förslag avgivet av oljeutredningen 
1945.

SOU 1951:32 Bränsle och kraft.
SOU 1956:11 Atomenergin.
SOU 1956:46 Bränsleförsörjning i atomåldern 1.
SOU 1956:58 Bränsleförsörjning i atomåldern 2.

SOU 1970:13 Sveriges energiförsörjning. Energipolitik och organisation.
SOU 1974: 64 Energi 1985–2000.
SOU 1974:72 Energiforskning.
SOU 1977:56 Energi – program för forskning, utveckling, demonstration.
SOU 1978:17 Energi.
SOU 1978:49 Energi. Hälso miljö och säkerhetseffekter.

SOU 1980:35 Energi i utveckling.
SOU 1980:43 Program för energihushållning i befintlig bebyggelse.
SOU 1984:61 I stället för kärnkraft.
SOU 1986:16 Vägar till effektivare energianvändning.
SOU 1986:31 EFU 87. Förslag till program för forskning och utveckling inom energi

området.
SOU 1986:65 Statistik och prognoser för energiområdet.
SOU 1987:68 Elhushållning för 1990talet.
SOU 1989:48 EFU 90 Energiforskning inför framtiden.

SOU 1995:139 Omställning av energisystemet.
SOU 1995:140 Omställning av energisystemet. Underbilagor.

SOU 2003:80 EFUD – en del i omställningen av energisystemet.
SOU 2008:24 Svensk klimatpolitik.
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Statens energimyndighet
Energiindikatorer 2002–2009. För uppföljning av Sveriges energipolitiska mål.
Energiläget 2005–2010.

förkOrtninGar

Ds Departementsserien
DFE Delegationen för energiforskning
EFUD Energiforskning, utveckling och demonstration
EG Europeiska Gemenskapen
EU Europeiska Unionen
Efn Energiforskningsnämnden
FN Förenta Nationerna
IAEA International Atomic Energy Agency
IEA International Energy Agency
NUTEK Närings- och teknikutvecklingsverket
OECD Organisation for economic co-operation and development
OED Oljeersättningsdelegationen
SCB Statistiska centralbyrån
SIND Statens industriverk
SMART:a mål Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska 
 och Tidssatta mål
SOU Statens offentliga utredningar
STEV Statens energiverk
STEM Statens energimyndighet
TFD Transportforskningsdelegationen
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4. Familje- och jämställdhetspolitiken

sven e.  O.  hOrt1

I sin beundran för Amerika påminner Alva och Gunnar Myrdal om vissa tidigare 
reformivrare inom svensk socialpolitik. En stor skillnad jämfört med dessa ligger 
just i synen på familjen. Vid sekelskiftet användes familjen ofta som modell för det 
goda samhället. Man talade gärna om specifika kvinnliga egenskaper av omsorg 
och omhändertagande som nödvändiga att föra ut i det offentliga arbetet. För Alva 
Myrdal, som såg den existerande familjen som den enda återstående autokratiska 
styrelseformen, blev ett sådant bildspråk omöjligt. För henne gällde det snarare att 
låta den jämlikhet som fanns, eller åtminstone teoretiskt borde finnas i samhällsli
vet, och som hon själv funnit stöd för i vetenskapen, också tränga in i familjen. Först 
med den jämlikheten skulle de barn kunna födas, som de flesta ansåg nödvändiga 
för en god framtid.

Vennström 1986:163

Inledning:  
nation, barn, familj, kvinna, kön, individ – och partner

Det är 2011, Knapptryckarkompaniet2 har just kommit ut på svenska och 
Bitterfittan på engelska – båda böckerna med vittnesbörder om person-
ligheternas roll i historien och samtiden. Bitterbitch engelska baksides-

1 Jag vill tacka Åsa Lundqvist, Gunnar Olofsson och Annika Åkerblom, medlemmarna 
i Högre seminariet i sociologi vid Södertörns högskola, särskilt Tanya Jukkula, Paavo 
Bergman, Karin Edberg, Lisa Kings, Zhanna Kravchenko och Katharina Wesolowski, 
samt Katinka och Rebecca Hort för att de tog sig tid att läsa och ge kritiska synpunk-
ter på utkast till denna uppsats. Deltagarna i jämställdhetsprojektet vid institutionen 
för samhällsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö (2010–11 och stött av Delega-
tionen för jämställdhet i högskolan) har också bidragit med viktiga insikter i ämnet. 
Jag vill därtill passa på att tacka Riksdagsbibliotekets personal som alltid lika vänligt 
ställt upp, besvarat frågor och letat i gömmorna. 

2 Pålsson 2011.
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text ryggar inte tillbaka för vare sig omvittnat besvärliga, allmänna pro-
blem eller svåra privata bekymmer: ”…this uncompromising novel has at 
its heart one of the most important issues for a woman: how can we ever 
live in an equal society when we can’t even live in equality with those we 
love?”3– näst intill en direktöversättning av den kursiverade meningen från 
bokens svenska förstasida: ”Hur ska vi någonsin kunna få ett jämställt sam-
hälle när vi inte ens klarar av att leva jämställt med den vi älskar?”4 På 
swengelska är emellertid those och den inte samma ord. Woman issues kan 
dock inte översättas på annat sätt än med kvinnofrågor.

Ett stycke in på det nya årtusendet kan Svelands besvärjelse över samti-
dens tillstånd läsas som en resultatredovisning av det gångna århundradets 
svenska familje- och jämställdhetspolitiska strävanden; målen, visionerna. 
Tvåsamheten som maktpolitisk knapptryckarbrigad låter sig inte hunsas 
hur som helst av de politiska människorna.5 Vi befinner oss nu långt från 
30-talets och Roosevelts Amerika, och den tidiga efterkrigstidens Europa, 
Alva Myrdals tid. Tiderna må åter vara svåra och osäkra, utmaningarna 
gigantiska, massmedia basunerar nästa varje dag sedan september 2008 
att världen åter befinner sig i obalans, men ett är säkert: svensk och skan-
dinavisk familje- och jämställdhetspolitik har gjort avtryck globen runt de 
gångna femtio åren och fortsätter att göra så.6 Och Statistiska centralby-
rån fortsätter att rapportera framsteg över tid, hur triviala de än kan te sig 
för den obekymrade.7 De kritiska frågorna inställer sig emellertid ome-
delbart inklusive vilka internationella impulser de utländska utgåvorna av 
Bitterfittan kommer att föra tillbaka till fosterjorden och fortsätta ge upp-
hov till på hemmaplan. Frigörelsen – den individuella Friheten – kan för 
många, eller några, tyckas så avlägsen. Men är det Familjen – enkannerli-
gen barnfamiljen – som hindrar? Fattigdomen? Eller är det månne politi-
ken, målen, det är fel på? Medlen – för att lägga till den i sammanhanget 
hädiska frågan? Eller männen, ”partnerna”, ”alla människor”, mans- och 
tramsfjollorna, barnen, alla dessa döttrar till en (ihjälkramande) dotter och 
söner till en (frånvarande) son?

Temat för denna uppsats är familje- och jämställdhetspolitikens mål 
och målutveckling vilket i klartext innebär en politisk avgränsning vilken 

3 Sveland 2011.
4 Sveland 2007/8:9.
5 Ahrne 2007; jfr Rokkan 1999 och Lipset 1966.
6 OECD 2011; jfr Kvist et al. 2011; Morel, Pallier & Palme 2011.
7 SCB 2011.
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här utsätts för en analytisk behandling.8 Finns några tydliga familje- och 
jämställdhetspolitiska mål och målsättningar, vilka är de i så fall och hur 
och varför har de formulerats just så som de blivit nedtecknade under det 
gångna halvseklet (1960–2010)? Vilken roll tilldelas historien och politiken 
i samtiden för framtiden? Vad tillåts vara politik och vem får vara politiker 
– i går och i dag? Barn, föräldrar, ungdom, pensionärer, kvinnor, ”alla män-
niskor”? Den som inte bryr sig ska ögonblickligen avsluta sin läsning och 
dra sig tillbaka under det rosa täcket, med eller utan bok.9

Ett alternativ för den genuint intresserade är att söka sig till nätet eller 
direkt till regeringens och riksdagens hemsidor, kanske i tron att endast 
detta är politik. Den som i realtid i dag vill undersöka sakernas tillstånd 
blir dock lätt både besviken och konfunderad. Inte ens dagens familje- och 
jämställdhetspolitiska mål låter sig kortfattat presenteras med några enkla 
musklick eller tangentslag även om både familje- och jämställdhetspolitik 
låter sig googlas med stor framgång, måhända filtrerad. Vid deadline för 
detta manus i augusti 2011 tog det emellertid viss tid att leta sig fram till 
de relevanta officiella uppgifterna och när de väl hittades var det inte ”så 
mycket mål” som erbjöds den hungrige. Detta gäller särskilt familjepoli-
tiken, i fallet med jämställdheten ter det något annorlunda även om här 
finns en lätt iakttagbar övergång till jämlikhet, equality och gender equa
lity som det heter på engelska.10 Jämställdhet är på regeringens hemsida 
ett eget ”ansvarsområde”, visserligen tillsammans med ”demokrati” och 
”mänskliga rättigheter” (eller utgiftsområde 13 ”Integration och jämställd-
het” i 2010/11 års budgetproposition), till och med eget departement för 
några få år (nu borta) även om Regeringskansliet sedan länge formellt är 
en enda myndighet och familjepolitik blivit en undanskuffad underrubrik 
till ansvarsområdet ”Sjukvård, hälsa, sociala frågor och socialförsäkring”, 
utgiftsområde 12 ”Ekonomisk trygghet för familjer och barn”.11

Det är källor som de nyss nämnda vilka öses ur och läsaren kommer att 
få sig till livs på kommande sidor. Långt ifrån alltid skönskrift. Politik be-
höver heller inte ständigt vara poesi, eller ens läsbar prosa. Den läskunni-
ge förstår snart varför. Framöver kommer de två politikområdena att be-
handlas var för sig för att slutligen föras samman i uppsatsens avslutande 
delar svenska och internationella impulser samt själva den sammanfat-

8 Jfr t.ex. Collins 2008; Tilly 2008 & 2006.
9 Björk 1996.
10 Jfr Bengtsson 1973.
11 Prop. 2010/11:1, vol. 6 & 7.



136 faMilje- Och jäMställdhetspOlitiken

tande konklusionen. Den inre periodiseringen av de två politikområdenas 
målutveckling har följt gängse regentlängder baklänges, någon s.k. block-
överskridande regering likt folkhemmets klassiska röd-gröna koalitioner 
(eller krigsårens fyrpartiregering) har inte funnits under de gångna fem se-
klerna, möjligen med undantag för åren 1996–98. Likaså ska tidigt och tyd-
ligt framhållas att politikområdens gränssnitt upptar en betydande plats i 
denna framställning. Som kommer att framgå med eftertryck hänger fa-
milje- och jämställdhetspolitik som institutionaliserade praktiker intimt 
samman.

En av teserna i denna uppsats är att det är i spänningen dem emellan och 
de krav på förändring som dessa spänningar ger upphov till, som nya mål 
och politikområden vanligtvis ser dagens ljus, ”pappapolitiken” ett sent ex-
empel.12 Gränser betyder något, avgränsar, inne- och utesluter. Vad som 
tillåts vara ”politik” är således en angelägen fråga i sammanhanget. Ut-
gångspunkten är i enlighet med uppdraget att politiken i någon mening är 
målstyrd och målstyrande, men att målen inte nödvändigtvis styr politi-
ken.13 Mål kan markera gräns/er för ett eller flera politikområden, politik-
områdena behöver inte ha explicita mål, men de kan vara drabbande, klar-
görande och nyttiga både för den ”demokratiska processen” från mer eller 
mindre folkliga rörelser till lagstiftande och exekutiva organ, och för mo-
derna media, ideologiska statsapparater och andra så kallade opinionsbil-
dare på väg in i den ”post-politiska eran”.14 Inledningsvis utgångspunkter-
na: några anteckningar om tid, områdesdefinitioner, forskningslitteratur, 
tillvägagångssätt och avgränsningar av ämnet för denna uppsats. Därefter 
befolknings-, familje- och jämställdhetspolitik i nu nämnd ordning: na-
tion, barn, familj, kvinna, kön och individ – och partners. Längre fram 
kortare avsnitt om impulser, svenska och internationella, där tesen är att 
importen påtagligt avtagit, exporten blivit desto viktigare, delvis i konkur-
rens med andra nordiska länder. Infogningen – mellan frigörelse och fat-
tigdom – har gjorts utifrån materialet som i sin tur är situerat analytiskt, 
kronologiskt och rumsligt.

12 Klinth 2002; jfr Hobson 2002.
13 Dannefjord 2009; jfr Olsson 1991 & Olofsson 1988.
14 Jfr Anderson 2000 och Unger 1987.
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Tid, definitioner, litteratur,  
tillvägagångssätt och avgränsningar

De gångna femtio åren utgör inramningen för genomgången i denna volym 
av olika politikområdens målutveckling. Det är målen som står i centrum, 
inte litteraturen om familje- och jämställdhetspolitikens medel, processer 
eller resultat, även om dessa inte kan förbigås och ett urval måste göras. Mål-
utvecklingen som objekt är ju en process med Subjekt – formellt riksdagen 
och regeringen, eller i det senare fallet före 1973 Kungl. Maj:t i konselj, kon-
trasignerad av ansvarig minister – även om det inte är de senare som närma-
re skärskådas. Det tidiga 60-talet är ingen oäven startpunkt för en genom-
lysning av familje- och jämställdhetspolitiken även om risken finns att den 
millennielånga historia av könsmakt och kvinnlig underordning vilken vilar 
tungt över ämnet snart bleknar bort.15 Det är också vid denna tidpunkt som 
välfärdens seger över Fattigsverige börjar ge sig till känna i berättelserna om 
hur det var förr för dem som ännu minns och har egen erfarenhet av både 
fattigdom och kamp för frigörelse från det förflutnas ok.16 Stora statliga ut-
redningar är undervägs den tidiga efterkrigstiden, och 1961 publicerade den 
nyligen bortgångna debattören och författaren Eva Moberg sin epokgörande 
stridsskrift Kvinnans villkorliga frigivning i Unga liberaler 1961.

Emellertid var Sverige på intet sätt unikt vid denna tidpunkt: redan 1949 
hade en av redaktörerna för tidskriften Les Temps Modernes i Paris, Simo-
ne de Beauvoir, i ett land vilket just infört kvinnlig rösträtt, publicerat vad 
som skulle bli en bibel på området i Mary Wollstonecrafts länge övertäck-
ta fotspår, snart spridd över hela världen och översatt till många språk.17 
En annan pionjär, Viola Klein fanns inte med i Nationalencyklopedins ur-
sprungliga porträttgalleri, redan 1948 hade emellertid hennes kunskaps-
sociologiska avhandling från 1945 om det kvinnliga kynnet översatts till 
svenska.18

Bredvid medborgarrättsrörelsens stora flaggskepp satte en återuppväckt 
nordamerikansk kvinnorörelse på 60-talet frigörelsen från sek lers ok högt 
upp på den gemensamma dagordningen, och i England skulle vid samma 
tidpunkt en numera bortglömd artikel skriven av en blivande psykoanaly-

15 T.ex. Dahlström 1962; jfr Acker 1992 och Widerberg 1980.
16 Jfr Meeuwisse & Swärd 2007:103-4.
17 Jfr Nyström 1994.
18 Hirdman 2009:341.



138 faMilje- Och jäMställdhetspOlitiken

tiker och professor i psykologi vid universitetet i Cambridge påverka många 
unga (kvinnor) i det forna imperiet: ”Kvinnorna – den längsta revolutio-
nen” (Mitchell 1966/9); en sammangjutning av tankegods från de Beauvoir, 
Klein, Margaret Mead, samt Talcott Parsons med den tidens skabrösa och 
upproriska ungdomstänkande översatt av Irene Matthis och Dick Urban 
Vestbro till svenska ett halvt decennium innan den första utgåvan av Det 
andra könet i en förkortad version kom ur pressarna till den svenska bok-
marknaden 1973.

Likaså: 1960 är startåret för Jonas Hinnfors avhandling Familjepoli
tik från 1992 vilken behandlar ”samhällsförändringar och partistrategier 
1960–90” – således två decennier mindre än denna skrift – och vars av-
stamp tas i de jämställdhetssträvanden som växte fram vid denna tid. 
Familjepolitikens mittfåra – Socialdemokraternas och Folkpartiets mål 
sammanfaller utan att de någonsin gemensamt tar regeringsansvaret – är 
utgångspunkten när perioden bryts upp i två delar. Efter att inlednings-
vis ha avhandlat just samhällsutveckling – och ideologi – delar nämligen 
Hinnfors upp perioden i två: ”från vaghet till klarhet” sägs karakterisera 
perioden 1960–73 medan den efterföljande perioden 1974–90 ”kontinuitet 
eller uppbrott” avslutas med ett frågetecken.19 I ett ”PostScript” spekule-
rar författaren utifrån 1991 års regeringsdeklaration om vad som komma 
ska under Carl Bildts och Bengt Westerbergs – den förste manlige jäm-
ställdhetsministern – intensiva treåriga regeringsperiod men det är kon-
trasterna mellan den första och den andra ”långa” perioden som domine-
rar i Hinnfors framställning av partistrategierna på politikens olika arenor. 
Periodisering är således ett viktigt redskap i varje begreppshistorisk fram-
ställning vilket inte minst Hinnfors statsvetenskapliga pionjärarbete på fa-
miljepolitikens forskningsfält understryker.

På liknande sätt kan Åsa Lundqvists Family Policy Paradoxes – Gender 
Equality and labour market regulation in Sweden 1930–2010 från 2011 till-
sammans med hennes bara några år äldre Familjen i den svenska model
len ses som summerande slutpunkter över den epok som behandlas här. Så 
också Annika Åkerbloms När kvinnor fick rättigheter även om denna bok 
anlägger ett längre tidsperspektiv i linje med den historiska och historie-
sociologiska forskningens kronologi (1700–2010) samtidigt som den beto-
nar att vad som i dag uppfattas som jämställdhetsfrågor ”uppfattades länge 
som kvinnofrågor”.20

19 Jfr Kulawik 1992.
20 Åkerblom 2009:9; jfr Widerberg 1980.
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Även om Lundqvists svenska utgåva i praktiken slutar före Hinnfors 
hinner hon i den senare boken i kapp och går faktiskt ända fram till 2010 
års val, till vilket Åkerblom inte riktigt når fram. Det är familjepolitis-
ka dokument från den senare delen av perioden som lyfts fram i Lund-
qvists engelska utgåva och det är dem jag stämmer av mot i genomgången 
av de familje- och jämställdhetspolitiska propositionerna. Jag lämnar inte 
de aktuella dagspolitiska frågorna utanför denna betraktelse: också pole-
miken kring barnfattigdomen och för den delen också kvinnofriden och 
dess eventuella släktskap med RUT(-avdraget), och dessas relationer till 
de aktuella familje- och jämställdhetspolitiska strävandena – barn-, köns- 
mans-, partnerskaps- och reproduktionspolitikens framträdande – disku-
teras om än avslutningsvis, kortfattat och målrelaterat.

Men till skillnad från Hinnfors, Lundqvist och Åkerblom är det famil-
je- och jämställdhetspolitikens mål som står i fokus på de sidor som här 
följer. Det bör nog tilläggas att i den internationella forskningslitteratu-
ren är gränserna mellan ”kvinnofrågor” och familje- och jämställdhets-
politik fortfarande rätt oklara21 samt att om treenigheten i det föregå-
ende utgör kanon finns en spirande public sociology-litteratur i form av 
sentida avhandlingar som Anderssons (2011), Kings (2011) och Törnqvists 
(2005) vilka sporrar till att närma sig den post-globala forskningsfronten 
med öppna ögon (inklusive Mohanty 2006). Fattigdomsfrågornas ständi-
ga återkomster skulle förmodligen förtjäna en minst lika lång genomgång 
som frigörelsens. Den dagen Lundqvist eller någon annan beslutar sig för 
att sammanföra den senare familjepolitiska epoken med den tidigare är 
med största sannolikhet detta inspel historia.

Mål, politiska mål, för att gå direkt på huvudsaken, innebär i detta sam-
manhang av riksdag och regering formulerade målsättningar – strävans-
mål såväl som ”mediala garantier” om några sådana nu finns och görs 
– inom de områden som här tilldelats benämningarna familje- och jäm-
ställdhetspolitik. Mål handlar om måluppfyllelse – och nutida resultat-
styrning – men också om redan etablerade medel för att uppnå något osä-
kert och riskfyllt samt om ganska knepiga bedömningar och värderingar 
av förändring inför framtiden. Målen sätts i relation till något vi inte alltid 
kan veta något om och de kan därtill mätas på mycket olika sätt inom dessa 
områden eller praktiker.22 Familjepolitikens måttstock ska fånga upp flera 
dimensioner av en numera svårdefinierad mångfald av former medan jäm-

21 Melby et al. 2009; jfr Berven 2005.
22 Dannefjord 2009.
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ställdhetens polaritet till synes lätt låter sig enkelt fångas av genusordning-
ens tvåsamhet – om den senare inte överskrids av könspolitikens transsex-
uella flerdimensionalitet.23

Materialet är som antytts omfattande: från grundlag och andra lagar 
över propositioner, riksdagsskrivelser och annat offentligt tryck till allt vad 
som föregår ett förberedande av statliga utredningsuppdrag inklusive ut-
redningsdirektiv samt den vetenskapliga och övriga offentlighetens input.24 
Det digitaliserade riksdagsarkivets sökordssystem kan leda till att somt för-
bigås som borde ha tagits hänsyn till. Dagens betoning av jämställdhet 
på bekostnad av det tidigare så omfattande familjepolitiska intresset tyder 
på detta vare sig riksdagens eller regeringens hemsidor besökts. En nätge-
nomgång av Riksrevisionens rapporter ger ett liknande resultat. Kanske 
låter det kontroversiellt men alltför många s.k. träffar på jämställdhet stäl-
ler den tidigare familjepolitiska ingången i skuggan när det förflutna, nuet 
och morgondagen tecknas utifrån dagens infallsvinklar. Någon möjlighet 
att korrigera genom att t.ex. gå igenom det forna Riksrevisionsverkets rap-
porter har inte funnits. Ej heller regeringens skrivelser till riksdagen, som 
aldrig innehåller konkreta förslag som riksdagen har att besluta om, har 
det legat inom möjligheternas ram att bearbeta, även om de i några fall 
noterats. Reservationerna kan fortsätta, det viktiga är att framhålla minst 
ett uppslag till fortsatt forskning, nämligen RRV:s och Riksrevisionens 
granskningar av de två politikområdena. Tidigare forskning har som redan 
nämnts däremot återanvänts och inte minst har dess underlag stämts av 
mot denna studie. T.ex. har de 16 propositioner som nämns i Hinnfors käll-
förteckning granskats just ur målsynvinkeln.

Avgränsning gentemot social- och välfärdspolitiken i stort blir således 
central för de två områden som här behandlas, befolkningspolitiken före-
nar samtliga fyra även om jämställdheten ibland tycks bryta sig ur och vilja 
gå vidare.25 När väl förhistorien har passerats rullas målen upp baklänges 
vilket säkert kan tyckas bakvänt för både den snabbfotade läsaren och den 
erfarne historikern. Men tillvägagångssättet här kan närmast betecknas 
som ”arkeologiskt” utan att detta innebär några mer omfattande ortodoxa, 
metodologiska anspråk.26 Någon konsekvent tillämpning har inte heller 
åstadkommits, och något ”brott” i utveckling är jag inte ute efter att be-

23 Andersson 2011.
24 Jfr Hort 2008.
25 Jfr Hatje 2009; Andersson m.fl. 2005.
26 Jfr Bengtsson 2011 och Danius 1995.
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lägga. Om ett sådant inträffade så är budet att det förmodligen ägde rum 
i slutet av 40-talet i Paris, eller redan med Mary Wollstonecraft vid tiden 
för den franska revolutionen. Frågan är snarare vad för sorts kontinuitet 
målutvecklingen handlar om. Samtidigt tycks Hinnfors skönja ”uppbrott” 
vid skarven 1960/70-tal och kanske ännu ett sådant vid ingången till 90-
talet. Frågor som dessa löper genom framställningen och steg för steg tas 
läsaren med ned i underjorden, bortom det virtuella. Ambitionen är inte 
att förgylla, vetandets arkeologi förutsätter kunskapen om och som makt.27

Den vetgirige närläsaren bör förbereda sig på, om inte att nedstiga i hel-
vetet så åtminstone att gå igenom skärselden; en ovedersäglig varning så-
ledes. Den otålige kan gå direkt på dagens mål och vidare till summering-
en i respektive avsnitt. Dessa tillägg är gjorda utan minsta ursäkt för den 
stundtals rapsodiska framställningen och fragmentariska undersökningen 
utförd av en andligen förkrossad, saktmodig och emellanåt måttfullt lätt-
sinnig, Minervas tjänare.28

Kanske behövs ytterligare en liten sekulär brasklapp: hur framgångs-
rik än den svenska familje- och jämställdhetspolitiken kan te sig, har den 
sina uppenbara skönhetsfläckar vare sig regering och riksdag har velat göra 
något åt dem eller inte. Vid enstaka tillfällen har den t.o.m. bett om ursäkt. 
Det är i mångt och mycket detta den existerande forskningslitteraturen 
försökt sätta fingret på genom åren även om kontroverserna är många om 
vad som inte lagts tillrätta och kan gestaltas på flera sätt.29 Jämställdhetens 
”tidslogik” intar här en särställning de goda nyheterna till trots.30 Uppläg-
get följer således med vissa smärre modifikationer mallen för denna anto-
logi: efter denna inledning först en djupdykning vilken leder tillbaka till 
främst de befolkningspolitiska strävandena på 30-talet, därefter de familje-
politiska målen och en diskussion om det område vi därmed beträtt, sedan 
de mål som utmärker och utmärkt fältet jämställdhetspolitik, varefter de 
svenska och internationella impulserna på båda områdena påtagligt går in 
i varandra, innan det så är dags för en avslutning i nuet där både könsöver-
skridandets platslogik och barnfattigdomens relation till dessa politikom-
råden korthugget hamnar i förgrunden.

27 Jfr Eliasson 1994.
28 Jfr Engdahl 2011.
29 Jfr Edenheim 2010 & 2005.
30 Rothstein 2008; jfr samme författare 2005.
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Underjorden: befolkningspolitiken träder fram

”Gånge hatt till och huva från.” Tredje paragrafen i Östgötalagens ärvda-
balk talade sitt tydliga språk till folk och fä. Staten som organisation har 
åtminstone sedan landskapslagarnas nedtecknande ingripit i familjeinsti-
tutionen genom alltifrån arvs- till äktenskapslagstiftning. Dess efter hand 
nära band till kyrkan medförde också att den senares bud länge blev gäl-
lande i synen på både den heliga familjen och könen. Barn, kvinnor och an-
ställda på gården underordnades tidigt husbondeväldet vilket också kom 
till uttryck i fattigvårdslagstiftningen. Den senare administrerades utan-
för de tämligen obetydliga städerna lokalt i mångt och mycket av kyrkan 
och dess lekmän, vanligtvis socknarnas besuttna bönder. Än i dag tillhör 
resterna av detta kommunala ansvars- och övervakningssystem något av 
det mest kontroversiella i den existerande välfärdspolitiken.31 Det senare 
politikområdet har på kommunnivå knappast lämnat ”fattigvårdsskalet” 
bakom sig.32 Att ingripa i den traditionella familjeenheten kan förstås också 
innebära ett intrång i vad som uppfattas som privatlivet och dess helgd 
men det var och är detta både senare tiders och det tidiga 1900-talets po-
litiska aktivister och reformatorer önskade göra av sina drömmar om ett 
annat liv och en annan värld.33 Är detta ”eskatologiska element” ett skäl till 
att befolkningspolitikens avkomma, familjepolitiken och dess måltavla, i 
efterhand trots allt ter sig så pass suddig medan jämställdhetspolitikens 
klara träffbild snarast speglar samtidens konsensus?

Med den moderna socialpolitikens uppkomst kom familjen alltmer att 
dras in i samhälleliga förändringsprocesser.34 ”Familjepolitiken spelar en 
central roll för moderniseringen av Sverige under 1900-talet” skriver Åsa 
Lundqvist och fortsätter: ”Från att ha varit en fråga i politikens utkant, 
förflyttades familjen till politikens centrum”.35 Makarna Myrdals Kris i be
folkningsfrågan trycktes och såldes 1934 i för tiden mycket stora upplagor, 
kontroverserna var många men snart formades en tämligen omfattande 
partipolitisk enighet kring flera av de frågor som inte minst genom boken 
och dess genomslag hamnade i brännpunkten.36
31 Cocozza & Hort 2011.
32 Edebalk & Swärd 2009; Sunesson 1990.
33 Jfr Cocozza 2011.
34 Wittrock & Wagner 1996.
35 Lundqvist 2007:9.
36 Ohlin 1938.
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Men där fanns hela tiden oppositionella röster, och nya har över tid lyfts 
fram och hamnat i rampljuset, senast Else Kleen.37 Familjen blev visserligen 
inte längre privat, snarare publik men många aspekter av familjelivet har 
länge behållit sin privata prägel vilket inte minst politik och lagstiftning 
kring arv, barnalstring, könstillhörighet, parrelationer, prostitution, repro-
duktion, sterilisering, våld i hemmet och i nära relationer samt äktenskap 
vittnar om. För några är de senare fortfarande icke-frågor, för andra mer 
angelägna än någonsin.38 I dag tillhör de i de flesta fall jämställdhetspoliti-
kens domäner från att en gång ha hört hemma i familjepolitiken.

Befolkningspolitiken betecknas vanligtvis som familje- och senare jäm-
ställdhetspolitikens källa eller ursprung – vare sig det är den socialdemo-
kratiska solskenssagan, Folkpartiets och liberalernas heroiska insatser för 
jämställdheten, eller kvinnorörelsen som kollektiv berättelse som står i 
blickpunkten.39 Den får numera anses tämligen välbeforskad och närmast 
genomanalyserad även om omtolkningar utifrån nya forskningsrön stän-
digt ser dagens ljus.40. Detta är de nordiska och skandinaviska samtidshis-
torikernas förmoderna guldålder och nya rön är fortsatt att vänta.41. Också 
de individuella öden som hamnar i forskningens centrum har vanligtvis 
brutit sig ur könsmaktsordningens järnbur naturligtvis på andra villkor 
än både bitterfittor och dito kukar i dag har att hantera. Den var ett poli-
tikområde som sysselsatte sig med nationens demografi eller befolknings-
sammansättning – nationens överlevnad om man så vill – och kom att 
bindas ihop med vad som i dag betecknas som folkhälsa. Historiskt stod 
krigsmanskapets kvalitet i centrum, senare också arbetskraftens. Alltför 
fattiga och utmärglade varelser var inte till större nytta vare sig på slagfäl-
ten eller i fabrikerna.42

Av vikt att nämna i detta sammanhang är att just befolkningspolitiken 
har sina rötter i ett statligt utredningsmaskineri där vetenskaplig exper-
tis kom att spela en framträdande roll för flera decennier framöver och 
var med om att formulera både mål och ange lösningar på de frågor ut-
redningarna analyserade: ”utredningsväsendet blev den plats, där den mer 
ambitiösa familjepolitiken (befolkningsfrågan, familjens omgestaltning 

37 Lundgren 2011.
38 Jfr Witt-Brattström 2011.
39 Dannefjord 2009; jfr också Hedvall 2011; Björnsson 2009; Almqvist & Glans 2001; 

Linderborg 2001; Wennemo 1996: samt Ohlander 1989.
40 Se t.ex. Jonsson Malm 2011.
41 Jfr Christiansen m.fl. 2006.
42 Sommestad 1995; Waldemarsson 1995.
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och nya relationer och roller) kunde mötas av vetenskapliga ambitioner 
(familjesociologin)”.43 Allt var emellertid inte frid och fröjd med denna över-
gång till experternas och de professionellas dominans på detta fält.44 Och 
den en gång så udda konstnären och upprorskvinnan Siri Derkert har med 
sin artikel Kvinna – mål eller medel? nyligen lyfts fram som ytterligare en 
i raden av befolknings- och familjepolitikens tidiga kritiker.45

Befolkningspolitikens mål blev på en och samma gång både tydliga och 
luddiga. Hela politikområdet kom snart att upplösas och att övergå i en fa-
miljepolitik integrerad i socialpolitiken vilken i sin tur skulle överflyglas av 
jämställdhetspolitiken. Från Gustav Möllers närmast egenhändigt skriv-
na social- och befolkningspolitiska propositioner till det utvecklade utred-
ningsväsendet av experter, forskare och andra professionella. Det var också 
i detta maskineri som den kanske största och definitivt mest kontroversi-
ella familje- och jämställdhetspolitiska frågan gång efter annan begrovs för 
att om och om igen grävas upp av diverse måldrömmare: sextimmarsda-
gen.46 Från Kris i befolkningsfrågan, de efterföljande utredningarna samt 
familje- och socialpolitiska propositionerna under 40- och 50-talen går det 
knappast någon rak linje till Alva Myrdals jämlikhetsrapport presenterad 
inför den socialdemokratiska partikongressen år 1969.

Jämlikhetsrapporten var ett uttryck för ett nytt familjepolitiskt brott, denna 
gång med 1950-talets stabila kärnfamiljsideal. Nu var det istället ideal om 
rättvisa och valfrihet som stod i centrum. Personer och personlig utveckling 
ställdes mot stereotypa könsroller. Vägen dit gick över reformer av beskatt-
ningen – från sam- till särbeskattning – men också av arbetsmarknadspolitik 
och familjerätt. För första gången inkluderades männen på allvar i familje-
politiken vilket bland annat uttrycktes genom den nya föräldraförsäkringen 
som ersatte moderskapsförsäkringen.47

Här nämns således ett s.k. brott eller en brytpunkt inte minst mellan två 
politikområden. Här finns också en tidig sammanfogning mellan jäm-
likhets- och jämställdhetssträvandena vilka det finns anledning att åter-
komma till i en genomgång av politikutvecklingen inom dessa områden. 
Jämställdhetspolitiken bryter fram med jämlikhetens – och familjepoliti-

43 Lundqvist 2007:263.
44 Brante 2005.
45 Moderna Museet Stockholm 2011, utställningstext.
46 Karlsson 1996.
47 Lundqvist 2007:259.
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kens – efterbörd. Så 1789, så ock 1960/2011? Nej, det är snarast kontinuite-
ten om än inte den totala linjäriteten som är slående vare sig det handlar 
om uppsatta mål, genomförda reformer (medel) eller icke fullföljda ”visio-
ner”. Befolkningspolitiken visade vägen mot både styrkor och svagheter i 
föreställningen om ”det starka samhället”. I mångt och mycket handla-
de det här om Kommunsveriges kommande välfärdsservice, inte bara allt 
från dagis till äldreomsorg utan den inkluderar även den forna fattighjäl-
pens omvandling till socialbidrag och senare försörjningsstöd, fattigdoms-
forskningens rot och mylla. Den familjepolitik som tog vid och markera-
des genom att ansvaret för denna lades på ett konsultativt statsråd, blev 
i slutändan kommunal. Jämställdhetspolitiken segrade med sina central-
statliga mål och delmål, kanske saknas medlen, eller har politiken ännu 
inte nått ända fram?

Familjepolitik: målutveckling  
och avgränsning av fältet

Gången i den följande redogörelsen kan till synes vara besvärlig att följa. 
Vi lämnar för ett ögonblick historien. Först följer dagens mål så som de såg 
ut i budgetproposition för 2011, därefter sker en första utgrävning i form av 
en avgränsning av fältet, varefter det är dags att följa utvecklingen bakåt 
i tid. Den senare periodiseringen följer regeringarnas partipolitiska sam-
mansättningar eller den förhärskande blockpolitikens mönster: 2010/1–06; 
2006–1994; 1994–91; 1991–82; 1982–76; 1976–90 – totalt sex perioder. På 
denna andra utgrävning följer en sammanfattning med diskussion. Denna 
procedur upprepas under rubriken Jämställdhetspolitik längre fram.

Dagens mål
I budgetproposition för år 2011 står följande att läsa om mål, eller rättare 
sagt målet, för – den ekonomiska – familjepolitiken:

Nuvarande mål för utgiftsområde 12, Ekonomisk trygghet för familjer och 
barn ska upphävas. Regeringen föreslår att följande mål ska gälla för utgifts-
område 12, Ekonomisk trygghet för familjer och barn: den ekonomiska fa-
miljepolitiken ska bidra till förbättrade förutsättningar för en god ekonomisk 
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levnadsstandard samt ökad valfrihet och stärkt makt över den egna livssitua-
tionen för alla barnfamiljer.48

Viktigt här att notera är att målet fr.o.m. 2011 har förskjutits från politi-
kens utfall till dess ”förutsättningar”. Målen återkommer och propositions-
texten fortsätter nämligen under rubriken ”skälen till regeringens förslag”:

Det nya målet betonar på ett tydligare sätt regeringens vilja att familjepo-
litiken ska stärka föräldrars makt över sin livssituation och öka familjernas 
valfrihet. Regeringens målsättning för den ekonomiska familjepolitiken är 
att den ekonomiska familjepolitiken ska bidra till förbättrade förutsättningar 
för en god ekonomisk levnadsstandard och stärkt makt över den egna livssi-
tuationen för alla barnfamiljer. Målet betonar förutsättningarna snarare än 
utfallet vilket innebär en viss acceptans för att utfallet inte alltid blir detsam-
ma för alla familjer. Olika utfall kan bero på att förutsättningarna är olika, 
men det kan också bero på att familjerna har gjort olika prioriteringar och val 
som får ekonomiska konsekvenser. Familjepolitiken bör utformas så att barn i 
hushåll med låg ekonomiskt standard får stöd, liksom familjer med sjuka och 
funktionshindrade barn. Generellt sett har hushåll med barn en lägre ekono-
misk standard än hushåll utan barn. De som har det sämst ställt är hushåll 
med ensamstående förälder, speciellt när det finns flera barn i hushållet. Re-
geringen följer löpande utvecklingen av förutsättningarna för en god levnads-
standard för alla barnfamiljer och arbetar vidare för ökad måluppfyllelse.49

Med dessa förtröstansfyllda ord övergår subjektet regeringen till avdel-
ningen ”Resultatredovisning” med åtföljande ”indikatorer” och ”bedöm-
ning av måluppfyllelsen”.50 Mål och resultat går in i varandra av naturliga 
skäl även om ”regelförändringar” senare aviseras. Här skulle man kunna 
drista sig till att påstå att regeringen har övergivit resultatstyrning för en 
mer traditionell syn på målens roll i politiken, en slutsats regeringen gör sitt 
bästa för att undanhålla läsaren med genom att mera skriva om indikatorer 
och redovisa resultat av ett mål som just reviderats.51 Redan genom sin om-
rådesdefinition har familjepolitiken snävats in till ”den ekonomiska”. Med 
detta har också regeringen antytt att den har en annan familjepolitik. Men 
något uttalat mål för denna del av familjepolitiken står inte att finna under 
”ansvarsområdet” ”Sjukvård, hälsa, sociala frågor och socialförsäkring”. Ej 

48 Prop. 2010/11:1 vol. 6 s. 11.
49 Ibid. 
50 Ibid. ss.11–13.
51 Jfr Sundström 2003.
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heller t.ex. i proposition 2010/11:146 från i maj 2011 – ”förbättringar inom 
familjepolitiken” – är det målfrågorna som står i förgrunden, utan med-
len: föräldrapeng, jämställdhetsbonus, vårdnadsbidrag. Visserligen uppre-
pas budgetpropositionens mål men denna mening följs av en längre utlägg-
ning om vilken omställning det är att bli förälder, och hur de föreslagna 
medlen ska utformas i harmoni med tidigare lagstiftning.

Avgränsningar av familjepolitikens fält: en första utgrävning
Innan vi gräver djupare efter övergången och söker efter beröringspunk-
terna mellan familje- och jämställdhetspolitik krävs emellertid en närma-
re definition av familjepolitik ty det är genom mål – hur diffusa de än kan 
tyckas vara – och medel, vanligtvis i kombination, som politikområdena 
uppkommer. Det är avgränsningen till den ekonomiska familjepolitiken 
som för oss in på hur politikens domäner har definierats. Tidigare hette det 
rätt och slätt familjepolitik, och fortfarande slinter regeringen ibland. Vart 
tog familjepolitiken vägen? Hur blev den ”ekonomisk”? Svaret på denna 
glidning har sökts i texter som försökt inringa området och det är dags 
att lämna riksdagstrycket därhän för en annan typ av litteratur, inklusive 
nuets och ögonblickets texter och se hur området definierats och avgrän-
sats i uppslagsverken, vilket numera också innebär nätupplagan av Wikipe
dia där det heter att familjepolitik utgörs av

de politiska frågor som på något sätt berör bildande, fortbestånd, utökning 
och upplösning av familjer. Inom västerländsk familjepolitik brukar de kon-
kurrerande ståndpunkterna vara den konservativa, som förespråkar bestå-
ende, monogama kärnfamiljer och den liberala, som förespråkar individens 
frihet att själv välja en lämplig familjebildning. Sverige för, jämfört med de 
flesta andra länder i världen, en liberal familjepolitik. Miljöpartiet och vän-
sterpartiet tillhör den liberala familjepolitiska falangen medan kristdemokra-
terna tillhör den konservativa. (2011-05-26)

Ingen ekonomisk familjepolitik i sikte här: konservativ eller liberal – det 
låter som om vi plötsligt befinner oss i Förenta staterna igen, i det norda-
merikanska kulturkrigets frontlinjer men med relativt beskedliga svenska 
riksdagspartier som handlande subjekt. Wikipedia lyfts fram för att den är 
så frekventerad och användarvänlig, inte därför att den är officiell som re-
geringens och riksdagens hemsidor på nätet, eller påtagligt trovärdig – de 
stora och under perioden drivande politiska partierna är som synes nästan 
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helt frånvarande, om dessa inte ska ses i ljuset av global (neo-)konservatism 
och dito freudo-liberalism.52

Så till de gängse uppslagsverken: om familjepolitiken skrev Bra Böckers 
Lexikon 2000 strax före millennieskiftet: ”sammanfattande benämning på 
vad samhället gör för att förbättra i synnerhet barnfamiljernas och barnens 
levnadsvillkor i Sverige” varefter ett tiotal medel räknas upp från föräld-
raförsäkringens havandeskapspenning (plus dess föräldrapenning jämte 
den tillfälliga) till ferievistelserna för barn och familjer vilka ”en gång /var/ 
av stor betydelse men är numera ingen omfattande familjepolitisk insats”. 
Målen återkommer i ett tillägg: ”familjepolitiska motiv finns även bakom 
många andra samhällsinsatser t.ex. skolmåltiderna, skolhälsovården, fa-
miljerådgivningen och den förebyggande mödra- och barnavården samt 
inom t.ex. bostadspolitiken”.53 Efter uppslagsordet familj kommer i detta 
lexikon andra uppslagsord bl. a. familjebidrag (som nämns med en rad som 
ett av de tio medlen under familjepolitik), familjedaghem och familjeplane-
ring. Under sistnämnda ingång nämns att den tämligen höga svenska ferti-
liteten har med de omfattande familjepolitiska insatserna att göra och här 
antyds också dessas inverkan på jämställdheten mellan könen liksom den 
höga kvinnliga förvärvsfrekvensen. En del medel är förvisso ”ekonomiska” 
men att politikområdet redan vid denna tid officiellt avgränsades på detta 
sätt framgår inte av millennieskiftets uppslagsverk.

Sjätte bandet av Nationalencyklopedin (NE) vilket utkom 1991 innehåller 
också uppslagsordet familjepolitik. Officiellt hade den ”ekonomiska” famil-
jepolitiken ännu inte sett dagens ljus när NE utkom. I NE skriver nestorn i 
svensk socialpolitik, nationalekonomen Åke Elmér, och en genomgång av 
de många utgåvorna av hans storverk54 ger en antydan om de olika gräns-
dragningar och gränsöverskridanden som förekommit under den period 
då befolkningspolitiken övergick i familjepolitik utan att den senare fullt 
ut tog egen plats på det social- och välfärdspolitiska fältet. Familjepolitik 
definieras av Elmér som ”åtgärder för att förbättra barnfamiljernas för-
hållanden, bekostade av skattemedel”.55 Barnfamiljerna hamnar således i 
fokus, liksom skattemedlen. Men någon tydlig avgränsning av politikom-
rådet till ”ekonomisk” står inte att finna med undantag för uttrycket ”fa-
miljeekonomisk” nedan.

52 Jfr Slezkine 2005.
53 Band 8 s. 335.
54 Svensk socialpolitik 2003.
55 NE band 6 s. 127.
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Elmér/NE fortsätter nämligen: ”Familjepolitiken har i Sverige lik-
som i andra länder vuxit fram sedan 30-talet. Den var då befolknings-
politiskt motiverad” och hänvisar till uppslagsordet ”befolkningsfrågan” 
i samma uppslagsverks andra Band och därifrån vidare till ”Befolk-
ningskommissionen”.56 Under befolkning finns i detta band en under-
rubrik ”befolkningspolitik” – med målet ”dämpa eller främja folkökning 
i ett (geografiskt) område” – och med en utläggning om den ekonomis-
ka bakgrunden och den åtgärdsarsenal som finns att tillgå. Befolkningste-
orins betydelse för befolkningspolitiken antyds under nästa underrubrik 
medan uppslagsordet befolkningsfrågan kort redogör för makarna Myr-
dals berömda bok och de två svenska statliga utredningar som följde i dess 
spår, först befolkningskommissionen (med Nils Wohlin som ordförande), 
sedan befolkningsutredningen under Tage Erlanders ledning – med dess 
särskilda kvinnodelegation. Vid denna tidpunkt ansåg ”man”

att den avsiktliga barnbegränsningen visade att barnfamiljernas levnadsför-
hållanden inte var tillfredställande, vilket skulle leda till befolkningspolitis-
ka problem i framtiden. Resultatet blev en rad åtgärder för att bistå blivan-
de mödrar och ge ekonomiska bidrag till de sämst ställda barnfamiljerna. 
Samtidigt hävdade man rätten till frivilligt föräldraskap genom att underlätta 
spridandet av preventivmedel och införa möjligheten till legal abort. (s. 127).

I den fortsatta historieskrivningen heter det vidare att under 40-talet inför-
des allmänna barnbidrag och en rad serviceåtgärder för barnfamiljer. Var-
efter Elmér kommer tillbaka till målen/t: ”Detta motiverades främst med 
rättviseskäl. Flerbarnsfamiljerna skulle inte behöva leva under sämre vill-
kor än övriga familjer i samma inkomstläge. Genom att barnbidragen gavs 
utan inkomstprövning underströks att det gällde utjämning mellan barn-
familjer och andra, inte enbart bidrag till de mest behövande. Från 60-talet 
har familjepolitiken också motiverats med effektivitetsskäl och jämställd-
hetsskäl”. I fokus står dock de familjepolitiska medlen: åtgärderna presen-
teras som en kombination av två bidragsformer – kontant (pengar) och ”in 
natura” eller delaktighet i kollektiv service. Avslutningsvis hänvisar Elmér 
förutom till den egna boken, till Yvonne Hirdmans då nyligen utkomna Att 
lägga livet till rätta (1990).

En annan historisk ingång erbjuder den enda – märkligt nog – större 
socialpolitiska historia som skrivits på svenska i Sverige: Höjers Svensk so

56 Ibid. s. 363.
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cialpolitisk historia från 1953. Efter att ha betat av reformering av barna-
vårdslagen på 40-talet övergår han till att behandla ”familjepolitikens ge-
nombrott” där han inleder med att berätta om att ”krigsförhållandena /
fick/ statsmakterna att vidta vissa åtgärder till familjernas bästa”. Det var 
utrymningskommissionen som beviljade medel till fria resor från 38 orter 
för vistelse i enskilda hem sommaren 1940. Sommaren 1941 upprepades 
inte åtgärden men den vid tiden tillsatta befolkningsutredningen under 
Tage Erlanders ledning lämnade 1945 ett betänkande om ”åtgärder för be-
redandet av vila och rekreation för både mödrar och barn.”57 Från befolk-
ningspolitikens ursprungliga mål att upprätthålla nativiteten och tryg-
ga ett tillräckligt stort och välutrustat barnantal – ”Kvinna – mål eller 
medel?” – går en ganska krokig linje till familjepolitikens många åtgärder 
vilka har givet upphov till retrospektiva målformuleringar och målanalyser 
inte bara i Sverige utan också i andra delar av närområdet.58

Utgrävning av familjepolitiken: propositioner
”Nuvarande mål för utgiftsområde 12, Ekonomisk trygghet för familjer och 
barn ska upphävas”. Som angavs i inledningen till detta avsnitt under rub-
riken ”Dagens mål” ombads riksdagen ”upphäva” regeringens eget tidigare 
mål med 2010/11 års budgetproposition, vilket också skedde.

Vad var det då för mål som upphävdes? Hur löd den förra målformule-
ringen? I budgetpropositionen året dessförinnan hette det att ”Målet … är 
att den ekonomiska familjepolitiken skall bidra till förbättrade förutsätt-
ningar för en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer”.59 Bort 
föll ”for alla barnfamiljer” i meningens slutfas, in ”samt ökad valfrihet och 
stärkt makt över den egna livssituationen för alla barnfamiljer”. Vad som 
upphävts återkommer således som inledande sats intill de sista tre orden 
varefter ett ”samt” med åtföljande målutvidgning följs av vad som en gång 
redan var målmeningens tre sista ord. Vad som upphävts är snarare en till-
komst, eller en lycklig nedkomst av ”ökad valfrihet och stärkt makt över 
den egna livssituationen”.60 Någon längre utläggning om behovet av revi-
sion av de mål som en gång formulerats på detta fält står emellertid inte att 
finna utöver vad som redan beskrivits i det föregående.

57 SOU 1945:55.
58 T.ex. Berven 2005; Jakobsson 1988:45–7.
59 Prop. 2009/10:1 Utgiftsområde 12 s.15.
60 Ibid. s. 11.
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Figur 1. Nationalencyklopedin, ”familjepolitik”, band 6 s. 127.

faMiljep Olitik
Schema över familjepolitiska åtgärder

Kontanta bidrag Förmåner in natura 
som direkt påverkar 
familjens ekonomi

Förmåner in natura  
som ofta ger en eko  
nomisk lättnad 
med huvudsakligen 
kommer familjen till 
godo på annat sätt

1. Generella åtgärder

a. för alla barn Föräldraförsäkring 
Allm. barnbidrag

Förebyggande möd-
ra- och barnavård

b. i tillämpliga fall Studiebidrag 
Barnpensioner 
Bidragsförskott 
Vårdbiträde för han-
dikappade barn 
Föräldrapenning vid 
tillfällig vård av barn 
Adoptionsbidrag

Sjukvård
Läkemedelsrabatter 
Tandvård för barn 
Skolmåltider 
Läroböcker och 
skolmateriel

Skolväsende 
Skolhälsovård 
Familje- och upp-
fostringsrådgivning 
Fritidsverksamhet

2. Avgiftsbelagda åtgäder

Daghem, familjedag-
hem och fritidshem 
Social hemhjälp 
Barnvårdare

Deltidsförskolor 
(ofta ingen avgift) 
Kolonier (ofta ingen 
avgift) 
Feriehem (ofta 
ingen avgift)

3. Åtgärder, begränsade genom

a. inkomstprövning Bostadsbidrag för 
barnfamiljer 
Extra tillägg till 
studiebidrag

b. individuell 
    behovsprövning

Socialbidrag Ferieresor 
Husmorssemester

I stället är det fältet som begränsas. Ändå har inte familjepolitik i bredare 
bemärkelse upphört att existera även om det förvandlats till en underrubrik. 
Under ”ansvarsområden” finns det som nämnts med som underrubrik till 
”Sjukvård, hälsa, sociala frågor och socialförsäkring” och under de gångna 
åren har regeringen lagt fram ett antal propositioner vilka kan klassificeras 
som familjepolitiska. ”Ekonomisk trygghet för familjer och barn” är ett eget 
”utgiftsområde” om än inget tydligt ”ansvarsområde”. Propositionerna har 



152 faMilje- Och jäMställdhetspOlitiken

handlat om så olika ting som ”försörjningskrav vid anhöriginvandring”,61 
”trygghetssystem för företagare”,62 ”strategi för stärkande av barnets rättig-
heter i Sverige”,63 ”En politik för det civila samhället”,64 ”En strategi för att 
stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder”,65 ”Barnomsorg och all-
män förskola även för treåringar”,66 vårdnadsbidrag,67 diskriminering,68 in-
förandet av s.k. jämställdhetsbonus,69 samt det numera så välkända ”RUT-
avdraget”.70 Men några målformuleringar som går utöver vad regeringen 
tidigare uttalat i allmänna ordalag kan knappast utläsas ur dessa proposi-
tioner. I en skrivelse till riksdagen har en mer generell familjepolitisk dis-
kussion förts men den har då främst handlat om jämställdhet71 och den ska 
lämpligen behandlas under nästa avdelning. Jämställdhet, även effektivitet 
och rättvisa är ledord som återkommer i olika kombinationer utan att de 
får samma status som budgetpropositionens påtagliga målformuleringar.

Den målformulering som upphävdes i budgetpropositionen för 2011 
skrevs in i budgetpropositionen för 2008 då målet från året dessförinnan 
avskaffades. Skälet den gången var att det gamla målet

fokuserade alltför ensidigt på den relativa skillnaden i ekonomisk standard 
mellan hushåll med och utan barn. Dessa båda grupper uppvisar inom sig 
mycket stora skillnader i ekonomisk standard. Ett relativt mål för familje-
politiken tar således inte hänsyn till den faktiska levnadsstandarden för alla 
barnfamiljer, utan bara för kollektivet som helhet. Det säger heller ingenting 
om huruvida den faktiska levnadsstandarden för hela kollektivet är rimlig. 
Möjligheterna attt uppnå relativa fördelningsmål tenderar också att variera 
med konjunkturen. I allmänhet blir det lättare att uppnå ett relativt fördel-
ningsmål i lågkonjunktur när gruppen hushåll utan barn får det sämre. Re-
geringen anser att detta inte är önskvärda egenskaper hos ett mål för den 
ekonomiska familjepolitiken. Regeringens förslag till nytt mål har därför en 
bredare ansats.

61 Prop. 2009/10:77.
62 Prop. 2009/10:120.
63 Prop.2009/10:232.
64 Prop. 2009/10:55.
65 Prop. 2008/09:167.
66 Prop. 2008/09:115.
67 Prop. 2007/08:149 och prop. 2007/08:91.
68 Prop. 2007/08:95.
69 Prop. 2007/08:93.
70 Prop. 2006/07:94.
71 Prop. 2008/09:198.
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En ”bredare ansats” i kontrast till ”relativa mål”. Budgetpropositionen för 
2007 anger som mål ”att skillnaderna i de ekonomiska villkoren mellan fa-
miljer med och utan barn skall minska inom ramen för den generella väl-
färden” vilket är samma mål som i budgetpropositionen för 2006: I först-
nämnda års proposition görs dock följande tillägg:

Ovanstående mål är beslutat av riksdagen (prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:FiU10, 
rskr 2002/03:93). Resultatredovisningen i det följande görs i förhållande till 
detta mål. I den mån regeringen bedömer att indelningen i politikområden 
eller mål för dessa bör ändras återkommer regeringen vid ett senare tillfälle 
(2006/07:1 Utgiftsområde 12 s.12).

Politikområden kan regeringar inrätta efter behag, även om det gäller att få 
dem accepterade som sådana. Över regering och budgetpropositionen står 
inte bara riksdagen utan också grundlagen.72 Grundlagens ord väger visser-
ligen lätt i Sverige, men det finns jämställdhetspolitiska opinionsbildare som 
anser att både de styrande och landets medborgare ska ta den på största all-
var. Regeringsformens nu gällande andra paragraf återges därför in extenso:

Den offentliga makten utövas med respekt för alla människors lika värde och 
för den enskilda människans frihet och värdighet.
 Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara 
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmän-
na trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social om-
sorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. Det allmänna ska 
främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och 
kommande generationer.
 Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom 
samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. 
Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet 
och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara.
 Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, 
hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, 
funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäl-
ler den enskilde som person.
 Samiska folkets etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter 
att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.73

Grundlagen finns det anledning att återkomma till längre fram.

72 Bull & Sterzel 2010.
73 RF 1 kap. § 2.
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Före 2006
Målen lever sitt eget liv. Det finns emellertid ingen anledning att upprepa 
vad som står i budgetpropositionerna under åren 2003–06. Den ekono-
miska familjepolitikens mål ligger fast dessa år. I budgetpropositionen för 
2003 görs tillägget ”inom ramen för den generella välfärden” med motive-
ringen att ”tillägget i målförmuleringen gör det möjligt att i jämförelse med 
den tidigare formuleringen, arbeta långsiktigt för att stärka den generella 
politiken”. I avsnittet ”Politikens inriktning” återkommer regeringen flera 
gånger till sina mål:

Målet för den ekonomiska familjepolitiken är att minska de ekonomiska skill-
naderna mellan familjer med och utan barn inom ramen för den generel-
la välfärden. Den generella välfärdspolitiken utjämnar ekonomiska resurser 
och levnadsförhållanden. Generella system ger på sikt goda fördelningsef-
fekter och har en hög legitimitet. Genom mer generella bidrag kommer sys-
temens långsiktiga stabilitet och effektivitet att öka, vilket har stor betydelse 
för systemens trovärdighet. Det skapar trygghet och gynnsamma förutsätt-
ningar för ett ökat barnafödande. Det familjeekonomiska stödet bör utformas 
så att barnfamiljernas handlingsutrymme och möjligheter att själva påverka 
sin ekonomiska situation ökar. Stödet till de mest utsatta grupperna måste 
dock fortsättningsvis vara starkt. Det finns idag liksom tidigare ett behov av 
att förstärka de svagare familjernas ekonomi. Detta stöd måste samtidigt ut-
formas på ett sådant sätt att det inte hindrar dessa hushåll från att på egen 
hand förbättra sin ekonomiska situation. Regeringen överväger en strukturell 
omläggning av familjepolitiken i denna riktning. Ambitionen är att kombi-
nera en politik för sysselsättning och tillväxt med en politik för ökad rättvisa 
och minskade klyftor. Detta kommer till uttryck i utformandet av familjepo-
litiken. Även målet att halvera socialbidragsberoendet är en viktig utgångs-
punkt för familjepolitikens inriktning de kommande åren. Barns bästa är 
utgångspunkten för familjepolitikens utformning. En grundläggande strä-
van är att skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor för alla barn. Det 
kan åstadkommas dels genom att stödja föräldrarna att klara de ekonomiska 
åtaganden som är viktiga för barnens välfärd under deras uppväxttid, dels 
genom att erbjuda möjligheter att kombinera föräldraskap med förvärvsar-
bete eller studier. I detta syfte har ytterligare en mamma- och pappamånad 
införts år 2002. Stöden är utformade så att de ger ekonomisk trygghet vid stor 
försörjningsbörda. Resurser omfördelas mellan familjer med och utan barn.74

74 Prop. 2002/03:1 Utgiftsområde 12 s.14.
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Så långt budgetpropositionerna. Går vi i stället till de mer specifika propo-
sitionerna är den som ligger till grund för införandet av den s.k. maxtaxan 
i barnomsorgen förmodligen årtiondets stora familjepolitiska proposition 
vilken i ett slag ställde det kommunala självstyret på ända.75 Utbildnings-
minister Thomas Östros höll i pennan när regeringen avlämnade denna – 
”Maxtaxa och allmän förskola m.m.” vilket synliggör att delar av familje-
politiken nu hamnat inom utbildningspolitikens domäner. Målet i denna 
proposition var dock inte organisatoriskt utan närmast fördelningspoli-
tiskt: återigen ”en förskola för alla barn”. Särskilda grupper pekas emellertid 
ut som i behov av ytterligare stöd, i första omgången ”barn i storstädernas 
mest utsatta bostadsområden”, i en andra omgång ”arbetslösas barn”. Men 
någon egentlig måldiskussion står inte heller att finna i denna proposition.

Före 1994
Familjepolitiken under 90-talet hör i stort hemma under nästa avdelning, 
jämställdhetspolitik, vilket blir särskilt tydligt då vice statsministern och 
socialministern, Bengt Westerberg, också är den som ansvarar för jäm-
ställdheten under decenniets första del. Men propositionen om vårdnads-
bidrag76 var kontroversiell och dröjde till inpå våren 1994, några månader 
före regeringsskiftet, och den lag som stiftades skulle komma att upphävas 
av den under hösten tillträdande socialdemokratiska regeringen.77 Vård-
nadsbidraget – eller hemmafrulönen – var länge en mycket omstridd del 
av familjepolitiken. Många motioner författades i ärendet från 60-talet 
och framåt men av riksdagen fastställda officiella målformuleringar skul-
le dröja till våren 1994.78 Någon målparagraf finns visserligen inte i denna 
proposition men den hänvisar dels till propositionen ”Utvidgad lagregle-
ring på barnomsorgsområdet m.m.”79 inklusive en skrivelse från reger-
ingen till riksdagen 1993/94:117 där riktlinjer för ökad valfrihet och jäm-
ställdhet i familjepolitiken angivits80, dels till ett förslag utarbetat av den 
särskilda arbetsgruppen för vårdnadsbidrag81 varifrån propositionens bak-
grundsteckning är hämtad:

75 Prop. 1999/2000:129.
76 Prop. 1993/94:198.
77 Prop. 1994/95:61.
78 Björk 2005; jfr också Hinnfors 1992.
79 Prop. 1993/94:11.
80 Skr. 1994/94:117.
81 Ds 1993:70.
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Införandet av vårdnadsbidrag och en avdragsrätt för vissa styrkta barnom-
sorgskostnader är ett viktigt steg för ökad valfrihet när det gäller omsorgen 
om barnen. För de familjer som vill avstå från förvärvsarbete eller som vill 
lösa barnomsorgen på privat väg innebär vårdnadsbidraget att även dessa fa-
miljer får del av det allmänna stöd som tillfaller barnfamiljer med tillgång till 
offentligt finansierad barnomsorg.82

Ökad valfrihet – tydligare än så formuleras inte mål för detta medel vil-
ket om inte annat uppenbaras vid en jämförelse med skrivningarna i den 
efterföljande propositionen då bidraget och lagen avvecklas avlämnad till 
riksdagen mindre än tre veckor efter det att regeringen tillträtt och utan 
att ”någon särskild beredning eller hörande har /därför/ bedömts erforder-
lig”. Det huvudsakliga skälet till att avskaffa bidraget var visserligen stats-
finansiellt, året är 1994 och ”att införa en kostnadskrävande reform i ett 
ansträngt ekonomiskt läge” är oansvarigt särskilt som ”statsfinanserna yt-
terligare försämrats” sedan lagen antogs. Men nästan lika viktigt är att 
”vårdnadsbidraget skulle öka orättvisorna och hota jämställdheten samt 
att bidraget inte skulle innebära någon ökad valfrihet” (s. 4). Särskilt lyfter 
denna proposition fram de samtidigt med vårdnadsbidragets införande av-
skaffade s.k. garantidagarna i föräldraförsäkringen vilka kom att återställas 
med den senare propositionen: ”Därmed förlorade föräldrarna den valfri-
het som dessa 90 dagar ger att vara hemma helt eller att kunna ta några 
dagar då och då tills barnet fyller 8 år” (s. 5). Avsnittet ”4 Slopande av vård-
nadsbidraget” avslutas med följande rader som är så nära en s.k. portalpa-
ragraf som tänkas kan:

Vi har i Sverige ägnat stor möda åt att bygga upp en familjepolitik, som ger 
barnen en god och trygg uppväxt och bägge föräldrarna möjlighet att förena 
föräldraskap och förvärvsarbete. Den politiken skall drivas vidare med stor 
kraft de kommande åren.83

Före 1991
Ett decennium tidigare signerade Bengt Lindkvist (S) den proposition där 
principen om alla barns rätt att från och med ett och ett halvt års ålder 
fram till skolstarten delta i en kommunal förskoleverksamhet fastslås.84 
Samtidigt handlar propositionen om utbyggnaden av förskolan vilken 

82 Ibid. s. 29.
83 Prop. 1994/95:61 s. 4f.
84 Prop. 1984/85:209.
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”skall vara avslutad 1991”. De mål propositionen uttryckligen fastslår hand-
lar om det pedagogiska innehållet i verksamheten: ”det övergripande målet 
för barnomsorgen är att förmedla och ge konkret innebörd åt demokratiska 
värderingar” och hänvisar till socialtjänstlagens s.k. portalparagraf. Propo-
sitionstexten vågar också nämna lekens betydelse:

Barnomsorgen skall vidare tillsammans med hemmet skapa goda förutsätt-
ningar för varje barns utveckling i fysiskt, socialt, emotionellt och intellektu-
ellt avseende genom en allsidig personlighetsutveckling. Verksamheten skall 
också ge kunskaper, erfarenheter och upplevelser i omvärlden som är anpas-
sade till barnens ålder och utvecklingsnivå, genom att låta dem arbeta, leka 
och lära i meningsfulla sammanhang.85

En proposition i en helt annan tonart är den ”om statsbidrag till alterna-
tiva barnomsorgsformer” signerad Sten Andersson (också S), mera känd 
genom resultatet Lex Pysslingen.86 Här är det ingen lekstuga längre utan 
det uttalade målet är att statsbidrag ”inte kommer att lämnas till daghem 
och fritidshem som drivs i uppenbart vinstsyfte”.87 Innehållet i verksam-
heten liksom kommunernas ansvar för utbyggnaden av barnomsorgen be-
tonas samtidigt som det heter att ”vi måste se till att alla samhälleliga in-
satser sker på effektivast möjliga sätt. Detta gäller även barnomsorgen”.88 
Affärsmässigt drivna daghem har ”inte tillfört verksamheten något nytt 
av positivt värde” – ”riskerna för att oseriösa företag lockas att etablera sig 
inom barnomsorgen är stora”89 – är en av de slutsatser som dras samtidigt 
som propositionen öppnar för föreningsdrivna, kooperativa och pedago-
giskt profilerade alternativ. Propositionen skräder inte orden: ”Förslagen 
om affärsmässigt drivna daghem kan ses som ett led i ett angrepp på den 
gemensamma och demokratiskt styrda sektorn i vårt samhälle. Enstaka 
företag eller projekt innebär inget omedelbart hot mot verksamheten. Ste-
get därifrån till en vidgad verksamhet är däremot inte långt. I en sådan si-
tuation skulle hela det system vi byggt upp inom barnomsorgen hotas. En 
sådan utveckling anser jag vara ytterst olycklig”.90

Fr.o.m. hösten 1982 hette således socialministern Sten Andersson och 
han framlade också en proposition om ”vissa förbättringar inom föräldra-
85 Ibid. s. 8.
86 Prop. 1983/84:177.
87 Ibid. s. 1.
88 Ibid. s. 4.
89 Ibid. s. 7.
90 Ibid.
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försäkringen, havandeskapspenningen och vissa regler inom sjukpenning-
försäkringen” i vilken de tidigare försäkringsförmånerna slås samman till 
en gemensam föräldrapenning. Målsättningen är här att driva på ett jäm-
nare uttag av föräldrapenningen och ”fäderna skall utvidga sin medverkan 
i vården av barn”.91 En mansdelegation finns nu också på plats i kanslihuset 
medan familjeministern har lämnat in och ersatts av konsultativa statsråd 
med ett enligt det årliga uppslagsverket När var hur från 1983 fortfarande 
något oklart fokus i fråga om jämställdheten. Manspolitikens mål är ännu 
en uppgift för en kommande generation av samhällsforskare, utvärderare 
och uppföljare inom utredningsväsende. Om detta blir ett eget politikom-
råde är en helt annan fråga.

Före 1982
Familjepolitiken sorteras i dag liksom tidigare in under ”sociala frågor” 
och 1982 års socialtjänstlag innehåller som nämnts en s.k. portalparagraf 
där nyckelorden är, utöver demokrati, solidaritet, jämlikhet, trygghet och 
ansvar. Den har sedan dess varit målparagrafen socialpolitiker och social-
tjänstekvinnor och -män i Sveriges många välfärdskommuner hänvisat till 
närhelst ett mål behövts. Mycket har forskats, sagts och skrivits om denna 
paragraf. Den fick vid lagens tillkomst följande lydelse:

1§ Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund 
främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvill-
kor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsyns-
tagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas 
på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksam-
heten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 
integritet.

I sin andra och tredje paragraf slår socialtjänstlagen fast att varje kommun 
svarar för socialtjänsten inom sitt område och att det är kommunen som 
”har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommun får det stöd och 
den hjälp de behöver. Detta ansvar innebär ingen inskränkning i det an-
svar som vilar på andra huvudmän.” Också landstingen och den centra-
la statsmaktens operativa organ är således åberopade i tredje paragrafens 
tilläggssats.

91 Prop.1983/84:78 s. 55.
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Ännu är jämställdheten närmast en kvinnofråga, barnen och barnfa-
miljerna fortsatt i fokus för familjepolitiken. Socialminister Gabriel Roma-
nus (FP), tillika familjeminister, lägger i en proposition fram förslag om en 
allmän föräldrautbildning vilken ”skall byggas ut successivt i landstingens 
regi som en del av den normala verksamheten vid mödra- och barnavårds-
centraler samt BB”.92 Propositionen slår också fast att familjepolitikens mål 
är att skapa en god uppväxtmiljö för barnen och social trygghet för barn-
familjerna samt främja jämställdheten mellan kvinnor och män.93 Vidare 
heter det att ”målet att skapa en god uppväxtmiljö för barnen hänger nära 
samman med våra möjligheter att utforma ett barnvänligt samhälle. Det 
barnvänliga samhället skapas av de vuxna … /och/ för detta fordras ökade 
möjligheter för föräldrarna att vara tillsammans med barn och ökade kun-
skaper om barns behov och villkor”.94

Propositionen är emellertid mer målspecifik än så och anger tre mål 
för denna typ av utbildning: (1) ökad kunskap; (2) möjlighet till kontakt 
och gemenskap, och (3) möjligheter till medvetenhet om och påverkan av 
samhälleliga förhållanden. Vidare heter det i propositionen: ”för att nå de 
uppställda målen föreslår utredningen att man ska använda sig av arbets-
former som gör att föräldrarnas resurser frigörs och används” vilket mi-
nistern ansluter sig till samtidigt som han diskuterar olika typer av behov i 
olika föräldragrupper. Invandrarföräldrar nämns som en grupp med ”sär-
skilda behov”.95

Före 1976
Den nya grundlagen tillkom efter lång tids förberedelse och efter en inten-
siv slutdebatt. Regeringsformens andra paragraf i dess nuvarande lydelse 
har redan återgetts. Dess första är fortsatt densamma men dess andra pa-
ragraf från 1974 löd något annorlunda och återkommer därför en andra 
gång i denna text:

§ 1. All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen 
bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas 
genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommu-
nal självstyrelse.

92 Prop. 1977/78:168 s. 5.
93 Ibid. s. 18.
94 Ibid. s. 19.
95 Ibid. s. 21.
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§ 2. Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den enskildes 
personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål 
för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att 
trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt att verka för social om-
sorg och trygghet. Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir 
vägledande inom samhällets alla områden. Det allmänna skall tillförsäkra 
män och kvinnor lika rättigheter samt värna den enskildes privatliv och fa-
miljeliv. Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla 
och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. 

Någon hållbar utveckling fanns inte med i andra paragrafen 1974/75, ej hel-
ler ”hälsa”, i dag det ansvarsområde varunder familjepolitiken rubriceras 
på regeringens hemsida. Också diskrimineringsmeningen lyser med sin 
frånvaro, i stället talas det om att ”tillförsäkra män och kvinnor lika rättig-
heter” – märk väl, inte i alfabetisk ordning – 2011 skall ”alla människor… 
kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället”, inklusive barnen.

Det är samtidigt med grundlagsförändringen som familjepolitiken tar 
en jämställdhetspolitisk ”vändning”. En familjepolitisk proposition signerad 
Camilla Odhnoff (S) från 1973 ”angående förbättrade familjeförmåner inom 
den allmänna försäkringen” ligger till grund för riksdagsbeslutet att ersätta 
moderskapsförsäkringen med en föräldraförsäkring. Den sätter ner foten 
och det är i denna proposition som jämställdhet blir till ett explicit mål för 
familjepolitiken: ”Ett viktigt mål för familjepolitiken är att åstadkomma en 
utveckling som innebär ökad jämställdhet mellan män och kvinnor. Detta 
fordrar ett samspel mellan politiska insatser på samhällslivets olika om-
råden. Reformer av skilda slag medverkar till en sådan utveckling”96 och 
denna målformulering följs omedelbart av en redogörelse för olika åtgär-
der på arbetsmarknaden, inom utbildningssystemet och i skattepolitiken.

Den nyligen tillsatta delegationen för jämställdhet nämns också i detta 
sammanhang: ”Kraven på jämställdhet gäller därför inte endast föränd-
ringar av kvinnornas villkor utan också av männens. Förändringen avser 
bl.a. för kvinnornas del ökade möjligheter att förvärvsarbeta och för män-
nens del möjligheter att ta ökat ansvar för barnen. Statsmakterna måste 
genom åtgärder på samhällslivets olika områden ta aktiv del i arbetet på 
att förändra såväl männens som kvinnornas situation”.97

I en proposition om moderskapsförsäkringens övergång i en föräldra-

96 Prop. 1973:47 s. 35.
97 Ibid. 
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försäkring börjar slutet på den breda familjepolitiken skönjas och ett nytt 
politikområde ser dagens ljus: jämställdhetspolitiken. Men ännu är tiden 
inte mogen. Minst lika mycket är det genom arbetsmarknadspolitiken och 
reformförsök i arbetslivet som jämställdheten träder fram.98

Skillnaden är ändå stor gentemot det sena 60-talets familjepolitiska pro-
positioner där kvinnor och barn fortfarande står i centrum. Redan 1968 var 
Camilla Odhnoff familje- och ungdomsminister (utan eget departement 
vilket vid denna tid var ett påtagligt tecken på lägre status) och hennes 
första proposition handlar om ekonomiskt stöd till barnfamiljer.99 Kanske 
är detta källan till den kommande avgränsningen av politikområdet, ”den 
ekonomiska”? De mål som artikuleras ”syftar till att bereda barnfamiljer 
med lägre inkomster och familjer med flera barn ett förstärkt ekonomiskt 
stöd, vilket utformas så att det också medverkar till att höja familjernas 
bostadsstandard”.100 Längre fram i propositionen skriver ministern om det 
utredningsförslag den bygger på: ”Det grundläggande motivet för kommit-
téförslaget är att man utan dröjsmål behöver förbättra den ekonomiska si-
tuationen för barnfamiljer, som med hänsyn till inkomstläge och familje-
storlek har ekonomiska bekymmer för barnens försörjning”.101 Syften och 
motiv, inte mål är ordvalet propositionsskrivaren gör: ”familjepolitikens 
syfte är dels att genom ett ekonomiskt stöd till barnfamiljer åstadkomma 
en omfördelning mellan olika grupper utöver vad som sker genom beskatt-
ningsreglerna, dels att med hänsyn till strukturförändringarna låta sam-
hället överta funktioner som i ett tidigare samhällssystem naturligt vilade 
på familjen”.102 Vidare: ”Den nya stödformen kommer därigenom att fylla 
funktionen av ett allmänt konsumtionsstöd till barnfamiljer med lägre in-
komst och familjer med flera barn. Ett lika viktigt syfte med det nya bo-
stadstillägget bör vara att höja barnfamiljernas bostadsstandard. Genom 
en sammankoppling med bostadens rumsantal bör bostadstillägget inrik-
tas på att motverka trångboddheten hos barnfamiljerna.103 Fattigdomsbe-
kämpning, rättvisa och upplysning är den tidiga familjepolitikens mål eller 
syften, motiv och riktlinjer.

Fem år tidigare signerade en annan familje- och konsumentminister, 
Ulla Lindström (S), en proposition om stöd till barnstugor med det uttalade 
98 Lundqvist 2007; jfr också Selberg 2010.
99 Prop. 1968:42.
100 Ibid. s. 1.
101 Ibid. s. 58
102 Ibid. 
103 Ibid. s. 61.
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målet att fördubbla antalet platser på dag- och fritidshem genom en kraftig 
ökning av statens bidrag till sådana institutioner.104 Här står den offentliga 
sektorns utbyggnad genom kommunal verksamhet i förgrunden men några 
statsbidrag till vård i hemmet – familjedaghemsverksamhet – kan, med 
propositionens ord, ”inte förorda/s/”.105 Den första proposition Ulla Lind-
ström kontrasignerade på 60-talet handlade dock om aborter och familje-
rådgivning eller ”riktlinjer för en framtida statsunderstödd familjerådgiv-
ningsverksamhet”. Några mål finns ännu inte för denna uppsökande och 
upplysande försöksverksamhet, snarare trevande riktlinjer för en verksam-
het som hittills bedrivits i dels kommunal, dels kyrklig eller privat regi:

Att samhället engagerar sig mera för en familjevårdande verksamhet, som 
ställer medicinska, psykologisk och social sakkunskap till förfogande för 
dem, som känner behov av bistånd i en svår familjesituation, finner jag rik-
tigt och angeläget. Det blir emellertid nödvändigt, att det blir en kvalificerad 
familjerådgivning, som kan tillgodose människornas behov att få tala ut om 
sina svårigheter med en utomstående. Verksamheten måste vila på förtroen-
de för rådgivarnas erfarenhet, objektivitet och diskretion. Vissa riktlinjer bör 
därför uppdragas för den familjerådgivning, som samhället skall främja. För 
att stimulera till en sådan uppläggning av familjerådgivningen, som garante-
rar, att tillräcklig medicinsk och social sakkunskap finns representerad däri, 
bör statsbidrag utgå efter vissa villkor.106

Samhället definieras här som stat och kommun i skön förening, det star-
ka samhället, och riktlinjerna handlar egentligen bara om att statsbidrag 
skall utgå till kommunalt bedriven familjerådgivning. Familjepolitiken blir 
således en del i uppbyggnaden av den offentliga sektorn, staten finansiär, 
kommunen utförare med en senare tids språk. Riktlinjerna eller målen är 
således av välfärdsorganisatorisk karaktär och speglar fattigvårdens över-
gång till socialvård, senare också barna- och nykterhetsvårdens gradvisa 
ingång i socialtjänsten.

Familjepolitikens arkeologi – en summering
Par, mödrar och barn har stått i centrum för familjepolitikens mål även 
om det är ett antal år sedan de senare utsattes för en mer omfattande ge-

104 Prop. 1963:62.
105 Ibid. s. 26.
106 Prop. 1960:135 s. 24.



sven e. O. hOrt 163

nomlysning från statsmakternas sida. Senare års regeringspropositioner 
har visserligen tangerat mål som instrument för styrning men inget av 
de förslag till riksdagen som 2006–12 års regeringar har lagt fram präg-
las av någon mer omfattande diskussion i ämnet. Ej heller de skrivelser till 
riksdagen som regeringen avfattat är tyngda av någon längre familjepoli-
tisk ”målanalys”. I båda fallen är det konkreta åtgärder såsom hushållsnä-
ra tjänster och vårdnadsbidrag vilka står i förgrunden. Bakgrunden för en 
eventuell omläggning till ”förutsättningar” för en ”bredare ansats” i stället 
för ”utfallet” av ”relativa mål” låter således vänta på sig.

Går vi längre tillbaka i historien är avsaknaden av mål och inriktningen 
på medel ännu mera påtaglig. Barnbidrag, familjerådgivning, barnstugor, 
föräldraförsäkring, maxtaxa och allmän förskola stavas reformerna till. 
Men några explicita mål som underlag för resultatstyrning lyser med sin 
frånvaro i ”medelrikedomen”. Sammantaget förklarar nog detta den mål-
fattigdom som är märkbar i budgetpropositionerna när de familjepolitiska 
utgiftsposterna presenteras.

Den familjepolitiska målutvecklingen sedd utifrån dagsperspektivet 
handlar således om medel för att förverkliga ganska allmänt hållna riktlin-
jer och värderingar: rättvisa föregick effektivitet, förbättringar för barnfa-
miljerna är ledordet hos landets ledande socialpolitiska auktoritet.107. Från 
proposition 1959:162 respektive 1960:135 till 2010/11:146 om ”förbättringar i 
familjepolitiken” har måldiskussionen kännetecknats av allmänna formu-
leringar av typen ”det övergripande målet … bör vara att sträva efter att i 
samarbete med föräldrarna ge varje barn bästa möjliga betingelser för att 
rikt och mångsidigt utveckla sina känslo- och tankemässiga tillgångar”.108

Exemplen skulle kunna mångfaldigas ur de tretton propositioner som 
regeringen överlämnade till riksdagen under perioden 1960–90. Ju mer 
jämställdhetspolitiken erhöll sina mål, desto mindre blev det kvar av varan 
familjepolitiska mål, till sist ”bara” ett mål för den ekonomiska familjepo-
litiken även om de gamla strävansmålen finns kvar. Brytpunkten där fa-
miljepolitiken hamnar i skuggan av jämställdhetspolitiken kan förläggas 
till 1970-talet. FN:s kvinnokonferens 1975 är en markör att återkomma till 
under rubriken ”internationella impulser” i det följande.

70-talet är frigörelsens tid i de skrivna, svenska familje- och socialpoli-
tiska dokumenten, både enskildas och gruppers resurser ska frigöras. Med 
den nya grundlagen i ryggen och en välkomponerad ”skuggutredning” 

107 Jfr Elmér i det föregående.
108 Prop. 1973:47 s. 35.
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framför den officiella socialtjänstutredningen gick den sociala frågans 
korsriddare till storms mot gångna tiders oförrätter och lade bakom sig 
en lagstiftning som inte förmått överskrida fattigvårdstänkandets skrank. 
Under den tidiga efterkrigstiden var det familjepolitiska reformprojektet 
stort och t.o.m. sektorsövergripande, målen många och spretiga, tidsho-
risonterna korsar varandra, ambitionerna ibland i samklang med andra 
politikområden men kan också bli motstridiga då flera välfärdspolitiska 
områden konkurrerar om uppmärksamheten. Den aktiva arbetsmarknads-
politikens primat gör sig gällande när avgörande steg tas på skattepoli-
tikens område. Delar av familjepolitiken försvann in i utbildningspoliti-
ken när barnkrubbor och lekis i slutändan blev allmän förskola, snart nog 
till välfärdskommunen. Det uppväxande släktet har i någon mening alltid 
stått i förgrunden – barnen – men emellanåt överskuggats av andra kate-
gorier och målgrupper alltifrån bostadsmarknadens aktörer till kvinnor, 
hemmafruar och mödrar som grupp.

Vid ingången till 60-talet handlade familjepolitiken om ett vägval mel-
lan hemmet och arbetsmarknaden där den senare segrade när den redan 
på 30-talet påbörjade villkorliga frigivningen fortsatte. Yrkeskvinnan blev 
normen, makens tjänarinna – hemmafrun – försvann från spisen även 
om det var och är långt till ett delat hemarbete mellan könen.109 Denna 
riktning som pekar ut övergången till jämställdhet som det domineran-
de temat för områdena som helhet, medförde emellertid inte att barnens 
väl och ve helt kom i skymundan. Arbetsmarknadens behov av (kvinnlig) 
arbetskraft efter stoppet för arbetskraftsinvandring kring decennieskiftet 
60/70-tal förde också med sig nya eller kanske nygamla lösningar för det 
uppväxande släktets uppfostran och tillsyn. Nu stod inte längre närings-
riktiga och goda skolmåltider i fokus utan omhändertagandet av de allra 
minsta av professionella händer. Daghem åt alla gick från gatuparoll till 
statlig målsättning via ett omfattande familjepolitiskt utredningsarbete.110 
Målet att det skulle vara möjligt att kombinera arbete och barnafödande 
inte bara för den havande kvinnan utan för båda föräldrarna resulterade i 
att moderskapspenningen blev föräldraförsäkring.

Långt dessförinnan sammanfattade Gunnar Myrdal många av den ti-
diga efterkrigstidens funderingar när han till statsministerns 60-årsdag år 
1961 skrev om familjepolitiken:

109 Jfr Frangeur 1998.
110 Jfr Liljeström 1987.
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Så som den omfattades av den Erlanderska befolkningsutredningen utgjorde 
den (familjepolitiken, min anm.) en kombination av olika åtgärder, där de vik-
tigaste var barnbidragen, bostadsrabatterna och skolmåltiderna. Om barnbi-
dragen var ur samhällssynpunkt mera neutrala, så var däremot de övriga ele-
menten led i en medveten näringspolitik. Denna avvägning, det skall kanske 
understrykas, konstruerades med hänsyn till på den tiden, 40-talet, rådande 
förhållanden. Det är inte alls säkert, att avvägningen passar idag: långt min-
dre att den kommer att vara lämplig också i morgondagens samhälle. Ur det 
perspektiv som här anlägges är det anledning att framhålla att denna kom-
plicerade och väl avvägda kombination av åtgärder, syftade till att på ett av-
görande sätt och för familjerna lägga till rätta sådana konsumtionsområden, 
där den enskildes insatser inte räcker till. Bostadsområdet är här typiskt, 
skolmåltiderna likaså.111

Inga Thorsson, då socialborgarråd i Stockholm och tillika ordförande i det 
socialdemokratiska kvinnoförbundet, skriver i samma bok under rubriken 
”Där vi ännu inte lyckats”. Här genljuder president Eisenhowers berömda 
tal om självmordens förlovade land, inte ekon från det forna imperiet där 
Labourpartiets Mr Crossland vid denna tid drömde om välfärdssamhället:

Är man då benägen att skriva under på omdömet att Sverige är den färdiga 
välfärdsstaten, att vi måste se bortom välfärdsstaten? Är man rentav böjd för 
att instämma i de pessimistiska bekännelserna över välfärdsstaten som den 
egentliga orsaken till de mänskliga anpassningsproblemen, som kritiker i vår 
omvärld tror sig finna i större utsträckning ju mer välfärden stiger? Härom 
skall denna uppsats handla. Den tes jag ska söka bevisa är att de – många 
gånger svåra – mänskliga problem, som så dominerar vår offentliga debatt 
och som så många människor lider under, inte beror på alltför långt driven 
välfärdspolitik utan på alltför ofullständigt utbyggda välfärdsåtgärder.112

År 1961 var Förenta staterna fortfarande närvarande i svensk familjepoli-
tik. Under 60- och 70-talen blev utbyggnadens decennier för den offentliga 
sektorns del. Åtgärder, medel, stod i centrum och blev i konkurrens främst 
med Danmark till exportprodukter.113 Kombinationen skulle senare bli till 
den arbets-, barn- och familjevänliga generella välfärdspolitiken och del i 
den nordiska modellens segertåg över stora delar av världen.

111 Myrdal 1961:24.
112 Thorsson 1961:112.
113 Andersson 1992.
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Jämställdhetspolitik: det andra politikområdet?

Frågan är ställd. Gången i den följande redogörelsen är densamma som 
under rubriken ”Familjepolitik” i det föregående. Först följer dagens mål så 
som de såg ut i budgetproposition för 2011.114 Därefter sker en första utgräv-
ning i form av en kortfattad avgränsning av fältet, varefter det är dags att 
följa utvecklingen bakåt i tid. Liksom tidigare är det regeringarnas ”färger” 
som fått avgöra indelningen i sex tidsperioder. På denna andra utgrävning 
följer en summering med diskussion vars underliggande tema är övergång-
en från par till partner. Kopplingen till familjepolitiken och partnerska-
pet har medfört att vissa målkontroverser blivit minst sagt styvmoderligt 
behandlade, t.ex. bolagsstyrelsernas och företagsledningarnas klass- och 
könsmässiga sammansättning.115 De ”impulser” som därpå fångas in i tex-
ten omfattar samtliga behandlade politikområden, mellan frigörelse och 
fattigdom, och föregår hela artikelns sammanfattning.

Dagens mål
Grundlagens jämställdhetsmål har redan återgetts. Med den nya grund-
lagen blev jämställdheten en ”statsrättslig norm” eller något större än ett 
mål.116 Målen för jämställdhetspolitiken skiljer sig dock markant från fa-
miljepolitikens och formulerades på följande sätt i BP 2011.

Målet för jämställdhetspolitiken är:
– Kvinnors och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna 

liv.
– Målet har beslutats av riksdagen hösten 2008 (prop 2008/09:1 bet, 

2008/09:AU1, rskr. 2008/09:155). Regeringen arbetar utifrån följande del-
mål för jämställdhetspolitiken:

– En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha 
samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma vill-
koren för beslutsfattandet.

– Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och 
villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk själv-
ständighet livet ut.

114 Prop. 2010/11:1.
115 Jfr Göransson 2007.
116 Jfr Åkerblom 2009:99.
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– Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och 
män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha lika möjligheter att ge 
och få omsorg på lika villkor.

– Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, 
ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.”117

Till skillnad från familjepolitikens utgiftsområde finns på utgiftsområde 
6 inget avsnitt om ”indikatorer” i samma budgetproposition. Den går di-
rekt på resultatredovisningen som inleds med att konstatera att resurserna 
för jämställdhetspolitiken mer än tiodubblats med ”möjlighet att utveck-
la jämställdheten inom angelägna och strategiska områden” som följd.118 
Effektivitetsrevisionen har dock inte lämnat någon granskningsrapport. 
Under rubriken ”analyser och slutsatser” några sidor längre fram skriver 
regeringen:

Jämställdhetspolitiken är sektorsövergripande och dess måluppfyllelse bero-
ende av beslut och insatser inom andra områden. Uppföljningar och utvär-
deringar av de offentliga insatserna ska i första hand ske inom ramen för be-
rörda myndigheters löpande verksamhet.119

Avgränsningar av fältet jämställdhetspolitik
Med familjepolitiken framgrävd finns det inte lika påtagliga skäl till att lika 
omsorgsfullt leta i jämställdhetens kvicksand. Målen för detta politikom-
råde är förvisso mera lättåtkomliga, ändå förekommer många missupp-
fattningar på fältet. Wikipedia har uppslagsordet jämställdhet (med 521 
direkthänvisningar) men ingen ingång under rubriken jämställdhetspolitik 
utan efterlyser en sådan samtidigt som man anger 11 ”släktträffar” inklusi-
ve ”Sveriges jämställdhetspolitik”. Sökmotorn Google anger 4 260 000 för 
jämställdhet, Sveriges jämställdhetspolitik 83 700. Om Sveriges jämställd-
hetspolitik heter det hos Wikipedia:

Jämställdhetspolitik i Sverige har haft en central ställning i samhällsdebat-
ten sedan 1970-talet, och landet räknas ibland som ett föregångsland i frågan. 
Det har funnits en jämställdhetsminister sedan 1954, och en jämställdhets-
ombudsman sedan 1980. (Jämställdhetsombudsmannens roll är nu övertagen 
av Diskrimineringsombudsmannen.) Jämställdhetslagen infördes 1991. Från 

117 Prop. 2010/11:1 Vol 7 s. 46.
118 Ibid. s. 46.
119 Ibid. s. 49.
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och med 2008 utbetalas en jämställdhetsbonus till de vårdnadshavare som 
delar lika på föräldrapenningen. (2011-08-23)

Varefter Wikipedia hänvisar till Diskrimineringsombudsmannens hem-
sida. De tryckta läro- och uppslagsböckerna, vad har de att tillföra? I tred-
je utgåvan av Jonas Olofssons lärobok med namnet Socialpolitik från 2011 
finns i registret sökordet jämställdhet men ingen ingång till jämställdhets-
politiken, däremot till familjepolitiken. Likaså i Lexikon 2000, där finns 
ingen jämställdhetspolitik, däremot uppslagsordet jämställdhet. Denna 
ingång uppehåller sig även vid jämställdhetslagen som också får ett eget 
uppslagsord. Under jämställdhet heter det mer korrekt än i Wikipedia: 
”Jämställdhet mellan könen blev ett viktigt politiskt mål på 70-talet, och i 
Sverige antogs den första jämställdhetslagen 1979. Man inriktade sig främst 
på jämställdhet inom politik, utbildning och arbetsliv.

Samma år antog FN ett fördrag mot könsdiskriminering.120 Uppslagsor-
det jämställdhetslagen avslutas med att den nya lagen från 1992 innebär en 
anpassning till bestämmelserna inom EU och det är till EU:s direktiv man 
kommer när man går in i Olofssons bok. Nationalencyklopedin i tryckt 
form har jämställdhetspolitik som underavdelning till jämställdhet.

Utgrävning av jämställdhetspolitiken: propositioner
Målen i 2010/11 års budgetproposition utgör utgrävningens startpunkt och 
är redan nämnda. I juni 2009 avlämnade den nu sittande regeringen en av 
alla dessa till skrivelser till riksdagen, dvs. där förslag saknas som riksda-
gen ska besluta om, vari regeringen lade fram en ”strategi för jämställdhet 
på arbetsmarknaden och i näringslivet”.121

Sammanfattningen inleder med att upprepa gällande mål och delmål 
och annonserar att den skall återkomma till riksdagen 2011 med ”en re-
dovisning av genomförda insatser och resultat i förhållande till de inrikt-
ningar och som redovisas i strategin”. Någon målrevision är det således 
inte tal om även om regeringen ”kommer att noga följa utvecklingen”122 
och lovar att ”jämställdhet ska genomsyra hela regeringens politik” var-
efter exempel ges från utbildnings-, arbetsmarknads-, närings- och soci-
alpolitikens domäner. Den hänvisar till tidigare skrivelser till riksdagen 
såsom ”Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersre-

120 Band 13 s. 78.
121 Skr. 2008/09:198.
122 Ibid. s. 3.
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laterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer”123 och ”Hand-
lingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål”124. 
I skrivelsen är regeringen också mån om att lyfta fram sin egentliga före-
gångare 125vari ”den dåvarande borgerliga regeringen /underströk/ vikten 
av att anlägga ett jämställdhetsperspektiv inom samtliga politik- och sam-
hällsområden och att kvinnors och mäns skilda villkor måste beaktas när 
analyser görs och åtgärder föreslås. Lägg noga märke till ordet ”samhälls-
områden”, förmodligen ska det läsas som ”civila samhället” som lösning på 
och mål för politikens och statens utmaningar. Att handlingsplanerna fö-
reläggs riksdagen i skrivelsens form, och inte i propositionens, är förmod-
ligen värd ytterligare en betraktelse, likaså bör regeringens planer ställas 
i relation till vad den föreskriver att myndigheterna ska åstadkomma for-
mulerade i de årligen återkommande regleringsbreven. Här finns ytterli-
gare ett uppslag till fortsatt fördjupning av strävansmålens arkeologi.126 I 
det kommande håller sig texten nära regeringens propositioner även om 
några skrivelser kommer att hastigt omnämnas.

Före 2006
Bland det sista den senaste socialdemokratiska regering åstadkom var pro-
positionen ”Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jäm-
ställdhetspolitiken” signerad av Jens Orback (S) där ”det övergripande 
målet föreslås vara att kvinnor och män skall ha samma makt att forma 
samhället och sina liv” medan antalet mål reducerats från sex till fyra.127 
En majoritet av remissinstanserna tillstyrkte det övergripande målet även 
om både Rädda Barnen och Barnombudsmannen invände mot att försla-
get inte innehöll ett barnperspektiv. Och det fanns också tunga röster vilka 
hävdade att det var ”otydligt och svepande” såsom Sveriges Kommuner och 
Landsting, SACO, Sveriges kvinnolobby och Länsstyrelsen i Stockholms 
län. Den sistnämnda bland annat tillsammans med Uppsala universitet fö-
reslår således att det första delmålets konkreta formuleringar ska tillföras.

De nu gällande delmålen formulerades i propositionen med åtföljande 
”målkommentarer” vars syfte är att ”förtydliga målens innebörd, vilka om-

123 Skr. 2007/08:39.
124 Skr. 2007/08:167.
125 Prop. 1993/94:147.
126 Jfr Vadelius 2008.
127 Prop. 2005/06:155.
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råden som avses bidra till måluppfyllelsen, förklara vad som menas med 
begreppen samt i förekommande fall beskriva hur de olika delmålen rela-
terar till varandra”.128 I propositionen aviserade också regeringen att den ska 
utarbeta etappmål och indikatorer för uppföljning och utvärdering av jäm-
ställdhetspolitiken. I centrum för denna proposition står ”behovet av en ny 
målstruktur” vilket understöds av ”en majoritet av de remissinstanser som 
yttrat sig”. Ekonomistyrningsverket lyfts fram då det anser ”att målkom-
mentarer och indikatorer till målen tydliggör dem och ger konkreta möj-
ligheter till uppföljning och utvärdering av den förda politiken”. Men Folk-
hälsoinstitutet ”menar dock att det inte finns något egenvärde i att minska 
antalet delmål från sex till fyra och anser att viktiga jämställdhetsaspekter 
försvinner när tre tidigare delmål slås samman till ett delmål”, dvs. 2–4 i 
det följande blir ”ekonomisk jämställdhet”. En tredje remissinstans som 
lyfts fram är Socialstyrelsen vilken ”ser en risk för att styrningen mot de 
utvalda målområdena blir för snäv och inte ger alla politikområden ledning 
för önskvärd utveckling eller underlag för samordnade insatser”. Sist och 
slutligen anser den kanske tyngsta och mäktigaste offentliga remissinstan-
sen, de 310 välfärdskommunernas Sveriges Kommuner och Landsting, ”att 
delmålen har allt för svepande och oprecisa formuleringar”.129

Dessförinnan hade de socialdemokratiska regeringarna från 90-talets 
mitt och framåt i tre skrivelser till riksdagen redovisat vad som åstadkom-
mits under tiden,130 innan det var dags för den revidering av målen som fö-
retogs 2005/06. Gradvis växer tankar kring könsmaktsordningen fram i 
nämnda dokument även om de saknas t.ex. i de propositioner som behand-
lar ett hett jämställdhetsämne som storstadspolitiken, senare den urbana 
utvecklingspolitiken, där dock det könsrelaterade hedersvåldet tränger sig 
in i politikens utkanter.131 Det dansanta måluttrycket varannan damernas 
konkretiseras emellertid genom kontroversiella medel på det utbildnings-
politiska eller akademiska fältet: de 30 s.k. Tham-professurerna vilka grep 
in i en värld som i stort varit rätt oberörd av utvecklingen på detta fält och 
de kom att påskynda en process nu med mycket bestämda mål.132 Ett natio-
nellt sekretariat för genusforskning med extraordinära befogenheter inrät-
tades i spåren av Tham-professurerna.
128 Ibid. s. 43.
129 Ibid. s. 41.
130 Skr. 1996/97:41 (signerad Ulrica Messing); skr. 1999/2000:24 samt 2002/03:140 (båda 

Margareta Winberg) med handlingsplan för perioden 2004–06.
131 Christenson 2005 & Sjöö 2003; jfr Lawson 2008; Hajighasemi 2006.
132 Törnqvist 2005.
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Före 1994
På 90-talet går det en tämligen rak linje från Tham (S) till Westerberg (FP). 
1993/94 tog den då sittande regeringen sig an detta politikområde på temat 
”delad makt – delat ansvar”, en proposition signerad Bengt Westerberg.133 
Med denna proposition fastslog riksdagen återigen att målet var köns-
neutral jämställdhet eller jämställdhetsintegrering, med forskarjargong 
mainstreaming, och delmålen specificerades till sex:

1. en jämn fördelning mellan könen av makt och inflytande;
2. samma möjligheter för kvinnor och män till ekonomiskt oberoende;
3. lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbets-

villkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet;
4. lika tillgång till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga 

ambitioner, intressen och talanger;
5. delat ansvar för hem och barn; samt
6. frihet från könsrelaterat våld.

Som nämnts blev delmål 2–4 ”ekonomisk jämställdhet” ett decennium se-
nare. På 90-talet är det ändå medlen som fortfarande står i centrum t.ex. 
pappamånaden. Frågorna kring småbarnsföräldrarnas betalda och obetal-
da arbetstid fortsatte att irritera. Detta korta avsnitt som speglar en treårig 
mandatperiod för en på den tiden avvikande regering – vad som än så länge 
var det nationella partiet befann sig i opposition – kanske inte ger full rätt-
visa åt en jämställdhetsinriktad minoritetsregering. Först med denna re-
gering hamnade frågorna om jämställdhet hos vice statsministern. Några 
jämställdhetsspår att förknippa med det nytillkomna riksdagspartiet Ny 
Demokrati har inte gått att skönja. Spåren av det andra nya riksdagspar-
tiet, KD, har redan behandlats under rubriken familjepolitik före 1994. I ett 
annat sammanhang har jag behandlat den tankeströmning som domine-
rade tidens välfärdspolitiska strävanden.134

Före 1991
Målet jämställdhet med sina olika delmål har dock behandlats i olika pro-
positioner åtminstone sedan 80-talets andra hälft. T.ex. var det i början 
av 90-talet dags för en ny jämställdhetslag genom en proposition signerad 

133 Prop. 1993/94:147.
134 Olsson Hort 1993.
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Mona Sahlin (S).135 Det är denna proposition som ligger till grund för Wi
kipedias historieskrivning om jämställdhetslagens tillkomst. Budgetåret 
1987/88 kom den första propositionen där namnet jämställdhetspolitik fö-
rekommer i titeln. Det rör sig om en handlingsplan för 90-talet, inte en re-
sultatredovisning eller utvärdering av den lag som riksdagen antog sju år 
tidigare. I propositionens inledningstext – ”1.1. Mål för jämställdhetspoli-
tiken” – uttalas att målet är ”att män och kvinnor har samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet”, en for-
mulering som inte nämnvärt skiljer sig från 2011 års övergripande målfor-
mulering. Likheterna är också slående när propositionen kungör att jäm-
ställdhetspolitiken syftar ”till att minska skillnaderna mellan kvinnor och 
män ifråga om bl. a. närhet och kontakt med barn, liksom skillnader i val 
av yrke, arbetstid, arbetsmiljö, inkomster och samhällsinflytande.” Något 
annorlunda är slutklämmen i föregående målformulering:

Jämställdhetspolitiken skall ligga i linje med den allmänna politiken för ökad 
jämlikhet. Kvinnor har t.ex. oftare än män enformigare arbeten och det är 
vanligare att kvinnor har låga inkomster, även om de arbetar heltid. Att öka 
jämställdheten för dessa grupper genom att eftersträva en jämn könsfördel-
ning bland arbetstagare med enformiga arbeten eller låga inkomster skul-
le självfallet inte leda till någon allmän förbättring av samhällsförhållande-
na. Jämställdhetsmålet bör istället uppnås genom en aktiv fördelningspolitik 
som inte bara syftar till att minska skillnaderna mellan kvinnor och män 
utan också till att minska klasskillnaderna i samhället.136

Också i denna proposition går som synes mål och medel in i varandra. 
Jämställdhetspolitiken ska också ”åstadkomma en bra uppväxtmiljö för 
barn och ungdom” samt ”tillgodose alla barns rätt till båda sina föräldrars 
tid”.137 Pappaledighet och sex timmars arbetsdag spökar igen. Propositio-
nen delar också upp målen under tre olika avdelningar: mål för jämställd-
het på arbetsmarknaden, i utbildningen, och i familjen. I samtliga fall slår 
handlingsplanens femårsperspektiv igenom även om det är arbetsmark-
nadsmålen som mest utförligt belyses (vilket kan bero på att det är arbets-
marknadsministern som avlämnade betänkandet). Med jämn könsfördel-
ning menas att båda könen är representerade till minst 40 procent och 
här skjuter propositionen in sig på rutinarbetenas yrkesgrupper (en tydlig 

135 Prop.1990/91:113.
136 Prop. 1987/88:105 s. 3.
137 Ibid.
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minskning av extremgrupper), cheftjänsterna (fler kvinnor), arbetstidens 
könsfördelning (”något jämnare”) samt arbetskraftsdeltagandets regiona-
la könsfördelning (”något mera jämn”) där som angivits inom parentes ett 
antal konkreta delmål anges för perioden.138

Liknande delmål finns inom utbildningen dels för gymnasieskolans del, 
dels för högskolan. Därtill anges att ”senast läsåret 1992/93 bör minst hälf-
ten av lediga skolledartjänster tillsättas med kvinnor och bland samtliga 
rektorer för andelen kvinnor ha ökat från 9 procent (1987) till 20 och för 
studierektorer bör motsvarande ökning vara från 19 till 30.139 För famil-
jepolitikens del konstateras intressant nog att det redan finns ”ett antal 
uttalade mål av största betydelse för jämställdhetsarbetet”. I proposition 
1987/88:105 upprepas således 1985 års riksdagsbeslut att alla barn ska ges 
rätt att delta i kommunal barnomsorg från ett och ett halvt års ålder till 
dess de börjar skolan och senast 1991 ska detta mål vara uppfyllt av kom-
munerna. Vidare påminner propositionen om att för föräldraförsäkringen 
”gäller målet att denna skall byggas ut till att omfatta 18 månader och att 
ersättningen skall betalas enligt sjukpenningnivån. Detta är ett mål för re-
gering och riksdag och ”ambitionen är att detta skall vara genomfört under 
början av 1990-talet”.

I tillägg till dessa mål anger propositionen ytterligare tre delmål: (1) att 
andelen män som arbetar i barnomsorgen ”bör… öka”, (2) att en ökad andel 
män som utnyttjar möjligheten till en längre sammanhängande period av 
vård och omsorg om det egna barnet ”bör uppnås under den närmaste 
femårsperioden”, samt (3) att ”andelen män som utnyttjar möjligheten till 
reducerad arbetstid för vård av barn bör också öka”.140 Mål och medel i fa-
milje- och jämställdhetspolitiken går in i varandra.

Före 1982
1979 är året då två propositioner om jämställdhet såg dagens ljus. Den för-
sta framlades av statsrådet Eva Winther (FP) och ledde till att en lag om 
förbud mot könsdiskriminering i arbetslivet antogs141 medan lagförslaget i 
samma proposition om ett aktivt och målinriktat arbete för jämställdhet i 
arbetslivet först lider nederlag för att därefter återkomma i en proposition 

138 Ibid. s. 23f.
139 Ibid. s. 47f.
140 Ibid. s. 54f.
141 Prop. 1978/79:175.
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längre fram på hösten. En kontrovers om lag eller avtal, ett regeringsskif-
te och en upphävd lag (1979:503) låg däremellan.142 1979/80 års proposition 
med förslag till lag ”om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet, 
m.m.” avlämnades av statsrådet Karin Andersson (C) i Arbetsmarknadsde-
partementet – invandrar- och jämställdhetsminister – och bygger på den 
handlingsplan jämställdhetskommittén i full partipolitisk enighet arbetat 
fram och presenterat i ett utredningsbetänkande.143

Den världsaktionsplan som antagits på FN:s kvinnokonferens i Mexi-
co City 1975 rekommenderade nämligen medlemsländerna att utarbeta en 
handlingsplan där varje land skulle ange sina mål och prioriteringar i an-
slutning till FN-planen varefter de nationella planerna skulle rapporteras 
till FN-organet ECOSOC:s kvinnokommission. Samtidigt som det i propo-
sitionen heter att jämställdhetsarbetet ”måste drivas på bred front och ta 
sikte på olika områden av livet i hem och samhälle” (s. 7) är det arbetslivet 
som regleras då det är av ”särskild betydelse… och där samtidigt aktiva åt-
gärder från samhällets sida har särskilda utsikter att verkligen medföra för-
ändring” (s. 8). Indirekt riktas kritik mot avtal som snarare innehåller prin-
ciper och riktlinjer än lagstiftningens ”omedelbart förpliktigande regler” (s. 
9). Propositionen återvänder till det ursprungliga förslagets sammangjutna 
åtgärdsarsenal där inte förbud utan aktivt jämställdhetsarbete ”som utgör 
underlag för ett positivt utvecklingsarbete” är ledstjärnan. Ändå är propo-
sitionen tydlig men samtidigt motsägelsefull då den säger att arbetsmark-
nadens parter ska

ha full frihet att fastställa andra regler i kollektivavtal på förbundsnivå. Den 
(propositionen, min anm.) föreskrev dessutom att sådana kollektivavtal skulle 
tillmätas särskild betydelse vid tillämpningen av lagens egna regler, som ett 
uttryck för vad som är god praxis på arbetsmarknaden. Med denna konstruk-
tion av lagen skulle dess regler om aktiva åtgärder få sin väsentliga effekt på 
den del av arbetsmarknaden som inte täcks av kollektivavtal om jämställdhet 
och för de arbetstagare som ännu inte har vunnit insteg i arbetslivet (s. 10).

Ordet mål nämns dock inte i någon av propositionerna. Åtgärder, medel, 
regler, god praxis, effekter ingår i de planer som FN:s ekonomiska och so-
ciala råds kvinnokommission skulle få ta del av.

142 Jfr Drangel 1983.
143 SOU 1979:56 Steg på väg…
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Före 1976
Före lagens, propositionernas och målens tid ligger större delen av 70-talet, 
årtiondet då en ny grundlag klubbades efter flera decenniers förberedelser, 
jämställhetsoptimismens årtionde då det förutspåddes att år 2000 skulle 
”det ojämlika Sverige vara ett minne blott”.144 När den första jämställd-
hetsdelegationen tillsattes 1972, ett rådgivande organ åt statsministerns 
växande kansli, Statsrådsberedningen, hette det att den skulle ge underlag 
till utformningen av en kommande jämställdhetspolitik och i detta syfte 
komma med konkreta åtgärder för att skapa jämlikhet mellan män och 
kvinnor, exempelvis så i den s.k. ”tunga industrin”.145 Delegationen författa-
de vidare en rapport till den allra första FN-konferensen på temat kvinnor. 
Efter valet och det på många sätt omvälvande regeringsskiftet 1976 – 40 år 
efter den senaste icke-socialdemokratiska regeringsbildaren, 44 i praktiken 
– blev delegationen en kommitté vilken arbetade fram 1980 års jämställd-
hetslag, och efter att en jämställdhetsombudsman tillsatts 1979. I slutet av 
perioden, år 1976 trädde den nya grundlagen i kraft där det i regeringsfor-
men heter att ”Det allmänna skall tillförsäkra män och kvinnor lika rät-
tigheter”. I nu nämnd ordning (RF 1:2). Statsrättslig norm, som Åkerblom 
betonar. Ungefär samtidigt skrivs jämställdhet som mål för första gången 
in i en familjepolitisk proposition varefter familje- och ungdomsministern 
lämnar regeringen för att bli den allra första och vid tiden enda kvinnli-
ga landshövdingen (tidigare omnämnda Camilla Odhnoff i Blekinge) och 
ersatt av tre kvinnliga konsultativa statsråd varav ett med bl.a. ansvar för 
jämställdheten.

Jämställdhetspolitikens arkeologi – en summering
Övergången från par till partner – till individ från familj, nation, barn och 
kvinna, eller från frihet till valfrihet – kännetecknar jämställdhetspoli-
tikens utväxt ur familje- och befolkningspolitiken. Målen har utvecklats 
över tid men – till skillnad mot den ekonomiska familjepolitikens enda mål 
– stått sig väl också efter det senaste regeringsskiftet. Ändå har det, som 
synes, inte varit fritt från konflikter om och synpunkter på målen. Stånd-
punkter har skiftat och t.o.m. bytt sida. Det övergripande målet har kriti-
serats för att vara alltför allmänt hållet. Det är lätt att trivialisera och t.o.m. 
göra till åtlöje. Delmålen har varit föremål för omstöpning, förgängliga och 

144 Lundqvist 2007:249.
145 Bergman 2009.
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föränderliga. Något genomslag för ett delmål som svarar mot jämställdhe-
tens tidslogik kan inte spåras, sex timmars arbetsdag för småbarnsfamil-
jer blev varken medel eller mål. Eller med Gunnel Karlssons ord, om (S):

Återkommande motioner på partiets och LO:s kongresser har lika litet som 
tillsättandet av arbetsgrupper och en bredare kvinnoopinion fått aktörerna 
i arbetstidsfrågorna att göra något annat än att skjuta frågan på framtiden, 
kanske i hopp om att den på drömmars vis med tiden skall försvinna av sig 
själv.146

Antalet delmål har fått särintressen att undra om barnen ingår i katego-
rin ”alla människor” eller ej. Med pappaledighet – för partnerna – i föräld-
raförsäkringen tillkom ännu ett jämställdhetspolitiskt medel för (nästan) 
”alla människor”, ännu är föräldrapenningen inte individualiserad. Apropå 
det första könet, alfabetiskt det andra, den senare ordningen var det dock 
lite si och så med när riksdagen antog den nya grundlagen i början av 70-
talet, frigörelsens tid när fattigdomen ansågs tillhöra historien – även om 
det i familjepolitikens utmarker redan då fanns de som ställde frågor kring 
uppenbarelsen av nyfattigdom i välfärdssamhällets storstadsförorter.147

Till utgrävningen hör också en jämförelse mellan familjepolitik och 
jämställdhet vilken vid en sökning i riksdagens databas för propositioner 
och skrivelser gav ett påtagligt resultat: medan jämställdhet uppträdde mer 
än 1 000 gånger (maximala antalet visade poster) var det desto magrare 
vad gäller familjepolitik, knappt 250 för hela perioden 1971–2011. Bara för 
år 1971 gav jämställdhet 50 olika referenser till propositioner och skrivel-
ser medan familjepolitik detta år inalles gav 3. Kanske är det att ta i, men 
jämställdhetspolitikens utveckling pekar i stort sett rakt uppåt från dess 
formella introduktion med jämställdhetsdelegationen till dags dato. Jäm-
ställdhetspolitiken blev snart det första, inte ”det andra”, politikområdet: 
ett enkelt, lättförståeligt och tydligt huvudmål – likhet – och en rakt upp-
åtstigande kurva även om där funnits hotbilder på vägen, olika varianter av 
s.k. backlash.148 Riksdagens dataarkivering bakåt kan naturligtvis vara för-
rädisk, inget inlagt före 1971. Google slår åt andra hållet: 647 000 träffar på 
familjepolitik, 83 700 på jämställdhetspolitik (2011-08-24).149

146 Karlsson 1996:326.
147 Tengvald 1976.
148 Jfr Lundqvist 2007:246–49.
149 För en utförligare analys av denna jämställdhets- och familjepolitiska modell, se som 

tidigare nämnts Lundqvist 2011 och 2007 samt Åkerblom 2009.
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Svenska impulser

Vem – i det jämställda Sverige – bryr sig om USA i dessa yttersta dagar, för 
vem är Amerikas förenta stater ”det förlovade landet”? Vem skulle kunna 
skriva en bok som Kontakt med Amerika – som börjar ”Mittsjöss” och 
slutar i ”Sverige – och Norden” (Myrdal 1941)? Knappast Alva eller Gun-
nar Myrdals självvalda efterföljare i Sverige. Neo-konservativa familje- och 
jämställdhetspolitiker? Möjligen, men nog finns det andra och mer fram-
gångsrika förebilder på närmare håll för denna kategori? Forskarsamhället, 
ja – till Sverige kommer forskarstuderande från de bästa och högst ranka-
de universiteten i världen (dvs. de amerikanska) för att söka i arkiven och 
prata med eventuella efterlevande pionjärer men deras inlägg i den jäm-
ställdhets- och familjepolitiska målutveckling förmedlas snarast indirekt 
till en svensk publik.

I dagens Sverige är det de inhemska – och nordiska – impulserna som 
äger företräde, kanske också erfarenheter från när och fjärran från dem 
som sökt sig hit och fått arbets- och uppehållstillstånd, de senares nu 
(vuxna) barn icke att förglömma: här finns en offentlighet och en stat som 
anger mål och sätter gränser inte bara utifrån de erfarenheter som gjorts 
under det gångna halvseklet och århundradet utan också utifrån förvänt-
ningar och drömmar hos de närvarande i den existerande föreställda ge-
menskapen. Målen stadfästs av riksdag och regering men framväxten och 
utformningen sker i ett samspel mellan samhälle och stat, mellan männis-
kor, familjer, nätverk, påtryckargrupper, förbund och rörelser av de mest 
skilda slag, och den formella statsapparatens olika uttryck från välfärds-
kommunernas yttersta kapillärer i civilsamhället till regeringskretsens in-
nersta cirklar i den både ”breda och djupa staten”. Den rättsstat eller det 
”befästa fattighus” som en gång erövrades av folkmajoriteten och dess rö-
relser – nykterhets-, frikyrko-, kvinno-, bonde- och arbetarrörelsen – och 
gav upphov till 1900-talets välfärdsstat med åtföljande fempartisystem och 
välfärdskommuner, arbetsmarknadens reglering och organisationernas 
centrala roll – också lokalt – inte heller att förglömma. I dag handlar det 
mer om andra impulsgivare, välfärdsmarknadssamhällets handlande ak-
törer från lobbyister och PR-folk till nätverkande företagare, kooperatörer 
och professionella. Ungefär så ser den demokratiska klasskampens spelplan 
ut – på hemmaarenan.

I inledningen till detta bidrag lyftes både samtid och historia fram: det 
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tidiga 60-talet såg en våg av svensk och nordisk, särskilt norsk och dansk, 
något senare också finsk och finlandssvensk, kvinnolitteratur bereda väg 
för jämställdheten samtidigt som de stora familjepolitiska utredningar-
na finslipade redan föreslagna och ibland institutionaliserade reformidéer 
med rötter i den befolkningspolitiska tiden. Långt tidigare hade en kvinn-
lig rösträttsrörelse satt sina spår också på det socialpolitiska fältet och med 
det politiska medborgarskapet följde också en omvandling av den partipoli-
tiska representationen, senare också regeringen och de offentliga organens 
sammansättning. Alla sorters människor utom barn blev riksdagsledamö-
ter och satt snart i statliga utredningar, lite senare också i regeringen även 
om vägen dit för kvinnornas del var rätt lång. Resultatmätningen fortsät-
ter, politiska och vetenskapliga kontroverser likaså. Målformuleringar tas 
kanske mer omhand av ideologiska statsapparater än av rörelser i samhäl-
let att döma av de remissvar regeringen väljer att lyfta fram. Det kan vara 
en synvilla, en uppgift det återstår att undersöka. Hur långt t.ex. Sveriges 
Kvinnolobby sträcker sig i förhållande till Sveriges Kommuner och Lands
ting är en empirisk fråga så god som någon. Vad som i dag sker i det urbana 
samhällets periferier och existerande gemenskaper likaså.150

För att kort vända tillbaka till historien omedelbart före befolkningspo-
litiken: det är ingen tillfällighet att Ulla Manns i sin omfattande bibliografi 
över kvinnofrågan 1880–1921 från år 1992 inte stöter på begreppet familje-
politik. Familjen var länge underordnad husbondeväldet och i stort fredad 
från politiken men med de befolkningspolitiska initiativen från 30-talet 
och framöver påbörjades en utveckling inom Sverige – om än med nära 
beröringspunkter med främst Danmark men också Norge och i viss mån 
den forna östra rikshalvan – som satte sökljuset på familjepolitiken. Men 
det blev något av en familjepolitisk parentes i Sverige. Det är talande att den 
amerikanske samhällsforskaren David Popenoe år 1988 i sin genomgång 
av det svenska fallet bara dokumenterar 40-talets familjepolitiska utveck-
ling då befolkningsutredningens omvälvande förslag blev till lagar med 
det allmänna barnbidraget som flaggskepp. Jämställdhetspolitiken hörde 
ännu inte riktigt hemma i den internationella forskningslitteraturen på fäl-
tet, med det feministiska och genusteoretiska forskaravantgardet som un-
dantag. Fyrtio år av familjepolitik övergick till något annat och kvar blev 
det tämligen begränsade dagsmålet för den ekonomiska familjepolitiken. 
Strax efter särbeskattningens införande försvann också familjeministern 

150 Jfr Hansen 2011, Kings 2011 samt Sarstrand Marekovic 2011.
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från kabinettsposterna och in på scenen trädde snart både ministern för 
jämställdhetsfrågor och Kvinnomaktsutredningen. Ungefär så kan kontu-
rerna av denna svenska och internationella framgångssaga skisseras.151

Familjens kontroversialitet är fortsatt stor, jämställdhetens likaså. På 
mycket olika sätt. Samtidens tongivande nordeuropeiska opinionsbildare 
har dock i stort bekänt sig till jämställdheten. Åkerblom tar t.o.m. det slitna 
uttrycket politiskt korrekt i anspråk om den partipolitiska feminismen.152 
Kvinnorörelsen som köns- och mansuppfostrande rörelse genom staten – 
mansdelegation och statsfeminism – är en senare tids efterföljare till den 
nordskandinaviska nykterhetsrörelsen som fostrare till manlig skötsam-
het.153 Nya tiders sociala rörelser instämmer knappast efter att ha utkäm-
pat hårda strider med och mot en försåtlig omvärld.154 Spåren från striden 
om sextimmarsdagen förskräcker. Men nog vann t.ex. ”stödstrumporna”? 
Någon ”backlash” syns inte i målformuleringarnas kontinuitet även om 
”uppbrottet” lyser med sin frånvaro under senare år. Backlash-scenariot 
blev till en viktig del i de s.k. stödstrumpornas aktiviteter i mitten av 90-
talet och ska nog ses som en bidragande orsak till att sju av åtta riksdags-
partier självdeklarerade sig som ”målfeministiska”.155 I förlängningen kom 
”enmanspartiet Schyman” att få närmare 12 procent i riksdagsvalet 1998, 
och 2005 ungefär lika många procent i en opinionsmätning i samband med 
Feministiskt initiativs bildande, 2010 fyra mandat i skånska välfärdskom-
munen Simrishamn där det senast nyanlända riksdagspartiet – Sverigede-
mokraterna – steg in i den kommunala församlingen redan 2002 och i dag 
har tre mandat. Så kan den nuvarande ideologiska och politiska heteronor-
mativitetens elektorala gränser tecknas för lycksalighetens halvö.

Att vidare utforska den weberska kraftmänniskohypotesens hållbarhet 
tillåter emellertid inte utrymmet: många känner sig säkert kallade, få äro 
utvalda.156 Från Fredrika Bremer, Adolf Hedin och Frida Steenhoff över 
Kerstin Hesselgren, Else Kleen, Alva Myrdal och Eva Moberg går en linje 
vidare in i samtiden till aktivister av de mest skilda slag. Alla kallar sig inte 
”politiska” men kan driva målfrågorna på andra, t.ex. ”kulturella och religi-
ösa” (grundlagens ord) mer eller mindre sekulära arenor.157 Alla nådde inte 

151 Jfr Roman 1999.
152 Åkerblom 2009:15.
153 Olofsson 1996; jfr Ambjörnsson 1985.
154 Jfr Kings & Ländin 2003.
155 Jfr Stark 1997.
156 Jfr Samuelsson 1994.
157 Jameson 1993.
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ut över landets gränser, men betydelsefulla var och är de i ett svenskt och 
nordiskt sammanhang. Många förgrundsfigurer har nämnts, minst lika 
viktigt att nämna är alla de forum som skapats för att driva dessa frågor: 
från etern och nätet till källarhålorna och tryckpressarna. Det personliga 
var en gång politiskt, det politiska har åter blivit personligt (eller ”kändis”). 
Någon uppräkning av alla virtuella forum som uppstått låter sig inte göra. 
En tidskrift som Bang firade år 2011 sitt 20-årsjubileum, Kvinnovetenskap-
lig tidskrift har redan hunnit byta namn. Familjespegeln har sedan länge 
upphört att sändas i rundradion.

Internationella impulser

En av teserna i denna artikel är att det är den omvända relationen som gäl-
ler i dag: internationella impulser i nuet handlar om export, inte (bara) 
import, i sig värd en egen mässa. Familje- och jämställdhetspolitiken är 
nämligen liksom äktenskapslagstiftningen ett område där Sverige liksom 
övriga nordiska länder, först Danmark, sedan Sverige, Norge och Finland, 
länge stått starka och tillhör det översta skiktet när olika former av index 
sprids för vinden genom massmedia och av turnerande ambassadörer av 
diverse slag.158 Visst har både EU:s jämlikhetsdirektiv och Backlashtän-
kandet nått också de nordiska breddgraderna, men det är bra länge sedan 
internationella impulser på allvar influerade ”den nordiska eller svenska 
modellen”.159 Självgodheten kan visserligen segra till döds, och har gjort 
så i andra politiska sammanhang, men vem bryr sig i dag om EU och dess 
”sociala modell”, när eurozonen darrar i börsmanschetterna med krascher, 
stats- och bankrutter som eventuell följd? Kan jämställdhetens och den 
svenska ekonomiska familjepolitikens mål överleva eller handlar det om 
att acceptera att utfallet inte alltid blir detsamma?

Bitterbitch är nämnd, på pocketupplagans framsida annonserad som ”An 
International Bestseller”, på baksidan ”The book that shocked Europe”.160 
Inte bara den svenska deckarlitteraturen har erövrat världen, nu har också 
jämställdhetshelvetet i den heliga familjen lagts för världens fötter. Det var 

158 Jfr Therborn 2004.
159 Kuhnle et al. 2010.
160 Boken som chockade Europa; jfr Sveland & Vennström 2011 med dess fokus på par-

upplösningen.



sven e. O. hOrt 181

förmodligen den tyska utgåvan som chockerade ”Europa” med sin renra-
kade feminina mystik. Impulserna utifrån har varit många och inte bara 
handlat om returpost ”åter avsändaren”. Fredrika Bremer har ännu inte eta-
blerat sig som en jämlike med Tocqueville men säkert är hon på god väg.161

Från Mary Wollstonecraft över Viola Klein till Simone de Beauvoir går 
en strid ström av mer eller mindre utländska impulser. Sovjetunionen – 
den andra, eller tredje, polen under det korta 1900-talet – finns inte läng-
re: vem, förutom brevvänner, läser Alexandra Kollontaj? I dag hämtar även 
Ryssland och andra nya nationer som uppstått i kölvattnet av det forna 
Sovjetunionens implosion inspiration utifrån, bl.a. från den nordiska mo-
dellen.162 Och från Princeton och Yale till Berkeley och UCLA studeras 
fortfarande Alva och Gunnar Myrdals tänkande och handlande på de ame-
rikanska toppuniversiteten.

EU och dess jämställdhetsdirektiv trädde in på den svenska arenan 
genom medlemskapet 1995, och 1999 infördes förbud i Sverige för kvin-
nor att arbeta i två veckor i samband med förlossning.163 Under senare år 
har den dansk-amerikanske sociologen Gösta Esping-Andersen i samband 
med det belgiska EU-ordförandeskapet lyft fram det svenska exemplet – 
främst familje- och jämställdhetspolitiken – i sina diskussioner om den eu-
ropeiska och globala välfärdsstatens framtid. Jämställdheten framhålls här 
som själva drivkraften för mänsklighetens överlevnad, barnens väl och ve 
i en tid då arbetslivet påtagligt har förändrats.164 Invändningar kom redan 
under 90-talskrisen då den offentliga sektorns möjlighet att öka sitt arbets-
kraftsintag och samtidigt göra arbetslivet och livet för förskolans små ännu 
mera jämställt.165 Impulserna utifrån handlade dels om utrymme också för 
kvinnor och barn i den privata sektorn, dels som nämnts om en hotbild av 
närmast anglosaxisk karaktär (welfare backlash).

När FN kallade till kvinnokonferens 1975 var Sverige med på banan med 
både levnadsnivårapport om läget på fältet och personer som kunde tala 
för varorna. Senare blev konferensen till ett motiv för både en handlings-
plan och en jämställdhetslag. Av de nordiska länderna hade då både Dan-
mark och Norge antagit en jämställdhetslagstiftning på arbetsmarknads-
området före Sveriges första 1980 (Finland 1987). Sverige var således inte 

161 Stendahl 2000.
162 Jfr t.ex. Kravchenko 2008; Motiejunaité 2008; Aidukaite 2004.
163 Jfr också SOU 1997:153.
164 Esping-Andersen 2002.
165 Lignell Du Rietz 1994.
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först, men som störst i Norden fick politiken klä skott för vedersakarnas 
salvor. När fertiliteten nådde ett nytt bottenrekord i början av 80-talet hör-
des kritiska röster mot den förda politiken. David Popenoes redan nämnda 
verk från 1988 Disturbing the Nest – Family Change and Decline in Mo
dern Societies må vara en numera bortglömd bok men utgör likafullt ett 
talande exempel vilken gav upphov till jämställdhetskritiska op-ed-artik-
lar i Wall Street Journal. Men den var inte ensam på andra sidan Atlan-
ten, långtifrån.166 Fler dokument finns från denna tid då Pomperipossa re-
kryterades till tjänstgöring i den statliga barnalstringspropagandan. I dag 
är situationen den omvända: de befolkningspolitiska argumenten inklusi-
ve jämställdhet lever vidare i höggradig välmåga om än något skakade av 
90-talskrisens kortvariga effekter.167 Jämställdhetsintegrering har anträtt 
den EU-stödda och törnbeströdda vägen mot privatsektoriell praxis och 
kommunal normalitet.168

Figur/modell 2. Målgruppernas vandring genom politikområdet/ena 1900–2012.

166 Jfr Moen 1989 och Ruggie 1984.
167 Ferrarini & Forssén 2005; jfr också Ergnaes 2011.
168 Palanji 2012.
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Familje- och jämställdhetspolitikens framväxt ska ses i det dubbla ljuset av 
å ena sidan övergången från traditionellt arbete i hemmet till lönearbete 
utanför det närmaste parhushållet i den industriella revolutionens efter-
följd, och å andra sidan folkväldets, socialpolitikens och välfärdsstatens 
framväxt i spåren av den franska revolutionens systerskaps-, frihets- och 
jämlikhetsideal. Till Norden och Sverige kom den förra sent, och den se-
nare tog sig en mer eller mindre egen väg efter självhärskardömenas fall. 
Vad som importerats och omvandlats är en sak, vad som exporterats en 
annan.169 Just exporten är särskilt viktig att hålla i minnet då det är i skär-
ningspunkten mellan idéer, analyser av den egna situationen och motive-
ringar till de åtgärder som vidtagit vilka ”sålts” vidare utomlands, och de 
reaktioner dessa ambitioner mött både ”före och efter”, som man kan tala 
om ”internationella impulser”. Den svenska och nordiska ”vägen” har gen-
ljudit när den slagit sig in på andra stigar än de gängse utanför de egna 
gränserna. Jämställdhetens laddning är ännu politiskt antingen latent eller 
potent beroende på var i dagens globala hjul den kan ex- eller implodera.170

Vid frigörelsens och barnfattigdomens återkomst?

Var står politiken och målen inför de heliga löften som givits och den pröv-
ning paren, partnern och partnerskapet innebär? Mellan Knapptryckar
kompaniets nattsvarta fresk över disciplineringen av de formella målbe-
slutsfattarnas oinskränkta maktbefogenheter171– varje mötesdag också en 
mobbingdag med Partiledaren som Barnaboksuppfostrande Storpappa – 
och Bitterfittans iver att välja en egen färdriktning t.o.m. bortom den rå-
dande maktordningens valfrihet, att döma även av diskussionen om dess 
lyckliga uppföljare, kan nya djärva mål skönjas om än inte alltid översät-
tas till konkreta och konstruktiva målord i nuets realtid. Mellan frigörelse 
och fattigdom i uppsatsens inledning signalerar att vuxna parrelationer 
och partnerskap med eller utan förpliktelser gentemot det uppväxande – 
och utgående – släktet rymmer en spänning mellan högt och lågt, mellan 
maximi- och minimikrav; kvinnor och barn, nu också män och partners 
ansvar för den valda friheten.

169 Jfr Hobsdawn 2005.
170 Therborn 2011.
171 Pålsson 2011; jfr Abrahamsson 2011 och Johansson 2011.
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För varje nytt barn krävs en ny man, chockerade på 70- och 80-talen en 
Alva Myrdal-forskande lärare på Stockholms universitet sina unga åhö-
rare. Hur urvattnat uttrycket politiskt korrekt än blivit, är partner i all 
sin ömsesidighet i dag det både empiriskt och normativt föredömliga ut-
trycket. Barn-, köns-, mans-, partnerskaps- och/eller reproduktionspoli-
tik är således några förslag till inmutning av nya fält i dessa räjonger, allt 
medan regeringspartierna och dess handläggande administration filar på 
den ekonomiska familjepolitikens mål råder än så länge jämställdhetsmå-
lens primat, även om ett medel som kanske också var ett mål – sextim-
marsdagen – om och om igen begravts av plikttrogna i ansvarsfullhetens 
namn och tjänst, och gång efter annan grävts upp av allehanda fantaster 
och visionärer. Bitterfittans författare är ingalunda ensam om att påminna 
om denna rosa dröm.172

Vem tar sig, och vem tillhör, rätten att tala på detta fält när ”lika rät-
tigheter för kvinnor och män, jämställdhet och människors faktiska lika 
förutsättningar har blivit ideologi och ideologiskt motiverat i en allmän 
mening”?173 Den ”målteknik” som just tillämpats kan lätt associeras till 
”härskarteknik”. Men vilka är då härskarna? I en framställning om politi-
kens mål hamnar lätt familje- och jämställdhetsministrarna i fokus. Sym-
bolpolitiskt följer också ministerpositionerna den angivna riktningen: det 
konsultativa statsrådet som döptes om till familje- och ungdomsminis-
ter följdes snart av olika kombinationer av jämställdhetsministrar till slut 
kombinerade med och – kulminerande i – rollen som vice statsminister. I 
dag då i stort bara partiledare och finansministern är kända vid namn för 
en större allmänhet – s.k. kändisar – har positionen som jämställdhets-
minister statusmässigt – tillfälligt? – påtagligt devalverats efter att några 
få år ha varit begåvad med ett eget departement. Härskarna, eller dess be-
trodda, har ändå i all sin vishet beslutat sig för att skärskåda sina egna mål 
på området. Denna artikel har följt gällande lagar och förordningar även 
om denna uppsats inte är skriven för internationell forskningspublicering 
utan för ett nationellt sammanhang.174

Vem innehar ”problemformuleringsinitiativet”, ”problemformulerings-
monopolet” eller ”problemformuleringsprivilegiet”? Fältet är minerat – 
vare sig vi befinner oss i akademin, förvaltningen, politiken eller den all-
männa opinionsbildningen. Att över huvud taget yttra sig, är det bara att 

172 Jfr också Björk 1996.
173 Åkerblom 2009:98.
174 Jfr förordning (1997:61) om ett sekretariat för genusforskning.



sven e. O. hOrt 185

begagna sig av en samtida talibansk teknik? Skulle vi egentligen inte tala 
om könspolitik i stället för både familje- och jämställdhetspolitik? Eller 
barn- och manspolitik? Vem äger målen och vilka sätter gränserna? Iden-
titetspolitikens genomslag har varit stort. Här har jag utgått från MOR-
gruppens uppdragsbeskrivning samtidigt som de större frågorna förts upp 
till ytan för att konstatera om det rör sig om, med Ellinor Ostroms ord, en 
mer eller mindre fredlig om än konfliktfylld Allmänning, ett krigiskt och 
militärt tämligen våldsamt slagfält eller ett antal avgränsade och domi-
nanskonkurrerande mer eller mindre centrala zoner.175 Gränserna först: 
konkret rör det sig således om två närbesläktade men historiskt något olika 
allmänningar vilket medför en avgränsningsproblematik dels mellan de 
två politikområdena, dvs. i vilket eller vilka avseenden är det ena det andra 
– och tvärtom, dels gentemot den allmänna socialpolitiken varunder åt-
minstone familjepolitiken vanligtvis insorterats. Jämställdhet och väl-
färd anses också höra nära samman vilket förhoppningsvis framgått. Att 
ta avstamp i befolkningspolitik för att därefter behandla efterföljaren fa-
miljepolitik och avslutningsvis närmare skärskåda den mer moderna jäm-
ställdhetspolitiken har en poäng som går utöver den alfabetiska ordningen. 
Också rent alfabetiskt blir således köns-, mans- och partnerpolitiken den 
naturliga efterföljaren i den summerande avslutningen även om införandet 
av barnpolitiken närmast leder tankarna till den slutna cirkeln. HBT-politi-
ken rör förstås till det för den ordningsamme. Slutsatserna är ändå att jäm-
ställdhetspolitikens mål är tydliga och sektorsövergripande, lättbegripliga 
och lättantändliga, familjepolitiken däremot en underrubrik förvisso med 
övergripande mål men diffus träffbild, och framför allt inskränkt till en om 
än i det enskilda fallet ack så viktig så dock avgränsad del av politiken, den 
ekonomiska. Men fattigdomens återkomst kan hota politikens behov och 
önskan om lugn och arbetsro.

Barnfattigdomens återkomst i den offentliga debatten handlar också om 
att nationen befinner sig i samspel med sin egen del av världen.176 Kvinno-
friden likaså? Frikopplad från familjen blev jämställdheten till ett liv med 
guldkant för vissa men knappast för andra; frigörelse innebär också möjlig-
heten att välja ett liv i armod, eller förvisas därhän. Världen tränger sig på, 
jämförelserna haltar, indexen förvirrar och förvrider, impulserna många. 
Målutvecklingen har gått i båda riktningarna och påverkats av både inflöde 
och utflöde av idéer. I sin samtida tappning var nyliberalismen en västlig 

175 Ostrom 2009; jfr Elias 2011, Zetterberg pågående.
176 Jfr O’Brien & Salonen 2011; Platzer 2010.
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idéströmning som mötte visst motstånd av en nordisk omtolkning av den 
klassiska urbana socialradikalismen.177 I båda dessa former av tankegods 
stod det individuella likaberättigandet starkt, däremot var den bakomlig-
gande familjeuppfattningen markant olikartad. Effektivitetsskälen som 
länge stod starka, har trots arbetslinjens remarkabla vändning fått en un-
danskymd plats efter förskolans ingång i utbildningssystemet och utgång 
ur familjepolitiken. Rättvisefrågor gör sig påminda. En ny genusordning är 
också på agendan, en rättvis sådan? Många familje- och jämställdhetspo-
litiska mål är på väg att uppfyllas även om det finns många kontroversiella 
inslag kvar och även om synen på förändringstakten varierar starkt. Fler 
pappor tar ut föräldraledighet kungjorde TCO:s pappaindex från år 2011 
men indexvärdet har ännu en lång väg att vandra från årsnoteringen 40,9, 
en ökning med 1,9 procentenheter i jämförelse med året dessförinnan, till 
riktvärdet 100 eller en exakt lika delning av uttagen ledighet mellan föräld-
rarna från socialförsäkringen.

Färden från par till partner är och har varit kringelkrokig, från den star-
ka och likhetsfixerade till den igenkännande, semi-toleranta staten likaså; 
allt långt bortom den enda vägens utstakade målformuleringar.178 Frigörel-
se är en sak – jämställdhet, likhet – fattigdom en annan, den senare i dag 
underställd den ”ekonomiska familjepolitiken”, dess mål och åtgärdsarse-
nal. Drömmen om ett jämställdhetens samhälle på plats år 2000 – jäm-
ställdhetsvännernas mål kring 1975 – är iögonenfallande på ett annat sätt 
än de förhoppningar och förväntningar som nu riktats mot familjepoliti-
ken även om barnfattigdomens återkomst har bidragit till att synliggöra 
också den ”ekonomiska” familjepolitiken. Målen är viktiga som markörer 
vare sig det handlar om dess relationer till allmänna problem eller person-
liga bekymmer. Medan familjepolitiken har varit målfattig men åtgärds-
tung – många medel – har däremot jämställdhetspolitiken kännetecknats 
av målrikedom utan några tyngre medel även om inriktningen på ett antal 
bestämda fält har skänkt den tydliga konturer där den framträtt och fått 
fotfäste. Sektorsöverskridande ska den vara men fortfarande återstår ett 
antal sektorer dit målen inte nått ända fram. Målen för jämställdhetspoli-
tiken har också en delvis annan historia – och förmodligen också framtid 
– än familjepolitikens alla åtgärder och reformer även om de har gemen-
samma rötter i befolkningspolitiken.

Jämställdhetspolitikens framtid och historieskrivning är framgångarna 

177 Langby 1985; jfr Svanborg-Sjöwall 2011.
178 Jfr Rothstein & Vahlne Vesterhäll 2005.
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till trots fortfarande kontroversiell. Flera viktiga intressenter vill ”äga” frå-
gan vilket knappast kan sägas om dagens svensk familjepolitik, särskilt inte 
den som förts under senare år från 90-talskrisen, via kommittén Välfärds-
bokslut och framåt företrädesvis producerat kontroverser kring barnfat-
tigdom och särskilt ensamstående föräldrars situation och villkor.179 Un-
dantag finns förvisso. Fattigdomen och eländet i sin gamla bemärkelse är 
i det stora hela förvisat bortom synhåll till klassamhällets rurala och ur-
bana marginaler, och mer påträngande till storstädernas offentliga plat-
ser, något de stora frivilligorganisationerna inklusive Svenska Kyrkan får ta 
om hand med det officiella välfärdssveriges goda minne och välsignelse.180 
Den frånvarande fattigvården får tjäna som måttstock på civilisationens 
och det samtida samhällets framsteg. Men något skaver: det är å ena sidan 
den ensamstående föräldern, vanligtvis mamman, ibland den tvåkönade 
varannanveckasföräldern, och dessas barn vilka emellanåt påminner om 
en svunnen men kanske ändå ny tid, å andra sidan den nya medelklassen, 
dess pigor och transsexuella mönsterbrytare som antyder en annorlunda 
värld framöver.

Var finns de sociala investerarna? Och finns småbarnsföräldrarna som 
”identitetspolitisk kategori och kollektiv”, Bitterfittans systrar, bröder och 
avkomlingar – som mer eller mindre synlig, spontan rörelse, helt enkelt? 
Har den jobbskatteavdragande tvåsamhetens menage á trois med RUT 
gjort individualiserad föräldraförsäkring och sex timmars arbetsdag på 
samma skattegrund mindre aktuell frågar den nyfikne som lämnat da-
gishämtandet- och lämnandet bakom sig. Allt fast förflyktigas. Den ide-
ologisk-politiska retorikens skalbestämda svar är väl kända och ska här 
inte rabblas en gång till. Målen, drömmarna, hoten inte bara skaver, de rör 
också på sig, ger upphov till nya, förnyade och nygamla rörelser vilka slår 
ut med olika kraft beroende på möjliga kombinationer av konstellationer i 
tidens dunkla gläntor och skrymslen. Det är inte länge sedan homosexu-
ella kunde sjukskriva sig och åberopa Socialstyrelsens lista över etablerade 
sjukdomar när de valde att legalt stanna hemma från jobbet. Den tidslo-
gik som styr det offentligas civilisering ser olika ut på Allmänningens va-
rierande fält.181 Ett kvartsekel från 1975 till 2000 gick snabbt förbi, det nya 
årtusendets första decennium likaså. Målen har varit som ståndpunkter, 
förgängliga och föränderliga, ministrar och andra målbeslutsfattare likaså. 

179 Jfr SOU 2001:79.
180 Hort 2012.
181 Jfr Papakostas 2009; Jacobsson 2011.
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Nya tider stundar, nya mål, nya medel, nya förhoppningar och nya rörelser 
likaså. Det mänskligt-offentligas civilisering är inte en avslutad process, 
men känslan för det allmänna kan närmast benämnas en process utan mål. 
Kvar står: målet är jämställdhet, frigörelse drömmen och fattigdom hotet.
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5. Kulturpolitiken

keith Wijkander

Introduktion

Bakgrund och om utredningen om kulturpolitikens bubbla
År 2007 tillsatte alliansregeringen som hade tillträtt efter riksdagsvalet 
2006 en utredning med uppgift att se över kulturpolitiken, dess inriktning 
och arbetsformer. Uppdraget avsåg varken mer eller mindre än en samlad 
översyn av hela politikområdet, inklusive behovet av förändringar i de na-
tionella målen för politiken.1 Perspektivet var uttalat att politiken behövde 
förnyas.

Utredningen formerades som en kommitté med fem ledamöter och ett 
sekretariat med undertecknad som huvudsekreterare.2 Jag hade dessför-
1 Explicita mål för kulturpolitiken formulerades första gången 1974 (prop. 1974:28  

s. 289ff). De hade följande lydelse (o a a s. 295): Den statliga kulturpolitiken ska
– Medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för att 

denna frihet skall kunna utnyttjas.
– Ge människor möjligheter till egen skapande aktivitet och främja kontakt mellan 

människor.
– Motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet.
– I ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta gruppers behov.
– Möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse.
– Garantera att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs.
– Främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom kulturområdet över språk och 

nationsgränserna.
2 Utredningens ledamöter var Eva Swartz (ordförande), Jonas Andersson, Birgitta 

Englin och Mats Sjöstrand samt Rasoul Nejadmehr. Sekretariatet bestod förutom 
undertecknad av Birgitta Johansen, Per Svensson, Tobias Harding och Jeanna An-
drén. Det kompletterades senare med Anita Bergenstråhle-Lind, Roger Blomgren 
samt Maria Eka. Eka förordnades som en ytterligare huvudsekreterare till utredning-
en och ledde sekretariatets löpande verksamhet från hösten 2008. Ytterligare perso-
ner medverkade under kortare tider i arbetet. 
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innan, under våren 2007, haft uppdraget att som sakkunnig i Kulturdepar-
tementet skriva direktiven för utredningen och svara för att de förankrades 
hos regeringens partier och i de andra departementen.3

I det arbetet utgick jag från min egen starka upplevelse av att det svenska 
kulturlivet – kulturinstitutionerna, konstlivet, kulturdebatten och kultur-
politiken – agerade såsom i ett avskilt rum, eller i ett eget sammanhang, 
som på ett sätt som var påtagligt men svårdefinierbart, fungerade separe-
rat från i samhället i övrigt. Jag försökte sammanfatta detta med att kul-
turpolitiken och de verksamheter som är förenade med den, existerade i 
sin egen bubbla. Området utvecklades enligt en sektorsintern agenda och 
utifrån egna preferenser och värderingar som i påfallande liten utsträck-
ning verkade vilja låta sig påverkas av det som skedde inom andra sam-
hällsområden.

Men om kulturområdet sluter sig kring en egen kärna blir det av natur-
liga skäl inte särskilt intressant för resten av samhället. Det löper en påfal-
lande risk att marginaliseras och att stagnera. Om politiken skulle kunna 
utvecklas och förnyas så var detta därför i princip liktydigt med att såväl 
politiken som sådan som de kulturverksamheter som den interagerar med, 
behövde spränga bubblan för att i stället ta sig vidare till en ny form – där 
den kunde bli mera aktuell och få större relevans för människor, medbor-
gare och samhälle.4

Så direkt kan man naturligtvis inte formulera ett problem i ett offent-
ligt utredningsdirektiv, men identifieringen av problemet med bubblan var 
utan tvekan den tanke som gav direktiven deras huvudriktning och som 
därefter i allt väsentligt präglade utredningen. De förslag som utredning-
en presenterade, ett förnyelseprogram i tio punkter, syftade i sin helhet till 
att vända kulturpolitiken i en ny riktning. Förslagen syftade till en ny form 
av samhällsintegration, det som utredningen uppfattade vara kulturpoliti-
kens absoluta bristvara.5

3 Dir. 2007:99.
4 Jag har senare upptäckt att denna analys av kulturområdets sätt att fungera hade be-

tydande likheter med den liberala kritiken av det svenska universitetsväsendet på 
1820-talet. Då handlade debatten om att universiteten behövde orientera sig bort 
från en ensidig inriktning på teologisk prästutbildning och klassisk bildning till för-
mån för naturvetenskaplig forskning och utbildningar efter förvaltningens och sam-
hällslivets behov. Se Lindroth 1977 samt även Thullberg 1978 s.12ff.

5 Programmet i SOU 2009:16, del 2 s 21ff hade följande rubriker: (1) Nya mål för kul-
turpolitiken, (2) En annan roll för staten, (3) Ett breddat politikområde, (4) Fokus på 
de offentliga arenorna, (5) Samspel med civilsamhälle och folkbildning, (6) Kultur-
politik som aspektpolitik, (7) Portföljmodell för samspel mellan stat, landsting och 
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Men utredningen behövde först visa att problemidentifieringen var rik-
tig. Detta var ingen enkel uppgift, allra helst som kulturpolitiken sedan 
länge omgärdas av en form av blomsterretorik i vilken det ingått som ett 
obligatorium att beskriva den som progressiv och framgångsrik. Politiken 
hade i decennier beskrivits som inriktad på just förnyelse. Men nu var en 
utredning på väg som tvärt om uppfattade den retoriken som en sorts ab-
strakt Bagdad Bob, dvs. som en allt mera ihålig besvärjelse utan kontakt 
med det reella skeendet.

Det ligger i hög grad i det svenska kulturlivets självbild att dess före-
trädare ser sig som utåtriktade och öppna för nyheter och förändringar. 
Bilden av t.ex. konstnären är i hög grad att han/hon är den som tidigare 
än andra anar vart utvecklingen är på väg. Den bilden tror jag är sann för 
många enskilda individer, men som beskrivning av kulturlivets företrädare 
som ett kollektiv har den lite med verkligheten att skaffa. Det visar sig om 
inte annat av det starka motstånd mot mera genomgripande reformer som 
regelmässigt uppbådas och som också mötte Kulturutredningen.

Den teknik som utredningen valde var att presentera ett annat sätt att 
läsa av förhållandena kring kulturpolitiken än det förhärskande. Den för-
sökte skapa gehör för en annan bild genom att sätta in politiken i ett stör-
re sammanhang och i ett längre tidsperspektiv än det som är brukligt. Jag 
ville visa hur den befintliga politik som så många tycktes uppfatta som 
självklar, nästan som naturgiven och utan möjlighet att ifrågasätta, i själva 
verket svarade mot ett stort antal enskilda beslut som lagrats ovanpå var-
andra och som sällan var så medvetet utformade att de kunde tänkas leda 
fram till en oantastlig kulturpolitik. Politiken var snarare, tänkte jag mig, 
frukten av ett stort antal tillfälligheter och ad hoc-beslut som sammanta-
get när de ackumulerades på varandra hade resulterat i dagens förhållan-
den. Genom att påvisa inslaget av tillfälligheter och improvisationer hop-
pades jag kunna skapa acceptans för att en annan, bättre politik, än denna 
improvisationernas summa.

Historien om kulturpolitikens framväxt visade sig också mycket rik-
tigt vara historien om bubblans framväxt. Den genomgången resulterade i 
Kulturutredningens s.k. grundanalys, publicerad som den första av utred-
ningsbetänkandets tre volymer. Förnyelseprogrammet kan i sin helhet här-
ledas ur grundanalysen och slutsatserna om behovet av en politisk kurs-
omläggning som kunde leda bort från problemet med bubblan.

kommuner, (8) Ny strategi för stöd till kulturskapande, (9) Arkitektur (dvs. organisa-
tionsarkitektur) för en förnyad kulturpolitik samt (10) En ny syn på institutionerna.
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Utredningen arbetade under mycket tuffa premisser. Utredningstiden, 
ett och ett halvt år, var alldeles för kort för det vittfamnande uppdraget och 
arbetet fick drivas i ett rasande tempo. Det fanns långt ifrån tillräcklig tid 
för att kommunicera och diskutera inriktningen med företrädarna för det 
kulturliv som berördes. Utredningen punktbevakades av media och tid-
ningarnas kulturbilagor var fyllda av spekulationer kring arbetet. Så snart 
omvärlden insåg att utredningen hade en reell förändringsagenda startade 
en intensiv debatt där upprörda röster varnade för en stundande kultur-
skymning. Utredningen sattes under en stark press, men sekretariatet ar-
betade bra och trots många svårigheter gick utredningen i mål i februari 
2009.

Jag ska återkomma till mottagandet i slutet uppsatsen. En viktig fråga är 
emellertid hur det kunde komma sig att blotta tanken på en förändrad kul-
turpolitik kunde röra upp så starka känslor.

Svaret hänger samman med en insikt som efter hand växte fram under 
arbetet med grundanalysen. Ju mer jag satte mig in i kulturpolitikens vind-
lande utveckling, desto starkare blev min känsla av att min utgångspunkt, 
den om politiken som resultatet av tillfälligheter och ad hoc-beslut kanske 
inte alls var riktig. Iakttagelsen om politikens utveckling mot bubblans 
återvändsgränd visade sig fullt ut kunna bekräftas, men vägen dit framstod 
allteftersom studien framskred allt mindre som resultatet av tillfälligheter. 
När jag vidgade perspektivet till att omfatta hela perioden från 1800-talets 
mitt och fram till våra dagar, kunde jag tvärt om börja skönja konturerna 
av en mycket stark och konkret logik i hur politiken kring frågor om kultur 
utvecklades relativt den övergripande samhällsutvecklingen.

Arten av det sambandet hade jag inte möjlighet att utveckla särskilt väl 
i Kulturutredningens grundanalys, men uppgiften att beskriva hur kultur-
politiken har fungerat i relation till sina officiella mål har erbjudit ett väl-
kommet tillfälle att föra analysen vidare. Det är nu också, snart tre år efter 
det att utredningen avslutades, möjligt att placera in den i sitt rätta sam-
manhang på ett sätt som inte var möjligt när arbetet fortfarande pågick.

Sedan 2009 har de nationella kulturpolitiska målen följande lydelse.6

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttran-
defriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, 
mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

6 Prop. 2009/10:3 s. 26.
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 – främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att ut-
veckla sina skapande förmågor,

 – främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
 – främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
 – främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, samt
 – särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Dessa mål kan bara förstås mot bakgrund av vilken föreställning om kul
tur som de är uttryck för. Jag ska försöka visa vilken denna föreställning är.

Konst, kultur och politik i de västerländska demokratierna
Kulturpolitik som ett särskilt fenomen, dvs. att staten etablerar en specifik 
politik för det som kallas kultur och som därmed också kan särskiljas från 
annan politik och politik i största allmänhet, hör i Västeuropa hemma i 
tiden efter andra världskriget. Också tidigare uppfattas frågor om t.ex. vär-
net om kulturarvet och konstarterna vara en angelägenhet för staten, men 
ansvaret uttrycks endast undantagsvis i termer av en särskild organiserad 
(kultur-) politik.7

Traditionen att politisk makt hör ihop med beskydd och gynnande av 
konsten och andra kulturyttringar som anses särskilt högtstående är emel-
lertid urgammal. Av hävd har det uppfattats som ett kännetecken för sam-
hällets maktägande att utöva detta beskydd. Den som beskyddar konsten 
uppfattas i överförd mening också beskydda samhället, dvs. en egentligen 
feodal tanke. Att utöva beskyddet blir på så sätt en markering av och en 
signal om politisk legitimitet. En form av symbios mellan konst och poli-
tisk makt har växt fram. Konsten gav makten legitimitet när konstnärerna 
ställde sig under dess beskydd. Den politiska makten betalade tillbaka med 
att ge konstnärerna möjligheter att verka. Priset är högt för konstnärerna 
men billigt för staten.

I äldre tid var sammanhanget ganska enkelt och okomplicerat. Underså-
tarna skulle se och imponeras av de uppenbara samband som fanns mel-
lan den politiska makten och de elaborerande konstnärliga verken. Enkelt 
uttryckt: den konst som beskyddades var märkvärdig och skilde ut sig från 

7 Aktuella och utförliga teckningar av efterkrigstidens kulturpolitik i Västeuropas och 
Nordamerikas stater samt i Japan finns i Porrier (red.) 2011. Föreliggande uppsats 
utgör en bearbetning och en utveckling av det svenska bidraget till denna antologi. 
En annan beskrivning av den svenska kulturpolitiken, under perioden 1970–2002 
finns i Harding 2007.
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vardagen – därför måste även beskyddaren vara märkvärdig. Hans makt 
fick legitimitet.

I modern tid, särskilt efter demokratins genombrott, blir sambandet 
mera subtilt. Den politiska makten har numera sitt mandat ytterst av fol-
ket genom fria val. Under 1800- och det tidigare 1900-talet blev också efter 
hand romantikens ideal om den fria och oberoende konstnären förhärs-
kande. Den fria konstnären kan inte stå under maktens direkta beskydd.

Att den politiska makten tar ansvar för konsten markerar dock även i vår 
tid inför medborgarna att den (det parti) som de anförtrott makten åt, är 
värdig mandatet. Konsten i demokratierna förhärligar inte längre – i varje 
fall inte öppet dem som har makten. Men när den politiska makten i de 
moderna demokratierna stöder en konst som hyllar idealet om konstens 
frihet så innehåller det ett underförstått budskap till medborgarna: den 
politiska makten annonserar att den garanterar inte bara konstens frihet, 
utan i överförd bemärkelse också medborgarnas frihet. Denna tankefigur 
hittar vi i efterkrigstiden i den särskilt i Nordvästeuropa omhuldade idén 
om att kulturpolitisk makt ska utövas på armlängds avstånd, dvs. den ska 
ålägga sig moderation, hålla ett respektavstånd till kulturinstitutionerna 
och akta sig för att inskränka den konstnärliga friheten.

Kanske var det denna kodning eller detta symbolspråk om sambandet 
mellan kultur och frihet som gav näring till tankarna på en särskild kul-
turpolitik i de västerländska demokratierna efter andra världskriget. Då 
hade kampen mot den totalitära nazismen just vunnits men det kalla kri-
gets ideologiska kraftmätning med den likaledes totalitära kommunismen 
stod för dörren. Denna symbolik kan också finnas i fundamentet för den 
svenska kulturpolitiken. Men Sverige stod utanför världskriget och hävda-
de neutralitet mellan öst och väst under det kalla kriget.

Jag ska i denna uppsats söka efter grunderna till den svenska kulturpo-
litik som växte fram under 60- och 70-talen, inte i relationen mellan de-
mokrati och totalitarism, utan i andra sammanhang. Det handlar om den 
sociogeografiska utveckling som vårt land gick igenom när det förvandla-
des från först ett agrart, traditionsstyrt bondesamhälle till ett sekularise-
rat, urbant industrisamhälle och sedan vidare in i våra dagars senmoderna 
tjänste- eller utbildningssamhälle. Att politiken, inklusive kulturpoliti-
ken, påverkats av denna utveckling är en självklarhet, men jag ska försöka 
visa hur kulturpolitiken utformats specifikt för att passa de grundläggande 
samhälleliga transformeringarna.

Sett i det europeiska perspektivet är den tolkning av de svenska förhål-
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landena som jag presenterar troligen bara en variant eller en dialekt av det 
skeende som i grunden kan igenkännas över hela Europa. Men industriali-
seringen kommer i gång vid olika tidpunkter i Europas länder och urbani-
seringen har ett annat förlopp i den glesbefolkade Norden jämfört med de 
tätbefolkade delarna av kontinenten. Demokratiseringsprocessen har tagit 
olika vägar. Dessa och andra historiska erfarenheter gör att den svenska 
analysen inte utan vidare låter sig översättas ens till våra närmaste grann-
länder, så mycket mindre till våra något mera avlägsna europeiska gran-
nar. Men likväl finns det ett grundmönster som sannolikt är detsamma.

Kultur och kultursyn, politik och symboler
För att få grepp om hur kulturpolitikens utveckling och förändring rela-
terar till samhällsförändringarna, behövs en betydelsefull distinktion till. 
Den gäller åtskillnaden mellan kulturen i samhället, hur nu denna skulle 
kunna beskrivas eller uppfattas, och den syn på eller de idéer om kultur 
som vid olika tidpunkter är förhärskande. Kultur kan i grund och botten 
uppfattas som en fråga om hur samhället i vid mening är organiserat och 
hur människor löser sina relationer. Kultursyn, däremot, är frågan om hur 
medborgarna i gemen uppfattar och ser på sin kultur, vilket om vi tänker 
efter är något helt annat.

Att göra distinktionen mellan kultur och kultursyn kan tyckas vara att 
krångla till saken i onödan. Men i stället för att här ge utförligare motive-
ringar för distinktionen låter jag dessa framgå efter hand av texten. Läsaren 
uppmanas försöka hålla distinktionen i minnet.8

I den speciella svenska kulturpolitik som etablerades vid 1970-talets bör-
jan har de av riksdagen i särskild ordning beslutade kulturpolitiska målen 
haft en framträdande roll.9 Den offentliga kulturpolitiska diskussionen 
har de facto till stor del handlat just om målen. Samtidigt kan det visas att 
målen samband med den politik som förts varit påfallande vagt. Politiken 
har å ena sidan ändrats i väsentliga hänseenden utan att detta avspeglats i 
målen. Å den andra har riksdagen beslutat om delvis nya mål som ersatt de 

8 I kunskapsteoretiskt hänseende anknyter denna diskussion till det som brukar kall-
las realism eller begreppsrealism kontra nominalism. Begreppsrealismen utgår enkelt 
uttryckt från att den verklighet som sinnena uppfattar (eller med hjälp av ”extensio-
ner” av sinnen, t.ex. ett mikroskop) är identisk med verkligheten som den faktiskt är. 
Nominalisten däremot tänker sig att det sinnet registrerar är ett av flera möjliga olika 
sätt att uppfatta verkligheten på.

9 Prop. 1974:28 s. 289 ff.
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ursprungliga från 1974, utan att det direkt går att peka på någon omlägg-
ning av den tillämpade politiken.

Av Kulturutredningens grundanalys framgår t.ex. att de största föränd-
ringarna i statens kulturbudget från 70-talet, det höjda (och därefter sänk-
ta) presstödet samt 90-talets ökade insatser för kulturmiljövård, inte i sig 
kan relateras till kulturpolitiska målformuleringar.10 Presstödet blir en del 
av kulturpolitiken först några år efter att den senare fått sina mål. År 1996 
förnyades kulturpolitikens mål, vilket bl.a. innebar att insatser för konst-
närer kraftigt sköts i förgrunden.11 I den tillämpade politiken började dock 
de statliga konstnärsstöden omedelbart urholkas. Flera motsvarande ex-
empel kan anges.

Förhållandena skulle kunna tolkas som att kulturpolitiken i grunden är 
irrationell och att frågan om mål eller målstyrning av kulturpolitiken speg-
lar en skendebatt. Den slutsatsen ligger också nära till hands om man en-
bart ser till hur politiken förts på det praktiska planet, t.ex. med avseende 
på faktiska ekonomiska prioriteringar eller hur den organiserats. Om man 
däremot accepterar att kulturpolitiken politiken huvudsakligen ska förstås 
som en politik kring symboler blir däremot slutsatsen en annan. Då fram-
träder en logik som annars inte kan uppfattas.

Det ”realpolitiska” inslaget i kulturpolitiken – dess inverkan på män-
niskors vardagsliv och materiella villkor – är, jämfört med de flesta andra 
politikområden, begränsat. Här ska jag emellertid pröva hypotesen att kul-
turpolitiken huvudsakligen är uppbyggd kring symbolhandlingar och att 
dessa i sin tur handlar om att på olika sätt, med olika medel och på olika 
vägar, spegla och bekräfta den samhälleliga kultursynen.

Det som symbolerna förmedlar kan liknas med ett språk som talas pa-
rallellt med det som sägs öppet eller explicit t.ex. i det s.k. offentliga sam-
talet eller i samhällsdebatten. Eftersom kulturpolitiken i så hög grad är en 
symbolpolitik så gäller det för den som vill förstå politiken att lära sig läsa 
symbolernas språk och att avkoda dem.

Kulturpolitiken efter andra världskriget behöver emellertid sättas in i ett 
längre tidsmässigt samband för att detta ska bli synligt. Uppsatsen om den 
svenska kulturpolitiken börjar därför i 1860-talet. Förhoppningsvis kom-
mer läsaren att finna denna omväg till den moderna kulturpolitiken mo-
tiverad.

10 SOU 2009: 16, del I, kapitel 6, Kulturpolitikens praktik, särsk. s. 157f.
11 Prop. 1996/97:3 s. 27ff.
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Det tidiga industrisamhällets politik kring kultur

De moderna nationalstaterna växte fram under 1800-talet, parallellt med 
industrialiseringen. I Sverige brukar man inom statsvetenskapen tala om 
den konstitutionella statens period som omfattade skedet kring 1860 och 
fram till 1920. I Sverige skjuter industrialiseringen fart relativt sent. Den 
fas av omfattande investeringar, s.k. takeoff, som brukar markera indu-
strialiseringens egentliga början, inföll hos oss just under 1860-talet.12 En 
grundläggande parlamentsreform kom till stånd år 1866 och den gamla 
ordningen som byggde på att befolkningen representerades via indelning-
en i de medeltida s.k. stånden (adel, präster, borgare och bönder) avskaf-
fades. Kungens maktbefogenheter reducerades avsevärt och tack vare den 
graderade rösträtten gled den politiska makten över till först de jordägande 
grupperna och sedan alltmer till den nya tidens industrialister, uppstigan-
de borgerskap och ekonomiska aristokrati.

Denna utveckling kan illustreras via grafen i figur 5.1. Den visar de pro-
centuella andelarna av den yrkesverksamma befolkningen som var syssel-
satta inom jordbruket (med dess s.k. binäringar) respektive den andel som 
fanns inom industrin tillsammans med handel, samfärdsel och offentlig 
förvaltning, dvs. motsvarigheten till våra dagars tjänstesektor.

De bägge kurvorna utgör varandras speglingar. Strängt taget hade det 
varit tillräckligt att redovisa bara den ena kurvan. Men tekniken med speg-
lingen har pedagogiska poänger, eftersom den så tydligt illustrerar den om-
kastning som det svenska samhället genomgick under de hundra åren mel-
lan 1860/70–1960/70.13

Denna förändring innebar att samhällets ekonomi ändrades i grunden. 
Men även det sätt på vilket människor levde sina liv genomgick ett fun-
damentalt skifte. Tre kritiska tidpunkter kan identifieras i omställningen. 

12 Termen härrör från Rostows (1960) iakttagelser av den industriella revolutionens ty-
piska stadier i ett lands utveckling. Mönstret innebär att industrialiseringen ”lyfter” 
relativt plötsligt genom en snabb ökning av investeringarna. Take off-fasen identifie-
ras genom att investeringskvoten blir större än 10 procent av BNP. Detta skede om-
fattar för Sveriges del perioden från 1860-talets mitt och ca två decennier framåt. 
Därefter följer en fas av teknologisk mognad inom industrin, följt av en tredje fas som 
kännetecknas av allmän konsumtionsökning. Denna inträffade i Sverige med början 
kring 1920. 

13 SCB har använt tekniken med speglande kurvor i olika redovisningar, t.ex. i Statistisk 
årsbok, varifrån jag lånat den.
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Den första är när omställningsprocessen börjar accelerera under 1860-talet 
(takeoff ). Den andra är när utvecklingen har hunnit så långt att det grund-
läggande majoritetsförhållandet ändrades, mellan den befolkningsandel 
som fortfarande fanns kvar i den gamla näringen, jordbruket, och den väx-
ande andel som sökte sig till industrin (och de relativt fåtaliga tjänsteyrke-
na – handel, transporter och offentlig tjänst). Detta skifte äger rum ca 1910. 
Vi kan tala om en tippingpoint, dvs. utvecklingen passerade då den kri-
tiska punkt som innebar det nya näringsfånget utgjorde flertalets vardag.

Den tredje kritiska tidpunkten inträffar kring 1960/70. Då ändrar kur-
vorna riktning och utvecklingen går in i en ny fas, när industrialiserings-
processen slutar och Sveriges transformering in i en tjänstedominerad eko-
nomi tar vid. Detta ska jag återkomma till. Tills vidare nöjer jag mig med 
att konstatera att industrialiseringen i Sverige är ett skede som börjar vid 
en specifik tidpunkt (1860/70), som når en form av samhällsdominans ca 
1910 men som också avslutas vid en särskild tidpunkt (kring 1970).

 13

och offentlig förvaltning, dvs. motsvarigheten till våra dagars tjänste-
sektor. 
 
 

Figur 5.1.  Procentuella förändringar under perioden 1870 - 2010 i den 
 svenska arbetskraftens sysselsättning inom jordbruket (grå 
 linje), respektive industri, hantverk, handel, förvaltning och 
 service (svart linje). 

 

 

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB). 
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varit tillräckligt att redovisa bara den ena kurvan. Men tekniken med 
speglingen har pedagogiska poänger, eftersom den så tydligt illustre-
rar den omkastning som det svenska samhället genomgick under de 
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Den konstitutionella statens kulturinstitutioner
I den offentliga förvaltning som växte fram under 1800-talet rymdes de frå-
gor som numera betraktas som kulturpolitiska inom den ecklesiastiska sfä-
ren, dvs. de var en del av det breda politiska intresseområde som bäst kan 
betecknas som ”den andliga odlingen”. Här utgjordes kärnan länge av den 
Lutherskt protestantiska statskyrkans förvaltning och prästerskapets an-
gelägenheter. Det latinska grundordet ecclesiasticus syftar på den kristna 
församlingen, kyrkan. Men efter hand kom skola och utbildningsväsende 
att väga allt tyngre. Den allmänna folkskolan infördes 1842. Universiteten 
dominerades länge av prästutbildningarna, men under 1800-talets senare 
del fick de moderna naturvetenskaperna en allt mera framskjuten plats och 
teologin trycktes tillbaka. Universiteten fick successivt sin moderna profil 
med kombinationen akademisk forskning och utbildning.

Parallellt med att ett sekulärt utbildningsväsende efter hand trängde 
undan den religiösa ortodoxin från dess plats i politikens centrum bör-
jar staten också bygga nya offentliga kulturella institutioner i huvudsta-
den Stockholm. Den första var Nationalmuseum som invigdes 1866, dvs. 
samma år som parlamentsreformen. Därefter byggdes ett nytt nationalbib-
liotek, Kungliga Biblioteket, KB (invigt 1878) och samma år fick Stockholm 
sitt första offentliga konserthus i Musikaliska Akademiens nya byggnad. 
År 1891 invigdes ett nytt riksarkiv. I samtliga fall handlade det om institu-
tioner som hade äldre motsvarigheter i form av kungliga samlingar som 
funnits inrymda i Stockholms slott. Kungliga teatern, dvs. Stockholmsope-
ran, utgjorde en del av hovförvaltningen fram till 1881 men övertogs då av 
riksdagen. Ett nytt operahus byggdes och invigdes 1898. Den nya Kungliga 
dramatiska teatern invigdes 1908. Den tillkom på privat initiativ men med 
statlig finansiering. Detsamma gällde det stora kulturhistoriska museet, 
Nordiska museet, som invigdes 1907. Slutligen byggdes det stora Naturhis
toriska riksmuseet som invigdes 1916.14

Dessa nya kulturella institutioner var genom sina placeringar i stads-
rummet eller genom sin anspråksfulla arkitektur kraftfulla symboler för 
inträdet i en ny tid. De förmedlade också underförstått budskapet att an-
svaret för kulturen – detta ominösa begrepp – nu övertogs av den fram-
14 Utförliga moderna biografier om tidens kulturinstitutioner och deras tillkomst finns 

t.ex. för Nationalmuseum (Bjurström 1992), Naturhistoriska riksmuseet (Beck-
man 1999) och Nordiska museet (Hillerström 2006). En föredömlig framställning 
av universitetsväsendets förnyelse och dess samband med industrialiseringsproces-
sen finns hos Eriksson (1978). Universitetsväsendets institutionsbyggande är en på 
många sätt parallell företeelse till det kulturella institutionsbyggandet.
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ryckande medelklassen och de nya industriintressena via deras dominans i 
riksdagen. Udden var riktad mot kungamakten men också mot kyrkan. De 
nya kulturinstitutionerna uppfördes i en anspråksfull offentlig arkitektur 
och i ett formspråk som hänvisade till antiken. De bör uppfattas som ”se-
kulära helgedomar” med tydliga anspråk på att konkurrera med de religiö-
sa helgedomarna, kyrkorna, som hittills dominerat i stadsrummet. Under 
samma skede uppfördes ett nytt riksdagshus (invigt 1905) med en central 
placering i Stockholm mitt emot det kungliga slottet. Riksdagen fick sitt 
eget palats som intog sin plats bredvid kungens.

Den konstitutionella staten stod för en institutionspolitik där utbild-
ningsväsendets nya vetenskapliga institutioner i form av universitet, hög-
skolor och tekniska institut på det kunskapsmässiga planet utmanade och 
ersatte kyrkans traditionella och religiösa världsbild. De specifika kultur-
institutionerna – museerna, biblioteken och teatrarna (och senare konsert-
husen) – utmanar traditionens föreställningsvärld på ett annat, trosmäs-
sigt, plan. Föreställningen om en kultur utanför den religiösa sfären börjar 
spridas i samhället och de nya kulturinstitutionerna ska ses som ett av se-
kulariseringsprocessens uttryck.

I figur 5.2 har grafen avseende landets näringsmässiga omställning kom-
pletterats med lodräta linjer som markerar årtalen för institutionsinvig-
ningarna.15

På detta sätt illustreras hur framväxten av det svenska industrisamhäl-
let ackompanjeras av en svit kulturellt manifesterande byggnadsverk. Det 
är först i vår egen tid, från decennierna närmast före millennieskiftet, som 
staten låtit uppföra kulturella institutionsbyggnader i en skala och i omfatt-
ning som motsvarar det slutande 1800-talets.

Att den nya industrialiserade nationalstaten ville bekräfta och manifestera 
sig på det kulturella planet genom dessa projekt tycks uppenbart. De nya in-
stitutionerna ska – i enlighet med uppsatsens inledningsord – ses som mar-
keringar av att den nya konstitutionella staten nu också tog över kungamak-
tens gamla roll som konstens och de höga kulturyttringarnas beskyddare.

15 Varje institutionsinvigning föregicks av en ca 10 år lång period av planering och byg-
gande. Dessförinnan brukar intressenterna bakom institutionens ämne ofta ha fått 
verka och utveckla en omfattande aktivitet (lobbyism) under flera decennier innan 
verksamheten ”kröns” med det nyuppförda offentliga byggnadsverket. Under detta 
skede är verksamhetens lokalfråga alltid hanterad via olika provisoriska eller tempo-
rära lösningar. Man kan för många kulturverksamheter eller projekt med fördel tala 
om semiinstitutionella stadier. De verksamheter som når den fullt utvecklade kultur-
institutionens status kan ses som ett urval av de befintliga pretendenterna.
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Men utöver dessa markeringar – har de nya institutionerna ytterligare 
något centralt budskap att förmedla, t.ex. om själva sättet att uppfatta idén 
om kultur? Så är säkert fallet, men för att kunna tolka det budskapet be-
hövs först en utredning kring begreppet institution. Vad är det som en kul
turinstitution institutionaliserar?

Begreppet institution
Institutioner har med normer att göra, dvs. uppsättningar av mer eller 
mindre väl sammanhängande föreställningar och värderingar som vid ett 
givet tillfälle tenderar att omfattas av den samhälleliga majoriteten. Rimli-
gen styrs människors föreställningar i hög grad av de yttre villkor som de 
lever under. När dessa skiftar ändras också normerna. Men påverkan sker 
även i den motsatta riktningen – när människors värderingar och normer 
ändras, då får det följder också på tillvarons yttre villkor. Människor som 

 16 
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Figur 5.2.  Som figur 5.1, men årtalen för invigningarna av de nya 
 kulturinstitutionerna markerade genom lodräta linjer. 1866: 
 Nationalmuseum, 1878: Kungliga biblioteket och Kungliga 
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Figur 5.2. Som figur 5.1, men årtalen för invigningarna av de nya kultur
institutionerna markerade genom lodräta linjer. 1866: Nationalmuseum, 
1878: Kungliga biblioteket och Kungliga musikaliska akademin, 1891: Riksar
kivet, 1898: Kungliga teatern (Operan), 1907: Nordiska museet, 1908: Kung
liga dramatiska teatern, 1916: Naturhistoriska riksmuseet.
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tänker annorlunda handlar annorlunda. Vad som kommer först och vad 
som följer går inte att säga. När processen väl är i gång så genererar den 
sig självt.

Utvecklingen i Västerlandet kan från – låt oss säga – det senare 1700-
talet och framåt betraktas som en sådan feed-back-process i relationen 
mellan värderingar och normer och ändrade livsvillkor. Processen brukar 
sammanfattas i termerna modernisering, sekularisering, urbanisering och 
industrialisering. Till dessa begrepp kan läggas de olika termer som har 
använts för att fånga karaktären i den senmoderna utvecklingen från 70-
talet och framåt: tjänstesamhälle, informationssamhälle, nätverkssamhäl-
le, kunskapssamhälle etc.

Grovt kan sägas att relationen mellan värderingar och normer är att 
de senare tenderar vara dels mera trögrörliga än de förra, dels hierarkiskt 
överordnade. Människors värderingar i ett samhälle skiljer sig helt enkelt 
åt i högre grad än deras normer. Olika värderingar utvecklas så att säga 
inom ramen för en mera grundläggande och överordnad normbildning. 
Att det finns en uppsättning normer som delas av flertalet är helt enkelt 
kännetecknet för ett sammanhängande samhälle – eller för en fungerande 
statsbildning.

Även normer ändras men det sker i en komplicerad och på många sätt 
motsägelsefull process. När det sker tydligare förändringar i den samhäl-
leliga normbildningen så brukar det kunna sättas i samband med att sam-
hället då också genomgår en transformering i andra hänseenden – de yttre 
villkoren ändras.

En institution är enligt en vanlig sociologisk definition en aktör inom ett 
samhällsområde (ett ”fält”) som har mandat eller auktoritet att bestämma 
reglerna för hur områdets andra aktörer får uppträda och agera. Institutio-
ner är att likna vid normer som stelnar och vid en given tidpunkt fixeras, 
t.ex. i lagar, i skolans läroplaner, i fråga om vilka samlevnadsformer som är 
allmänt accepterade etc.16

Själva ordet institution betyder i sin latinska grundbetydelse institutio, 
dvs. inrättning, anordning, undervisning eller utbildning. Det begreppet 
kan i sin tur härledas från instituo som betyder att uppföra, att inrätta 
eller att uppfostra, dvs. begreppet har att göra med strukturering av det 
mänskliga handlandet.17

Också begreppets samband med byggenskap eller byggnad går tillba-

16 Jfr t.ex. Douglas 1986, Biggart 1991 och Castells 1996:I s. 85f.
17 Jfr Nationalencyklopedin under sökordet institution.
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ka till latinets grundbetydelse. När vi i dagligt tal talar om en institution 
så är det ofta osäkert om vi menar den byggnad där institutionen, t.ex. 
en domstol, en skola eller ett museum, är inrymd eller om vi menar den 
verksamhet som domstolen, skolan eller museet driver. Strängt taget gör 
vi ingen medveten åtskillnad, av det enkla skälet att den offentliga institu-
tionsbyggnaden har som syfte just att markera den aktuella verksamhe-
tens institutionella karaktär. Det vill säga den offentliga, imposanta institu-
tionsbyggnaden fyller syftet att fysiskt och virtuellt i stadsrummet markera 
verksamhetens institutionella – normerande – karaktär. Byggnaden berät-
tar att verksamheten är ett uttryck för en fixerad normbildning som vi alla 
förväntas omfatta och anpassa oss efter.

Det nya byggs på traditionens grund  
– vi står på förfädernas skuldror
När denna uppfattning om institutionell verksamhet och institutionella 
byggnader överförs till kulturens område så blir den enklaste – och sanno-
likt bästa – slutsatsen att de normer dessa institutioner förmedlar, handlar 
om föreställningen om kultur. Institutionens närmare innehåll och speci-
fika verksamhet är här sannolikt underordnat. Det är samma grundnorm 
som förmedlas oavsett om det handlar om ett museum, en teater eller 
ett bibliotek. Det centrala är att institutionen driver en verksamhet – gör 
något, eller gör detta något på ett sätt – som stämmer överens med en spe-
cifik föreställning om begreppet kultur. Den offentliga institutionsbyggna-
den fyller funktionen att bekräfta och markera att denna kultursyn också 
motsvarar den offentliga idén eller normen om kultur i samhället. Denna 
föreställning om kultur – kultursynen – ska uppfattas som ett uttryck för 
samhällets självbild.

Låter det märkligt? Ja självklart, men mest för den som tror att kultur är 
ett s.k. allmänbegrepp med en gång för alla given och fast betydelse. Så är 
det inte, vilket blir tydligt vid en jämförelse mellan hur flertalet männis-
kor uppfattar kultur i dagens Europa och hur man tänkte kring det förra 
sekelskiftet.

Enligt en undersökning från 200818 ser således den övervägande majo-
riteten av EU-medborgarna i dag kultur som något som i princip är syno-
nymt med konst eller konstnärliga yttringar. Detta brukar kallas för det 

18 European Culture Values. Special Eurobarometer 278. Europeiska kommissionen 
2008.
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konstorienterade kulturbegreppet. Kultur är i denna mening ett förhål-
landevis snävt och avgränsat fenomen. Mot det konstorienterade kultur-
begreppet kontrasterar vad som brukar kallas det antropologiska kultur
begreppet. Det har sina främsta fästen inom den akademiska sfären. Här 
uppfattar man kultur som det samlande begreppet för hela det system av 
föreställningar, värderingar, traditioner etc. som kännetecknar ett samhäl-
le. Tvärtemot det konstorienterade kulturbegreppet är det antropologiska 
begreppet således vittfamnande.

Men man behöver inte gräva särskilt djupt i idéhistorien för att se att 
båda synsätten kan föras tillbaka på romantikens tankegods såsom detta 
tonade fram under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Det skulle leda långt 
utanför ramen för denna uppsats att reda ut romantikens olika strömning-
ar. Men ett försök kan ändå göras – med acceptans för oundvikliga förenk-
lingar – att sammanfatta några av romantikens idéer om kultur. Dessa är 
således antropologiska i den meningen att man särskilt i den tyska traditio-
nen efter bl.a. Johann Gottfried Herder (1744–1803) och Johann Wolfgang 
Goethe (1749–1832) tänkte sig ”folken” som en form av grundläggande kul-
turella gemenskaper, sammanhållna särskilt genom språket. Den enskilda 
nationen/folket var bärare av unika kulturella uttryck vilka i sin tur kon-
stituerade folket.

Romantikens idé om kultur var emellertid också konstartsorienterad på 
så sätt att man uppfattade vitterheten och särskilt konsten som de mest 
högtstående bland folkets alla kulturella uttryck – man talade om den and
liga odlingens yppersta frukter. Den tanken hänger nära samman med ro-
mantikens syn på det konstnärliga geniet, dvs. konstnären som en förmed-
lare av gudomlig inspiration och insikter, en sorts det moderna samhällets 
schaman.

I viss kontrast mot den tyska romantiken stod den franska som tydligare 
knöt an till upplysningstidens ideal. Här talar man snarare om civilisation än 
om kultur. Betoningen av utvecklingen och framsteget är i princip detsam-
ma som i den tyska romantiken, men om folket är den källa där kulturens 
växt hämtar sin kraft i den tyska romantikens värld, så är den franska civi-
lisationsidén mera aristokratisk och elitistisk. Det blir snarare den utveck-
ling och förfining som samhällets övre strata har uppnått som ger utgångs-
punkten för kulturens eller civilisationens fortsatta utveckling.19 För svenskt 
1800-tal hade emellertid den tyska traditionen tveklöst störst betydelse.

19 Jfr t.ex. Elias 1989.
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Kultur i romantikens tankevärld handlade om utveckling och föränd-
ring. Enligt Herder gick varje folk gick genom olika stadier i en s.k. fyloge-
netisk modell, av födelse, uppväxt, blomstring och mognad men så små-
ningom också tillbakagång, åldrande och till sist försvinnande. De senare 
stadierna låg emellertid långt bort och för det tyska folket stod blomst-
ringen för dörren.

Romantikens idé om kultur passade på detta sätt utomordentligt väl för 
de samhällen som – likt Västeuropa under 1800-talet – gick in i industri-
aliseringens radikala transformering. Den erbjöd en världsbild inom vars 
ram det var möjligt att skriva in och hitta riktning och mening med den 
fundamentala samhällsförändring som tog sin början i land efter land. Det 
var framför allt en idévärld som betonade kontinuiteten i förändringen, 
dvs. den framhävde och underströk att det nya som växte fram – det indu-
strialiserade samhället – hängde ihop med och utgick från den tradition 
och de sammanhang som var välkända för människor. Där människor i 
sina liv upplevde uppbrott i relation till traditionen så betonade roman-
tiken tvärt om kontinuiteten med det gamla. Det var en kultursyn som 
fungerade kompensatoriskt i relation till den reella samhällsutvecklingen.

Just betoningen av den nationella gemenskapen – nationen är inte bara 
en språklig gemenskap, utan även en politisk – tillsammans med marke-
ringen av traditionens styrka är sannolikt kärnan i romantikens kulturella 
kod såsom den anammades i Sverige. Det nya industrisamhället innebar 
i den romantiska tolkningen inget brott med det förflutna, utan tvärt om 
dess naturliga förlängning och utveckling. Konsten och de högre kulturytt-
ringarna växte ur traditionens mylla och kunde blomstra tack vare denna.

Mest emblematiskt sammanfattades den tyska romantikens idéer i pro-
grammet för Nationalmuseum, som skapades av den tyske arkitekten Au-
gust Stühler.20 Tanken var att museets bottenvåning skulle upptas av de 
nationella arkeologiska samlingarna som där fick representera det svenska 
folkets urgamla rötter. Vitterheten och lärdomen genom bibliotekssam-
lingarna skulle finnas på den första våningen och där representera den 
kulturella utvecklingen. Högst upp på det tredje planet skulle slutligen den 
nationella konstsamlingen – ”de yppersta frukterna” – ha sin plats.21

Nationalmuseet kom till sist av olika skäl att få ett annat innehåll, främst 
genom motstånd från Kungliga bibliotekets företrädare som framgångs-

20 Stühler var också arkitekten och upphovsmannen till institutionerna på Museums-
insel, Neues Museum och ombyggnaden av det anknytande Altes Museum, i Berlin.

21 Se uppsatser i Ahnlund (red.) 2002 av Bjurström, Sidén och Ernstell.
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rikt stred för en egen institutionsbyggnad. Den tidiga tyska romantiken 
var också på 1860-talet egentligen föråldrad och de romantiska idéerna 
hade från seklets mitt börjat ta en annan form under inflytande av de fram-
gångsrika nya naturvetenskaperna och den världsbild som de förmedlade.

Mot 1800-talets slut fick emellertid romantikens idéer förnyad vitalitet 
när det tidigare tankegodset smältes samman med impulserna från de nya 
naturvetenskaperna, särskilt Darwins teori om evolutionen. Kombinatio-
nen av romantik och naturvetenskap fick sitt uttryck i den s.k. nationalro
mantiken. I den fick romantikens grundidéer, under anglosaxiskt inflytande 
– Herbert Spencers filosofi och Arts & Craft-rörelsens estetik kan särskilt 
nämnas – en ny form. Föreställningen om språket som den folkliga gemen-
skapens sammanhållande kraft tonades ner och i stället såg man naturen, 
dvs. den kraft som hade format och präglat folket sedan urminnes tid, som 
det samlade kittet. Nationalromantikens sätt att framhäva naturens natio-
nella betydelse tog sig institutionella uttryck i t.ex. det stora friluftsmuseet 
Skansen som invigdes i Stockholm 1891, i ett riksdagsbeslut 1909 om de stora 
nationalparkerna i Lappland och i Naturhistoriska riksmuseet vars invigning 
1916 kom att avsluta periodens institutionsbyggande. Denna nationalroman-
tikens sista kulturinstitution blev också den mest monumentala satsningen.

Det är påfallande hur den romantiska/nationalromantiska idén om kul-
tur som dominerar i Sverige under det skede då industrialiseringen etable-
ras och slår igenom, närmast tycks vara skräddarsydd efter behovet av en 
kultursyn som kan underlätta den samhälleliga omställningen. Figuren 5.2 
kan läsas på så sätt att där kurvornas branta lutning illustrerar dramatiken 
i landets näringsmässiga omställning, så inskärper och understryker de 
nya kulturinstitutionerna tvärt om sambandet och kontinuiteten med det 
jordbrukssamhälle som Sverige var på väg att lämna bakom sig.

Kultursynen tycks därmed ha en funktion att mildra dramatiken i om-
ställningen. Jag uppfattar det som att den föreställning om kultur som är 
förhärskande har ett samhällsterapeutiskt drag – genom att beskriva sam-
hällsomställningen och få medborgarna att uppfatta den som mindre dra-
matisk än den verkligen var. Tvärt emot det romantiska budskapet att det 
nya byggde på traditionens grund så illustrerar grafen (figurerna 5.1 eller 
5.2) en samhällsomställning som i realiteten innebar ett radikalt brott med 
det förflutna. Det finns en god empirisk grund för att hävda att Sverige 
aldrig tidigare genomgått en så radikal omställning som under det senare 
1800-talet och det tidigaste 1900-talet – när den agrara ekonomin och livs-
formen ersattes av den industriella.
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För att hitta ett skede när samhällets förnyelse de facto skedde på tra-
ditionens grundval bör man i stället gå tillbaka till perioden dessförinnan, 
det sena 1700-talet och det tidigare 1800-talet. Under den perioden drog 
skiftesrörelsen över landet och medeltidens byaväsende med delvis samfällt 
ägande och brukande bröts i stort sett upp till förmån för ett individualise-
rat och privatiserat jordbruk. Byarna slogs sönder och gårdarna flyttas ut i 
singulära enheter. Ekonomhistorikerna är i stort sett ense om att skiftesrö-
relsen utgjorde en viktig förutsättning för det industriella genombrott som 
sedan följde. Skiftesperioden innebar en radikal förnyelse av det traditionella 
agrarsamhället, men den utgjorde ingalunda något brott med dess position 
som självskrivet dominerande näringsfång. Därmed motsvarar skiftesperi-
oden mycket bättre än det industriella genombrottet de faktiska förhållan-
dena såsom de framställdes i romantikens/nationalromantikens kultursyn.

Skiftesrörelsen startar 1700-talets mitt med tillkomsten om lagen om 
storskifte 1749. Enskiftet infördes 1803 och tillämpades i första hand i de 
godsdominerade delarna av Sydsveriges slättbygder. Det modifierade laga 
skiftet, som tillät varje brukare att ha flera skilda brukningsdelar, infördes 
1827 och blev den skiftesform som totalt sett kom att dominera.22 Skiftes-
rörelsens närmare kronologi är svårutredd för de äldre skiftesformerna, 
men för laga skiftet finns en i princip täckande lantmäteristatistik. Av den 
framgår att hälften av landets brukningsenhet bör ha genomgått skifte ca 
1850, dvs. strax före industrialiseringens take-off. Från 30-talet utgör de 
laga skiftena en marginell företeelse i lantmäteristatistiken. Man skiljer då 
inte längre mellan laga skiften och förrättningar föranledda av hemmans-
klyvning, ägobyten eller utbyten av servitut. 1866 års skiftesstadga ersattes 
1926 med en ny lag om jorddelning.23

Kultursynen och dess växlingar kan självfallet avläsas i en mängd olika 
samtida yttringar. Ett tacksamt material finns i partiernas valaffischer. 
Deras syfte har alltid varit att locka så många väljare som möjligt genom 
partiets budskap och retorik. Oavsett det enskilda partiets politik försök-
te de dock alla mer eller mindre medvetet knyta an till tidsandan och det 
bildspråk som präglade denna. Bakom fanns en naturlig strävan att uppfat-
tas som ett parti ”i tiden”. Nationalromantikens kultursyn och dess devis 
om tradition som grundval för det nya samhället illustreras i figur 5.3, som 
återger två av de nationellas (högerns) valaffischer från krigsutbrottets 1914 
respektive depressionens 1928.

22 Helmfrid 1961, även Sporrong 1972. 
23 Jfr NE under laga skifte.
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Figur 5.3. Nationalromantikens kultursyn kan illustreras utifrån periodens valaffischer. 
Nedan ses Högerns affisch från krigsåret 1914 respektive Nationellas affisch från 1928, just 
före det tidiga 1930talets tipping point. Valpropagandans grundläggande anslag är att ett 
aktuellt och samtida budskap vinner tilltro om det framförs med referens till historiska för
hållanden. I exemplen åberopas Engelbrekt och Gustav Vasa – historiska gestalter som fram
trädde när landets var hotat av främmande makter.24 Det är tacksamt att kunna illustrerar 
kultursynens skiftningar i relation till det politiska budskapet från ett och samma part. I upp
satsen har jag valt att använda Högerns/Moderaternas valaffischer. Lika goda illustrationer 
hade kunnat hämtas i de andra äldre partiernas affischer. Moderaternas affischer finns dock 
på ett förtjänstfullt sätt publicerade på partiets hemsida.

24 Jfr Berggren & Trägårdh 2006, s. 197 där tidens manér att söka legitimitet via histo-
riska föregångare som ”enrolleras” för den egna saken illustreras genom socialdemo-
kraternas affisch från 1934. På den ses Hjalmar Branting överst på en trappa. På de 
lägre stegen står hans föregångare Hans Järta, Engelbrekt och Torgny lagman. 
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Fem teser om kulturpolitik

Jag bygger tolkningen om kulturpolitikens symbolspråk utifrån fyra teser. 
Den första tesen är knappast originell. Den hävdar att den som innehar po-
litisk makt har ett behov av att beskydda konst och vissa kulturyttringar 
som ett sätt att stärka sin legitimitet.25

Den andra tesen är nära knuten till den föregående och hävdar att när en 
ny politisk kraft ska upprätta sitt eget ”kontrakt” med konsten och kultu-
ren, dvs. gå in i rollen av dess beskyddare, då lyfts gärna en ny eller annan 
kulturyttring fram som den tidigare regimen förbisett eller underlåtit att 
fästa sig vid. På så sätt signalerar en ny regim att dess relation till kon-
sten och kulturen är av ett äktare eller sannare slag än den föregåendes, 
eftersom den nya regimens beskydd är mera fullständigt, mera adekvat. 
Det leder för långt att här närmare analysera denna aspekt av skiftet från 
kungamaktens kulturinsatser till den konstitutionella statens. Den bästa 
illustrationen kan dock hämtas från scenkonsten där den nya borgerlighe-
tens konstitutionella stat tenderade att understödja det talade dramat som 
en form av motvikt till den starka ställning av hovkonst som operan tidi-
gare hade haft.26

Den tredje tes som jag tror behövs för att förstå de framväxande kul-
tursatsningarnas samhällsfunktion är att de ska uppfattas som en del av 
och ett uttryck för sekulariseringsprocessen. Detta märks tydligast ifråga 
om de nya kulturinstitutionerna som framträder som sekulära helgedo
mar i stadsrummet. I traditionssamhällets världsbild är kultur något som 
är inbäddat i den religiösa föreställningsvärlden. Sekulariseringen innebär 
framväxten av en föreställning om kultur som något som existerar utan-
för eller vid sidan av religionen. Romantiken var politiskt på många sätt 
en konservativ rörelse, men för sekulariseringen spelade den en avgöran-
de roll.

Den fjärde tesen gäller att det jag kallar kultursynen, dvs. de förställning-
ar om kultur och vad kultur är, som är förhärskande hos gemene man, änd-
ras från tid till annan. Dessa förändringar hänger ihop med viktiga skiften i 
människornas levnadsvillkor, men det kan lika väl vara så att förändringar 
i kultursynen ger upphov till de yttre förändringarna. Skiftena i synen på 

25 Arvidsson och Berntson 1980 har t.ex. analyserat Gustaf III:s teatrar utifrån det gus-
tavianska enväldets behov av legitimitetsskapande symboler.

26 Rosenqvist 1988 s. 186 och Richardson 1966.
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kultur korresponderar i tid med tillkomsten av nybyggda kulturinstitutio-
ner. Det ligger i linje med den tredje tesen att institutionsbyggnaderna ska 
ses som fysiska manifestationer över de förändringar i normbildning som 
måste förutsättas följa av skiftena. Sekulariseringsprocessen är i sig ett ut-
tryck för förändrade normer.

Den femte tesen slutligen, hävdar att kultursynen har en kompensatorisk 
eller samhällsterapeutisk karaktär. Med det menar jag kultursynen fyller 
funktionen att tona ned och skyla eller mildra dramatiken i samhällsför-
ändringen. Det sker genom en teknik eller en logik som innebär att det ti-
digare, just passerade skedets villkor, beskrivs som aktuella för det inneva-
rande – trots att det snarast är motsatta förhållanden som råder.

Romantiken/nationalromantikens kulturinstitutioner som beskrivits i 
det förra avsnittet, fyller således syftet att institutionalisera – slå fast som 
offentlig norm – en syn på kultur som reellt sett inte reflekterar det aktu-
ella skedet (industrialismens genombrott), utan förhållandena under ske-
det dessförinnan.

Detta kan utan tvekan uppfattas som en djärv hypotes, men den vin-
ner stöd om mönstret från nationalromantiken och industrialiseringens 
genombrottsskede kan identifieras även under det senare 1900-talet, lik-
som i vår samtid.

Det mogna industrisamhällets – folkhemmets – kulturpolitik
Den stora omflyttningen
Beskrivningen av industrialiseringens omvälvning av det sena 1800-talets 
Sverige har hittills fokuserat på den rent näringsmässiga aspekten, hur in-
dustrin ersatte jordbruket i människornas försörjning. Men den omställ-
ningen motsvarades av en annan som var minst lika ingripande i män-
niskors liv, och som troligen uppfattades som än mer omvälvande. Den 
handlade om uppbrottet från landsbygden och inflyttningen till städerna 
och tätorterna, det som kan kallas industrialismens sociogeografiska om-
ställning.

Detta skeende kan illustreras med figur 5.4. Här har graferna avseende 
den näringsmässiga omställningen från figur 1 kompletterat med en mot-
svarande redovisning av det sociogeografiska skiftet. Tillsammans illustre-
rar de bägge paren speglande kurvor den svenska samhällsomvandlingen 
från ett traditionsorienterat, ruralt agrarsamhälle till ett sekulärt, rationa-
listiskt och urbant industrisamhälle.
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Figur 5.4. Andelarna av den yrkesverksamma befolkningen sysselsatta 
i industri eller tjänstenäringar respektive inom jordbruk med binäring
ar, enligt figur 5.2. Befolkningsomflyttningen i Sverige mellan landsbygd/
glesbygd (grå heldragen linje) och stadsbygd/tätort (svart heldragen linje) 
1850–2008. Som tätort räknas sammanhållen bebyggelse med minst 200 
innevånare och där avståndet mellan husen inte får överstiga 200 m. Sve
rige är ett glesbefolkat land. I det svenska agrarsamhället var större byar 
med fler än ca 50 innevånare ovanliga, utom längst i söder. Detta avspeg
las i ett med europeiska mått generöst tätortsbegrepp. I mer tätbefolkade 
länder är gränsen för vad som räknas som en tätort ofta betydligt högre.

Källa: Statiska Centralbyrån (SCB).

År 1860 levde drygt 85 procent av befolkningen på landsbygden, innan den 
stora omflyttningen kom i gång på allvar. Drygt 100 år senare, år 1970, 
var proportionen i princip den omvända. Nära 85 procent av befolkningen 
finns i städer och tätorter medan bara 15 procent finns kvar på landsbyg-
den. Om man dessutom betänker att befolkningen under denna period 
ökade från omkring tre miljoner innevånare till omkring åtta miljoner så 
blir det än tydligare hur i grunden Sverige förändrades under denna period.

Omvandlingen tog ungefär tre generationer i anspråk och denna tidsut-
dräkt är sannolikt skälet till att den inte uppfattades som än mer omstör-
tande än vad den faktiskt gjorde. En stor del av tredje världens länder ge-
nomgår nu den motsvarande omställningen, men i ett betydligt snabbare 
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tempo. Det har uppskattats att den tidpunkt som för Sveriges del inföll 
under tidigt 30-tal, dvs. när tätortslivet blev majoritetens villkor, globalt 
sett inföll år 2007. Sedan fem år återfinns huvuddelen av jordens befolk-
ning i städerna.27

Men den stora omställningen gällde inte bara de yttre och skilda eko-
nomiska villkoren i den traditionella jordbruksnäringen jämfört med in-
dustriarbetet och tjänstenäringarna. Den handlade också om skillnaderna 
i sociala relationer, i lokalsamhällets organisation, liksom i de skillnader i 
värderingar och mentalitet som uppenbart finns knutna till de rurala res-
pektive urbana världarna.

Graferna anger att 70-talet innebär ett trendbrott, inte bara i den nä-
ringsmässiga omställningen, utan även med avseende på omflyttningen. 
Också efter 70-talet fortsätter visserligen andelen tätortsboende i någon 
mån att växa, men ökningstakten har sedan dess varit väsentligt lägre. Den 
stora omflyttningen under perioden 1860 till 1970 ska betraktas som ett 
skeende som drivits av industrialiseringsprocessen och som också väsent-
ligen avslutas med denna. Därefter tar ett nytt skede vid.

Landsbygdens relativa avfolkning och tätorternas befolkningstillväxt 
är varandras speglingar. Speglingstekniken fäster uppmärksamheten på 
tidpunkten för majoritetsskiftet mellan den tidigare dominerande lands-
bygdsbefolkningen och den växande tätortsbefolkningen. I början av 30-
talet utgör inte längre landsbygdens levnadsvillkor majoritetens. Vi har 
här således en ny tipping point. Men även om befolkningsmajoritetens från 
och med den tidpunkten lever i ett urbant sammanhang så handlar det om 
en majoritet som alldeles nyss brutit upp från det rurala sammanhanget.

Den sociogeografiska omställningen är intressant att jämföra med den 
näringsmässiga. Relationen mellan de bägge paren av kurvor i figur 5.4 re-
flekterar hur en växande befolkningsandel inte får plats i den agrara eko-
nomin. Den gruppen finner i stället sin utkomst inom den industri som 
nu börjar växa fram. En betydande grupp åter valde emigrationen. Mellan 
1850 och 1930 utvandrade 1,5 miljoner människor från Sverige, varav 1,2 
miljoner till Nordamerika.28

Det är emellertid påfallande att inflyttningen till tätorterna sker med 
en avsevärd fördröjning relativt industrialiseringen. Svensk industri var 
länge i inte obetydlig grad landsbygdsbaserad, vilket hänger samman med 
tyngdpunkten på förädlingen av skog, malm och kraft. Brytpunkten för 

27 Sassen 2006.
28 SCB 1999 s. 22.
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när boendet på landsbygden upphör vara majoritetens villkor infaller först 
ungefär 25 år efter än den motsvarande brytpunkten i den näringsmässiga 
omställningen. Industrin blir en mera genuint urban företeelse först när 
verkstadsindustrin börjar dominera något årtionde in på 1900-talet.

Den samhällsomvandling som för Sveriges del ägde rum under århund-
radet ca 1860/1870 – 1970 utgör bakgrunden till den diskussion som länge 
förts inom sociologin om det fenomen som vi skulle kunna ”modernite-
tens grundläggande spänning”. Det handlar om den ambivalens med vil-
ken människorna gick igenom omställningen. Den brukar beskrivas som 
motsättningen mellan å den ena sidan människors bejakande och känsla av 
befrielse inför det nya samhälle som växte fram. Å den andra finns också 
en saknad efter den livsform som man lämnade och en upplevelse av för-
lust över det sammanhang som man tidigare varit en del av.

Sociologen Max Weber (1864–1920) använde termen Entzauberung, dvs. 
upphävd förtrollning, för att beskriva detta fenomen. Han menade att den 
västeuropeiska kulturens och livsstilens frigörelse från att vara underkas-
tad kristen tro, dogmatik och tradition innebar både en vinst och en för-
lust. När förtrollningen hävdes upptäckte människor att det var något som 
de saknade och upplevde sig ha mistat – trots frigörelsens vinster. Han dis-
kuterade också det han kallade Wiederzauberung, ”återförtrollning”, dvs. 
olika uttryck för strävanden i de moderna samhällena att socialt och psy-
kologiskt återknyta till det förlorade.29

Emile Durkheim diskuterade ett besläktat fenomen som han kallade 
anomie.30 Marx använde Hegels term alienering eller fjärmande för en lik-
nande analys. Marx såg alienationen som en specifik historisk företeelse 
som skapades av den kapitalistiska produktionsordningen med arbetsdel-
ning, klassordning och industriell produktionsteknik. Människan sträva-
de i hans tankevärld efter att förverkliga sig genom sitt arbete vilket inte 
var möjligt i den industriella produktionen – där av känslan av hemlöshet 
eller vantrivsel.31

En fjärde uttolkare av dilemmat och den som kanske bäst fångat dess 
karaktär är Ferdinand Tönnies, som myntat begreppsparet Gemeinschaft 
och Gesellschaft.32 Det är språkligt otympligt men vi kan säga att Gemein-
29 Weber 1983–87.
30 Durkheim 1897 (1968), s.197ff.
31 Jfr Taylor 1979.
32 Gemeinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Communismus und Socialismus als 

empirischer Culturformen Weber hänvisar till Tönnies i sin introduktion av begrep-
pet Wiederzauberung.
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schaft representerar ett lokalt, för den enskilde greppbart (konkret) sam-
hälle som präglas av täta sociala relationer, social kontroll och trygghet. 
Gesellschaft betecknar det ”stora” samhället byggt på professionella rela-
tioner, personlig frihet, svag social kontroll och utvecklad byråkrati, som 
ett uttryck för den sociala kontrollens abstraktionsgrad. Gemeinschaft är 
”varmt och trångt”. Det är traditionsorienterat. Gesellschaft är ”kallt och 
rymligt” – ”modernt”. Tönnies drev tesen att 1800-talets totalitära ideolo-
gier, särskilt kommunismen, i grund och botten handlade om olika försök 
att upphäva eller övervinna motsättningen mellan Geimeinschaft och Ge-
sellschaft. Det utopiska klasslösa samhället är således i princip det sam-
hälle där motsättningen skulle vara upphävd. Modernitetens spänning var 
dock givetvis inte en fråga enbart för de totalitära staterna, men deras re-
cept för att hantera den skiljde sig från demokratiernas.

Alla samhällen bär drag av både Gemeinschaft och Gesellschaft, men 
1800-talets industrialisering och sociogeografiska omvälvning innebar att 
den art av spänning som begreppsparet försökte fånga fick en särskild ak-
tualitet. Det har hävdats att iakttagelsen av denna modernitetens grund-
läggande spänning är grundläggande för sociologin som vetenskap.33 Det 
är mycket som talar för att spänningsförhållandet också utgör en frukt-
bar grund för en läsning av periodens förhållanden inom kulturområdet.

Det demokratiska genombrottet
Under 1900-talets bägge första decennier genomfördes i Sverige, under 
hård politisk strid, ett antal parlamentariska demokratireformer som till 
sist innebar att allmän och lika rösträtt infördes 1921. Med demokratins ge-
nombrott ändas den konstitutionella statens period och ett nytt skede tar 
vid. Ungefär från denna tid kan Sverige också räknas som en teknologiskt 
mogen industrination efter det föregående uppbyggnadsskedet. En allmän 
välståndsutveckling tar sin början.

Det demokratiska genombrottet i Sverige är nära knutet till folkrörel-
serna som växte fram under 1800-talet. Det handlade om frikyrkorörelsen 
som utgick från den nya tidens folkliga krav på trosmässig frihet från stats-
kyrkans ortodoxa Lutheranism. Nykterhetsrörelsen utgick från kravet på 

33 Asplund, G. 1991 En essä om Gemeinschaft och Gesellschaft. I svensk politisk de-
batt använde Hans Zetterberg på 80-talet termerna den lilla och den stora världen, 
dvs. ytterligare ett begreppspar som har uppenbara likheter med Tönnies termer (jfr 
Berggren & Trägårdh s. 352).
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ett medborgerligt socialt ansvarstagande i reaktion mot det utbredda supe-
riet. Arbetarrörelsen handlade om politisk makt för den arbetarklass som 
snabbt växte fram men som saknade politiskt inflytande i den konstitutio-
nella statens institutioner.

I takt med att industriarbetarkåren växte och fler fick rösträtt fick det 
socialdemokratiska partiet en allt starkare ställning. Det medverkade i li-
berala regeringar vid slutet av 10-talet och kunde bilda egna men kortvariga 
ministärer under 20-talet. År 1932 kunde partiet etablera ett regeringsin-
nehav som blev permanent ända från till 1976, tidvis dock med stöd av ko-
alitioner. Statlig politik under denna period, 44 år, i Sverige är därför i hög 
grad detsamma som socialdemokratisk politik.

Vilka var då orsakerna till den politiska dominans som Socialdemokra-
terna lyckades uppnå i Sverige? Bland många förklaringar som en stark 
väljarbas, en framgångsrik fördelningspolitik, skickligt ledarskap etc., fin-
nas det skäl att från det kulturella perspektivet särskilt peka på att Soci-
aldemokraterna länge lyckades formulera en politik som var ägnad att i 
varje fall mildra modernitetens grundläggande spänning. Klassisk social-
demokratisk politik under industrialiseringsprocessen byggde på att det 
nya samhälle som växte fram i allt väsentligt bejakades. Politiken var in-
riktad på forma det nya i vad som uppfattades som folkflertalets intresse. 
Men vid sidan av denna överordnade strategi utvecklade politiken också 
många drag som var ägnade att hålla sambandet med traditionssamhäl-
let. Jag menar att politiken byggde på en form av medling mellan det gamla 
och det nya.

Främst kom detta till uttryck i det som brukar kallas ideologin om folk
hemmet. Termen lanserade av Per Albin Hansson i ett tal i riksdagen 1928. 
Socialdemokratins mål beskrevs där som att skapa ett samhälle som i rent 
konkreta termer skulle erbjuda ett tryggt hem för alla medborgare. För den 
befolkning som just var i färd att bryta upp ur sin traditionella livsföring 
utlovade politiken det som många sökte, en ny sociogeografisk hemvist, där 
man inom det nya urbana sammanhanget skulle känna igen det man hade 
lämnat. Det var ett budskap som kunde fungera som en bärande politisk 
metafor under 40 år.

Folkhemspolitiken kom i praktiken i hög grad att utformas som en klas-
sisk men långt driven fördelningspolitik, men den lade också konsekvent 
vikt vid att på olika sätt – så gott det lät sig göras – mildra motsättningen 
mellan stad och landsbygd, mellan det gamla och det nya. Den stora om-
flyttningen nådde sitt slut kring 1970. Man kan argumentera för att social-
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demokratin vid denna tidpunkt då började tappa bort de moment av med-
ling som burit upp de hittillsvarande framgångarna. Alternativt kan sägas 
att den politik som utformats utifrån den stora omställningens behov tap-
pade sin relevans och attraktion. Socialdemokratins långa regeringsinne-
hav gick mot sitt slut.

Gammalt och nytt ska hållas isär
Det kan tyckas som att romantikens/nationalromantikens kulturella kod 
om sambandet mellan traditionen och det nya, skulle passa som hand i 
handske för folkhemsideologin såsom dess konturer här har beskrivits. 
Mycket riktigt användes termen folkhem i själva verket också först av kon-
servativa politiker, innan Per Albin Hansson tog över den och fyllde den 
med ett eget innehåll. 34

Men i ett förhållande som i förstone kan verka paradoxalt kom social-
demokratins kulturpolitik från 30-talet och framåt – folkhemmets kultur-
politik – att präglas av en kodning som på många sätt framstår som natio-
nalromantikens motsats.

10- och 20-talen kan i Sverige betraktas som en övergångsperiod då na-
tionalromantiken allmänt sett klingar ut. Därefter sker det s.k. modernis-
tiska genombrottet 1930 med den konst- och industriutställning som då 
hölls i Stockholm som en viktig manifestation. Det är många gånger om-
vittnat i forskningen och i litteraturen hur snabbt kulturklimatet skiftade: 
”År 1930 visste plötsligt alla och var överens om hur det nya Sverige skulle 
se ut. Plötsligt visste man hur teknik och vetenskap skulle tillämpas och 
för vad. Funktionalismen var det enda raka och poeterna hälsade framti-
den med rena och klara dikter i samhällsnyttans tjänst.”35

I kulturella termer kan skiftet bäst sammanfattas med att nationalro-
mantikens devis att framtiden byggs på traditionens axlar, i ett slag för-
kastas och ersätts med den närmast motsatta tanken att gammalt och nytt 
ska hållas isär. Detta är också den grundläggande metaforen bakom funk-
tionalismen där det brutna sambandet med klassicismens (och romanti-
kens) byggande är manifest. Traditionen uppfattas nu visserligen ha sitt 
värde som kulturarv och historiskt dokument, men den har inget att göra 
med hur framtiden byggs. Arkitekturens funktionalism får sina motsva-

34 Ursprunglig upphovsman torde ha varit högermannen Rudolf Kjellén. Se t.ex. Lars-
son 1994 (särskilt s. 103ff) om folkhemsmetaforens framväxt.

35 Formuleringen hämtad ur Kylhammar 1990.
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righeter inom i princip alla konstområden – ett nytt formspråk och nya 
uttrycksmedel som åtminstone på ytan syns bryta med traditionen, domi-
nerar i konst- och kulturlivet. T.o.m. i vården av den äldre bebyggelsen slår 
det nya tankesättet igenom. Det föregående skedets s.k. stilrestaureringar 
kom under 20-talet att ersättas av en restaureringsdoktrin där skillnaden 
mellan en byggnads äldre delar och de senare tillskotten tvärt om borde 
markeras.36

Hur hänger då det modernistiska genombrottet ihop med den stora om-
flyttningen? Kanske finns svaret i grafen figur 5.4. Modernismens genom-
brott med dess nya kulturella kod sammanfaller i tiden med skiftet, tipping 
point, i majoritetsförhållandet mellan landsorts- och tätortsbefolkningen.

Nationalromantikens kultursyn passade ett samhälle som fortfarande 
numerärt dominerades av den landsbygdsbefolkning som är på väg ut ur 
sitt traditionsorienterade sammanhang. I detta sammanhang passar det att 
betona det nyas samhörighet med traditionen. Modernismens kultursyn 
däremot passar ett samhälle som numerärt i stället kommit att domineras 
av den nyss urbaniserade befolkningen. Nu är majoriteten i stället på väg 
in i det nya sammanhanget. Det svarar mot ett annat kynne och mot be-
hovet av att i andra termer än nationalromantikens kunna bejaka den nya 
urbaniteten. Folkhemsideologin byggde inte på att skapa illusionen av att 
samhället i grunden förblev detsamma som det en gång varit. Den byggde 
på idén att bejaka det nya men ta med sig det gamla samhällets trygghet in 
i det nya sammanhanget. Politikens framgång byggde på att den lyckades 
hålla balansen mellan dessa strävanden.

Modernistiska museer – teater för traditionen
Som visats upphörde nationalromantikens statliga institutionsgrundande 
med invigningen av Naturhistoriska riksmuseet 1916. I min tolkning är det 
därefter omöjligt att grunda nationalromantiska kulturinstitutioner på den 
nationella nivån, eftersom de har en kulturell kodning som inte längre är 
giltig. Däremot byggs museer, konserthus, teatrar och bibliotek under 10- 
och 20-talen runt om i landet i de svenska provinsstäderna. Det är som om 
dessa nu markerar sin anslutning till den modernitet som institutionerna i 
huvudstaden hade proklamerat.

Mycket riktigt dröjer det också fram till det tidiga 30-talets tipping point 

36 Åman 2008.
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innan staten åter tar upp institutionsbyggandet. Då invigs i snabb takt tre 
nya museer i Stockholm; Tekniska museet som är en statligt stödd stiftelse 
1936, Statens Sjöhistoriska museum 1938 och Statens Historiska museum. 
Dess byggnad stod färdig 1939, men invigningen sköts upp p.g.a. krigsut-
brottet till 1942.

Figur 5.5. Som figur 5.4, men årtalen för invigningarna av periodens 
statliga museer markerade. 1936: Tekniska museet, 1938: Sjöhistoriska 
museet, 1942 (1939): Statens historiska museum.

Museernas samband med modernismens genombrott kan illustreras så-
som i figur 5.5. Men det handlar inte bara om ett tidsmässigt samband, 
utan 30-talets museer är alla uppbyggda efter en ny dramatik som utgår 
från just åtskillnaden mellan det gamla och det nya. Sjöhistoriska museet 
har ett innehåll som kretsar kring kampen mellan den gamla segelsjöfarten 
och de nya moderna ångfartygen – som de gamla romantiska segelskeppen 
är dömda att förlora. Genom Tekniska museet kontrasterades en gammal 
lågteknologisk gruv- och järnhantering mot modern industri. I det histo-
riska museet slutligen sträckte sig historien bara fram till 1500-talets bör-
jan, liksom för att understryka historiens avstånd från samtiden. 37

37 Om Sjöhistoriska museet och dess relation till Tekniska museet, se Bedoire 1988. 
Om Historiska museets arkitektur se Åman 2008. Om museets samstämmighet med 
folkhemsideologin, se Bergström & Edman 2005, särsk. s. 109ff.
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Detta är en dramaturgi som i grunden skilde sig från de romantiska 
och nationalromantiska museerna. 1930-talets nya kulturinstitutioner syf-
tar till att institutionalisera 30-talsmodernismens kultursyn och ge denna 
en normerande position.

Men 30-talsmodernismens budskap om skillnaden mellan gammalt och 
nytt beskriver i grund och botten inte de samhälleliga och kulturella för-
hållanden som uppstod vid 30-talets ingång. 30-talet innebär varken nä-
ringsmässigt eller sociogeografiskt genomslaget för någon ny trend. Tvärt-
om handlar det om en fortsatt, kontinuerlig utveckling av de trender som 
härrör från det föregående skedet, dvs. av de villkor som gjorde sig gällande 
när industrialismen bröt igenom och den stora omflyttningen tog sin bör-
jan kring 1860/70. Det var då det stora uppbrottet från traditionssamhäl-
let skedde, inte 1930. 30-talsmodernismens nya kultursyn uppvisar alltså 
samma egenhet som vi kunde iaktta i fråga om romantikens/nationalro-
mantikens traditionssamband – den refererar i grunden inte till det aktu-
ella skeendet, utan i stället till det som redan passerats.

Det är först när det mest kritiska skedet i den stora omställningens pas-
serats, dvs. uppbrottsfasen, som den offentliga och samhälleliga kultur-
synen kan ta steget ut och återspegla den utveckling som redan har ägt 
rum. Den samhällsterapeutiska funktionen i den kultursyn som institu-
tionaliserades under 1930-talet består således i att medborgarna nu upp-
manas att acceptera den samhällsomvandling redan pågått under ett halvt 
sekel. Traditionssamhällets kultursyn byts mot den urbana sekularisering-
ens kultursyn. Detta kan ske när de nya livsvillkoren blivit majoritetens  
villkor.

Socialdemokraternas kulturpolitiske förgrundsgestalt under 30- och 40-
talen var ecklesiastikministern Arthur Engberg. Han är inte ihågkommen 
mest för museerna, utan för Riksteatern, dvs. en kraftfullt organiserad tur-
néteater som byggdes upp från 1933 uteslutande för verksamhet i landsor-
ten. Riksteatern har alltsedan sin tillkomst betraktats som emblematisk 
för de tidiga socialdemokratiska kulturinsatserna. Det beror i min tolk-
ning på att teatern fyllde en viktig symbolfunktion i folkhemsvisionens 
strävan efter medling mellan urbanitet och ruralitet eller mellan Gemein-
schaft och Gesellschaft. Teater är en i grunden urban kulturform men med  
Riksteatern markerade Engberg att det var socialdemokratins kulturella 
ambition att via turnéteatern knyta ihop det Sverige som den stora omflytt-
ningen tenderade att dra isär. De nya museerna visade att skillnaden mel-
lan gammalt och nytt var samhällets grundfråga. Riksteatern markerade 
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symboliskt att politiken syftade till att medla och överbrygga avståndet.38
Den ämnesmässiga breddning av kultursatsningarna som vi förväntar 

oss av en ny politisk kraft kom för socialdemokratins del i hög grad att 
handla om att man förde in det folkbildande perspektivet i det kulturella 
sammanhanget. Partiet hade sin bas i 1800-talets folkrörelser och när väl 
den politiska makten erövrats så kom politiken att omfatta olika insatser 
för att främja folkbildningen. Det handlade om insatser för s.k. folkbibli-
otek och om stöd till den frivilliga studieverksamhet som folkrörelserna 
drev vid sidan av det offentliga utbildningsväsendet.

Kopplingen mellan kultur och folkbildning var dock ingalunda enbart en 
socialdemokratisk hjärtefråga. Redan 1911 hade statsbudgeten en särskild 
utgiftspost ”Kultur och folkbildningsåtgärder i övrigt” som markerade hur 
starkt sambandet mellan dessa områden uppfattades vara. Riksteatern or-
ganiserades för övrigt formellt som en av staten bekostad föreningsverk-
samhet och tänktes som en sorts folkbildande teater.

Slutligen gjorde Engberg det som förväntas av en framgångsrik kultur-
politiker, han förnyade ”kontraktet” med konstnärerna. Det skedde genom 
att ett system etablerades 1936 enligt vilket en procent av de offentliga 
byggkostnaderna anslogs till konstnärlig utsmyckning. Förebilden fanns 
i Tyskland där nationalsocialisterna infört ett motsvarande system 1933. 
Genom denna reform knöts alltså i första hand bildkonstnärernas verk-
samhet till det rent fysiska uppbyggandet av det nya folkhemmet.39

Socialdemokratin formerade således under 30-talet en kulturpolitik som 
innehöll de fyra symboliskt viktiga delarna:

– Institutionalisering av en ny kultursyn – museerna
– Överbryggning av relationen urbanitet/landsbygd – Riksteatern
– Ämnesmässig breddning – folkbildningen
– Kontrakt med konstnärerna – enprocentmålet för konstnärlig utsmyck-

ning.

38 Riksteaterns framväxt under detta skede har utförligt skildrats av Ullberg 1991.
39 Gabrielsson 2000.
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Figur 5.6. Kultursynens skifte mellan 
30 och 70talen kan illustreras via 
två av Högerns/Högerpartiets valaf
fischer från 1938 och 1968, dvs. från 
periodens början respektive dess slut. 
1938 års affisch har ett bildspråk som 
vi numera snarast associerar med so
cialrealistisk konst, men som knap
past uppfattades på det sättet i sin 
samtid. Borta är nu alla de histo
riska referenserna (jfr fig. 6.4). Den 
framtid som ungdomarna vänder sig 
mot har inget med traditionen att 
skaffa. De – eller deras själsliga tvil
lingar – uppträdde f.ö. också på so
cialdemokraternas affisch från 1936 
(jfr Berggren & Trägårdh s. 223). På 
1968 års affisch har framtiden fun
nit sin form. Den visade sig vara den 
urbaniserade tjänstemannens. De 
hurtiga ungdomar som 1938 lämnar 
landsbygden på cykel har 1968 blivit 
stadgade familjebildare med hyres
kontrakt i miljonprogrammet. Men 
1968 års tjänsteman är inte längre på 
väg någonstans. För honom gäller att 
finna sig till rätta i den nya tillvaron.
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Tjänstesamhällets kulturpolitik – genombrottet 1960–80
Figur 5.7 är ett sätt att illustrera den nya vändning som den svenska sam-
hällsutvecklingen tog från ca 1970. Här finns samma grafer som i figurer-
na 5.4 och 5.5 men nu kompletterade med ytterligare ett par av speglande 
kurvor. Den ena kurvan redovisar andelen sysselsatta inom tjänstesektorn 
separat i den svenska ekonomin. Den andra redovisar den andel som arbe-
tar inom de bägge numera backande näringarna, dvs. inom jordbruk och 
inom industri sammantaget.

Figur 5.7. Som figur 5.4, men redovisningen kompletterad med ytterligare 
grafer som redovisar andel av arbetskraften som under perioden är syssel
satt i å den ena siden enbart tjänstenäringar/tjänstesektorn (svart, prickad 
linje), å den andra industri och jordbruk sammantaget (grå prickad linje).

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB).

På detta sätt kan en ny tipping point i samhällsutvecklingen identifieras. 
Tjänstesektorn började växa under 40-talet, medan industrins dominans 
fortfarande uppfattades som självklar. Strax före 1970 lämnar Sverige in-
dustrisamhället för det tjänsteproducerande samhället, mätt utifrån be-
folkningsmajoritetens sysselsättning. Som jag ska visa formuleras en ny 
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kultursyn, just i denna brytning. Den ska snart uttryckas i den särskilda 
sektoriella kulturpolitiken.

Bakgrunden till det näringsmässiga skiftet är industrisysselsättningens 
kraftiga tillbakagång under 60-talet. Det speglar den industriekonomiska 
kris hela västvärlden då genomgick. Övergången till tjänstesamhället skil-
jer sig därmed från den tidigare övergången till industrisamhället. Den se-
nare samhällsformen växte fram successivt i en kontinuerlig sekvens med 
start 1860/1870 för att bli majoritetens livsform kring 1910. Tjänstesektorns 
kommande dominans byggs upp under en väsentligt kortare tid. Men när 
majoritetsskiftet inträffar strax före 1970, är detta mera en följd av indu-
strisysselsättningens dramatiska tillbakagång under 60-talet än av tjäns-
tesektorns egen expansion.

Tjänstesektorns tillväxt skedde först inom den offentliga sektorn som 
fick expandera bl.a. mot bakgrund av behovet av att kompensera för den 
sviktande industrisysselsättningen. Den offentliga expansionen avbröts 
kring 1980 och sedan den ekonomiska krisen väl övervunnits under 80-
talet senare del har det varit den privata tjänstesektorn som stått för till-
växten.

Men också urbaniseringsprocessen ändrar riktning i och med brottet i 
industriutvecklingen. Detta kan studeras i figur 5.8.

I figuren redovisas med samma grafer som i den föregående de befolk-
ningsandelar som är sysselsatta i å ena sidan tjänstesektorn samt å den 
andra industrin och de areella näringarna sammantaget. Redovisning är 
kompletterad med grafer över dels industrisysselsättningen separat, dels 
med (speglande) grafer över de befolkningsandelar som bor i orter med 
minst 10 000 innevånare respektive i mindre orter eller i glesbygd.

Här framgår hur nära framväxten av de större orterna, städerna, föl-
jer industrialiseringen. När industrisysselsättningen faller brant under 
60-talet så får detta till följd att också städernas tillväxt stannar upp. Det 
sker med ett decenniums fördröjning, men från 70-talet och ända fram 
till millenniumskiftet visar graferna att urbaniseringsprocessen i princip 
står still. De större orternas befolkningsandel t.o.m. minskar något mellan 
1970 och 1990. År 1970 bor ca 57 procent av befolkningen i städerna (orter 
större än 10 000 innevånare) och 30 år senare är den siffran oförändrad. 
Samma bild erhålls om man studerar de större städerna med fler än 50 000 
innevånare eller de allra största, med fler än 100 000 innevånare.40 Det kan 

40 Befolkningsandelen i orter med mellan 50 000 och 100 000 innevånare var 14 pro-
cent år 1970. År 2000 var den 13. Befolkningsandelen i orterna med fler än 100 000 
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uttryckas som att tjänstesamhället från 70-talet utvecklas inom industri-
samhällets urbana ram.

Den karakteristiska blandning av större och mindre orter – den ortshie-
rarki – som kännetecknar Sverige, har väsentligen fått sin utformning 
genom industrialiseringsprocessen. Dagens medelstora och stora städer 
har nästan alla fått sin plats i hierarkin som en följd av hur de växte under 
mellan 1860 och 1970. Det är genom och inom ramen för industrialise-
ringen som det svenska samhället urbaniseras i den moderna meningen. 
När industrialiseringen avbryts så avbryts också urbaniseringsförloppet.

Den utsagan gäller dock inte utan reservationer. Under perioden 1970–

innevånare var 21 procent år 1970. År 2000 uppgick den till 24, bl.a. beroende på att 
Uppsala och sedan Västerås under perioden tagit plats bland orterna av denna stor-
leksklass.

Figur 5.8. Urbaniseringsprocessens avbrott 1970. Förändringarna i ande
larna sysselsatta inom tjänstesektorn respektive inom industri och jordbruk 
sammantaget enligt fig. 5.7. Förändringarna ifråga om befolkningsandelarna 
boende i tätorter (städer) med minst 10 000 innevånare (svart heldragenlin
je) respektive i mindre orter eller i glesbygd/landsbygd (grå heldragen linje). 
Andelen sysselsatta inom industrin separat (svart streckad linje).
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2000 sker inte obetydliga omflyttningar inom den redovisade strukturen. 
Många mindre orter, särskilt i Norrlands inland tappar befolkning. Ett inte 
obetydligt antal orter försvinner helt enkelt som tätorter. I stället växer de 
nya förorterna fram i anslutning till storstäderna. Flera förortskommuner 
kring Stockholm, Göteborg och Malmö tar plats bland landets större tätor-
ter. På samma sätt minskar glesbygdsboendet i landets mera perifera delar 
men å andra sidan ökar det tätortsnära landsbygdsboendet. Befolknings-
andelen utanför tätorterna är därför bara obetydligt lägre år 2000 jäm-
fört med 1970. Slutligen omfördelas också befolkningen mellan de större  
städerna. De utpräglade och specialiserade industriorterna tappar befolk-
ning till städerna med ett mer differentierat näringsliv, dvs. främst till uni-
versitets- och högskoleorterna som också har en mer utvecklad tjänste-
sektor.

Men även om dessa förändringar har upplevts som väl så omvälvande 
av dem som berördes, främst i glesbygden och i de nya förorterna, är de 
emellertid sammantaget de facto tämligen odramatiska i jämförelse med 
den urbana omvandlingen under den föregående industriepoken. Den be-
folkningsandel av den infödda befolkningen som berörts av urbaniserings-
förändringarna under perioden 1970–2000 har varit väsentligt mindre än 
under den närmast föregående 30-årsperioden. En större dramatik gäller i 
stället den utrikes invandringen som periodvis varit omfattande. Invand-
rarnas bosättningsmönster har dock inte ändrat periodens grundläggande 
urbaniseringstrender, snarare förstärkt dem.

Sammantaget genomgick det svenska samhället på detta sätt tre funda-
mentala skiften under åren kring 1970:

– brottet i industrisysselsättningens expansion och den följande tillbaka-
gången,

– genombrottet för tjänsteyrkena som majoritetens försörjningsvillkor, 
samt

– avbrottet i urbaniseringsprocessen

Genom dessa skiften fick den svenska samhällsutvecklingen än en gång en 
ny riktning. Men när skiftena väl ägt rum visar diagrammet att de trender 
som då etablerats, under 60-och 70-talen, kom att karakterisera utveck-
lingen under huvuddelen av 80- och 90-talen. För dessa decennier gäller 
således:
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– fortsatt trendmässig tillbakagång i industrisysselsättningen,
– fortsatt trendmässig tillväxt av tjänsteyrkena, samt
– fortsatt stagnation i städernas tillväxt

Men figuren visar att de större tätorternas, städernas, befolkningsandel 
under 90-talet åter börjar växa. Det sker först långsamt, men efter hand 
och särskilt efter millennieskiftet ökar takten. Därmed sker ett nytt trend-
brott och utvecklingen går in i en ny fas. Den ska jag behandla närmare 
längre fram, men av trenderna att döma bör tre skilda faser urskiljas i ut-
vecklingen från 60-talet och framåt:

– 60- och 70-talen, genombrottsperioden för de nya trenderna,
– 80- och 90-talen, fortsatt utveckling enligt genombrottsskedets trender, 

den ”frusna urbaniseringens” skede, samt
– 2000-talet, genombrottet för en den nya urbaniseringstrenden.

Den nya kulturpolitikens upptakt under 60-talet
För svensk politik inom kulturområdet är 40- och 50-talen en påfallan-
de anonym tid. Det händer helt enkelt inte särskilt mycket. Världskriget 
dämpade all inhemsk reformpolitik. År 1942 trädde en ny lag om skydd för 
fornlämningar i kraft – måhända ett uttryck för den allmänna känslan av 
krigets hot mot samhället.41 50-talet är allmänt sett ett dynamiskt skede 
i svensk politik. Man brukar tala om socialdemokratins skördetid, efter-
som mycket av den reformverksamhet, inte minst inom det sociala områ-
det, som ekonomin tidigare satt gränser för, nu kunde genomföras. Sverige 
upplevde en stark högkonjunktur. Men aktiviteten gällde inte kulturområ-
det. En upphovsrättsligt inspirerad statlig ersättning till författarna för ut-
låningen av deras verk på biblioteken infördes 1954, men den reformen står 
tämligen ensam under decenniet.42

60-talet är emellertid av ett helt annat kynne. Man kan för detta decen-
nium tala om en politisk mobilisering som ledde fram till riksdagsbeslut 
om en särskild kulturpolitik 1974, dvs. en manifest institutionaliserad kul-
turpolitik. Som startpunkten kan pekas på ett program som regeringen 
presenterade 1961 för olika insatser inom konstområdet inklusive nya for-

41 Lag 1942:350 om fornminnen.
42 Om statens insatser för författarna under 1900-talet med biblioteksersättningen i 

centrum, se Bennich-Björkman 1991.
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mer av konstnärsstöd. Dessa skulle utformas i samråd med konstnärernas 
egna organisationer men det underströks att syftet var att ”sätta in den 
konstnärliga verksamheten i ett samhällsperspektiv” eftersom den annars 
”riskerade att isoleras och därmed bli ett självändamål”.43

Detta program – som i övrigt inte var särskilt anspråksfullt – är intres-
sant eftersom det så tydligt illustrerar en spänning i den framväxande soci-
aldemokratiska kulturpolitiken och vars upplösning skulle komma att be-
stämma kulturpolitikens senare utveckling. Å ena sidan finns ambitionen 
att manifestera politikens roll som konstens beskyddare, genom en allians 
med konstnärerna och deras organisationer, dvs. en form för konstens be-
skydd som kunde anses passa i en utvecklad demokrati. Å den andra sidan 
fanns socialdemokratins tradition att med utgångspunkt från sitt arv som 
folkrörelse sätta kulturfrågor i relation till insatser för folkbildning och 
även i övrigt uppfatta kultur i ett socialt sammanhang och som ett red-
skap för socialt arbete.

Denna senare riktning ska i hög grad ses som ett uttryck för det jag  
kallat för folkhemspolitikens medlingsstrategi, den som ytterst handlade om 
att överbrygga motsättningen mellan tradition och modernitet under den 
industriella samhällsomvandlingen. I 30-talsmodernismen med dess bud-
skap om åtskillnaden mellan det gamla och det nya, kom det nya att sym-
boliseras av just modernismens revolutionerande konstnärliga uttrycks-
former – funkisarkitektur, atonal musik, abstrakt bildkonst och orimmad 
poesi. Det betyder att den gamla politiska idén om att vinna legitimitet 
genom beskydd av konsten, automatiskt vid denna tid också kom att bli ett 
symboliskt politiskt uttryck för bejakande av urban modernitet.

Precis som ifråga om Engbergs strategi för Riksteatern 25 år tidigare ville 
Socialdemokraterna 1961 jämka samman de bägge riktningarna genom att 
stödja konsten men samtidigt motivera och legitimera stödet genom att 
sätta in det i en social och folkbildande kontext.

Med de angivna utgångspunkterna gjorde regeringen under 1960-talet 
ett förhållandevis stort antal olika kultursatsningar. Även om de ekono-
miskt sett var och en var relativt blygsamma, innebar de sammantaget att 
statens budget för de kulturella ändamålen tredubblades under decenniet 
(räknat i fast penningvärde). Något motsvarande relativ ökning har däref-
ter inte skett.44

Vinnare i denna utveckling var teater- och musikområdena som stod för 

43 Prop. 1961:56 s. 22.
44 Kulturutredningen SOU 2009:16 del I s 141, även del II, budgetanalysen kap. 7.
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en tredjedel av ökningarna. Motsvarigheter till Riksteatern började byggas 
upp för turnerande musikverksamhet, Rikskonserter och för utställningar, 
Riksutställningar. Men satsningar gjordes också på folkbildningens före-
läsningar och studiecirklar. Filmen integrerades i kulturpolitiken – ett ty-
piskt exempel på politikens benägenhet att signalera förnyelse genom att 
muta in ett nytt område. Finansieringen av svensk kvalitetsfilm garantera-
des genom ett branschavtal och ett särskilt filminstitut som skulle stödja 
produktionen inrättades 1963.

De kanske mest genomgripande förändringarna gällde dock en om-
strukturering av den gamla ecklesiastiska sfären. En rad skol- och utbild-
ningspolitiska reforminitiativ togs under 60-talet som syftade till att mo-
dernisera och bredda utbildningsvägarna. Man sökte motverka den sociala 
snedrekryteringen till den högre utbildningen. Politiken eftersträvade en 
allmän skärpning av konturerna kring och en effektivare förvaltning av ut-
bildningsväsendet. Detta låg helt i linje med utvecklingen inom den stats-
förvaltning som expanderade kraftigt under efterkrigstiden. Sektorise-
ringen, dvs. nischer av allt flera, allt mera specialiserade politikområden 
började växa fram som ett instrument för den politiska styrningen av den 
växande förvaltningen.

När utbildningsväsendet genomgick denna utveckling uppstod mer eller 
mindre oundvikligt en form av gränsproblematik i relationen till kulturin-
satserna där inte minst byråkratins egen speciella logik spelade in. Redan 
1960 gjordes en omstrukturering av Ecklesiastikdepartementets budget 
i statsverkspropositionen för att få en tydligare uppdelning mellan ”den 
andliga odlingens” olika delar.45 I takt med att också insatserna för kultu-
rella ändamål växte blev det därför allt vanligare att politiken började ut-
tryckas i termer av en särskild kulturpolitik som uppfattades som mer eller 
mindre avgränsad från utbildningsväsendet.

De kungliga akademierna hade i flera fall funnits sedan 1700-talet. Av 
historiska skäl hade huvudmannaskapet för såväl konstnärliga utbildning-
ar som viktiga delar av biblioteks- och museiväsendet knutits till dessa. De 
hade en ställning av slags halvoffentliga förvaltningar inom kultur- och 
utbildningsväsendet. Under 60- och 70-talen ändrades detta och akade-
mierna miste sina roller inom förvaltningen. Syftet var att professionalise-
ra kultur- och utbildningsförvaltningarna men åtgärderna innebar också 
att länkar mellan de olika ”väsendena” försvann.

45 Se statsverkspropositionen för detta år.
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År 1968 blev Olof Palme ecklesiastikminister. Han hade dessförin-
nan varit kommunikationsminister och skulle året efter bli statsminis-
ter. Under hans ledning ombildades det gamla ecklesiastikdepartementet 
till ett nytt utbildningsdepartement. Från Kommunikationsdepartemen-
tet förde han med sig ansvaret för frågor om Radio och TV. Sammanta-
get med vissa smärre former av stöd till kulturtidskrifter kom så området 
medier (massmedier) att bilda en särskild ärendegrupp inom det nya de-
partementet. Det låg i sakens riktning att kultur- och mediefrågorna sam-
mantaget skulle kunna bilda ett tillräckligt underlag för ett särskilt eget 
politikområde enligt den rådande förvaltningspolitiska trenden. Ferdinand 
Tönnies hade säkert uppfattat den svenska statsförvaltningens sektorise-
ring och byråkratisering under denna period som ett typiskt uttryck för 
Gesellschafts framryckning.

Sekulariseringen avancerade. År 1958 tillsattes en första utredning om 
ett skiljande mellan staten och Svenska kyrkan. Dess förslag redovisades år 
1968 men det skulle dröja ända fram till 1995 innan riksdagen till sist kunde 
fatta ett principbeslut om skiljandet.

År 1965 hade en utredning tillkallats för att se över museiväsendet. År 
1968 tillkallades ytterligare en rad utredningar med uppgift att föreslå ut-
formning och inriktning för den särskilda kulturpolitik som nu planerades. 
Utredningarna blev färdiga ett par år in på 70-talet och den särskilda stat-
liga kulturpolitiken lanserades därefter i propositioner i tre etapper åren 
1974 till 1976.46

Detta innebär att den specifika svenska kulturpolitiken fick sin form just 
vid ett nytt kritiskt skede i moderniseringsprocessen – då industrisyssel-
sättningen slutade expandera, när tjänstemännen bildade den nya majori-
teten, när den stora omflyttningen hade genomförts och urbaniseringspro-
cessen frystes för tre decennier.

Kulturen för sig och samhällets sektorisering
Skiftena i kultursyn hänger samman att nya starka trender börjar prägla 
samhället och med de viktiga majoritetsskiften som hänger ihop med att 
trenderna planar ut eller bryts. 1974 års kulturpolitik är uttryck för just ett 
sådant skifte. Det fundamentalt nya i 70-talets kulturpolitik är – vilket nu 

46 Prop. 1974:28, prop. 1975:20 samt prop. 1975/6:135. Propositionerna hade samma om-
slag som var delat i ett övre vitt och ett nedre rött fält. Det röda fältet gjordes större 
till den andra propositionen och utökades ytterligare på den tredje.
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flera gånger konstaterats – idén om att relationen mellan politik och frå-
gor om kultur var möjlig eller lämpade sig för att hanteras eller organiseras 
genom eller inom ramen för en särskild sektoriell politik.

Men kulturpolitiken skiljer sig i detta hänseende alls inte från annan po-
litik. Tvärt om gäller idén om sektoriseringen i princip all politik och även 
om startpunkten ligger längre tillbaka förefaller det vara främst under 70-
talet som bruket att tala, tänka och dela in politiken i vad som kallas poli
tikområden växer fram. Från 80-talet är detta språkbruk helt manifest. Det 
förefaller rimligt att uppfatta sektoriseringen som ett uttryck för samhälls-
organisationens komplexitet, dvs. det kom efter hand att uppfattas som 
möjligt att bedriva politik bara om ”verkligheten” eller ”samhället” först 
delas in i mindre, överblickbara segment.

Man kan se 1996 års budgetreform som ett slutsteg i denna utveckling. 
Då delades statens utgifter – och de därtill relaterade offentliga verksam-
heterna – in i en konsekvent matris med ”utgiftsområden” som grund. Ut-
giftsområdena konstitueras av offentliga insatser som allmänt sett är in-
bördes besläktade, dvs. idén om politikområden formaliserades fullt ut. 
All statlig verksamhet är sedan dess formellt sett uttryck för insatser inom 
något politikområde. Gränserna mellan områdena ändras dock löpande. 
Verkligheten har en besvärande tendens att vilja kränga sig ur matrisen.

Att styra politiken genom särskilda, noggrant formulerade mål, blir med 
detta synsätt en tankefigur som är kongruent med sektoriseringen. Det är 
först när uppfattningen om sektorerna eller politikområdena fått fäste som 
nästa led i tankekedjan, att sätta upp mål för den enskilda sektorn, blir både 
naturligt och möjligt. Det torde också med all tydlighet framgå av de olika 
bidragen till denna antologi hur identifieringen av sektorerna/politikområ-
dena och idén om styrning genom mål växer fram parallellt och efterhand 
drivs mot en allt högre grad av formalisering och schematisering.

På en nivå kan 1974 års kulturpolitik därför också inom kulturområdet 
uppfattas bara som tillämpningen av en allmän samhällspolitisk trend. Li-
kaväl som det behövs en politik för miljöfrågor, en för industriutveckling-
en (som hade avstannat) eller en för energiförsörjningen, ett par andra av 
70-talets nyheter, så behövdes det en sådan även för kulturområdet.

Men att enbart förstå kulturpolitiken som ett politisk-administrativt fe-
nomen vore alltför ytligt. Det är svårt att tänka sig hur den i så fall alls kun-
nat väcka något engagemang. Om vi håller fast vid grundtanken, att politik 
om kultur i första hand handlar om symboler, ligger det nära till hands att 
tänka sig att den specifika, sektoriella kulturpolitiken också är eller fung-
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erar som en bild för (en symbol för) tjänstesamhällets föreställning om sig 
självt, dvs. om sin kultur.

1974 års politik markerar på så sätt det slutliga genomslaget – institutio-
naliseringen – för en ny kultursyn som börjat formuleras under 60-talet. 
Den innebär att 30-talsmodernismens devis om skillnaden mellan det 
gamla och det nya, byttes mot tjänstesamhällets idé om kulturen för sig. 
Att uppfatta kulturen som ett eget, specifikt samhällsområde, möjlig att 
gränsa av från samhället i övrigt, kan på många sätt tyckas vara en egen-
domlig tankefigur. Likväl har den behärskat det svenska kulturlivet ända 
fram till i dag. Att den kunnat få ett sådant blir begripligt bara om man ser 
den som uttryck för ett kulturellt behov, dvs. kultursynens samhällstera-
peutiska funktion.

Att föreställa sig kulturen för sig är innehållsligt detsamma som att säga 
att kulturen är skild från samhället – eller samhällsutvecklingen. Kulturen 
har därmed sitt eget liv, sin egen utveckling, och den existerar så att säga 
i egen rätt. 70-talets nya devis låter således även förstå att det är skillnad 
mellan kulturen och samhället, vilket ju gör att den kan uppfattas som en 
utveckling av 30-talsmodernismens snarlika motsvarighet om det gamla 
och det nya som skulle hållas isär. Men nu gäller således skiljande i stället 
kulturen och samhället.

Men som påpekats är det ju ingalunda bara kulturen som uppfattas som 
ett fenomen för sig, utan sektoriseringen gäller i princip hela samhället. 
Därför ska den nya kulturkoden uppfattas som en devis som i en överförd 
bemärkelse ger en bild av hur hela samhället, eller kanske snarare verklig-
heten, ser ut. Det är bilden av ett samhälle (en verklighet) som inte primärt 
uppfattas som en sammanhängande helhet, utan som består av sinsemel-
lan skilda delar, sektorer.

Föreställningen om sektoriseringen kan också läsas som en strategi för 
att bemästra svårigheten – en besvärjelse – att kunna greppa samhället/
verkligheten som en helhet. När helheten inte går att famna, så styckas 
den i stället upp i mindre delarna som kanske varje fall hjälpligt är möjliga 
att greppa, var och en för sig. Kanske kommer det att visa sig möjligt att i 
nästa steg pussla ihop dem, sektorerna, till en sammanhängande helhet?47
47 Inom modern sociologi har särskilt Anthony Giddens t.ex. 2005 argumenterat för 

hur man i agrarsamhället kunde uppfatta tillvaron i en sammanhållen tids- och 
rumsdimension. Man levde i ett rumsligt avgränsat lokalsamhälle, reste sparsamt 
och mätte tiden lokalt. Uppbrottet från detta ”sammanhållna livsrum” uppfattar Gid-
dens som ett av de radikala brotten i civilisationshistorien. Inom svensk idéhistoria 
har t.ex. Lidman 1998 fört en diskussion i liknande banor.
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Sannolikt finns bägge dessa dimensioner, bilden och besvärjelsen in-
skrivna i 70-talets nya kultursyn. Tidens förhärskande planerings ideologi, 
som hade sektoriseringen som sin nödvändiga förutsättning. Detta hopp 
om att kunna kontrollera och styra hänger säkert ihop med att det svenska 
samhället gick in i en ny, okänd, utvecklingsfas.

1974 års kulturpolitiska mål
De förberedande utredningarna liksom propositionen 1974:28 där den nya 
kulturpolitiken lanserades präglades i hög grad av den traditionella spän-
ningen i socialdemokraternas kulturpolitik, dvs. mellan den sociala orien-
teringen och den konstartsorienterade eller snarare konstartsprofessionel-
la riktningen. Liksom tidigare var ambitionen att knyta ihop och balansera 
de bägge riktningarna. Insatser för konsten motiverades med dess sociala 
värde och nytta. Den politiska diskussionen var inte särskilt tydlig. Den 
fördes mellan olika falanger inom socialdemokratin som vare sig var tyd-
ligt avgränsade från varandra eller som hade något intresse av att utåt de-
monstrera oenighet.

Den sociala riktningen fick emellertid, under inflytande av 60-talets po-
litiskt radikala strömningar, inslag av en politisk aktivism med udden rik-
tad mot institutionsväsendet och de kulturyttringar som beskrevs som 
borgerlighetens konst och kultur. Detta synsätt hade inte tidigare haft 
något starkt fäste inom socialdemokratin. I den viktigaste av utredning-
arna, som gjordes av Kulturrådet, hade den sociala riktningen starka fö-
respråkare. Den var i utredningsförslagen kopplad till tidstypiska idéer 
om hur människors sociala liv och ”kulturaktiviteter” borde organiseras 
genom myndigheternas försorg.48

I regeringens proposition var Kulturrådets socialt aktivistiska kulturpo-
litik tydligt nedtonad. Konstarterna och institutionerna fick därmed auto-

48 Utredningen Kulturrådet hade först formen av en särskild expertgrupp med ett råd-
givande uppdrag till utbildningsministern. Sedermera fick rådet i uppdrag att utifrån 
ett ytterst knapphändigt direktiv, svara för det centrala utredningsuppdraget inför 
den kulturpolitik som planerades. Utredningssekretariatet utgjordes huvudsakligen 
av departementets tjänstemän. Utredningskretsen var således formellt partipolitiskt 
obunden, men som en av de medverkande, Gunnar Svensson (jfr följande not) kon-
staterar: ”alla medverkande var goda socialdemokrater”. Efter lanseringen av politi-
ken blev Kulturrådet namnet på den nya centrala förvaltningsmyndigheten, dvs. da-
gens Statens kulturråd. Utredningens ordförande Paul Lindblom blev ordförande i 
myndighetens styrelse och snart dess förste direktör.
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matiskt en mera framskjuten plats i den politik som lanserades. Dock var 
huvudspåret fortfarande tveklöst att kulturpolitiken byggde på att de bägge 
riktningarna skulle förenas. 1974 års kulturpolitik kan ses som en politisk 
kompromiss mellan de olika linjerna.

En nyhet i politiken var att dess inriktning skulle kodifieras i övergripan-
de kulturpolitiska mål som skulle underställas riksdagen. Idén om målen 
lanserades först av Kulturrådets ordförande Paul Lindblom, som hade en 
bakgrund inom det socialpolitiska området varifrån han hämtat den. All-
deles bortsett från hur tanken på att styra kulturpolitiken genom mål fung-
erade i realiteten så lämpar sig dessa utomordentligt väl för en analys av 
hur regeringen ville att den nya politiken skulle uppfattas. Det är känt att 
stor möda lades ned på att formulera dem i den för kulturpolitiken grund-
läggande propositionen.49

Som politikens första och främsta mål sattes: ”Kulturpolitiken ska med
verka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för 
att denna frihet ska kunna utnyttjas.” Den formuleringen signalerar att 
politiken ville se sig själv i traditionen av det tidiga 1900-talets demokra-
tireformer. I den praktiska politiken svarade målet främst mot politiken 
inom medieområdet, för public service inom radio och TV samt för ett 
nytt statsstöd till dagspressen. Men målet markerade också kulturpoliti-
kens karaktär av en politik kring starka symbolvärden.

Ett annat mål handlade om att politiken skulle ”möjliggöra konstnär
lig och kulturell förnyelse”. Det svarar mot 30-talsmodernismens kultur-
syn med dess inriktning på det konstnärliga uppbrottet. Målet anknöt till 
idén om konsten som ett avantgarde i samhällsutvecklingen. Ett tredje var 
att ”garantera att äldre tiders kultur togs till vara och levandegjordes”. Här 
räcks handen ut mot traditionen, men attityden är distanserad. Kulturar-
vet behövde ”levandegöras” för att vara av intresse – underförstått att det 
annars representerade en ”död” materia. Även här finns en tydlig referens 
till 30-talsmodernismens kod; gammalt och nytt hölls isär.

Av de övriga målen har flera tydliga drag av den sociala riktningen. Po-
litiken skulle således ”ge människor möjligheter till egen skapande aktivitet 
och främja kontakt mellan människor”. Den skulle ”utformas med hänsyn 
till eftersatta gruppers behov”. Den skulle också ”motverka kommersialis
mens negativa verkningar inom kulturområdet”, en formulering som an-

49 En utförligare analys av relationen mellan utredningens respektive propositio-
nens förslag till kulturpolitiska mål finns i Kulturutredningens Grundanalys (SOU 
2009:16, del I s. 152 ff).
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knyter den debatt som hade förts från 40-talet och framåt om populär-
kulturens förflackande inverkan.50 Det sågs som en uppgift för staten att 
garantera en högtstående kultur och i grunden skydda medborgarna från 
skräpkulturen.

Kulturpolitiken skulle också ”främja ett utbyte av erfarenheter och idéer 
inom kulturområdet över språk och nationsgränserna”. På 70-talet var det 
fortfarande självklart att språk- och nationsgränsens kulturella relevans 
skulle betonas. Men så är det nog allt, trots de senaste decenniernas glo-
baliseringstrend och migrationsströmmar, fortfarande.

Den nya politikens verkliga profilfråga kom dock slutligen att motsvaras 
av ett mål som innebar att kulturpolitiken skulle ”främja decentralisering 
av verksamhet och beslutsfunktioner inom kulturområdet”. Målet svarade 
mot att staten satsade på ett särskilt stöd till residensstädernas museer,  
teatrar och orkestrar för att skapa en decentraliserad institutionsstruktur 
som skulle täcka hela landet. Det kan allmänt sett uppfattas som en lycko-
sam reform. Idémässigt hade den tydliga rötter i folkhemsvisionens gamla 
tanke på att stad och land skulle knytas ihop med kulturinsatsernas hjälp. 
Reformen med de regionala kulturinstitutionerna ligger därmed idémäs-
sigt nära Engbergs riksteater, men nu handlade det om kopior av institu-
tionerna i Stockholm som i det mindre formatet skulle spridas ut över lan-
det. Som decentraliseringsreform avseende beslutsfunktioner fungerade 
de nya statsbidraget emellertid inte alls eftersom det visade sig att staten i 
princip kom att styra de regionala huvudmännens, landstingens, kulturin-
satser via bidragsreglerna.51

Som 1974 års kulturpolitik här har sammanfattats via dess mål är det 
påfallande hur väl den kan läsas som ett uttryck för 30-talsmodernismens 
kultursyn och den socialdemokratiska medlingspolitik som hörde ihop 
med denna. Det kan knappast råda någon tvekan om att den nya politiken 
strävade efter att markera kontinuitet i relation till det föregående skedet. 
Det nya i politiken låg inte i den kultursyn som den explicit bekände sig till. 

50 Horkheimer & Adornos essä Upplysningens dialektik, från 1944 (svensk översättning 
1981) är det centrala inspirationsverket till denna debatt.

51 Enligt muntlig uppgift av Carl-Johan Kleberg var Bengt Andersson, bildningskon-
sulent från Överkalix i Norrbotten och en av utredningen Kulturrådets ledamöter, i 
allt väsentligt upphovsmannen till förslaget om ett utbyggt nät regionala institutio-
ner. Den då nyligen startade Norrbottensteatern utgjorde förebilden. Däremot var 
det länge oklart om landstingen skulle föreslås som den nya strukturens huvudmän. 
Möjligheten att i stället skapa en folkrörelseanknytning, t.ex. via länsbildningsför-
bunden, diskuterades ingående i utredningen.
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De idéer om kultur och konst som slaget igenom med 30-talsmodernismen 
antogs vara fullt giltiga och på så sätt kunde 70-talets kultursyn bli ett ut-
tryck för kontinuitet, trots att 30-talsmodernismens paroller om konsten 
som ett samhällets arriärgarde ständigt åberopades. Det nya låg i stället i 
själva idén att hantera eller organisera politikens relation till frågor om kul-
tur genom den särskilda sektoriella politiken – kulturen för sig.

Men 60- och 70-talen, tjänstesamhällets genombrottstid, var minst av 
allt en period i kontinuitet med det föregående skedet. Tvärtom gick ut-
vecklingen nu in i ett helt nytt skede. Med strävan i 1974 års kulturpolitik 
att ändå, tvärt emot samhällsutvecklingen, markera kontinuiteten, upp-
repas mönstret från de tidigare skedena. En ny kultursyn hänvisar i själva 
verket bakåt, till det samhälle som håller på att försvinna.

Den vacklande målstyrningen
Innan jag lämnar 1974 års kulturpolitik bör något sägas om hur de då nya 
idéerna om målstyrning uppfattades. I anslutning till arbetet med denna 
uppsats har jag gjort en intervju med Gunnar Svensson (18/5 2011) som 
ersatte Paul Lindblom som utredningen Kulturrådets ordförande under 
denna utrednings slutskede och därefter, först som departementsråd och 
sedermera som statssekreterare (S) med ansvar för kulturpolitiken, hade 
ett stort inflytande på utformningen av de kulturpolitiska propositionerna. 
Jag har också intervjuat Carl-Johan Kleberg (13/6 2011), sekreterare i Kul-
turrådet och sedermera utredningschef vid myndigheten Statens kultur-
råd. Både Svensson och Kleberg vidimerar att idén om de kulturpolitiska 
målen nådde politiken via socialpolitiken och Lindblom.

De har dock olika uppfattningar om syftet med målen. Svensson menar 
att målens huvudsakliga syfte var opinionsmässigt så till vida att de skulle 
beskriva politiken, dvs. få dess allmänna karaktär och inriktning att fram-
träda för offentligheten. Att följa upp och utvärdera politiken var däre-
mot en högst underordnad faktor. Enligt Svenssons mening var det Utbild-
ningsdepartementets uppgift att lansera och genomföra politiska initiativ. 
Uppföljning och utvärdering uppfattade han däremot som en fråga för Re-
geringskansliets kameralt orienterade departement: ”uppföljning såg jag 
som ett ansvar för Finansdepartementet”.

Kleberg däremot anser att frågan om uppföljning och utvärdering av 
målen var central redan 1974. Han hänvisar bl.a. till att dessa uppgifter 
tydligt markerades redan i den första instruktionen för Statens kulturråd.
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Skillnaden mellan de bägge synsätten korresponderar mellan presen-
tationen av Kulturrådets förslag till mål och förslaget i Kulturpropositio-
nen 1974:28. I utredningen Kulturrådets förslag52 finns således en konse-
kvent redovisning av vilka politiska åtgärder som rådet ansåg behövas för 
att respektive mål skulle uppnås. I propositionen däremot saknas i depar-
tementschefens föredragning varje explicit koppling mellan mål och poli-
tiska åtgärder.53

Diskrepansen svarar mot den mycket starka traditionen att betona kul-
turpolitiken som idéburen som jag själv senare upplevde som tjänsteman 
i Utbildningsdepartementet under det senare 80-talet med Bengt Görans-
son som ansvarig minister. De kulturpolitiska målen är i denna tradition 
ledstjärnor för politikens utveckling, inte instrument för kontroll av dess 
effektivitet. Målen ska inspirera men de är inte tänkta att uppnås. Att ut-
forma mål med tanke på dess uppföljningsbarhet blir med detta synsätt 
närmaste en motsägelse. Sådana mål kommer att låsa politiken vid på för-
hand givna handlingsmönster, i stället för att tvärt om öppna för olika ini-
tiativ genom vilka politiken kan närma sig målen.

Det finns fortfarande spår av denna tankefigur i kulturpolitiken, men 
sedan mål- och resultatstyrningen formaliserades inom statsförvaltningen 
vid 80-talets slut har uppföljningstänkandet efter hand betonats allt mera. 
De mål som riksdagen lagt fast svävar fortfarande ett gott stycke ovanför 
politikens vardag, men de har kompletterats med mer specifika mål för po-
litikens olika delområden och för myndigheternas insatser. Kulturpolitiken 
slår vakt om sin image av idépolitik, men det blir samtidigt allt tydligare 
att den ska omsattas till praktik med mål- och resultatstyrningens teknik. 
I detta finns tveklöst inbyggt en motsättning.

Skiftets kulturinstitutioner
Med det sätt att uppfatta kulturinstitutionerna och symbolfunktionerna i 
nya institutionsbyggnader som anläggs i denna studie, bör givetvis också 
den nya, sektoriella kulturpolitiken manifesteras genom en uppsättning 
nya sådana byggnader. Men hur ska den institutionsbyggnad se ut för att 
så tydligt som möjligt uttrycka föreställningarna bakom den nya politiken?

Ja, med 60-talet följer en uppsättning institutioner av en sort som ald-
rig tidigare har byggts i Sverige – kulturens förvaltningspalats. Först kom-

52 SOU 1972:66 s. 171ff.
53 Prop. 1974:28 s. 289ff.
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mer den nya mediepolitikens institutionsbyggnader. Public service-företa-
get Sveriges Radios nya kontors- och studiokomplex i Stockholm invigdes 
1962, följt av det intilliggande TV-huset. Det invigdes i två etapper 1967 och 
1973. Därefter tillkommer ett nytt riksarkiv 1968 och därefter förvaltnings-
byggnaden för Filminstitutet 1971. Inte i något av dessa fall handlar om in-
stitutionsbyggnader som är offentliga i den meningen att de i första hand 
är avsedda för allmänhetens besök, utan det rör sig om förvaltningskom-
plex för den framväxande kulturbyråkratin. Den nya politiken med dess 
betoning av en ny, egen förvaltningsstruktur markeras av ett ”internt” in-
stitutionsbyggande helt i denna anda. Hela sviten av byggnader är uppförd 
i en funktionalistisk arkitektur, i fråga om Filminstitutet dock med en tyd-
lig kantring mot det ”nybrutalistiska” uttryck som ändade denna riktning.

Figur 5.9. Som fig. 5. 7, men med markeringar av årtalet för kul
turinstitutionerna från övergången till tjänstesamhället och 
dess nya kultursyn – ”kulturens förvaltningspalats”. 1962: Sveri
ges Radio, 1967 och 1973: TVhuset, 1968: Riksarkivet, 1971: Film
institutet.

Årtalen för de nya institutionerna – kulturens förvaltningspalats – från 
perioden mellan 1962 och 1973 är markerade i figur 5.9. De är tidsmässigt 
centrerade till övergången till tjänstesamhället och den nya kultursyn – 
kultur är något för sig – som av allt att döma följde med detta. Kulturen får 
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sin egen sektoriella organisation och sin egen förvaltning och uttrycker på 
så sätt idén om kontroll och möjlighet att styra skeendet.

Det modernistiska arkitekturspråket med rötterna i funktionalismen är 
vid denna tid en självklarhet. Idén om det sektoriserade samhället hade en 
mental förebild i just den arkitektur som främst le Corbusier lanserade på 
30-talet. Den byggde också på idén om separationen, inte av samhällssek-
torer i 70-talets mening, utan av människans liv i funktionerna arbete, vila/
fritid och kommersiella centra, det som kallades ABC-staden.54

Mönstret för den syn på kultur som bryter fram i ett omställningsske-
de är att de ska signalera kontinuitet i relation till det föregående skedet. 
Detta ger kultursynen från perioden kring 1970 ett tydligt drag av paradox. 
Det är en ny syn på kultur som etableras, men denna nya syn vill deklarera 
sitt samband med 30-talets föreställningar. Det sker genom anknytningen 
till de funktionalistiska idealen och inte minst i den nya kulturpolitikens 
upprepade hänvisningar till 1930-talets politiska initiativ på kulturområ-
det. 1974 års kulturpolitik lanseras som ny, men också som fullföljandet av 
folkhemsvisionen. Denna hade nu till sist, ville man säga, kunnat förverk-
ligas också inom kulturens område.

Den oförändrade politikens smygande förändring  
– politiken mellan 1980 och 2005
Kulturens egenvärde
När väl omställningen kring 1970 hade genomförts och den ekonomiska 
krisen hade övervunnits under 80-talet gick utvecklingen in i ett nytt skede 
präglad av stabilitet och kontinuitet. De trender som hade knäsatts kring 
1970 präglade den fortsatta utvecklingen under 80- och 90-talen – väx-
ande dominans för tjänstesektorn, krympande industrisysselsättning och 
fryst urbaniseringsprocess. Detta innebär att kultursynen behövde kodas 
om på nytt. När den allmänna samhällsutvecklingen präglas av kontinuitet 
brukar, som undersökningen visat, kultursynen signalera diskontinuitet.

Med 80-talet ska således följa en ny kultursyn som signalerar avbrott 
och skillnad i relation till det föregående. Men nu blir förhållandet minst 
sagt komplicerat, eftersom brytningsskedets kultursyn markerade sam-
band med 30-talets devis om skillnaden mellan gammalt och nytt. Kon
tinuiteten gällde således i relation till 30-talets idéer om radikal förnyelse.

54 Om funktionalismen som planeringsideologi, se t.ex. Rådberg 1997.
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När 80-talets nya kultursyn ska markera diskontinuitet och uppbrott 
– sin motsatta karaktär gentemot det föregående skedet – så kan detta lo-
giskt sett bara ske om den nu nya kultursynen tvärt om signalerar att synen 
på kultur handlar om kontinitet med det förflutna. Vi får en ”dubbeltvist”. 
80-talets kultursyn markerar diskontinuitet genom att tvärt emot det tidi-
gare skedet ge uttryck för föreställningar om kultur som betonar kulturens 
förankring i tradition och historia.

Det kräver en del eftertanke men är en läsart som ger möjligheter att för-
stå innebörden av den devis om kulturens egenvärde som börjar komma i 
bruk under 80-talet. Den kodifieras sedan i 90-talets stora kulturutredning 
och efterföljande kulturproposition.55

Den viktigaste ifråga om föreställningen om kulturens egenvärde är att 
den logiskt förutsätter att detta värde är bestående och inte påverkas av 
externa förändringar i tid eller rum. Det ligger i egenvärdets natur att det i 
princip är evigt. Det finns inslag i idéerna om föreställningen om kulturens 
egenvärde som för tankarna till en pseudoreligiös projektion, dvs. de kan 
uppfattas som uttryck för behovet i det postsekulära samhället att hitta nya 
metafysiska storheter som ersättning för traditionens religion när denna 
har mist sin dragningskraft.

Om kulturen representerar ett evigt värde så måste det förutsättas att det 
just därigenom skiljer sig från verkligheten i övrigt. Vi kan väl tänka oss att 
det jämte kulturen existerar även andra specifika eviga värden. På ett sådant 
sätt uppfattar t.ex. många människor i dag naturen. Men i grunden gäller 
likväl att det eviga bara framträder i relationen till det föränderliga. Därför 
menar jag att det centrala budskapet bakom devisen om kulturens egenvär-
de – dess oföränderliga, eviga värde – handlar om ett föränderligt samhälle. 
Kodningen är visserligen indirekt, men likväl uttrycker den att om kultu-
rens värde är oberoende av det som händer i samhället i övrigt så utgör det 
också en fast punkt i det samhälle som – i motsats till kulturen – förändras.

Skillnaden mellan koderna om kulturens egenvärde och kulturen för sig 
framträder i en undersökning av vilka delar av 70-talets nya kulturpolitik 
som lät sig överföras till nästa skede respektive vilka delar som mönstrades 
bort med övergången. Jag ska ge några exempel på detta.

Ett drag som levde alldeles uppenbart levde vidare är den grundläggan-
de sektoriella formen som etableras med brytningsskedet. Om kulturen 
har ett eget värde, så måste kulturen kunna särskiljas från sin omgivning, 

55 SOU 1995:84 Kulturpolitikens inriktning respektive prop. 1996/97:3 Kulturpolitik.
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från detta som inte är kultur. Därför skärps också kulturpolitikens sekto-
risering avsevärt under 80- och 90-talen. Kulturpolitikens bubbla, det fe-
nomen som utgjorde avstamp för 2009 års kulturutredning blir efter hand 
allt mera påtagligt.

Men för den kulturpolitik som ville markera sin åtskillnad gentemot 
samhället i övrigt passar naturligtvis socialdemokratins traditionella so-
ciala spår inte längre in. Det markerade ju tvärt om kulturens samhörig-
het med samhället i övrigt. Men det är inte bara det sociala spåret som 
mönstras ut ur kulturpolitiken, utan även i princip alla 70-talets referen-
ser till 30-talsmodernismen. De ersätts av ett nytt sätt att i stället referera 
till romantikens värld och kultursyn, dvs. till den period då kultur också 
sågs som en bestående faktor i ett föränderligt samhälle – framtiden byggs 
på traditionens grund. Av detta skäl är det fullt logiskt att 80- och 90-ta-
lens kultursyn har en positiv attityd till kulturarvet som påtagligt skiljer sig 
från både 30-talets och brytningsskedets. Under 80- och 90-talen placerar 
också konsten i politikens centrum på ett sätt som är än mera markerat än 
vad som gällde för de tidigare skedena. Det är delvis en logisk följd av ut-
mönstringen av det sociala spåret. Dess reträtt innebär att konstartsspåret 
automatiskt rycker fram. Men man kan också lägga märke till släktskapet 
mellan devisen om kulturens egenvärde och det sena 1800-talets idéer om 
l’art pour l’art, konst för konstens egen skull.

Kulturpolitiska mål och reformer efter 1974
Som jag nu aviserat skillnaderna mellan 70- och 90-talens kulturpolitik 
skulle man kanske kunna tro att övergången mellan skedena svarade mot 
en markant och tydlig politisk kursomläggning eller förnyelse. Men i själva 
verket har det varit tvärt om. Det är som om politiken gjort sitt allra yt-
tersta för att dölja den omorientering som de facto har skett. När politi-
ken har ändrats, har det konsekvent skett under förespeglingen att politi-
kens grundläggande värderingar tvärtom legat fast. Detta passar mycket 
väl ihop med den nya kodningen om kulturens egenvärde. Om kulturen 
ska representera ett evigt värde så ligger det i sakens natur att också kul-
turpolitiken ska förmedla samma intryck av något oföränderligt, stabilt 
och bestående. Kodningen handlar ju om att kulturen är en fast punkt i ett 
föränderligt samhälle.

Kontinuiteten gäller inte minst målen som förblev helt oförändrade 
ända fram till 1996/97 års kulturproposition då en ny kulturpolitisk propo-



keith Wijkander 247

sition presenterades efter ett omfattande utredningsarbete. 1996/97 års mål 
ter sig vid en första läsning snarlika de från 1974 men den närmare gransk-
ningen visar att de innehåller betydelsefulla skillnader. Dessa svarar dock 
inte mot någon explicit politisk kursomläggning, utan kan i hög grad ses 
som anpassningar efter förändringar som redan hade ägt rum, stegvis och 
utan särskild uppmärksamhet. I vissa hänseenden verkar det t.o.m. som 
om nya de målformuleringarna från 1996/97 syftar till att skymma eller 
tona ned politikens faktiska förändringar.

Kulturbudgeten stärktes ekonomiskt under åren närmast efter 1974, bl.a. 
via satsningen på de regionala kulturinstitutionerna. Därefter har den legat 
kvar på en nivå av ca en procent av statsbudgeten. Inga stora tillskott har 
gjorts, men heller inga mera omfattande neddragningar.

Politiken har också följt det förvaltningspolitiska spår som den leddes in 
på 1974. Då skapades en ny myndighetsorganisation med Statens kultur-
råd som central kulturpolitisk förvaltningsmyndighet. År 1991 organisera-
de Carl Bildts nya regering ett särskilt kulturdepartement och kulturpoli-
tikens karaktär av ett sektoriellt avgränsat politikområde fullföljdes på så 
sätt. När Socialdemokraterna kom åter i regeringsställning gjordes ett sen-
kommet och halvhjärtat försök att åter knyta ihop utbildnings- och kultur-
politiken i ett gemensamt departement år 2004, men den ny moderatledda 
regeringen återupprättade snabbt ett särskilt kulturdepartement år 2006.

Kring 1970 gjordes stora politiska satsningar på att göra det möjligt för 
vuxna att komplettera sin skolutbildning. En särskild vuxenutbildning, 
Komvux, organiserades 1968 inom det allmänna skolväsendets ram och 
till denna knöts också den ideella folkbildningen efter hand allt närmare. 
1974 års kulturpolitik utgjorde en kompromiss också i detta hänseende så 
till vida att ambitionen var att folkbildningen skulle återfinnas inom såväl 
den nya vuxenutbildningen som inom kulturpolitiken.

Verkligheten blev emellertid att kultur- och folkbildningsfrågorna se-
parerades och följden blev att de senare också tappade kontakten med den 
statliga kulturpolitiken. Detta skedde inte som man skulle kunna tänka sig 
som en följd av initiativ från center-högerregeringarna (1976–79, 1992–94 
och 2006–), utan som en följd av socialdemokratiska initiativ som togs i 
särskilda propositioner om folkbildningen 1980 respektive 1990.56 De inne-
bar att all administrativt och organisatorisk samordning mellan de bägge 
områdena försvann, bl.a. genom tillkomsten av Folkbildningsrådet som 

56 Prop. 1980/81:127 och 1990/91:82.
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övertog det folkbildningsuppdrag som Statens kulturråd hade haft. Det 
förekom knappast någon politisk diskussion när socialdemokratins tradi-
tionella kulturpolitiska huvudspår begravdes. Hur märkligt det än kan låta 
så verkar det som om ingen egentligen tänkte på vad som skedde. Det soci
ala kulturspåret hade således i realiteten kallnat under åren som gått sedan 
1974 års kompromiss.57

Detta är en bakgrund till det nya mål om bildning med vilket riksdagen 
på kulturutskottets initiativ kompletterade propositionens förslag. Målet 
angav att kulturpolitiken också skulle ”främja bildningssträvanden”.58 
Något särskilt mål om bildning fanns inte för kulturpolitiken så länge som 
den idémässigt, innehållsligt och administrativt var länkad till folkbild-
ningen och de politiska insatserna för denna. Men när banden hade kapats 
och kulturpolitiken inte längre rymde några former av åtgärder eller in-
strument för att främja folkbildningen infördes ett mål med denna inne-
börd. Det finns i utskottets betänkande ingen antydan om det motsägelse-
fyllda i hanteringen, än mindre något förslag om att knyta det nya målet till 
någon form av konkreta insatser för samspelet mellan folkbildningen och 
det övriga kulturområdet. Däremot hänvisar utskottet till det ”symbolvär-
de” (sic!) som bildningen har för ”nation eller regionen”.59

År 1974 definierades kulturpolitiken som en statlig politik som skulle 
kunna vara vägledande för kommuner och landsting. I propositionen från 
1996/97 definieras politiken 1996 i stället som en nationell politik med na-
tionella mål. Regeringen anförde att politiken ditintills haft stor betydelse 
som gemensamma referensramar för statens, landstingens och kommu-
nernas insatser. Men genom att definieras som nationell för hela den of-
fentliga sfären skulle politiken enligt regeringen få en ökad styrka.60

Men kulturpropositionen hade föregåtts av en intensiv debatt om s.k. 
kulturpåsar, dvs. förslag om att landstingen självständigt skulle kunna för-
foga över statsanslagen till främst de regionala kulturinstitutionerna utan 

57 Om processen som ledde till separationen mellan folkbildning och kulturpolitik, se 
Wijkander 2011.

58 1996/97: KrU1 s. 41. Statens kulturråd hade i sitt remissyttrande över 1995 års Kultur-
utredning argumenterat för ett särskilt mål om bildning.

59 1996/97 KrU1 s. 41. Att utskottet tog en så aktiv del i formuleringen av de nya målen 
bör ses som bakgrund av att partierna hade nominerat flera av sina ledande företrä-
dare i utskottet som ledamöter i den parlamentariska kommitté som ansvarade för 
utredningsarbetet. Arrangemanget fick alltså till följd att utskottet värderade propo-
sitionen bl.a. med hänsyn till ur den hade förvaltat de utredningsförslag som flera av 
dess ledamöter stod bakom.

60 Prop. 1996/97:3 s. 27.
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statens detaljerade ekonomiska styrning via bestämmelser om statsbidra-
gen. Försök med sådana ”påsar” inleddes också i de nybildade storregi-
onerna Västra Götaland och Skåne. Statens kulturpolitik blev nationell 
samtidigt som tecknen blivit tydliga på att landstingen och även de större 
kommunerna stod beredda att vilja börja agera med en större kulturpolitisk 
självständighet. Med propositionen från 1996 utmönstrades 1974 års mål 
om decentralisering av verksamheter och beslutsfunktioner. Målet ströks 
när den politiska utvecklingen började närma sig dess förverkligande.

1996 är året för Sveriges medlemskap i EU. Det är väl känt att kulturmi-
nistern Marita Ulvskog tillhörde regeringens EU-motståndare. På så sätt 
blir 1996/97 års kulturproposition en underförstådd plädering för att slå 
vakt om den nationella nivå vars supremati ingen ens hade drömt om att 
utmana när Sverige 25 år tidigare trädde in i tjänstesamhället.

Kulturpolitiken blir nationell när den nationella enhetligheten sätts i 
fråga. Den får ett mål om bildning när sambandet med folkbildningen lösts 
upp. De nya målformuleringarna får på så sätt närmast formen av stats-
makternas besvärjelser som tycks syfta till att ge bilden av en idémässig 
kontinuitet, samtidigt som denna de facto bryts.

Att en idémässig förskjutning ägde rum mellan 1974 och 1996 blir dock 
uppenbart när man tittar på relationen mellan de bägge poler som balan-
serats mot varandra i 1974 års politik, den sociala inriktningen relativt den 
konstorienterade. År 1996 togs således bort de båda mål från 1974 som sär-
skilt reflekterade kulturpolitikens sociala orientering, dvs. om ”främja kon-
takt mellan människor” resp. att politiken skulle ”utformas med hänsyn till 
eftersatta gruppers behov”. Med tanke på hur viktig denna fråga tidigare varit 
i den socialdemokratiska kulturpolitiken är det tankeväckande att strykning-
en gjordes utan att det ens kommenterades i propositionen. Åtgärden upp-
fattades uppenbarligen inte som en politisk kursomläggning, utan som en 
formell anpassning till en innehållslig förändring som redan hade skett.

Den sociala kulturpolitikens reträtt korresponderar mot en ytterliga-
re framryckning av det konstorienterade perspektivet. Innehållsligt do-
mineras 1996/97 års proposition av frågor kring konstarterna och insat-
ser för konstnärerna. 1974 års mål om konstnärlig och kulturell förnyelse 
kompletteras med att politiken också skulle främja kulturell mångfald och 
konstnärlig kvalitet.

Till detta fogade riksdagen på kulturutskottets förslag ytterligare ett mål 
med innebörden att kulturpolitiken borde ”ge kulturen förutsättningar att 
vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället”.
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Som motiv för det nya målet och med hänvisning till 1995 års utredning 
anförde utskottet betydelsen av att markera just kulturens egenvärde, dvs. 
att insatser för kultur var viktiga alldeles oberoende av om de kunde upp-
fattas som nyttiga i något annat hänseende. Utskottet diskuterade detta 
kulturens egenvärde uttryckligen i relation till värdet av kultursatsningar 
som ett led i insatser för regional utveckling varvid det betonade att någon 
principiell motsättning enligt dess mening inte förelåg mellan ”egenvär-
det” och ”nyttan”.

Här etableras de två termer som alltsedan 90-talet kommit att bli kul-
turpolitikens honnörsord framför andra, dess ansvar för konstnärlig kva
litet respektive för kulturens egenvärde – det senare i relation till upplev-
da krav på dess ”instrumentella” nytta. Denna dikotomi är främmande 
för 70-talets politik för vilken det tvärt om gällde att legitimera kultur-
satsningar genom att peka på hur de harmonierade med och understödde 
andra samhällsintressen. Att sätta konstnärlig kvalitet som mål för 70-ta-
lets kulturpolitik hade på motsvarande sätt rimmat dåligt med ambitionen 
att ge politiken en social bredd. Diskussionen om den konstnärliga kvalite-
ten placerar ju tvärt om otvetydigt de professionella konstnärsgrupperna i 
politikens centrum – där 1974 års politik strävade efter balans mellan det 
sociala spåret och det konstprofessionella.

I efterhand går det att se en glasklar logik i att den politik som definie-
ras sektoriellt, dvs. som avgränsas i syftet att kunna fungera som ett själv-
ständigt politiskt fält såsom skedde 1974, förr eller senare också kommer 
att börja hävda sin relevans oavsett det värde den kan ha för annan politik 
eller andra samhällsintressen. Detta var exakt vad som skedde genom riks-
dagsinitiativet 1997. Legitimeringen och motiveringen för en sektoriell po-
litik måste logiskt sett ligga inom sektorn själv och denna strävar tillsynes 
oemotståndligt mot oberoende av omvärldens omdömen.

Vare sig frågan om kulturens egenvärde eller innebörden av begreppen 
konstnärlig kvalitet är möjliga att diskutera eller ens ha synpunkter på uti-
från ett externt perspektiv. Diskussionen kan bara föras på den sektoriella 
politikens egna formulerade premisser eller inte föras alls. Föreställning-
en om kulturens egenvärde och den konstnärliga kvalitetens okränkbar-
het är den sektoriella kulturpolitikens naturliga förlängning – sannolikt 
även dess slutpunkt. Det handlar om värden som uppfattas som absoluta 
och därmed också oföränderliga, dvs. ytterst om kulturen som oföränder-
lig i en föränderlig värld. Verksamheter och frågor som i stället bygger på 
interaktion med det omgivande samhället passar inte in i den sortens po-
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litik. De trängs efter hand ut ur den sektoriella politikens ram. 1996/97 års 
kulturpolitik hade därför krympt ihop kring sin hårda kärna kring profes-
sionellt kulturskapande och – som vi strax ska se – kulturinstitutionerna, 
särskilt museerna.

Men kulturpolitiken följer mönstret från de tidigare skedena med av-
seende på att vilja förnya kontrakten med konstnärerna eller kulturska-
parna, dvs. en av teserna i uppsatsen. Tidigare exempel på detta hade varit 
Arthur Engbergs nya konstnärspolitik på 30-talet, Ragnar Edenman sats-
ningar på författarna, liksom 60-talets nya filmpolitik. 90-talets motsva-
righet handlar om dans och om design som är de bägge nya kulturpolitis-
ka fält som lanseras i 1996/97 års proposition. I propositionens spår följer 
särskilda handlingsprogram för dans (utarbetat av Statens kulturråd) och 
för arkitektur, form och design (utarbetat av det nyinstiftade Rådet för ar-
kitektur, form och design).

Tjänstesamhällets kulturinstitutioner
En sista signifikant nyhet i 1996 års revision av de kulturpolitiska målen 
gäller 1974 år mål att kulturpolitiken skulle ”levandegöra äldre tiders kul-
tur”. År 1974 hade detta mål reflekterat 30-talsmodernismens distans till 
kulturarvet (dvs. att gammalt och nytt skulle hållas isär). År 1996 ersattes 
formuleringen med att ”kulturarvet ska bevaras och brukas”, dvs. en betyd-
ligt mera aktiv och ”nära” formulering. Frågan om en annan kulturpolitisk 
attityd till kulturarvet diskuterades utförligt i 1995 års kulturutredning och 
dess tankar accepterades som regeringens politik. Kulturarvet hade så att 
säga blivit modernt på nytt.61

Efter kulturens förvaltningspalats från åren kring 1970 tar statens 
institutionsgrundande/-byggande en kort paus. Efter ett knappt decenni-
um upptas det igen och förhållandet kan sättas i samband med övergång-
en från brytningsskedet kring 1970 till det jag kallat den frusna urbanise-
ringens skede och den nya kultursyn som då etableras. Nu handlar det om 
en ny svit av publika kulturinstitutioner, vars invigningar kan relateras till 
graferna över de grundläggande utvecklingstendenserna såsom i figur 5.11.

61 Kulturpolitikens mer aktiva attityd till vården av kulturarvet annonserades redan 
under slutet av 1980-talet. Då presenterade regeringen särskilda satsningar på kul-
turminnesvården (prop. 1987/88:104) och på arkiv (prop. 1989/90:72). Man får gå till-
baka till tiden för andra världskriget och den då nya fornminneslagen från 1942 för 
att hitta en motsvarighet.
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Först i den nya sviten kommer Berwaldhallen i Stockholm som invigs 
1979. Därefter följer Etnografiska museet 1980, Vasamuseet 1990 i Stock-
holm och sedan Göteborgsoperan 1991 som byggs med statlig huvudfi-
nansiering men under regionalt huvudmannaskap, numera Region Väs-
tra Götaland. Marinmuseum i Karlskrona invigs 1997, Moderna museet 
i Stockholm 1998 och Världskulturmuseet i Göteborg 2004. År 2007 in-
vigdes slutligen Riksutställningars och Riksantikvarieämbetets byggnad i 
Visby som uppfördes till dessa myndigheters omlokalisering från Stock-
holm till Gotland.62

62 Omlokaliseringen avsåg hela myndigheten Riksutställningar och delar av Riksantik-
varieämbetet. Det kan också nämnas att Riksteatern 1988 fick nya förvaltnings- och 
repetitionslokaler i Botkyrka utanför Stockholm. Denna byggnad anknyter på många 
sätt till 70-talets förvaltningspalats, men som officiell kulturinstitution är den påfal-
lande nedtonad.

Figur 5.10. Tjänstemannasamhället kultursyn illustrerad genom moderata valaffischer från 
1988 (överst) och 2002 (nederst). 1988 års affischer speglar idén om sektoriserade samhället, 
den som korresponderade mot föreställningarna om kulturen för sig, likaväl som den om kul
turens egenvärde. Det finns tyvärr inga kulturpolitiska valaffischer. Det skulle sannolikt inte 
fungera att driva en valkampanj på det temat. 2002 års affischer speglar tjänstesamhällets 
utveckling mot individualisering. 1988 års ”sektorer” har personifierats. Skolan som sektor har 
ersatts av ”din lärare” och vården av ”din sjuksköterska”. Men i botten ligger samma föreställ
ning om det sektoriserade, uppdelade samhället.
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I fråga om de tidigare skedenas kulturinstitutioner har det varit möjligt 
att gruppera dem redan genom de långa uppehållen i institutionsbyggan-
det/institutionsgrundandet. Men skiftena mellan tjänste samhällets faser 
är tätare. De institutioner som nu räknats upp ska därför sannolikt uppfat-
tas som manifestationer över två delvis skilda föreställningar om kultur, 
den som gäller för perioden 1980–2000 och den som följer därefter. Men 
även om institutionsgrundandet sker i en enda mer eller mindre samman-
hängande sekvens är det ändå möjligt att på andra grunder skilja mellan 
de bägge grupperna.

Rent stilmässigt, utifrån arkitekturens formspråk, bryter 80-talets insti-
tutioner klart med föregångarna från 60- och 70-talen. Borta är nu förvalt-
ningsinstitutionernas modernistiska arkitektur med dess klara referenser 
till funktionalismens estetik. De har ersatts med den postmoderna arkitek-
turens eklekticism med dess maner att blanda stilimpulser från olika äldre 
skeden. I 80-talets och det tidiga 90-talets institutioner är referenserna till 
i första hand nationalromantiken påtagliga och framträdande.

Figur 5.11. Som fig. 5.7, men årtalen de nya institutionerna 1979–2004 
markerade. Svarta linjer markerar institutioner i Stockholm. Går lin
jer markerar institutioner utanför huvudstaden. 1979: Berwaldhallen, 
1980: Etnografiska museet, 1990: Vasa museet, 1991: Göteborgsoperan, 
1997: Marinmuseum, 1998: Moderna museet, 2004: Världskulturmu
seet, 2007: Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet i Visby.
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Etnografiska museet, Vasamuseet och Göteborgsoperan som är byggda 
i nationalromantiskt inspirerad stil där typiska brutna vinklar och falu- 
röda fasader i trä ger grundanslaget. För och en som alls reflekterar över 
arkitektur är referenserna uppenbara. Funktionalismen är däremot som 
bortblåst.

De tre något yngre museerna saknar de påtagliga referenserna till na-
tionalromantiken. Marinmuseum och Moderna museet alluderar i stället 
tydligt till klassicism, dvs. de följer samma stilutveckling som när en våg 
av nyklassicism avlöste nationalromantiken under 1910/20-talen. Moderna 
museet är i detta hänseende en tvetydig byggnad. De klassicistiska dragen 
begränsar sig huvudsakligen till exteriören, medan interiören väsentligen 
faller in i den trend av ny modernism som kommit att dominera i 00-talets 
arkitektur. Det handlar nu åter om släta, sammanhållna ytor och öppna 
rumslösningar. Arkitekturen domineras åter av de räta vinklarna liksom 
förkärleken för betong, sten och stora öppna glasade ytor. De ”nationella 
materialen” har ersatts av material som signalerar internationella impulser. 
Med Världskulturmuseet är det modernistiska manerets nya entré fullbor-
dad och den fullföljs med Riksutställningars hus i Visby.

Denna vandring från modernism till romantik, över klassicism och till 
en ny form av modernism stämmer väl överens med hur skiftena i kultur-
synen ska uppfattas.

Det första skiftet, från 60-talets och 70-talets modernistiska byggnader 
till 80-talets och det tidigare 90-talets romantiska influenser konfirmerar 
att kultursynen kodats om på det sätt som markeras av skiftet från devi
sen kulturen för sig till kulturens egenvärde. Skiftet motsvaras av att de ti-
digare referenserna till 30-talet och dess kultursyn nu ersätts av en tydligt 
allmän referens till historien i allmänhet och kanske nationalromantikens 
i synnerhet. I en tid av omställning kan kulturen kännas igenom genom 
hela historiens lopp.

Den nya strävan att knyta an till historien och det kulturella arvet syns 
också i institutionernas tematik. Den mest kraftfulla museimanifestationen 
av alla är tveklöst Vasamuseet med regalskeppet Vasa som bärgades 1961. 
Vasa är integrerad i den gamla Galärvarvsdockan så att det vid inträdet i 
museet möter åskådaren som om det kom emot henne – direkt uppstigen ur 
Östersjöns – eller historiens – djup. På det sättet handlar museet om histori
ens återkomst, vilket alltså är ett huvudtema i det sena 1900-talets kultursyn.

Museerna har alla drag av sekulära helgedomar. Skeppet Vasa tonar i det 
museet fram som ett veritabelt historiens kultföremål. Frågan är emellertid 
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om inte Marinmuseum har det tydligaste pseudoreligiösa anslaget. Museet 
alluderar i sin exteriör på ett grekiskt tempel i modern, stram klassisk stil. 
Interiört rör sig besökaren längs en axel från portiken till galjonssalen i den 
andra ändan av byggnaden. Salen är därmed placerad som koret i en kyrka. 
Det pryds av Emanuel Törnströms galjonsbilder från Gustav III:s flotta. De 
antika gudagestalterna är uppsatta på ett sätt som omedelbart leder asso-
ciationerna till krucifix och helgonbilder i en kyrka.

Brottningen eller uppgörelsen med 30-talets devis om åtskillnaden mel-
lan gammalt och nytt är huvudtema också för Moderna museet. Redan 
museets själva grundidé ger anslaget och referensen till 30-talet. Ett muse-
um om den moderna konsten handlar oundvikligen om gränsen mot den 
traditionella konsten, dvs. den konst som inte finns i det nya museet, utan 
i det gamla Nationalmuseum. I förstone verkar det som om Moderna mu-
seet åter ska bekräfta 30-talets kultursyn. Men museet upphäver i stället 
åtskillnaden, såsom det framträder i Rafael Moneos uppenbart klassicis-
tiskt inspirerade arkitektur på Skeppsholmen. Den moderna konsten pre-
senteras i en kontext som hänvisar mot traditionens arkitektur.

Inne i museet var de ursprungliga basutställningarna ordnade enligt ett 
system om tre perioder som delar in den moderna konstens utveckling i tre 
kronologiska faser. Det är samma teknik som när Historiska museets in-
vigdes på 40-talet med utställningen Tiotusen år i Sverige, byggd på det ar-
keologiska treperiodsystemet med indelningen i stenålder, bronsålder och 
järnålder. I moderna museet presenteras på så sätt den moderna konsten 
med en dramaturgi som också den hänvisar till historiens kontinuitet in 
i samtiden. Budskapet blir därför inte att det är skillnad mellan gammalt 
och nytt, utan tvärt om att gammalt och nytt hänger samman – en hänvis-
ning till nationalromantikens kultursyn. Så raffinerat fungerar kultursy-
nens indirekta språkbruk.

År 2011 är de tidigare basutställningarna rivna. De har ersatta av mu-
seets stora satsning på fotokonst. Men grundanslaget är precis detsamma 
eftersom museets fotosamling är hängd i samma kronologiska system, i tre 
avdelningar 1840–1930, 1920–80 och 1970–2010. Museet över den moderna 
konsten har gjort det till sin huvuduppgift att visa hur denna konst är för-
ankrad i historien. Vill museet också påminna om hur synen på kulturen 
har ändrats över tiden?

Tjänstesamhällets sena kulturinstitutioner representerar en viktig nyhet 
i ytterligare ett hänseende. Det gäller lokaliseringen. Det har aldrig tidiga-
re hänt att staten byggt kulturinstitutioner utanför Stockholm men detta 
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sker nu med början med Göteborgsoperan, även om det ännu inte handlar 
om en institution under ett statligt huvudmannaskap. Men med Marin-
museum och sedan Världskulturmuseet har det svenska statliga institu-
tionsbyggandet definitivt gått in i en ny era. Institutionerna är inte längre 
förbehållna Stockholm. Det betyder rimligtvis att inte heller modernise-
ringsprocessen längre med självklarhet uppfattas utgå exklusivt ifrån hu-
vudstaden, något som fullt ut korresponderar med att den nya urbana ex-
pansionen efter millennieskiftet handlar om de tre regionerna Stockholm, 
Göteborg och Malmö.

00-talets institutioner, Världskulturmuseet och Riksutställningars hus, 
skiljer sig från det sena 1900-talets institutioner inte bara genom arkitek-
turens ”neomodernistiska” estetik, utan också genom att båda byggnader-
na är uppbyggda kring en för de svenska institutionsbyggnaderna helt ny 
grundkomponent, det öppna torget eller samlingsplatsen. Det mest sär-
präglade draget Världskulturmuseet är den trappa kring vilken hela muse-
ets interiör är centrerad. Förebilden torde vara Spanska trappan i Rom, dvs. 
en av stadens öppna platser där trappan fungerar lika mycket eller mera 
som en mötesplats som för kommunikationen mellan två plan. På motsva-
rande sätt annonserar Världskulturmuseets trappa ambitionen att byggna-
den specifikt ska vara en mötesplats.

Riksutställningar och Riksantikvarieämbetets hus är på ett helt analogt 
sätt uppbyggt kring en stor innergård, ett atrium, som utgör den naturliga 
samlingsplatsen. Alla offentliga kulturinstitutioner är i någon mening att 
betrakta som offentliga mötesplatser, men det är inte någon av de äldre in-
stitutionsbyggnaderna som signalerar den ambitionen på samma ostenta-
tiva sätt som 00-talets bägge nya tillskott.

Jag ska försöka visa hur detta nya symbolspråk hänger ihop men den nya 
kultursyn som bryter fram efter millenniumskiftet.

Vår tids omställning – det urbaniserade utbildningssamhället
Staten förändras
I den statistik som utnyttjats (figurerna 5.8 och 5.11) är det främst de större 
tätorternas tillväxt från millennieskiftet som ger signaler om en ny stark 
utvecklingstrend i det svenska samhället. Efter att huvudsakligen stått stil-
la, eller t.o.m. backat något under 30 år, börjar urbaniseringsprocessen på 
nytt skjuta fart vid och den andel av befolkningen som bor i de större tät-
orterna börjar åter öka.



keith Wijkander 257

Tittar man närmare på statistiken bakom ökningen så visar det sig att 
det i allt väsentligt handlar om de tre storstadsregionernas tillväxt. Den 
utvecklingen kan studeras i diagrammet figur 5.12.

Figur 5.12. Befolkningsandelarna i de tre storstadsregionerna Stor
stockholm, Stor göteborg och Stormalmö (SGM) relativt landets övriga 
befolkning 1960–2008. Jäm förelser med den yrkesverksamma befolk
ningens (16–75 år) utbildningsnivåer.

Här jämförs befolkningsandelen i de tre storstadsregionerna Storstock-
holm, Storgöteborg och Stormalmö med resten av rikets befolkningsan-
del.63 Graferna visar hur storstadsregionerna befolkningsmässigt står stil-

63 Storstadsregionerna definierades statistiskt av SCB 1970. De avgränsades då för 
Stockholms del till huvuddelen av Stockholms län, exkl. Norrtälje, Nykvarn, Nynäs-
hamn och Södertälje kommuner. Storgöteborg definierades som förutom Göteborgs 
kommun, även Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum och Mölndals kommu-
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la under 70-talet, varefter en först mycket försiktig tillväxt kommer igång. 
Från millenniumskiftet är den emellertid markant och från 2005 har den 
accelererat kraftigt. Nu uppgår de tre storstadsområdenas andel av landets 
befolkning till drygt 38 procent. Den sammanlagda årliga tillväxten uppgår 
för närvarande till ca 2 procent, men områdenas andel av Sveriges befolk-
ning växer av naturliga skäl inte lika snabbt. Om den nuvarande trenden 
håller i sig kommer emellertid halva Sveriges befolkning att bo i någon av 
de tre regionerna omkring år 2030, dvs. om bara 15 á 20 år. Om storstäder-
nas tillväxttakt ökar ytterligare kommer det att ske tidigare.

Något förenklat ser den demografiska geografin i landet numera ut på 
så sätt att kommunerna i storstadsregionerna Storstockholm, Storgöteborg 
och Stormalmö bildar landets tillväxtcentra. Här växer befolkningen med 
omkring 2 procent årligen. Utanför dessa kärnområden bildar Mälarda-
len bort till Örebro, tillsammans med Sörmland och norra Östergötland 
ned till Linköping en yttre tillväxtregion omkring Stockholmsområdet. I 
större delen av detta område ligger befolkningstillväxten kring 0,5 procent 
årligen, utom i Linköping där den ligger på storstadsnivå, 2 procent. Mot-
svarande sekundära regioner finns också kring Göteborg i Västra Göta-
land och i Skåne runt Malmö, men de är mindre jämfört med Mälardalen.

I resten av landet finns vanligtvis en kommun, oftast residensstaden 
som har en årlig befolkningstillväxt på ca en procent, men som ligger likt 
en ö i ett län eller landskap där befolkningen endera är oförändrad eller – 
oftare – backar konsekvent. Denna bild finns i Norrland och gäller, för-
utom Gävle och Gävleborgs län, också för Sundsvall och Västernorrlands 
län, Falun och Dalarnas län, Umeå och Västerbottens län, Luleå och Norr-
bottens län samt Östersund och Jämtlands län. Men mönstret finns också 
i södra Sverige där det gäller för Växjö och Kronobergs län, Karlskrona och 
Blekinge län, Jönköping och Jönköpings län samt Kalmar och Kalmar län.

Mönstret accentueras av förändringarna i befolkningens ålderssam-
mansättning. Kommunerna som växer har en låg andel innevånare under 
65 år medan de som står stilla eller backar har en hög andel.

Detta innebär att Sverige är på god väg att delas i ett Tillväxsverige med 
tyngdpunkt i de tre storstadsregionerna och resten av landet som sladdar 

ner. Stormalmö definierades som Malmö, Burlövs, Kävlinge, Lomma, Lund, Sku-
rup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommuner. 2005 reviderades av-
gränsningen mot bakgrund av hur de områden som var nära integrerade (t.ex. med 
avseende på dagspendlingen) hade växt. Numera ingår hela Stockholms län i Stor-
stockholmsregionen. Göteborgsregionen har utökats med Alingsås och Lilla Edet. 
Malmöregionen har utökats med Eslöv, Höör och Skurups kommuner. Källa: SCB.
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efter i utvecklingen och riskerar att bli avhängt. Mitt emellan dessa båda 
Sverige befinner sig ett antal läns- eller regioncentra, som kan uppfattas 
stå inför valet att endera försöka koppla upp sig och hitta former för att på 
något vis associeras med någon av storstadsregionerna eller att bli en del 
av den omgivande, backande regionen. Den ortshierarki med dess typiska 
balans mellan små och stora orter som växte från med industrialiseringen 
håller på att ändras i grunden.

Utvecklingen har i ett mycket nära samband med hur utbildningsväsen-
det, särskilt universiteten och högskolorna, samspelar med arbetsmarkna-
den. Om två akademiker bildar familj och båda ska ha kvalificerade arbetet 
gäller att paret måste finnas i eller flytta till något av storstadsområde-
na. Eftersom andelen tjänsteyrken som kräver akademisk grundkompe-
tens också ökar snabbt så blir storstadsområdena särskilt attraktiva för 
yngre familjer, vilket i sin tur gör att de allmänt sett får en fördelaktigare 
befolkningspyramid. Storstadsområdena andel av nyfödda barn är större 
än deras andel av totalbefolkningen.64

Men också universitets- och högskoleorterna utanför storstadsregioner-
na klarar sig hyfsat. Om akademikerparet i dessa städer lyckats hitta arbete 
före 30 års ålder så blir de vanligtvis kvar på orten. Om inte är det statis-
tiskt sett flytt till något av storstadsområdena som gäller.

Sambandet mellan tjänstesektorns tillväxt och de akademiska utbild-
ningarna kan illustreras som i figur 5.13. Detta kan uttryckas som att 
tjänstesektorns utveckling i hög grad tycks beroende av den högutbilda-
de arbetskraften. Rimligen handlar det om att tjänster med ett högre för-
ädlingsvärde successivt blir allt mera dominerande på bekostnad av mer 
okvalificerade tjänster med ett lägre förädlingsvärde. Med nuvarande 
trend kommer ungefär häften av den yrkesverksamma befolkningen att ha 
en akademisk utbildning omkring år 2030, dvs. samtidigt som befolknings-
majoriteten också bor i något av storstadsområdena.

Det är på denna grund som jag menar att vår tids kulturella skifte hand-
lar om övergången till just det högurbaniserade utbildningssamhället.

I fig. 5.12 har tillsammans med utvecklingen av storstadsområdenas be-
folkningsandelar också redovisats några grafer som visar hur befolkning-
ens utbildningsnivå successivt har höjts sedan 70-talet. Figuren visar hur 
först den befolkningsandel som har gymnasieutbildning, långt (minst tre 

64 Se SCB:s Demografiska rapporter 2005:1, Bostaden, storstaden och barnfamiljen. De 
trender som identifieras i rapporten och som refereras i texten har sedan dess publi-
cering ytterligare förstärkts.
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år) eller kort (högst 2 år) gymnasium, eventuellt i kombination med hög-
skola blir större än den andel som enbart har en grundskole- (eller folk-
skole-) utbildning. Detta sker kring 1975. Därefter, ungefär 1990, blir grup-
pen med lång gymnasieutbildning ensamt större än gruppen med enbart 
grundskola. Slutligen, ungefär 2005, blir andelen med lång gymnasieutbild-
ning större än grupperna med enbart grundskola eller med kort gymna-
sieutbildning sammantagna. Nästa större skifte gäller, som redan nämnts, 
när de högskoleutbildade bildar en egen majoritet kring 2030.

En annan viktig sida av näringslivets omvandling gäller omfattningen av 
de privata eller enskilda tjänsterna. Dessa har traditionellt haft sin tyngd-
punkt inom handeln och samfärdseln medan de offentliga tjänsterna do-
minerat inom tjänstesektorn i övrigt. När tjänstesektorn började växa på 
allvar under 60- och 70-talen skedde som redan nämnts expansionen först 
inom den offentliga sektorn medan de är de privata tjänsterna som stått för 
ökning sedan 80-talet. Totalt sett har den privata tjänstesektorns andel av 
hela arbetsmarknaden ökat från knappt 38 procent 1980 till 41 procent år  78 

Men också universitets- och högskoleorterna utanför storstadsregi-
onerna klarar sig hyfsat. Om akademikerparet i dessa städer lyckats 
hitta arbete före 30 års ålder så blir de vanligtvis kvar på orten. Om 
inte är det statistiskt sett flytt till något av storstadsområdena som 
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någon form av postgymnasial utbildning). Lägg dock märke till att tidsseriebrott i 
SCB:s utbildningsstatistik 1990 och 2000 gör det högst vanskligt att upprätta 
tidsserier. En ny utbildningsnomenklatur år 2000 innebar t.ex. att 
utbildningsnivåerna detta år höjdes. Detta ger emellertid inte utslag i form av något 
trendbrott i kurvorna i figuren.  
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Figur 5.13. Tjänstesektorns tillväxt uttryckt i dess andel av den yr
kesverksamma befolkningen jämfört med andelen yrkesverksamma 
med högskoleutbildning (dvs. någon form av postgymnasial utbild
ning). Lägg dock märke till att tidsseriebrott i SCB:s utbildningssta
tistik 1990 och 2000 gör det högst vanskligt att upprätta tidsserier. 
En ny utbildningsnomenklatur år 2000 innebar t.ex. att utbildnings
nivåerna detta år höjdes. Detta ger emellertid inte utslag i form av 
något trendbrott i kurvorna i figuren.
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2005. Men bara under de senaste åren har utvecklingen påtagligt accelere-
rat. Enbart mellan 2005 och 2010 har de privata tjänsterna ökat med hela 
6,5 procent. År 2010 utgjorde den privata tjänstesektorn därför 47,5 pro-
cent av samtliga yrkesverksamma. Med bibehållen ökningstakt kommer 
därmed majoriteten av de som finns på arbetsmarknaden att återfinnas i 
denna sektor redan om något år.

En stor offentlig sektor har länge präglat svenskarnas bild av samhället. 
En stor andel av befolkningen har också haft sin utkomst inom den. Skif-
tet som just nu äger rum betyder om inte annat att gemene mans uppfatt-
ning om det naturliga eller lämpliga i offentlig tjänsteproduktion håller på 
att ändras. En allt mindre del av befolkningen kommer att ha personlig er-
farenhet av att arbeta med offentliga tjänster och allt färre kommer på det 
personliga planet att identifiera sig med staten, kommunerna eller lands-
tingen. I någon mening ökar avståndet mellan medborgare och offentlig 
verksamhet.

Kultur som gemenskap eller kreativitet  
– tvetydighetens grammatik
Sammantaget är det svenska samhället är på väg in i en ny omställning. 
Det är en utveckling som tagit fart under de allra senaste åren. Det hand-
lar om befolkningens koncentration till storstadsområdena, om de högre 
utbildningarnas växande betydelse för arbetsmarknaden samt om den ak-
tuella och hastiga övergången till ett näringsliv som domineras av den pri-
vata tjänstesektorn.

Det är med andra ord dags för ett nytt skifte och en ny syn på kulturen 
och allt pekar mot att en sådan också håller på att ta form. Den kulturpoli-
tiska utvecklingen efter Kulturutredningen ser ut att följa det mönster som 
uppsatsen syftat till att analysera fram.

Om mönstret upprepar sig även i nuet ska samtidens nya kultursyn ge 
signaler om kontinuitet i samhällsutvecklingen, eftersom denna tvärt om 
tycks präglad en ny trend, av diskontinuitet. Däremot ska den nya kultursy-
nen frondera mot sin föregångare, 90-talets kulturpolitiska kodning, efter-
som denna tvärtom signalerade diskontinuitet. Detta skapar samma typ av 
tvetydighet och ambivalens som vid det förra skiftet, fast nu med omvända 
förtecken. En ny kultursyn ska markera kontinuitet, men måste paradoxalt 
nog samtidigt bryta med det föregående skeendets kultursyn.

Lösningen på problemet denna gång tycks bli att kulturpolitiken på den 
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retoriska nivån börjat förändras till sitt innehåll och i sin praktik, men att 
den samtidigt lägger emfas vid att betona kontinuiteten relativt det förra 
skedet. Brottet markeras på nivån praktik medan kontinuiteten markeras 
på nivån retorik och offentliga mål.

I inledningen till uppsatsen utgick jag från arbetet med och förslagen i 
2009 års kulturutredning. Utredningen hade som redan nämnts ett uttalat 
förändringsperspektiv. Den gav fullt erkännande åt de insatser som hittills 
gjorts inom det kulturpolitiska området men menade samtidigt att den in-
riktning som politiken hade kommit att få knappast gav utrymme för en 
fortsatt utveckling. Framför allt uppfattade vi sektoriseringen, kulturpoli
tikens bubbla, och områdets därmed sammanhängande succesiva krymp-
ning som djupt problematisk.65 Vi identifierade det paradoxala förhållandet 
att kulturpolitiken marginaliserades samtidigt som frågor om kultur sam-
mantaget i samhället blev allt viktigare.

Detta innebar i sak ingenting annat än att utredningen indirekt påstod 
att kulturpolitiken byggde på en förlegad eller överspelad kultursyn – att 
politiken utgick från en föreställning om kultur som inte var kongruent 
med den som höll på att växa fram i det samhället i övrigt. Så enkelt för-
mådde vi i utredningen emellertid inte formulera det. Vi var på väg mot 
den analys av kultursynens sätt att fungera som jag nu har försökt fullföl-
ja, men vi var långt ifrån framme. Utredningens grundanalys kretsar hela 
tiden kring frågan om hur idéerna om kultur förändrats över tiden, men 
lyckas inte sätta fingret på hur de ytterst svårtolkade förhållandena hade 
styrt den kulturpolitiska utvecklingen.

Men vi uppfattade kopplingen mellan sektoriseringen och doften av 
90-talets akterseglade kultursyn. Därför blev det utredningens huvudstra-
tegi att föreslå politikens uppbrott från sektoriseringen. Vi föreslog att kul-
turpolitiken skulle orienteras mot det vi kallade aspektpolitik, dvs. försöka 
utveckla de sidor av politiken som kunde vara intressanta ur andra sam-
hällsperspektiv, t.ex. miljöfrågor, näringsfrågor eller frågor om hälsa etc. 
Vi förordade en decentralisering av det kulturpolitiska ansvaret till kom-
munerna, landstingen och de nya re-gionerna dels eftersom vi trodde att 
kulturfrågorna behövde få bättre fäste i det regionala sammanhanget, dels 
65 Det kan noteras att kulturpolitikens sektorisering hade accentuerats ytterligare sedan 

1997. När 1995 års kulturutredning tillsattes var det en självklarhet att mediefrågorna 
skulle ingå i utredningsmandatet. Lika självklart uppfattades det vara 2006 att med-
iefrågorna skulle behandlas för sig, skilt från den kulturpolitiska utredningen. En 
särskild medieutredning tillsattes också som arbetade parallellt med Kulturutred-
ningen. 
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eftersom vi visste att landstingen i gemen knappast skulle vara intresserade 
av att driva kulturverksamheterna i de sektoriella formerna där staten hade 
fastnat. Vi föreslog en myndighetsreform avseende den vildvuxna statliga 
kulturbyråkratin, eftersom vi visste att denna i allt väsentligt uppfattade 
som sin uppgift att slå vakt om den sektoriella politiken – varje myndig-
het om sin lilla del. Slutligen förslog vi också regeringen att överväga möj-
ligheten att inordna kulturpolitiken i ett bredare ämnesmässigt samman-
hang, vilket i sak innebar att det särskilda lilla Kulturdepartementet borde 
skrotas.

Utredningen formulerade också ett förslag till nya kulturpolitiska mål 
som stod i överensstämmelse med detta program. Det finns ingen hänvis-
ning i vår diskussion till kulturens egenvärde.66 I frågan om det besläktade 
honnörsordet från 90-talet om konstnärlig kvalitet, anförde vi kort och 
gott att innebörden av detta aldrig kunnat klarläggas samt att vi trodde att 
statliga kvalitetskrav – vars innebörd ingen kunde förklara – riskerade att 
bli ett hot mot konstens frihet.67

Att fokusera politiken kring kulturens egenvärde eller konstens kvalitet 
såg vi som uttryck för den kulturpolitiska bubblan. Det var ju interna dis-
kussionsämnen som möjligen kunde vara intressanta för de krympande 
kretsar som uppfattade sig som ägare eller bärare av 90-talets sätt att se på 
kultur. I sak fungerade termerna som kodord för önskemålet att slå vakt 
om bubblan. Vi menade i stället att kultur ytterst handlade om människors 
och samhällsmedlemmarnas gemenskaper, kommunikation och skapande 
förmågor. Kulturpolitiken borde, som utredningen formulerade det ”främ-
ja öppna gemenskaper och arenor som är tillgängliga för var och en. Den 
ska möjliggöra kommunikation mellan olika individer och grupper, skapa 
förutsättningar för kulturupplevelser och bildning samt verka för att alla 
ges förutsättningar att utveckla sina skapande förmågor”.68

I tidigare avsnitt har jag försökt visa hur de nya kulturinstitutionerna 
från millennieskiftet, Världskulturmuseet och Riksutställningar i Visby, 
talar ett symbolspråk som i hög grad erinrar om utredningens tankegång-
ar. Utredningen satte samhällsutveckling, öppna gemenskaperna, arenor 
och kommunikationen mellan individer och grupper som sina ledord.69 De 
66 Jag får erkänna att jag vid denna tidpunkt uppfattade talet om kulturens egenvärde 

som rent mumbo-jumbo. Utredningskretsen i övrigt hade troligen besläktade upp-
fattningar.

67 SOU 2009:16 del II s. 46f.
68 O.a.a. s. 33, se även s. 10ff.
69 Inledning till Kulturutredningens förslag till nya mål lyder: ”Den nationella kultur-
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nya institutionerna byggdes samtidigt med det öppna torget och den öppna 
trappan som sina betydelsebärande grundelement.

Utredningens förslag delade det kulturengagerade Sverige i två läger. 
Kommunerna och landstingen biföll förslagen med acklamation eftersom 
man där gärna ville se kulturfrågorna i ett bredare politiskt perspektiv. 
Här hade man ringa förståelse för den sektoriserade kultursyn, allra minst 
i dess tappning från 1996/97. Inom de grupper där den etablerade politi-
ken hade sin bästa förankring dominerade dock motståndet. Kulturlivets 
professionella aktörer och intresseorganisationer samt inte minst press-
sens kultursidor rasade. Även delar av den statliga förvaltningen, främst 
den som skapats kring 1974, var starkt negativ. De paroller som motståndet 
samlades kring var att utredningsförslagen oväntat ansågs hota kulturens 
egenvärde och förorda en politik som skulle undergräva konstnärlig kvali
tet. I förlängningen ansågs både konstnärlig och kulturell utarmning hota.

Man menade därför att kulturpolitiken måste behållas i den sektorise-
rade formen. Den kultur som representerade ett eget – aprioriskt – värde 
måste helt enkelt omgärdas av en specifik politik, inriktad på att slå vakt 
om principen om detta egna värde.

Politiken inom det kulturella området som en gång inleddes som en del 
sekulariseringen, visade sig därmed ha gått varvet runt. Kulturen beskrevs 
i debatten efter utredningen allt oftare i antropomorfa termer – som ett 
sorts väsende. Inslaget av det jag kallat pseudoreligiösa projektioner har 
sett ut att öka. Den iakttagelsen ska inte uppfattas som ironisk. Projektio-
nerna är kanske typiska för det högt urbaniserade postsekulära samhället. 
När kulturen ges rollen att representera en form av trygghet i förändrings-
processen så har den i realiteten tilldelats en plats eller funktion i samhäl-
let som påminner om den traditionens religiositet som den från början 
opponerade emot.

Men vilken kodning är då 2010-talets kultursyn på väg att få? Lyckades 
utredningen fånga tidsandan med sitt förslag om att kultur handlar om 
mänskliga gemenskaper och kommunikation? Eller kommer devisen om 
kulturens egenvärde ändå att behålla sin relevans? Det är egentligen allt-
för tidigt att svara på. De tendenser som märkts under de senaste två à tre 

politiken ska, med utgångspunkt i demokrati och yttrandefrihet, bidra till samhällets 
utveckling genom att främja öppna gemenskaper och arenor som är tillgängliga för 
var och en. Den ska möjliggöra kommunikation mellan olika individer och grupper, 
skapa förutsättningar för kulturupplevelser och bildning samt verka för att alla ges 
möjlighet att fritt utveckla sina skapande förmågor (SOU 2009:16, del II s. 33).
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åren kan mycket väl i det något längre pers pektivet visa sig vara dagslän-
dor. Men låt oss – med alla reservationer för misstag – ändå göra ett för-
sök till läsning.

Regeringen reagerade mycket ambivalent på den intensiva debatten. Den 
gav först på många sätt uttryck för viljan distansera sig från den utredning 
den själv hade tillsatt. Det förhållningssättet präglade den proposition som 
presenterades i september 2009, Tid för kultur.70 De reviderade kulturpoli-
tiska mål som där presenterades är innehållsligt och sakligt i det närmaste 
identiska med målen från 1996/97. Formuleringarna har mest bara redige-
rats i en annan ordning. Satsen om kulturens egenvärde har inte letat sig 
in bland målformuleringarna men däremot inleds propositionen med pro-
gramförklaringen att ”grunden för kulturpolitiken är kulturens egenvärde”. 
I själva målen upprepas betydelsen av konstnärlig kvalitet inte mindre än 
två gånger.71

Av Kulturutredningens signalord gemenskaper och kommunikation, 
finns däremot inte ett spår i de nya målen. Kontinuiteten gent emot de ti-
digare målen är således påfallande. Men det finns också i inledningen till 
2009 års nya mål en formulering om samhällets utveckling – ”Kreativitet, 
mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling”. Den 
har ingen motsvarighet i tidigare kulturpolitiska mål. Formuleringen är 
ambivalent. Kanske har orden ”konstnärlig kvalitet” stoppats in (de åter-
kommer även på annan plats i målen) för att inte signalen om uppbrott ska 
bli för tydlig.

Direkt efter proklamationen om kulturens egenvärden sägs i propositio-
nens inledning också att ”samtidigt ökar insikten på flera håll om kulturens 
och kreativitetens betydelse för andra samhällsområden”, vilket direkt an-
knyter till utredningens förslag om aspektpolitik. Efter 2009 har tycks ut-
redningens förslag till ny kulturpolitiska agenda också efter hand och i allt 
högre grad ha börjat anammas av regeringen. Förslagen har, ett efter ett, 
börjat genomföras, dock efter att först på nytt ha utretts, retuscherats och i 
olika utsträckning gjorts mera harmlösa. Det gäller förslaget att statsbidra-
gen till regional och kommunal kulturverksamhet borde ersättas med avtal 
mellan staten och landstingen/regionerna, om flera försiktiga steg mot en 
förvaltningsreform, om närmare samspel mellan de statliga museerna och 
faktiskt även öppningar mot andra samhällsområden, i första hand det nä-
ringspolitiska fältet och civilsamhället.

70 Prop. 2009/10:3.
71 Ibid. s. 126.
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Cecilia Magnusson, moderat talesperson i riksdagens kulturutskott, 
har på Moderaternas hemsida (våren 2011) t.o.m. förklarat att arbetet med 
att ställa om den moderata kulturpolitiken efter idéerna om aspektpolitik 
inom partiet pågår för fullt. Bakom en närmast förstulen mening, insmu-
gen i inledningen till målen, ligger kanske avstampet till en påtaglig poli-
tisk omorientering.

Regeringen bekänner sig verbalt otvetydigt till 90-talets kultursyn, men 
håller samtidigt – försiktigt och trevande – på att innehållsligt ställa om 
politiken i utredningsförslagens riktning. I vilken utsträckning denna subti-
la balansgång sker medvetet eller som en oundviklig anpassning efter sam-
tidens krav kan jag inte avgöra. Men den kulturpolitiska bubblan ser verk-
ligen ut att vara på väg att ersättas av en ny form av samhällsorientering.

Därmed talar mycket för att retoriken kring kulturens egenvärde efter 
hand också kommer att mattas. Kanske kan en sådan tendens i den kul-
turpolitiska debatten också skönjas. Men den nya orienteringen svarar inte 
mot någon politisk acceptans för Kulturutredningens nyckelformulering 
om de samhälleliga gemenskaperna, utan korresponderar i stället mot for-
muleringarna om sambandet mellan kultur och kreativitet. Det svarar mot 
en tydlig trend i både svensk och internationell kulturpolitisk diskussion 
där kostnärliga och kulturella yttringar allt oftare och med allt starka-
re emfas beskrivs som en del av den s.k. kreativa sektorn, dvs. den del av 
tjänstesektorn som i många sammanhang tillmäts en strategisk betydelse 
för tjänstesektorns utveckling och tillväxt. Flera kulturpolitiska debattörer 
pekar t.o.m. ut konst och kultur som själva kärnan i den kreativa sektorn.72

Om devisen kultur och kreativitet verkligen ska ses som 2010-talets kul-
turella kodning kommer att visa sig med tiden. Skulle det visa sig vara fal-
let så följer detta analysens iakttagelse om kultursynens terapeutiska eller 
tillbakablickande funktion på ett slående sätt. Att människans förmåga att 
göra nya och oväntade intellektuella kombinationer blir allt viktigare som 
”produktionsfaktor” är ju ingen nyhet för 2010-talet, utan tvärtom känne-
tecknande för tjänstesamhället som sådant. Låt vara att tendensen efter 
hand blir allt tydligare, men skiftet från en råvarubaserad industriekono-
mi till en ekonomi som i växande grad domineras av tjänsteproduktionen 
handlar ju om att dessa mänskliga förmågor får en ny plats som blir allt 
viktigare. Detta är således en utveckling som i Sverige och västvärlden på-
gått ända sedan tjänsteekonomierna började ta fart på allvar, dvs. under 

72 Se Bergquist 2012 för argumentationen för detta synsätt samt en orientering om både 
svensk och internationell diskussion på temat kultur–näringsliv–kreativitet.
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80- och 90-talen. Devisen om hur kultur och kreativitet faller därmed väl 
in i mönstret av föreställningar om kultur och som i efterhand bekräftar 
den utveckling som redan ägt rum.

Men varför avvisar då kulturpolitiken Kulturutredningens utpekande 
om de samhälleliga gemenskaperna som den viktigaste kulturfrågan?

Sannolikt kommer de närmaste decennierna att innebära stora utma-
ningar för det svenska samhället. Den hittills så trygga och självklara na-
tionella sammanhållningen kommer kanske snart att inte längre vara lika 
självklar. Skillnaderna mellan de som ingår i de växande storstädernas 
högutbildade, privatanställda tjänstemannakadrar och de andra kommer 
att växa. Skillnaderna kommer att gälla de yttre materiella villkoren, men 
framför allt normerna, värderingarna och de mentala mönstren.

I det sena 1900-talets svenska samhälle skedde ett antal betydelsefulla 

Figur 5.15. Moderaternas valaffischer från 2010 utgör goda illustrationer till den 
kulturpolitiska debatten efter 2009 års kulturutredning. Borta är nu de politikens 
sektoriserade budskap som i skiftande uttryck dominerat från 1980talet och in på 
00talet. Kulturutredningen ville 2009 göra begrepp som gemenskaper, mänsklig kom
munikation och samhällsutveckling till kulturpolitikens nyckelord. 2010 gick Nya mo
deraterna till val under parollen ”framåt tillsammans”. Den parollen fick dock inget 
genomslag i 2009 års kulturproposition.
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förändringar som sammantaget inneburit att ett antal offentliga överens-
kommelser om den svenska nationella statsbildningens karaktär och iden-
titet de facto har upphävts. Det gäller t.ex.

– Skilsmässan kyrka–stat år 2000 som innebär att de svenska medbor-
garna inte längre ens formellt ingår i en gemensam trosgemenskap.

– Den allmänna värnpliktens formella avskaffande år 2010. Värnplikten 
infördes 1901. I praktiken försvann den redan under 1990-talet då suc-
cessivt allt färre uttogs till militärtjänst.

– Skolans kommunalisering 1989. Detta beslut innebar ett fundamentalt 
brott mot den dittillsvarande synens på statens roll som både reellt och 
formellt ansvarig för medborgarnas utbildning.

– Den offentliga sektorns reträtt till förmån för den enskilda tjänstesek-
torn – färre svenskar kommer personligt att identifiera sig med offentlig 
verksamhet.

Jag menar förvisso inte att vare sig statskyrkan eller värnplikten bör åter-
införas. Min poäng är i stället att ett antal viktiga företeelser som starkt 
bidragit den enskilde medborgarens bild av medborgarskapets personliga, 
praktiska och konkreta innebörd har tjänat ut eller förvunnit. Fler exem-
pel på detta kan för övrigt säkert anföras. Sammantaget innebär föränd-
ringen emellertid att ett antal ”definierade element” i 1900-talets svenska 
samhällskontrakt har tjänat ut. Vad sätts i dess ställe?

En konkluderande sammanfattning

I den här uppsatsen har jag formulerat fyra teser om kulturpolitik:

1. om den politiska maktens behov av att beskydda konst och särskilda 
kulturyttringar som ett sätt att stärka sin legitimitet,

2. om den politiska maktens teknik för att förnya och ge aktualitet för be-
skyddet genom att peka ut nya konstformer som politiken tar ansvar för,

3. om de offentliga konst- och kultursatsningarna som ett led i sekularise-
ringsprocessen, samt

4. om förekomsten av en samhällelig kultursyn som fungerar kompensa-
toriskt i relation till de yttre samhällsförändringarna
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Med hjälp av enkel statistik om befolkningens sysselsättning och bosätt-
ningsmönster har jag avgränsat olika skeden i samhällsutvecklingen från 
1860-talet till vår egen tid. Tanken är att de mest signifikanta kulturella 
förändringarna i det svenska samhället under perioden hänger ihop med 
förändringar i fråga om de yttre, grundläggande villkoren i människor-
nas liv.

Den första tesen är näst intill en truism. Det torde framgå tydligt av ana-
lysen att den politiska maktens önskan att vidmakthålla en beskyddande 
relation till konstens sfär tycks bestå oförändrad över tiden.

I fråga om den andra tesen har det gått att visa hur det politiska be-
skyddet av konsten successivt förnyats genom att efter hand inkludera nya 
konst- eller kulturyttringar. Det gäller det tidiga 1900-talets och teaterkon-
sten, 30-talets konstnärspolitik, 50-talets författarpolitik, 60-talets filmpo-
litik, 80-talets satsningar på t.ex. kulturmiljövård samt 90-talets politiska 
intresse för danskonsten och för form och design. Någon direkt motsvarig-
het i 00-talets kulturpolitik kan dock ännu inte pekas ut.

Den tredje och den fjärde tesen utgör uppsatsens centrala ämnen. De kan 
inte sammanfattas lika enkelt som de tidigare teserna, utan kräver först en 
ytterligare konkluderande diskussion.

Avgränsningen av de olika skedena har skett med hjälp av de nya utveck-
lingstrender på ett kraftfullt sätt vid olika tidpunkter börjat göra sig gäl-
lande, bryter eller klingar av och de majoritetsskiften i befolkningen som 
följer av dessa skiften. De skeden som karakteriseras av genombrottet för 
en ny trend kallar jag diskontinuerliga skeden. De som karakteriseras av att 
trender som etableras under det förra skedet fortsätter att utvecklats till ett 
nytt majoritetsförhållande eller i övrigt försätter att prägla samhället kallar 
jag kontinuerliga skeden. Övergångarna mellan skedena är glidande, men 
med ungefärliga årtalsgränser har fyra skeden avgränsats.

Diskontinuerliga skeden är perioderna:

1865–1920 industrisamhällets genombrotts tid och
1960–80 tjänstesamhällets genombrottstid

De perioder som präglas av kontinuitet är

1920–60 industrisamhällets sena eller mogna fas,
1980–2000 tjänstesamhällets sena eller mogna fas, 
  den frusna urbaniseringens skede.
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De parametrar som jag använt pekar mot att det skede som samhället efter 
millennieskiftet är inne i ett nytt diskontinuerligt skede. Det ser ut som 
om skedet kommer att präglas av en ny, kanske dramatisk, samhällsom-
ställning.

Sedan 1800-talet har de förhärskande föreställningarna om kultur väx-
lat flera gånger. Det visar sig gå påfallande väl att knyta nya föreställningar 
om kultur – en ny kultursyn – till övergången till ett nytt skede enligt sche-
mat för växlingarna. Med ett nytt skede följer regelmässigt en ny kultursyn. 
Detta är egentligen inte alls anmärkningsvärt, utan svarar endast mot att 
när människors levnadsvillkor ändras så påverkar det deras mentala bilder, 
normer, värderingar och sätt att tänka. Mer anmärkningsvärt är egentligen 
endast att skiftena i kultursyn och genomslaget för nya trender eller majo-
ritetsförhållanden tycks sammanfalla så utomordentligt väl.

Det visar sig att staten tenderar att uppföra nya kulturinstitutioner i 
samband med skiftena. Jag tolkar detta som att institutionernas utgör ma-
nifestationer över den nya fas i den samhälleliga normbildningen som föl-
jer med skiftena. När institutionerna analyseras visar de sig vara kodade 
på olika sätt – genom arkitekturen och genom det budskap i innehåll och 
verksamhet – som har ett ofta indirekt men klart samband med den nya 
kultursynen.

Kultursynen låter sig alltid sammanfattas i en enkel sats som innehåller 
dess egentliga kärna. Som sådana satser har identifierats:

1865–1920 romantikens och nationsromantikens kultursyn: 
  framtiden byggs på traditionens grund, 
  vi står på förfädernas skuldror
1920–60 1900-talsmodernismens kultursyn:
   gammalt och nytt ska hållas isär
1960–80 tjänstesamhällets genombrott: 
  kulturen är ett område för sig
1980–2005 den postmoderna kultursynen: 
  kulturen har ett egenvärde
2005– förslagsvis: kultur handlar om kreativitet – eller 
  kultur handlar om mänsklig kommunikation 
  och mänskliga gemenskaper

Kultursynen har alltid en omvänd riktning i relation med det som karak-
teriserar den nya fasen i samhällsutvecklingen. Ett nytt diskontinuerligt 



keith Wijkander 271

skede föder en kultursyn som refererar till kontinuitet medan ett skede 
som kännetecknas av kontinuitet på motsatt sätt föder en kultur som re-
fererar till diskontinuitet. Det innebär att kultursynen på ett konsekvent 
sätt tycks referera till de förhållanden som samhället just har lämnat. Jag 
har kallat detta för kultursynens kompensatoriska eller samhällsterapeu
tiska funktion. Med det menar jag att kultursynen tycks fylla uppgiften att 
mildra dramatiken i de samhälleliga omställningarna och göra dem enk-
lare för människorna. Kultursynen har en medlande funktion i samhälls-
utvecklingen.

Det intrikata, men i grunden enkla mönstret i växlingarna mellan kon-
tinuitet och diskontinuitet, mellan kultursyn och skede i samhällsutveck-
lingen kan schematiskt sammanfattas såsom i figur 5.16.

Figur 5.16. Relationen mellan yttre samhällsförändringar och kultursyn.

Period 
(ungefärliga årtal)

Samhällsförhållanden Kulturell kod

1800–1865 Kontinuitet 
(agrar ekonomi)

1865–1920 Diskontinuitet 
(industrialiseringens genombrott, 
omflyttningen)

Kontinuitet 
Det nya växer ur traditionen

1920–1960 Kontinuitet 
(fortsatt industrialisering, fortsatt 
omflyttning)

Diskontinuitet 
Det är skillnad på gammalt och nytt

1960–1980 Diskontinuitet 
(avbruten industrialisering,  
tjänstesektorns genombrott, 
avbruten omflyttning)

Kontinuitet 
Kulturen är något för sig (fortsatt 
modern)

1980–2005 Kontinuitet 
(fortsatt expansion av tjänstesek-
torn, stagnerad omflyttning)

Diskontinuitet 
När allt förändras  
 – har kulturen ett egenvärde

2010– Diskontinuitet 
(privatiserad högutbildad 
tjänste sektor, inflyttning till 
storstads regionerna)

Kontinuitet 
Kultur handlar om kreativitet – eller 
om samhälleliga egenskaper

Det finns med all sannolikhet ett samband med kultursynens sätt att fung-
era och sekulariseringsprocessen. Jag tolkar det som att föreställningarna 
om kultur åtminstone till delar är uttryck för vad som kan kallas pseudore-
ligiösa projektioner i samhället. Idéerna om kultur fungerar som ersättning 
för det sammanhang som religionens världsbild gav åt människor i tradi-
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tionssamhället. Läsningen av kulturinstitutionerna stöder denna tolkning.
Men kultursynens korsställning relativt de yttre samhällsförändringar-

na skapar en särskild ambivalens som präglat kulturpolitiken.
När 70-talets nya kulturpolitik lanserades gällde motsättningen att po-

litiken symboliskt skulle manifesta bilden av kultur som en kontinuitets-
skapande faktor (i ett diskontinuerligt skede). Men den sedan 30-talet för-
härskande synen på kultur innebar tvärt om att kulturen (och konsten) 
representerade arriärgardet i framväxten av ett nytt samhälle. Motsätt-
ningen löstes i ett steg genom att den nya kulturpolitiken beskrev kultu
ren som en konstant utvecklingskraft. Men eftersom kultursynen samtidigt 
hade syftet att betona kontinuiteten i samhällsutvecklingen så rimmade 
detta inte med föreställningen om kulturen som drev fram förändringar. 
Nästa steg i lösningen blev därför att kulturen samtidigt började uppfattas 
som en företeelse för sig självt, skild från samhällsutvecklingen i övrigt. På 
så sätt kunde föreställningen om kulturens ständiga förändring vidmakt-
hållas, utan att det påverkade det samhälle som kultursynen hävdade var 
präglat av kontinuitet.

Jag tror att den sektorisering som på detta sätt skapades kring kulturom-
rådet är en signifikant bild av utvecklingen för hela det svenska samhället. 
Det är bilden av ett samhälle och en verklighet som inte riktigt hänger ihop.

För skedet 1980–2000 gällde motsättningen att politiken symboliskt 
skulle uttrycka och bekräfta en kultursyn som då var ny men som samti-
digt hade budskapet att kulturen var oföränderlig i den föränderliga vär-
den. Denna gång löstes motsättningen genom att kulturpolitikens rensades 
från de delar som tydligast var relaterade till det ”föränderliga samhäl-
let”, dvs. i första hand de socialt orienterade inslagen, för att i stället kon-
centreras kring konsten och institutionerna. De förändrade kulturpolitiska 
målen från 1996/97 avspeglar denna omställning.

Samma grundproblem har uppstått i samband med den omställning till 
00-talets nya kultursyn som just nu äger rum. Det är en kultursyn som fyl-
ler syftet att markera kontinuitet i samhällsutvecklingen. Motsättningen 
uppstår när bilden av kontinuitet ska förenas med insikten om att synen 
på kultur är ny. I den aktuella kulturpolitiken ser det ut som om motsätt-
ningen löses genom att politiken markerar kontinuiteten på nivån mål och 
offentlig retorik, medan anpassningen efter den nya kultursynen sker på 
nivån praktik och kulturpolitiskt handlande. Politiken präglas av ambiva-
lens och otydlighet, eftersom motsättningen mellan de bägge nivåerna an-
nars hotar att bli alltför uppenbar.
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Analysen visar att de kulturpolitiska målen behålls eller ändras vart-
efter som krävs för att den motsättning som ligger i kultursynens kors-
ställning relativt de dominerande dragen i den yttre samhällsutveckling-
en inte ska bli, eller uppfattas som alltför motsägelsefull. Samtidigt kan 
inte målen svära mot den nya kultursyn som för tillfället är förhärskande. 
Målen kodas på ett sätt som gör att ekvationen i varje fall hjälpligt går ihop.

För att konfirmera dessa slutsatser kan en jämförelse göras mellan de 
tre generationerna av kulturpolitiska mål, från 1974, 1996/97 samt 2009/10. 
Figur 5.17 är uppställd med de tre uppsättningarna av mål i varsin kolumn. 
Målen i varje uppsättning har numrerats i löpande ordning (1–8 eller 1–7). 
De målformuleringar som innehåller flera led, dvs. i själva verket motsva-
rar flera mål än ett, har fått underbeteckningar (1a, 1b etc.). Denna kodning 
med uppbrytning av de enskilda målen har gjorts så långt som behövts för 
att det ska bli möjligt att se hur målen ändrats. De mål som är oförändrade 
över generationerna finns på samma rad i tabellen medan nya eller ändrade 
mål placerats på en ny rad. Totalt har 18 identiska eller snarlika mål kun-
nat urskiljas. De har numrerats löpande med romerska siffror och sorterats 
i den ordning som ger överblick över hur de utvecklats. Några mål är hög 
grad är snarlika men visar ändå signifikanta inbördes skillnader. Dessa har 
numrerats t.ex. VII:1, VIII:2 etc.73

Tabellen ger både överblick och möjlighet till en detaljerad bild av hur 
målen förändrats. Det visar sig att de mål som vid första anblick ter sig näst 
intill oförändrade eller i varje fall i hög grad snarlika över hela perioden, vid 
den närmare jämförelsen uppvisar betydande skiljaktigheter. Av periodens 
totalt 18 urskilda mål så är det egentligen bara fyra som återkommer till 
synes och huvudsakligen oförändrade i alla tre uppsättningarna. Det gäller 
målen om yttrandefriheten (I), om människors skapande (II), om konstnär
lig förnyelse (III) och om internationellt kulturutbyte (IV). Dessa mål kan 
alltså kallas den svenska kulturpolitikens konstanter. Den närmare analy-
sen av de skillnader som ändå föreligger mellan de olika uppsättningarna 
av dessa fyra mål ryms inte i uppsatsen.

Jämförelsen mellan 1974 års och 1996/97 års mål visar att dessa gene-
rationer utöver de fyra konstanterna endast har ett mål gemensamt, dvs. 
målet om kommersialismens negativa verkningar (V). I övrigt visar tabel-
len hur de mål som representerar den sociala linjen i 1974 års kulturpolitik, 
dvs. målen om kontakt mellan människor (VIII:1), om decentralisering (VI) 

73 Målen i sin helhet finns återgivna i uppsatsens inledande avsnitt. 
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och om eftersatta grupper (VII) upphävs 1996/97. Då formuleras i stället 
det särpräglade, antropomorft klingande målet om kulturen som obunden 
kraft i samhället (XI) och det internt sektoriella målet om konstnärlig kva
litet (XIII:1–2). I stället för målet om kontakt mellan människor kommer ett 
mål om allas delaktighet i (det specifika) kulturlivet (VIII:2). Förändring-
arna avspeglar således den allt hårdare sektoriserade kulturpolitiken. Men 
bildningsmålet (XII) tillkommer när kulturpolitiken folkbildningen blivit 
skilda politikområden.

Målet om kulturell förnyelse ersätts av en formulering om kulturell 
mångfald (IX:1–IX:2), vilket svarar mot kultursynen bakom 1996/97 års 
mål om kulturens oföränderliga värde. I samma anda ersätts 1974 års dis-

. 

  Prop. 1974:28 s. 295: 
(Den statliga) 
kulturpolitiken skall: 

Prop. 1996/97:3 
samt 1996/97: 
KrU1 s. 41: 
Målen för (den 
nationella) kultur‐
politiken ska vara: 

Prop. 2009/10:3 
s.26: 
De nationella 
kulturpolitiska 
målen ska vara: 

I  (1) medverka till att skyd‐
da yttrandefriheten och 
skapa reella förutsätt‐
ningar för att denna frihet 
ska kunna utnyttjas 

(1) att värna yttran‐
defriheten och ska‐
pa reella förutsät‐
tningar för alla att 
använda den, 

(1b)… med 
yttrandefriheten 
som grund. 

II  (2a) Ge människor 
möjligheter till egen 
skapande aktivitet… 

(2b)… och till 
kulturupplevelser 
samt till eget 
skapande, 

(4c) (främja allas 
möjlighet) till att 
utveckla sina 
skapande 
förmågor, 

III  (6a) möjliggöra konstnärlig 
(förnyelse) …  

(3b) (att främja) 
konstnärlig förny‐
else…  

(5b)… och (att 
främja) konst‐
närlig förnyelse, 

IV  (8) främja ett utbyte av 
erfarenheter och idéer 
inom kulturområdet över 
språk‐ och nations‐
gränserna 

(7) att främja inter‐
nationellt kultur‐
utbyte och möten 
mellan olika kult‐
urer inom landet 

(7) främja inter‐
nationellt och 
interkulturellt 
utbyte och 
samverkan, 

V  (3) motverka kommersia‐
lismens negativa verk‐
ningar inom kulturom‐
rådet, 

(3d)… och därige‐
nom motverka 
kommersialismens 
negativa verk‐
ningar, 

 

VI  (4) främja decentralisering 
av verksamhet och 
beslutsfunktioner inom 
kulturområdet, 

   

VII  (5) i ökad utsträckning 
utformas med hänsyn till 
eftersatta gruppers behov, 

   

 
 

Figur 5.17a De kulturpolitiska målen från 1974, 1996/97 och 
2009/10, en jämförelse. Målen I–VII.
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tanserade mål om levandegörande av äldre tiders kultur (X:1–X2) med den 
mera nära formuleringen om kulturarvet.

Målen för 1996/97 års kulturpolitik säger således att kulturen är en kon-
stant, oföränderlig faktor i ett samhälle som förändras, i ett diskontinuer-
ligt samhälle. En följd av denna nya idé är att också kulturpolitiken behöver 
uppfattas som åtminstone i sina huvuddrag konstant trots att 1974 års kul-
turpolitik tvärtom betonade kulturen som förändringsagent. I 1974 års mål 

  Prop. 1974:28 s. 295:  Prop. 1996/97:3 
samt 1996/97: 
KrU1 s. 41: 

Prop. 2009/10:3 s.26: 

VIII: 
1 

(2b)… och främja 
kontakt mellan 
människor

   

VIII: 
2 

  (2a) att verka för 
att alla får möjlig‐
het till delaktighet i 
kulturlivet…

(2) Alla ska ha 
möjlighet att delta i 
kulturlivet. 

IX:1  (6b)...(möjliggöra) 
kulturell förnyelse, 

 

IX:2    (3a) att främja 
kulturell mångfald, 

(3a) Kreativitet (och) 
mångfald (…) ska 
prägla samhällets 
utveckling. 

X:1  (7) garantera att 
äldre tiders kultur tas 
till vara och 
levandegörs 

   

X:2    (5) att bevara och 
bruka kulturarvet 

(6) främja ett levande 
kulturarv som ska 
bevaras, användas 
och utvecklas, 

XI    (4) att ge kulturen 
förutsättningar att 
vara en dynamisk, 
utmanande och 
obunden kraft i 
samhället, 

(1a) Kulturen ska vara 
en, utmanande och 
obunden kraft… 
 

XII    (6) att främja 
bildningssträvan‐
den 

(4b)…(främja allas 
möjlighet till) 
bildning… 

XIII: 
1 

  (3c) och (främja 
konstnärlig) 
kvalitet…

(5a) främja 
(konstnärlig) 
kvalitet...

XIII: 
2 

    (3b) och konstnärlig 
kvalitet (ska prägla 
samhällets utveckling) 

XIV      (8) särskilt upp‐
märksamma barns 
och ungas rätt till 
kultur 

 
 

Figur 5.17 b. De kulturpolitiska målen, forts. Målen VIII–XIV.



276 kulturpOlitiken

syns detta först och främst i de mål som speglar det sociala spåret. Dessa 
tas bort 1996/97 för att i stället ersättas av mål som signalerar att kulturen är 
oberoende av samhällets förändringar. De ändrade målen svarade inte mot 
någon konkret praktisk politisk kursomläggning. Men där en sådan de facto 
hade ägt rum – folkbildningen – infördes ett nytt mål som beskriver poli-
tiken som oförändrad. Kultursynens samhällsterapeutiska funktion kräver 
att kultur beskrivs som ett fast värde i ett diskontinuerligt samhällsskede.

Nästa jämförelse, mellan målen från 1996/97 och de nya målen från 
2009/2010, ger en helt annan bild. Förutom de fyra konstanta målen (I–
IV), har inte mindre än sex mål behållits näst intill oförändrade, om kul
turen som obunden kraft (XI), om allas deltagande i kulturlivet (VIII:2), om 
bildning (XII), om konstnärlig kvalitet (VII), om kulturell mångfald (XIII:1) 
och om kulturarvet (X:2). I målen X:2 och XIII:2 har emellertid de icke-
sektoriella formuleringarna om samhällets utveckling tillkommit, liksom 
den nya hänvisningen till kreativitet.

I övrigt begränsar sig skillnaderna till att målen om kommersialismens 
negativa verkningar (V) försvunnit medan det nygamla målet om barn och 
unga (XIV) i stället kommit till.

Målen för 2009/10 års kulturpolitik säger att kulturpolitiken är oföränd-
rad vilket vi medborgare bör uppfatta som en signal om att samhällsutveck-
lingen präglas av kontinuitet. Men påståendet är en följd av kultursynens 
samhällsterapeutiska funktion och i grunden felaktigt. Samhällsutveck-
lingen präglas i själva verket tvärt om av diskontinuitet och därför behöver 
också politiken också ändras. Därför ger målen försiktiga öppningar för en 
kulturpolitisk kursomläggning och många tecken tyder även på ett upp-
brott från den hittills förda, sektoriella politiken.

Det är däremot svårt att hitta några samband mellan hur de kulturpoli-
tiska målen förändrats och den faktiska politik som först, de prioriteringar 
som gjort eller de reformer som initierats. Det finns inga möjligheter att 
konsekvent hitta motiven för ändrade mål i en ändrad politik. Målen kan 
därför inte påstås ha styrt politiken. Däremot följder målen och den syste-
matik med vilken de har ändrats skiftena mellan perioderna av kontinuitet 
respektive diskontinuitet i samhällsutvecklingen. De ska därför uppfattas 
som en av flera signaler till medborgarna om förändringar i den förhärs-
kande synen på kultur. I ljuset av den logiken blir målen både logiska och 
rationella.

Ytterst sett handlar frågor om kultur i vid mening om den samhälleliga 
normbildningen och om det symbolspråk genom vilka normerna uttrycks 
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och manifesteras. Kulturpolitiken är en del av detta symbolspråk. Det ver-
kar som om symbolspråket i hög grad fungerar på en nivå där vi knappast 
är medvetna om det. Men med rätt metodik tycks det möjligt att lära sig 
läsa även detta språk.

Vi kan också lära oss att första att det är skillnad mellan den kultur vi 
lever i och våra föreställningar om denna kultur.
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6. Miljöpolitiken

lars j.  lundGren

Miljöskydd och naturskydd i Sverige för hundra år sedan
Vid sekelskiftet 1900 borde det vi i dag kallar miljöproblem uppstå i Sve-
rige. Och så blev det. Det blev också (vad vi numera skulle kalla) miljöde-
batt.1

Under 1890-talet industrialiserades Sverige på allvar. Fabrikerna var 
efter nutida mått i regel små, men de var många och de låg ofta vid tämli-
gen små vattendrag i södra Sverige, vattendrag som fick ta emot mängder 
med avfall: från massaindustrin släpptes t.ex. stora mängder bark, fibrer 
och avfallslut – och misslyckade kok – ut i recipienterna. Det fanns inte 
tillstymmelse till rening. Det var rena chocken för vattendragen och de 
människor som bodde vid dem och använde dem för olika ändamål.

Parallellt ägde en påtaglig urbanisering rum – det var i första hand de 
stora städerna som växte – med utbyggnad av VA-system som så småning-
om också inkluderade vattentoaletter.2 Avloppsledningarna drogs i regel 
kortaste vägen till närmaste vattendrag, bäck, å, flod, sjö, hamnbassäng 
eller havsvik – utan reningsanordningar.

Klagomål över skadade vattentäkter, missfärgade och stinkande vatten-

1 I debatten användes inte ord som ”miljöproblem” och ”miljövård” – man talade om 
föroreningsproblem, sanitära olägenheter och hälsovåda – men man diskuterade de 
företeelser som i dag benämns miljöproblem.

2 Vattentoaletterna introducerades för att lösa ett hygieniskt problem. De blev en 
utväg ur en svårighet men ledde efter hand in i en ny: när allt fler installerades, 
blev allt fler vattendrag allt mer förorenade. Miljöproblematiken är laddad med jäm-
likhetsproblem. Miljöeffekterna av vattentoaletter, bilar och flyg är överkomliga så 
länge de utnyttjas av ett fåtal, mer eller mindre besvärliga om många gör det.
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drag och, inte minst, fiskdöd blev allt vanligare. Det hade uppstått en ny kon-
flikt kring vattendragen: Skulle de användas som vattentäkter, för tvätt, fiske 
och bad eller som recipienter för industrins och städernas avloppsvatten?

Det dröjde inte länge förrän vattenföroreningarna (och luftförorening-
arna) kom upp på den politiska dagordningen: de diskuterades vid riks-
dagarna 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 och 1908. Och stundtals livligt också 
utanför.3

År 1903 begärde riksdagen en utredning om förebyggande åtgärder mot 
förorenande utsläpp till vatten och luft. ”Om industriidkaren än kan göra 
anspråk på fri utövning av sin verksamhet, bör dock dessa anspråk rim-
ligen icke sträcka sig så långt, att andra människor därigenom utsätts för 
våda till hälsa och egendom eller ens för obehag av stank och elak lukt.” 
Riksdagens andra kammare markerade därmed att äganderätten hade en 
gräns. Även första kammaren ansåg att missförhållandena i möjligaste 
mån borde avhjälpas; dock ville man ”framhålla nödvändigheten av att 
något hämmande av vårt lands uppblomstrande industri icke genom de 
åsyftade bestämmelserna åstadkommes”. Första kammaren accepterade 
att äganderätten hade en gräns men markerade att den inte fick flyttas hur 
långt som helst.4

Två riksdagsmän5 ansåg i en motion våren 1908 att regeringen hantera-
de föroreningsfrågorna alldeles för långsamt och föreslog att, i avvaktan på 
den av riksdagen efterlysta lagstiftningen, inga nya förorenande industrier 
skulle få tas i drift, dvs. ett moratorium. Deras förslag avslogs, efter en livlig 
debatt i dagspressen, i riksdagens lagutskott och i riksdagens båda kamrar.

Tolv år efter den av riksdagen begärda utredningen överlämnade Dik-
ningslagskommittén 1915 sitt förslag till ”lag angående vatten- och luft-
förorening” till regeringen.6 Kommittén konstaterade att ”[f]ör industrins 
fortbestånd måste förorening i viss mån tolereras, men i allmänhetens in-
tresse måste tillses att föroreningen i varje särskilt fall icke blir större eller 

3 Om miljöskyddsdebatten för hundra år sedan: se Lundgren 2005 s. 44ff.
4 Ibid.
5 Herman Kvarnzelius, en av riksdagens ledande liberaler, och Erik Hägglund, som till-

hörde första kammarens moderata parti.
6 Kommittén hade låtit utföra undersökningar vid vissa fabriker, framförallt massa-

fabriker och sockerbruk, besökt vissa platser, informerat sig om olika myndigheters 
önskemål och uppfattning och haft överläggningar med de statliga fiskeritjänstemän-
nen och representanter för skogsindustrins branschorganisationer osv. Man gjorde 
en sammanställning av föroreningssituationen i landet, publicerad 1914 med den an-
språkslösa titeln Anteckningar rörande svenska vattendrag.
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svårare än omständigheterna nödvändiggör.” Detta kan uppfattas som ett 
tidigt miljömål.

Eftersom förhållandena var skiftande i landets olika delar, borde lagen 
enligt kommittén inte innehålla några detaljbestämmelser. Man föreslog 
en ramlag, en koncessionslag (villkorliga tillstånd) och en ”verkligt sakkun-
nig”, utredande, beslutande och kontrollerande myndighet.

Bara ett fåtal myndigheter avstyrkte förslaget, medan en stor majori-
tet av industrins organisationer ansåg att den föreslagna lagen inte bara 
var olämplig utan också onödig. Ett koncessionssystem ansågs stå i strid 
med svensk näringsfrihet och hindra industrins utveckling. Den föreslagna 
lagen skulle försvåra exporten, medföra minskad sysselsättning och lägre 
vinster, leda till nedläggning av företag och därigenom minskade skattein-
komster och, inte minst, locka fram klagomål och skadeståndsanspråk: för-
hållanden som tidigare hade tolererats skulle uppmärksammas. Ville man 
ha industri i Sverige, fick man betala ett pris: antingen industrialisering och 
förorenad miljö eller ingen industrialisering och ”ren” natur.

År 1921 kastade regeringen förslaget i papperskorgen: ”I mån av den fort-
skridande tekniska utvecklingen, vars tillgodogörande ligger i industrins 
eget intresse, torde de olägenheter, varom här är fråga, komma, att om icke 
alldeles bortfalla i allt fall mer och mer minskas”, menade justitieministern.

Efter en motion av liberalen Karl Starbäck begärde riksdagen 1904 en ut-
redning om ”skyddsåtgärder för vårt lands natur och naturminnesmärken”. 
Starbäck ansåg att naturen, eller rättare sagt delar av ”den ursprungliga na-
turen”, skulle skyddas mot exploatering av vetenskapliga och estetiska skäl.

I juni 1907 tillsatte regeringen tre sakkunniga för att utreda frågan. De 
föreslog i ett betänkande samma år två lagar, en om naturminnesmärken 
och en om nationalparker. Man kan beteckna den sista meningen i betän-
kandet som en målformulering: ”att småningom det önskemål förverkli-
gas att en något så när fullständig samling provstycken på fosterlandets 
skiftande natur bevaras åt eftervärlden” – så långt detta nu var förenligt 
med ”främjandet av kulturutvecklingen”: ett ”rationellt naturskydd” inne-
bar nämligen att naturskyddet underordnades ”det ekonomiska framåt-
skridandet”. 7

De båda föreslagna lagarna antogs av riksdagen 1909. Samtidigt beslöt 
riksdagen att avsätta tio områden till nationalparker.8

Förr hade man skyddat tillgångar och företeelser i naturen för att säker-

7 Om den tidiga naturskyddspolitiken i Sverige: se Lundgren 2009 och 2011.
8 Ibid.



284 MiljöpOlitiken

ställa återväxt, fördela avkastning och reglera användning, det må ha gällt 
vilt, fisk eller ekskogar. Nu blev det aktuellt att åstadkomma icke-använd-
ning, åtminstone inte användning för människors försörjning utan i första 
hand för forskning. Det var något nytt.

De tio nationalparkerna var en stor framgång för naturskyddarna. För 
den delen fanns det anledning att plocka fram pukor och trumpeter, men 
det gällde knappast i fråga om naturskyddslagstiftningen: den var svag. 
Det fanns markägarveto ifråga om naturminnesmärken och länsstyrelsen 
kunde upphäva en fridlysning på markägarens initiativ om det behövdes 
för ”ett företag av nyttig beskaffenhet”. Regeringen och riksdagen kunde 
ändra eller upphäva en nationalpark. Det fanns inget anslag för att köpa 
in privat mark för att inrätta nationalparker och naturminnesmärken, inte 
heller något politiskt program för det fortsatta naturskyddsarbetet. Och 
uppenbarligen heller ingen utbredd opinion för naturskydd.9

Hur lyckades naturskyddarna uppnå sådana framgångar som de gjor-
de 1909? Redan i samband med att riksdagen 1904 gick med på att utreda 
frågan om naturskydd, betonade man att stora utgifter för det allmänna 
måste undvikas och att äganderätten inte fick trädas för när. Dessa båda 
villkor, tillsammans med principen att nationalparker bara kunde inrät-
tas på mark i statens ägo, medförde att naturskyddsfrågan desarmerades.

Miljöskyddarna, ”de blå”, var intresserade av att skydda och förbättra 
miljön, dvs. den del av samhället där verksamheter bedrevs och männi-
skor bodde. Naturskyddarna, ”de gröna”, var intresserade av att bevara ”ur-
sprunglig natur”, dvs. en natur opåverkad av människan, där det inte hade 
funnits eller fanns människor.

En del tyder på att opinionen för åtgärder mot förorenande utsläpp var 
starkare än den för naturskydd. Men det fanns ett starkt motstånd mot åt-
gärder mot utsläppen, medan motståndet mot naturskydd var i stort sett 
obefintligt: riksdagen hade sett till att villkoren var sådana att makten över 
markanvändningen förblev hos mark ägarna. Miljöskyddarna intresserade 
sig för hur verksamheter bedrevs. Naturskyddarna intresserade sig till en 
början inte för hur industriell och annan verksamhet bedrevs utan bara 
var. Så som naturskyddslagstiftningen utformades utgjorde den inget som 
helst hot mot markägarnas och industriföretagarnas intressen, inte heller 
mot export och sysselsättning.

9 Svenska Naturskyddsföreningen (SNF), bildad 1909, hade de trettio första åren några 
tusen medlemmar, som mest 1919 (3 400). Som jämförelse kan nämnas att Svenska 
Turistföreningen (STF) 1919 hade mer än 80 000 medlemmar.
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De ”ofarliga” naturskyddarna lyckades få upp sin fråga på den politiska 
dagordningen, få till beslut i frågan (lagstiftning) och få till stånd åtgärder 
(nationalparker och naturminnesmärken). Miljöskyddarna fick upp föro-
reningsfrågorna på dagordningen och fick till stånd en utredning och ett 
lagförslag. Industrin togs tydligen på sängen men lyckades sedan förhin-
dra att det fattades något beslut om lagstiftning. Det ”farliga” miljöskyddet 
ströks 1921 från den politiska dagordningen.

Miljöskydd och framför allt naturskydd spelade en marginell roll i sam-
hällsdebatten vid den här tiden. Det var t.ex. inte något parti som berörde 
föroreningsfrågorna i program eller valmanifest.

Miljöproblemens period 1962–85
Tystnad som väckarklocka
Miljöproblemen försvann inte med ökat välstånd och teknisk utveckling. 
Tvärtom. De förorenande utsläppen inte bara fortsatte, de ökade markant 
decennierna efter andra världskriget. De miljövårdande åtgärderna match-
ade på intet sätt expansionen av olika miljöstörande verksamheter. Miljö-
problemen fick ett rejält försprång i förhållande till åtgärderna, miljövården.

Genombrottet för den moderna miljövården kom med kvicksilverde-
batten i början av 60-talet. Kvicksilverpreparat användes i jordbruket och 
i skogsindustrin för att ta död på mikroorganismer.

Kvicksilver visade sig vara ett ämne som när det hade använts på ett 
ställe, efter lång tid, kunde dyka upp på ett helt annat och då ibland i far-
ligare form än den ursprungliga. Insikten att såväl människor som miljö 
var utsatta för ett smygande gifthot väckte starka känslor och gav upphov 
till en intensiv debatt. Åren 1966–68 flödade det av inslag om kvicksilver i 
massmedia. Kvicksilverfrågan blev en het politisk fråga, men inte partipoli-
tisk. Miljöfrågorna lyftes upp från punkten ”övriga frågor” och fick en egen 
rubrik på den politiska dagordningen.

År 1966 förbjöds användningen av alkylkvicksilver som betmedel och 
1966 och 1967 användningen av fenylkvicksilver i massaindustrin. Detta 
kan betraktas som ett ”extremt mål”: förbud mot användning av en viss 
produkt/kemikalie.

År 1967 svartlistades ett hundratal fiskevatten, där fisken hade höga 
kvicksilverhalter.10 Miljökvaliteten bedömdes där som undermålig.

10 Thelander & Lundgren 1989 s. 90ff. och 133ff. Människa och miljö 1995 s. 37ff. Se 
också Landell 1970.
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Ett naturvårdsverk inrättas och tre miljölagar antas
Statens Naturvårdsverk11 började sin verksamhet den 1 juli 1967 – då kvick-
silverdebatten var som hetast. Därmed var politikområdet miljövård defi-
nitivt etablerat.12

Under en tioårsperiod från början av 60-talet till början av 70-talet ut-
formades grunddragen i miljöpolitiken och antogs de tre viktigaste miljö-
vårdslagarna: naturvårdslagen 1964, miljöskyddslagen 1969 och lagen om 
hälso- och miljöfarliga varor (1973).

År 1962 formulerade 1960 års naturvårdsutredning ett övergripande mål 
för naturvårdsverksamheten: att se till ”att den biologiska balansen upprätt-
hålles”. Områden som kunde anses vara representativa för svensk natur och 
det svenska odlingslandskapet skulle ”säkerställas”. ”Härigenom tillgodoses 
såväl den vetenskapliga forskningens intressen som önskemålet att till ef-
tervärlden bevara exempel på äldre odlingsformer och försvinnande land-
skapstyper.” Och allt viktigare bedömdes ”de sociala aspekterna” bli: insat-
ser för att göra det möjligt för människor att använda naturen för friluftsliv 
och rekreation. Som en allmän målsättning rekommenderade utredningen 
”att landets mest skyddsvärda objekt säkras under en tioårsperiod”.

Riksdagen anslöt sig till utredningens bedömningar och antog 1964 en 
ny naturvårdslag. 13

I lagens första paragraf konstaterades att ”[n]aturen är en nationell till-
gång som ska skyddas och vårdas. Envar skall visa hänsyn och varsamhet 
i sitt umgänge med naturen. Kan vid arbetsföretag eller eljest skada å na-
turen ej undvikas, skola de åtgärder vidtagas som behövs för att begränsa 
eller motverka skadan.” 

Miljöskyddslagen, en ny samlad lagstiftning till skydd mot vattenföro-
reningar, luftföroreningar, buller och andra störningar från fasta anlägg-
ningar var en koncessionslag: en omfattande förprövningsplikt infördes.14 
Lagen stadgade att störningar från miljöfarlig verksamhet skulle förebyg-

11 Namnet Statens naturvårdsverk, SNV, ändrades på 1990-talet till Naturvårdsverket. 
Fortsättningsvis i denna artikel kommer benämningen Naturvårdsverket att använ-
das.

12 Naturvårdsverket kom att sortera under Jordbruksdepartementet fram till 1987, då 
ett miljö- och energidepartement inrättades.

13 SOU 1962:36, särskilt s. 150ff., prop. 1963: 71, prop. 1964:148, SFS 1964:822. Se också 
Lundqvist 1971 s. 49ff.

14 I miljöskyddskungörelsen förtecknades de fabriker och andra inrättningar som inte 
fick anläggas eller ändras och de slag av avloppsvatten som inte fick släppas ut utan 
prövning enligt miljöskyddslagen. SFS 1969:388.
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gas så långt det var tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Den gav vissa 
anvisningar om under vilka villkor miljöfarlig verksamhet fick bedrivas; 
den sade mindre om vilken miljökvalitet som skulle uppnås. Den var en 
”procedurlag”.

Med hjälp av lagen om hälso- och miljöfarliga varor kunde det allmänna 
ingripa ”mot i princip alla sådana varor som kan misstänkas vara skadliga 
för människans hälsa eller miljön” (min kurs.). I motsats till den tidigare 
kemikaliekontrollen gällde den nu, efter kvicksilverdebatten, både männis-
kans och naturens hälsa, inte som tidigare ”bara” människans.

Fler miljögifter
De politiska organen formulerade i regel inte några mer preciserade mål 
för miljövårdsarbetet. På den blå sidan var målen länge rätt allmänt for-
mulerade om än förpliktande: ”minska” och ”begränsa” men också ”upp-
höra”, ”avveckla” och ”förbjuda”. Man inriktade sig på att avhjälpa icke till-
fredsställande tillstånd snarare än att uppnå bestämda mål. Det fanns en 
hel problembukett att ta sig an. Man bearbetade problem, så småningom 
sorterade under olika ”hot”.

Kvicksilverfrågan var bara början på diskussionen om miljögifter. År 
1970 förbjöds användningen av DDT, dieldrin, toxafen och en rad liknande 
bekämpningsmedel.15 Genom en ny lag två år senare begränsades använd-
ningen av polyklorerade bifenyler, PCB, och 1979 förbjöds all nyanvändning 
av PCB. Och från och med 1982 förbjöds användningen av kadmium för 
ytbehandling, som stabilisator och som färgämne. Man fick inte heller im-
portera varor, i vilka kadmium använts på något av dessa sätt.

År 1965 tillsattes en bilavgasutredning och året därpå inleddes en in-
tensiv debatt om bensinblyet och dess eventuella hälsoeffekter, bl.a. vid ett 
internationellt symposium i Stockholm. Giftnämnden beslöt 1969 att bly-
halten i motorbränsle skulle begränsas till 0,7 gram/liter. Under 70-talet 
skärptes kraven successivt och från och med 1981 fick blyhalten i bensin 
uppgå till högst 0,15 gram per liter.16

Detta är exempel på hur man successivt begränsade innehållet av hälso- 
och miljöfarliga ämnen i olika varor och användningen av varor som inne-
höll hälso- och miljöfarliga ämnen och hur man ibland också slog till med 
”extremmålet”: förbud mot all användning.

15 DDT fick dock användas i skogsbruket till 1975.
16 Se Lindeberg 1983.
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Gärna reningsverk men först en rejäl förorening
Det nyinrättade Naturvårdsverket fick 1967 gehör för sitt förslag att det 
statliga bidraget till kommunala avloppsledningar skulle omvandlas till ett 
bidrag till kommunala reningsverk enligt principen ”ju effektivare behand-
ling, desto högre bidrag”. Resultatet blev en mycket snabb utbyggnad av re-
ningsverk med kemisk fällning. Därmed kunde man få bort ca 90 procent 
av fosforn i avloppsvattnet. Det innebar att tillståndet i sötvattenrecipien-
terna förbättrades avsevärt.17

De stora slammängderna från reningsverken blev emellertid ett nytt 
problem, ett exempel på fenomenet ”flytta problem i tid och rum”. Invånar-
na i städerna flyttade med hjälp av läkare och tekniker, avloppsledningar 
och vattentoaletter skiten från bostäderna till vattendragen, där den snart 
blev ett problem. Skiten flyttades så småningom till reningsverk, där den i 
form av förorenat slam blev ett nytt problem.

Nederbördens försurning
I oktober 1967 presenterades ett nytt miljöproblem: nederbördens tillta-
gande försurning på grund av ökad användning av svavelhaltiga fossila 
bränslen i Europa.18

I mars 1968 föreslog Naturvårdsverket ett program för nedtrappning av 
den maximalt tillåtna svavelhalten i eldningsolja: 1969 2,5 procent, 1970 
2,0, 1972 1,5 och 1974 1,0 procent. Med ett sådant program skulle enligt ver-
ket det totala svaveldioxidutsläppet i Sverige 1975 minska till 1960 års nivå. 
Dessutom skulle de stora oljeanvändarna få veta vad som skulle komma att 
gälla i framtiden och kunna inrätta sig därefter. Naturvårdsverket betona-
de att om en begränsning av svaveldioxidutsläppen i Sverige skulle få effekt, 
måste en motsvarande utsläppsreduktion ske i hela Europa.

Regeringen accepterade det första steget i Naturvårdsverkets åtgärds-
program och i november 1968 antog riksdagen utan debatt en lag om hög-
sta tillåtna svavelhalt i eldningsolja: från och med den 1 juli 1969 fick olja 
med högst 2,5 procent svavelhalt användas. Samtidigt fick verket i uppdrag 
att utreda en fortsatt minskning av svavelhalten i eldningsolja.

De politiska besluten följde senare i stort sett det program som Na-
turvårdsverket hade föreslagit 1968. Regeringen och riksdagen beslutade 
successivt om nya nedtrappningsprogram, man lade fast kvantitativa ut-

17 Lundgren 2005 s. 92f., Lundqvist 2006 s. 129ff., Bernes & Lundgren 2009 s. 189f.
18 Lundgren 1998, se särskilt s. 74ff.
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släppsmål och tidtabeller, från och med 1985 för både svaveldioxid och kvä-
veoxider. 19

I det här fallet kan man tala om program med åtgärdsmål i form av be-
gränsning av halten av ett visst ämne i en produkt och begränsning av ut-
släpp av försurande ämnen från olika processer, vilket innebar att man 
kunde räkna fram ett utsläppsmål/en utsläppsvolym, som bedömdes mins-
ka försurningen av miljön.

Under perioden 1976–84 mer än halverades de svenska utsläppen av sva-
veldioxid, från 685 000 till 300 000 ton.

Det gick mycket snabbt att få till stånd en lag mot användningen av sva-
velrik eldningsolja i Sverige. Det var betydligt svårare att övertyga reger-
ingarna i andra länder om att nederbördens försurning var ett problem 
som krävde åtgärder i hela Europa.

År 1977 tog emellertid United Nation’s Economic Commission for Eu
rope, ECE, på norskt initiativ upp frågan om en konvention om långväga 
gränsöverskridande luftföroreningar. Två år senare undertecknade 35 län-
der Convention of Long Range Transport of Air Pollutants (CLRTAP). Den 
trädde i kraft 1983, då den ratificerats av 24 länder.

Kontrollprogram och egenkontroll
För att styra egenkontrollen vid de företag, som fått tillstånd enligt miljö-
skyddslagen, utarbetades kontrollprogram. Dessa bestod i allmänhet av två 
delar: kontroll av den aktuella anläggningen (driftkontroll, utsläppskontroll 
samt avfallsfrågor) och kontroll av verkningarna i omgivningen (vatten-, 
luft- och bullerundersökningar). I programmen föreskrevs vad som skulle 
mätas, hur ofta det skulle mätas, på vilket sätt och vid vilka punkter i pro-
cessen och recipienten samt hur företagen skulle rapportera till tillsyns-
myndigheten.20

År 1978 började Naturvårdsverket, på riksdagens uppdrag, bygga upp ett 
program för övervakning av miljökvalitet (PMK).21 PMK skulle

– övervaka långsiktiga och storskaliga förändringar i miljön,
– samla in uppgifter om miljöförhållanden i mer eller mindre opåverkade 

trakter för att möjliggöra jämförelser med mer påverkade områden,

19 Se t.ex. prop. 1976/77:3, JoU 4, rskr. 24 och prop. 1984/85:127, JoU 28, rskr. 275.
20 Jag går inte här in på hur egenkontrollen fungerat i praktiken.
21 Prop. 1977/78:7.
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– belysa hur föroreningar transporterades i naturen, samt
– identifiera miljöproblem som krävde forskningsinsatser.

Naturvårdsverket har publicerat en rad analyser av miljöproblem och upp-
följningar av resultaten av olika åtgärder och av tillståndet i miljön i serien 
Monitor. 22

Naturvård
Inrättandet av Naturvårdsverket innebar en intensifiering av naturskydds-
arbetet. Den areal som skyddades (utanför nationalparkerna) under verkets 
tre första verksamhetsår 1967–69 var dubbelt så stor som den totalt skyd-
dade ytan under de närmast föregående 50 åren. Och mellan 1969 och 1972 
handlade det om en femdubbling av arealen.

Målet var att öka den skyddade arealen, att skydda alla naturtyper i ett 
representativt urval, bevara fauna och flora etc. 

Den bokskogslag, som antogs av riksdagen 1974, omvandlades 1984 till 
en ädellövskogslag, som innebar att det krävdes tillstånd för slutavverkning 
av skogar med stort inslag av alm, ask, avenbok, bok, ek, lind och lönn. År 
1986 infördes det s.k. NOLA-bidraget (stöd för naturvårdande åtgärder i 
odlingslandskapet) för att bevara slåtter- och betesmarker. Målen var i det 
här fallet att åstadkomma ett visst skydd för en viss naturtyp eller vissa 
naturtyper.

Fysisk riksplanering
Under ”rekordåren” på 60-talet ökade konkurrensen och konflikterna om 
användningen av mark och vatten. Regeringen ansåg att den kommunala 
fysiska planeringen borde kompletteras med en (statlig) fysisk riksplane-
ring (FRP). Det handlade om att centralt dra upp riktlinjer för markan-
vändningen i hela landet, ”en vägledande grovplanering”: det var fortfa-
rande kommunerna som skulle bestämma över markanvändningen i de 
konkreta fallen.
22 Förutom allmänna presentationer av PMK:s verksamhet, PMK 1980, PMK – på vakt 

i naturen 1985 och Svensk miljöövervakning 1990, har Naturvårdsverket i olika voly-
mer i serien Monitor behandlat försurningen 1981, 1986 och 1991, långväga transport 
av luftföroreningar 1984, tungmetaller 1982, organiska miljögifter 1982 och 1998, eu-
trofiering 1983, hav 1988 och 2005, biologisk mångfald 1994 och 2011, klimat 1989 och 
2003 osv.
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Tanken var att den fysiska riksplaneringen skulle omfatta hela landet, 
men den kom huvudsakligen att handla om kusterna, några älvdalar, de 
stora sjöarna och fjällen. Denna planering medförde mängder av invente-
ringar, rapporter och utredningar. En del av det svenska territoriet kartla-
des på längden och tvären.23

Sektorsintressen som jordbruk, industri, kommunikationer och natur-
vård fick ”paxa” för olika områden och platser. Om ett område var av sådan 
betydelse för en viss sektor, att det svårligen kunde ersättas med något 
annat, kunde det bli utsett till ”riksintresse” för just den sektorn. Natur-
vårdsverket pekade 1970 ut ca 600 områden som ”riksintressanta för veten-
skaplig naturvård” och ca 160 som ”riksintressanta för friluftsliv”. Alltef-
tersom processen med den fysiska riksplaneringen fortskred pekade verket 
ut allt fler områden.

I ett av resultaten av denna planering, 1987 års naturresurslag (NRL), 
infördes bestämmelser om stora opåverkade områden, ekologiskt särskilt 
känsliga områden och områden av riksintresse med hänsyn till s.k. natur- 
och kulturvärden. Naturvårdarna nådde den vägen några av sina mål, att 
skydda vissa områden, vissa naturtyper osv. från exploatering.

Arbetet med den fysiska riksplaneringen kan ses som ett uttryck för 
den planeringsoptimism och tro på rationellt beslutsfattande och politi-
kens förmåga att styra samhällsutvecklingen, karakteristiskt för perioden. 
Man skulle ”planera bort” markanvändningskonflikter, förebygga konflik-
ter genom att åstadkomma en översiktlig bedömning av tillgången på och 
behovet av mark och vatten för olika ändamål.24

Älvstrider
Under 40- och 50-talet pumpade riksdagen in pengar i Vattenfall, som 
byggde ut vattenkraften så mycket och så fort man kunde. Naturskyddarna 
började reagera – älvstriderna blev stora och värdeladdade konflikter. Efter 
förhandlingar kom Naturvårdsdelegationen och Vattenfall, dvs. företräda-
re för olika statliga intressen och ett antal naturskyddsorganisationer, 1961 

23 SOU 1971: 75 s. 26f. 1972 prop. 111, bil. 2. Forsberg 1992 ss. 48ff., 61ff., 72, 77f., 93, 107 
och 110.

24 Men de övergripande riktlinjerna var inte alltid, visade det sig, tillräckligt konkre-
ta och tydliga för att vara vägledande vid avvägningar och ställningstaganden i den 
praktiska fysiska planeringen. En annan oklarhet var att man inte alltid uttryckligen 
hade tagit ställning i de situationer, där olika intressen konkurrerade om samma om-
råde. Prop. 1972:111. Forsberg 1992 s. 67ff., 77, 90
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fram till en kompromiss, den så kallade ”Freden i Sarek”. Av Vattenfalls 70 
utbyggnadsprojekt skulle 28 byggas ut, däribland så gott som hela Vindel-
älven, 28 vattenfall skulle bevaras, däribland hela Sarek och hela Padjelan-
ta, och i fråga om de övriga 14 skulle avgörandet skjutas upp tills vidare.

Naturskyddarna hade lyckats flytta fram sina positioner, nå en del av 
sina mål ifråga om skydd av outbyggda älvar. Men freden varade inte sär-
skilt länge. De som hade ingått den hade nämligen ingen kontroll över lo-
kala älvräddare. Det bildades aktionsgrupper för att bevara Vindelälven 
outbyggd.

I april 1970 meddelade regeringen Palme att Vindelälven inte skulle byg-
gas ut – trots att både vattendomstolen och de centrala naturskyddsorga-
nisationerna hade sagt att den fick exploateras. Socialdemokraterna hade 
dessutom för första gången sedan 1944 egen majoritet i riksdagen. Kruxet 
var att partiet var splittrat och regeringen kunde därmed inte få stöd i riks-
dagen för en utbyggnad.

Men det fanns ju kärnkraft. I januari 1973 tog regeringen Palme det för 
givet att man skulle bygga 24 aggregat till 1990.25

Naturresursers nyttjande och hävd
Naturresurs- och miljökommittén (NMK), tillsatt 1978 av en borgerlig re-
gering, formulerade inte så många mål för miljövårdsverksamheten men 
desto flera principer som borde vara vägledande för den.

NMK ansåg att man inte kunde dra en skarp gräns mellan farliga och 
ofarliga ämnen. ”Som första ansats kan man emellertid anta att negativa ef
fekter kommer att uppträda om man till eller från miljön för ett visst ämne 
i sådan mängd att halten av ämnet (i luft, mark, vatten eller organismer) 
ändras betydligt i förhållande till (variationerna i) den naturliga halten av 
ämnet.” Eller: ”ju lägre den naturliga halten av ett ämne är, desto mindre 
är den mängd av ämnet som kan förmodas ge störningar i miljön och/eller 
skada människors hälsa.”

För onaturliga föreningar och onaturliga grundämnen, dvs. av männis-
kan framställda substanser som normalt inte förekom i naturen, var regeln 
enligt NMK lätt att tillämpa: ”Eftersom den naturliga halten av ett onatur
ligt ämne är noll kan även små mängder av ett onaturligt ämne förmodas 
orsaka störningar i miljön.” 26

25 Vedung & Brandel 2001 s. 100, 174, 185ff., 235. Se också Anshelm 2000.
26 SOU 1983:56 s. 147f.
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Det innebar att användningen av kortlivade och/eller svåråtervunna 
konsumentprodukter (t.ex. blyhaltig bensin, kvicksilvertermometrar, bat-
terier med kvicksilver eller kadmium, metallhaltiga färger) borde minska, 
utformningen av metallhaltiga kapitalvaror borde ändras så att återvin-
ning underlättades, användningen av nickel och krom för dekorativ ytbe-
handling borde minska och användningen av kadmium för ytbehandling, 
som pigment och som stabilisator i plast, borde minskas ytterligare. Flöde-
na av olika sällsynta grundämnen borde kartläggas så att man i tid kunde 
förbereda och i lugn takt vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga en ut-
bredd (och irreparabel) förorening av naturmiljön.

Miljöskyddet måste således dels försöka minska sådana störningar som 
medförde påtagliga akuta olägenheter, dels försöka förebygga att det upp-
kom långvariga men kanske till en början mindre påtagliga störningar som 
inte kunde åtgärdas i efterhand och som därför skulle komma att påverka 
människor och miljö under generationer.

NMK konstaterade att avvägningen mellan dessa två huvuduppgifter 
inte alltid var lätt: det var t.ex. svårt att väga en intensiv men reversibel 
miljöstörning (t.ex. syrebrist i en sjö) mot en mindre påtaglig men mycket 
långvarig störning (t.ex. minskad skogstillväxt till följd av att marken föro-
renats med vanadin).

Kommittén lanserade fem etiska normer som grund för en svensk hus-
hållning med naturresurser:

– människan måste utnyttja naturen; men när hon väl tagit den i bruk bör 
hon fortsätta att bruka den på ett sådant sätt att ekosystemens produk-
tionsförmåga bibehålls,

– oumbärliga ekologiska processer och livsviktiga system ska vidmakthål-
las,

– genetisk variation ska bevaras,
– användningen av icke förnybara naturresurser ska vara inriktad på ut-

hållighet, samt
– människan ska skyddas mot skadliga miljöbetingelser, särskilt mot så-

dana som kan ge avsevärt försämrad livskvalitet eller ärftliga skador på 
släktet.27

27 Madelaine Johansson har påpekat att dessa normer dök upp i modifierad form i mil-
jömålsdokumenten femton år senare. Johansson 2008 s. 64.
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Detta är hållbar utveckling före hållbar utveckling, före Brundtlandkom-
missionens rapport som kom år 1987. NMK talade också om uthållighets
målet: ”att fortlöpande utnyttja naturresurser inom de ramar som för vissa 
råvaror kan anges av hänsynen till kommande generationers försörjning 
och internationell solidaritet.”28

NMK påpekade att Naturvårdsverket i sitt yttrande 1977 över den fysis-
ka riksplaneringens planeringsskede konstaterat att miljöskyddet huvud-
sakligen hade varit inriktat på att eliminera negativa effekter på miljön som 
var kortvariga, intensiva eller lokala till sin karaktär. ”Arbetet måste nu i 
större utsträckning inriktas på sådana effekter som har stor utbredning 
och lång varaktighet.”

I en rapport framhöll RRV 1979 att Naturvårdsverket i större utsträck-
ning borde redovisa och dokumentera sin syn på acceptabel miljökvalitet 
och på miljöfarligheten hos olika slag av föroreningar, bl.a. för att kunna 
göra bättre prioriteringar.29 Och i propositionen om ändring i miljö-
skyddslagen 1980 anfördes bl.a. att ökad uppmärksamhet i framtiden måste 
riktas ”mot mera långsiktiga och därmed ofta mer svårgripbara hot mot 
miljön”.

NMK konstaterade att det dröjde till 1982 innan Naturvårdsverket vid-
tog några åtgärder i den önskade riktningen. Då publicerade verket doku-
mentet ”80-talets stora miljöfrågor. Naturvårdsverkets långsiktsbedöm-
ning”. Denna innebar enligt kommittén att ”ett betydande steg nu tagits 
mot ett arbetssätt inom miljöskyddet, där större vikt läggs vid miljöeffekter 
(kända eller befarade) än vid det tekniskt möjliga”.30

Naturvårdsverkets långsiktsbedömning
Utgångspunkter för Naturvårdsverkets långsiktsbedömning var bl.a.

– att nästan allt vi gjorde påverkade omgivningen,
– att miljövård inte borde betraktas som en särskild samhällssektor; mil-

jövården borde i stället integreras i olika samhällsaktiviteter och varje 
sektor måste ta sitt ansvar för miljön, både på statlig och kommunal 
nivå,

28 SOU 1983:56 s. 149, 243f., 334, 345, 356, 361.
29 RRV. Revisionsrapport 1979-06-21.
30 SNV PM 931 1978. Revisionsrapport 1979-06-21. Prop. 1980/81:92. SOU 1983:56 

s. 283.
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– att målen, önskemålen, inom miljövården kunde uppfattas som tämli-
gen okontroversiella så länge man inte preciserade vilka åtgärder som 
skulle vidtas, vilka konsekvenserna i olika avseenden kunde bli och inte 
gjorde klart att åtgärderna skulle vidtas nu och inte i en avlägsen fram-
tid, samt

– att det ständigt fanns eller uppstod målkonflikter mellan hänsyn till 
miljön å ena sidan och sysselsättning, lönsamhet, exportmöjligheter, 
bekvämlighet etc. å den andra, målkonflikter som kunde innebära be-
svärliga avvägningar.

Vid valet av problemområden hade Naturvårdsverket använt följande kri-
terier:

– problem som innebar oåterkalleliga effekter eller allvarliga skador på 
viktiga arter och ekologiska system,

– problem som var angelägna att lösa med hänsyn till att människors livs-
villkor påverkades,

– problem som var angelägna att lösa med hänsyn till att de hade stor are-
ell omfattning, samt

– problem som var brådskande att lösa med hänsyn till den takt med vil-
ken de förvärrades.

Fem problemkomplex pekades ut:

– Försurningen av mark och vatten.
– Bilavgaser och trafikbuller i större tätorter.
– Hälso- och miljöeffekter av ämnen med långsiktiga och irreversibla 

verkningar.
– Avfall och återvinning.
– Utarmningen av landskap, biotoper, flora och fauna.

I ett kapitel presenterades ytterligare två miljöproblem: risken för klimat-
förändringar och övergödning av marina miljöer. De betecknades som 
”anade problem”: kunskaperna ansågs vara så pass osäkra att det var svårt 
att utarbeta åtgärdsprogram.31

31 År 1967 påpekade Naturresursutredningen: ”Koldioxiden, som bildas vid förbrän-
ning av fossila bränslen, ökar i atmosfären och kan eventuellt förändra klimatet i 
riktning mot varmare förhållanden […] Orsakssammanhangen är dock mycket ofull-
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Miljöproblemen presenterades systematiskt under rubrikerna ”Vi vet 
att …”, ”Vi befarar att …”, ”Naturvårdsverket anser …” samt ”Mål” och 
”Medel”, som inkluderade åtgärder av olika slag, i regel baserade på reger-
ings- eller riksdagsbeslut.

Ett par exempel från den blå sidan. När det gällde försurningen var 
målet att hejda den fortgående försurningen och återställa den naturliga 
miljön i mark- och vattenområden. Normalt innebar det att sjöar borde ha 
ett pH-värde över 5,5, vilket var den gräns under vilken skador uppstod på 
kräftor, känsliga fiskarter och plankton.

Målet för arbetet när det gällde att begränsa föroreningen av mark och 
vatten med metaller som kvicksilver, kadmium, bly, tennorganiska fören-
ingar och arsenik (icke-essentiella) och zink, krom och koppar (essentiella) 
var att se till att tillskottet till miljön av dem, jämfört med det naturliga, 
var obetydligt. 

Detta handlar definitivt om miljökvalitet. Målen var dock inte tidssatta.
Och så ett exempel från den gröna sidan. När det gällde våtmarker var 

det primära målet att bibehålla så många våtmarker som möjligt, eftersom 
de ansågs ha stor betydelse för det levande landskapet: flertalet översil-
ningsvåtmarker, drygt hälften av myrarna och ett urval sumpskogar och 
en väsentlig del av de få våtmarkerna i sydligaste Sverige samt på Öland 
och Gotland samt begränsa eller motverka eventuella negativa verkningar 
på flora och fauna, vattenbalans och vattenkvalitet, landskapsbild och fri-
luftsliv i samband med dikningsföretag.

Här handlar det om att skydda en viss naturtyp för att vidmakthålla en 
viss kvalitet i naturen. 

Naturvårdsverket betonade att de utpekade problemområdena alla var 
av den karaktären att de måste angripas på bred front, vilket innebar att 
ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter när det gällde miljövårdan-
de åtgärder borde utredas.

Vidare påpekades att det i förlängningen av verkets uppgift att genom-
föra miljöpolitiken låg att kontrollera att olika beslut och åtgärder genom-
fördes och ledde till avsedda resultat. Dessa kunde t.ex. redovisas i form 
av antalet byggda reningsanläggningar eller minskade utsläpp eller antalet 

ständigt kända, och en riskbedömning är svår.” Och 1983 sade NMK om risken för 
storskaliga klimatförändringar: ”Denna eventuella miljöfara kan endast undvikas 
genom en kraftig minskning av världens samlade förbrukning av fossila bränslen; en 
utveckling som i dag inte förefaller sannolik. Kommittén kan inte ange någon lösning 
på detta svåra problem.” SOU 1983:56 s. 353.
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skyddade områden eller bevarade djurarter. I sista hand borde arbetet re-
gistreras i form av förbättrad miljö.

Myndigheten menade att uppföljningen av genomförda miljövårdsin-
satser borde förbättras, att miljöproblemens samhälleliga aspekter borde 
ägnas större uppmärksamhet och att styrmedel utanför det egentliga mil-
jöområdet, t.ex. skatter och avgifter, borde användas.

Miljövårdens resultat
Uppföljningar av resultaten av olika miljövårdsinsatser gjordes under den 
här perioden inte särskilt systematiskt; det skedde då och då i olika utred-
ningar.

En av de mera ambitiösa presenterades av NMK 1983, en bedömning 
av de femton första årens miljövård.32 NMK beräknade att omkring tre 
fjärdedelar av investeringarna i miljöskydd under 70-talet hade gått ut på 
att minska utsläppen av låggiftigt syretärande material, närsalter och/eller 
låggiftiga stoft och suspenderade ämnen, dvs. av sådana föroreningar som 
lokalt kan ge mycket besvärande störningar så länge utsläppen pågår men 
med obetydliga eller inga kvardröjande effekter. Omkring en fjärdedel av 
investeringarna hade ägnats åt att minska spridningen av substanser som 
kunde ge upphov till långvariga miljöstörningar och/eller allvarliga häl-
soskador. NMK påminde dock om de betydande kostnader som följt av 
produktbestämmelserna om svavel i bränsle och bly i bensin etc., och åt-
gärder som hade vidtagits för att skydda människor och miljö mot särskilt 
farliga substanser.

De krav som riktades till de miljöskyddande myndigheterna från all-
mänheten, politiker, miljöorganisationer, andra myndigheter etc. hade en-
ligt NMK inte alltid gällt åtgärder mot de mest angelägna problemen. Kom-
mittén tillade att det tidiga miljöskyddet dessutom borde bedömas mot 
bakgrund av att kunskaperna om olika miljöproblem var sämre omkring 
1970 än vad de var i början på 80-talet. Men man konstaterade omedelbart 
att sådant som att grundämnen var onedbrytbara och många föreningar 
mycket långlivade och att spridning i miljön av sådana ämnen därför kunde 
ge upphov till irreparabla skador var känt sedan länge.

Strategin under 70-talet, fortsatte NMK, verkade ha varit att på bred 
front kräva åtgärder huvudsakligen med utgångspunkt i vad som var tek-

32 Man kan notera NMK verkade vara mer intresserad av miljöskydd än av naturvård.
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niskt-ekonomiskt möjligt. Även om strategin hade varit framgångsrik på 
flera områden, innebar det inte att de allvarligaste miljöproblemen var 
lösta: mark och vatten blev allt surare, spridningen av sällsynta grundäm-
nen var fortfarande stor, exponeringen för bilavgaser var alldeles för hög i 
tätorterna etc. Kommittén påpekade att statistiken sade mer om vilka åt-
gärder som vidtagits för att minska utsläpp än om de effekter åtgärderna 
hade haft i miljön.33

Den parlamentariskt sammansatta kommittén slingrar sig fram: man 
riktar kritik mot miljöskyddsarbetet, ser förmildrande omständigheter, 
kritiserar igen osv. Detta visar hur intrikat frågan om bedömning av resul-
taten av olika miljövårdande insatser är. Vem bestämmer om ett resultat 
är underkänt, godkänt eller väl godkänt?

Mer entydig i fråga om resultatet av miljövårdsinsatserna var den soci-
aldemokratiska regeringen, inte oväntat, i propositionen En god livsmiljö 
1991. De flesta av de miljöproblem som började bearbetas omkring 1970, 
sades det där, var ”till stora delar på väg att lösas”. Utsläppen från punkt-
källor var trots mångdubblad produktion tillbaka på 40- och 50-talsnivåer. 
”Det svenska miljöskyddsarbetet har till stora delar varit framgångsrikt.”34

De stora miljöpropositionernas period 1985–97
Miljövårdsoffensiv
Det politiska intresset för miljöfrågor ökade 1985 för att kulminera, man 
skulle kunna säga explodera, i valet 1988, ”sälvalet”, då Miljöpartiet kom in 
i riksdagen som första nya parti på 70 år. Före år 1985 hade Naturvårdsver-
ket stort inflytande över miljöpolitiken samtidigt som Regeringskansliets 
resurser inom området var små.

I eftervalsdebatten 1985 spelade miljöfrågorna en stor roll, inte minst 
inom regeringspartiet, Socialdemokraterna. Att innehavaren av den nya 
posten som vice statsminister, Ingvar Carlsson, fick ansvar för forsknings-, 
framtids- och miljöfrågor innebar en markering av miljöfrågornas ökade 
tyngd.

Ett annat resultat av diskussionerna blev att regeringen inrättade ett 
miljö- och energidepartement 1987 och att Produktkontrollnämnden vid 
Naturvårdsverket ombildades till en självständig myndighet, Kemikaliein-
spektionen. Dessutom antog riksdagen 1986 lagen om kemiska produkter. 

33 SOU 1983:56 s. 278ff.
34 Prop. 1990/91:90 s. 11f.
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Den nya lagen lade ett större ansvar på den som tillverkade eller importe-
rade kemiska produkter. Samma år antog riksdagen även en bilavgaslag och 
1989 blev det obligatoriskt med katalysatorer på bilar.

Miljöpolitiken blev över huvud taget mer offensiv. Den nya miljöminis-
tern, Birgitta Dahl (S), talade om omställningsplaner för områden som tra-
fik, energi, jordbruk och avfallshantering med syfte att ange strategier som 
i grunden skulle lösa miljöproblemen.

Naturvårdsverket fick i uppdrag av regeringen att utarbeta ett antal s.k. 
aktionsplaner för olika delområden inom miljövården: mål formulerades, 
strategier utarbetades och tidtabeller angavs. Dessa aktionsplaner var ett 
viktigt underlag för de stora miljöpropositioner regeringen överlämnade 
till riksdagen 1988 och 1991.

Miljövården hade placerats i en box för sig. Den var ett sektorsintresse, 
”miljövårdsintresset”, som skulle avvägas mot andra intressen. Naturvård 
skulle inte blandas in i jordbrukspolitik eller skogsbrukspolitik, miljöskydd 
inte i energipolitik eller trafikpolitik och absolut inte i skattepolitik.

Ett exempel. Under 60-talet framfördes i olika jordbrukspolitiska sam-
manhang krav på att jordbrukarna borde ta större hänsyn till landskaps- 
och naturvård. 1960 års jordbruksutredning ansåg det emellertid inte 
rimligt att tillgodose naturvårdsintressen inom ramen för vanhävdslag-
stiftningen. Det skulle kunna innebära att kostnaderna för naturvården 
delvis skulle belasta jordbruket och därmed påverka livsmedelspriserna.

Jordbruksministern instämde: Även om naturvård var en mycket ange-
lägen samhällsfråga, borde den inte främjas genom generella jordbrukspo-
litiska åtgärder utan genom naturvårdspolitik.35

I slutet av 80-talet ställdes detta synsätt på huvudet: alla samhälleliga 
verksamheter skulle ”miljöanpassas”. Budskapet var inte längre att skilja 
miljöpolitik från annan politik utan tvärtom att blanda in miljöhänsyn i 
all politik, i alla sektorer. I 1988 års miljöpolitiska proposition hette det att 
varje sektor skulle genomsyras av miljöhänsyn, varje samhällssektor skul-
le ansvara för att nya miljöproblem undveks och att existerande problem i 
möjligaste mån löstes.

I Brundtlandrapporten Our common future år 1987 lanserades ”hållbar 
utveckling”. Begreppet fick ett snabbt genomslag. Det dyker upp redan i 1988 
års miljöpolitiska proposition. Det kan ses som ett brobygge mellan förete-
elser som tidigare varit åtskilda eller behandlats som motsatser, natur och 

35 Prop. 1967:289.
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samhälle, ”miljö” och ”utveckling”.36 Det förstärkte tendensen mot integre-
ring av miljöaspekter i ”all” verksamhet. Miljöproblemen blev därigenom 
också tydligare samhällsproblem.

Kritisk belastning eller vad naturen tål
År 1985 initierade Nordiska ministerrådet ett arbete kring kritiska belast-
ningsvärden (critical load) för svavel och kväve. Kritisk belastning blev 
snabbt basen för utformningen av miljöpolicy i flera länder och från 1988 
användes det i förhandlingsarbetet inom ECE om begränsning av luftut-
släpp av svavel och kväve (senare också ammoniak och ozon).

I rapporten Hur mår Sverige, en bilaga till 1991 års miljöpolitiska propo-
sition, konstaterades att resultatet av miljövårdsinsatserna ofta hade redo-
visats som minskade utsläpp från industrier, reningsverk etc. Utsläppsmål 
började dock enligt rapporten i ökad utsträckning ersättas med miljömål, 
som kunde uttryckas med hjälp av belastningsgränser för olika ämnen.

Med kritisk belastning för ett ämne avsågs i rapporten ”den gräns där 
ämnet ansamlas i naturen utöver dess naturliga förekomst” eller att man 
inte fick överskrida ”den gräns där det uppstår betydelsefulla skador”. Det 
första handlade om naturvetenskapliga faktum, ja eller nej; den andra inne-
bar en politisk bedömning, acceptabelt eller oacceptabelt.

Om en föroreningshalt var lägre än den kritiska belastningen skulle

– djur och växter kunna utnyttjas som föda utan risk för människors 
hälsa

– djur och växter kunna utnyttjas ekosystemen ska kunna upprätthållas 
(sic)

– naturligt förekommande arter inte bli påtagligt påverkade
– mark och vatten utgöra ett balanserat system – både kemiskt och bio-

logiskt.

För en del ämnen var den kritiska belastningen noll. Det gällde t.ex. stabila 
organiska föreningar som dioxiner och PCB som inte förekommer natur-
ligt. Det gällde också cancerframkallande ämnen och radioaktiv strålning.37

36 Se Eckerberg m.fl. 2003, s. 166ff.
37 Avsikten med Hur mår Sverige var att ge en sammanfattande bild av miljösituationen 

i Sverige. Den handlar dock till stor del om problem och åtgärder, även om det också 
finns redovisningar av miljötillståndet i den.
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Begreppet kritisk belastning formulerades, lanserades och etablerades 
och blev i första hand ett redskap inom miljöskyddet, den blå delen av mil-
jövården. Det fungerar definitivt bättre på blått än på grönt.

Gränsöverskridande miljöproblem
I fråga om allt fler ämnen visade det sig vara likgiltigt om utsläppen sked-
de i Gnosjö eller Shanghai: effekterna blev ”kontinentala” eller ”globala”. 
Det stod klart att huvuddelen av belastningen på svensk miljö orsakades 
direkt eller indirekt av verksamheter i andra länder. Det var nödvändigt 
med samarbete över nationsgränserna för att lösa flera av miljöproblemen.

I juli 1985 skrev representanter för 21 länder under det s.k. svavelproto-
kollet som förband deras länder att minska utsläppen av svaveldioxid med 
minst 30 procent under perioden 1980–93.38 Sedan tillkom 1988 års kväve-
oxidprotokoll, som innebar att 1987 års utsläpp skulle frysas till 1994, och 
1991 års protokoll om flyktiga organiska ämnen, som innebar att utsläppen 
av sådana skulle minska med 30 procent mellan 1988 och 1999.

År 1970 uppgick de svenska utsläppen av svaveldioxid till 910 000 ton 
och 1990 var de nere i 107 000 ton, dvs. under 50-talets nivå. Strategin för 
att minska utsläppen av försurande ämnen har inneburit att man succes-
siv har utformat nya nedtrappningsprogram, man har lagt fast kvantitativa 
utsläppsmål och tidtabeller; i bakgrunden fanns beräkningar och bedöm-
ningar om kritisk belastning, ”vad naturen tål”. De politiska kraven anpas-
sades till möjligheterna att finna lågsvavliga bränslen eller reningstekniker. 
Sedan kan man också konstatera att oljekriserna, och i deras kölvatten ar-
betet med att minska användningen av olja, innebar en kraftig draghjälp i 
arbetet med att minska utsläppen av försurande ämnen. För att inte tala om 
kärnkraftsutbyggnaden.

Övergödningen av kustvattnen och haven började uppmärksammas på 
allvar först under andra halvan av 80-talet. Vid 1988 års möte inom Hel-
singforskonventionen enades miljöministrarna i Östersjöstaterna om att 
minska utsläppen av bl.a. närsalter med ca 50 procent till 1995. Då hade den 
svenska regeringen redan, våren 1986, förklarat Laholmsbukten med delar 
av dess tillrinningsområde som ett särskilt föroreningskänsligt område. 
Utsläppen av kväve till Laholmsbukten skulle minska med 25 procent till 
1992 och utsläppen av fosfor skulle begränsas ytterligare, bl.a. skulle större 

38 Polen, Storbritannien och USA skrev inte under svavelprotokollet.
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reningsverk byggas ut för minst 90 procent reduktion av fosfor och 80 pro-
cent reduktion av kväve.

Om det hade funnits miljömärkning för fyrtio år sedan hade klorfluor-
karbonerna, CFC (freoner), sannolikt fått en ”ängel”. De är inte brandfar-
liga, inte explosiva, de är stabila, de kan kyla och värma, de kan smörja och 
tvätta, de är billiga, de har låg giftighet, de är bra ur arbetsmiljösynpunkt. 
De har egentligen bara ett fel. Det tog tid innan man upptäckte det.

Några år efter det att teorin om CFC och det stratosfäriska ozonskiktet, 
en teori som implicerade en förtunning av ozonskiktet, hade publicerats, 
beslöt den amerikanska regeringen 1978 att förbjuda freoner som drivgas i 
sprayflaskor. Då hade Sverige redan 1977 beslutat om förbud. Men använd-
ningen av freoner ökade inom andra områden.

På 80-talet upptäcktes det s.k. ozonhålet. Det ledde till att 43 länder vid 
ett möte i Montreal 1987 kom överens om att minska sin tillverkning av 
CFC med 50 procent under perioden 1980–99, en överenskommelse som 
följdes upp med ett möte i London 1990, då ett stort antal länder åtog sig 
att upphöra med användningen av fem typer av CFC och tre halongaser 
senast år 2000.39 Efter en utredning och förhandling med näringslivet pre-
senterade den svenska regeringen redan 1988 en plan för att stegvis nästan 
totalt avveckla användningen av CFC i Sverige till 1995, den mest ambitiösa 
politiken mot CFC i världen.40 Dessutom framgångsrik.

Klimatfrågan, som hade legat och pyrt i miljöpolitiken sedan 60-talet, 
började på allvar diskuteras under andra halvan av 80-talet.41 Då betona-
de allt fler forskare att det inte bara var utsläppen av koldioxid som kunde 
medföra klimateffekter utan också metan, dikväveoxid och CFC. År 1988 
bildades Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) av 30 reger-
ingar på initiativ av FN:s miljöorgan (UNEP) och Meteorologiska världsor-
ganisationen (WMO). IPCC är en hybrid mellan vetenskap och politik, en 
expertarena med uppgift att komma fram till gemensamma ståndpunkter 
om människans påverkan på klimatet. En klimatkonvention underteckna-
des vid FN:s miljökonferens i Rio 1992. Den innehöll dock inte några bin-
dande åtaganden om minskade utsläpp.42

39 Nolin 1995 s. 102ff., 113ff., 119ff. Se också Människa och miljö 1995 s. 237ff.
40 Vedung 2005.
41 Redan i 1975 års energipolitiska proposition formulerades klimatfrågans politiska pro-

blem: den globala användningen av fossila bränslen begränsades inte av brist på bräns-
len utan av atmosfärens förmåga att lagra koldioxid. Se Människa och miljö 1995 s. 237.

42 Människa och miljö 1995 s. 237ff. I Människa och miljö finns också en intressant jäm-
förelse mellan CFC-politiken och klimatpolitiken, s. 242ff.
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I 1991 års miljöpolitiska proposition hette det att Sverige skulle verka för 
att de totala koldioxidutsläppen i Västeuropa år 2000 inte översteg den då-
varande nivån för att därefter minska.43

Kyotoprotokollet 1997 innebar utsläppsminskningar för i-länderna med 
5,2 procent från 1990 till 2008–12, ett krav som EU för sin del höjde till 8 
procent.

Naturvård, vattenkraftutbyggnad och fysisk riksplanering
Konflikterna kring vattenkraftutbyggnaden blev allt hårdare. Partsavta-
len om älvskydd kom att från och med 1972 ersättas av skydd inom ramen 
för den fysiska riksplaneringen och i och med det behövdes det detaljerad 
kunskap om varje enskilt objekt. Resultatet blev ett inventerande utan like.

I 1975 års energipolitiska proposition konstaterades att vattenkraftver-
ken 1973 producerade 60 TWh per år vid normalvattenföring. Riksdagen 
beslutade att utbyggnaden skulle fortsätta men i långsammare takt än ti-
digare: 1985 beräknades produktionen uppgå till 66 TWh.

Det visade sig vara lättare att bli överens om ett övergripande ”mål” än 
att fatta beslut om konkreta älvsträckor. Politiska organ började efter kon-
flikten om Vindelälven blanda sig i frågor som tidigare skötts på adminis-
trativ nivå: vattenkraftutbyggnaden omvandlades från förvaltning till po-
litik. Det kunde bli – och blev – politisk oenighet och strid om i stort sett 
varje utbyggnadsobjekt. Det politiska systemet blev överbelastat. Partier-
na fick allt svårare att hantera vattenkraftfrågorna: först konflikter mel-
lan partierna, sedan inom partierna. Det uppstod överraskande politiska 
allianser och konstellationer. Ja, i vattenkraftfrågan finns i stort sett varje 
tänkbart partimönster representerat i omröstningarna i riksdagen.

I juni 1985 beslöt riksdagen att de fyra stora outbyggda älvarna, Torne 
älv, Kalix älv, Pite älv och Vindelälven, inte skulle byggas ut. År 1992 utsåg 
riksdagen de fyra älvarna till nationalälvar och samtidigt fick ytterligare 
tretton vattenområden skydd genom att tas in i naturresurslagen.44

Naturvårdarna hade därmed uppnått ytterligare en del av sitt ”skydds-
mål”: förbud mot exploatering av vissa områden, i det här fallet fyra älvar 
och tretton namngivna vattenområden.

43 Prop. 1990/91:90 s. 18, JoU 30, rskr. 338. Se också prop. 1992/93:179, JoU 19, rskr. 361.
44 Vedung & Brandel 2002 s. 174.
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Miljöpolitiken inför 90-talet
1988 års miljöpolitiska proposition är en vattendelare.45 För första gången 
lade en regering fram en proposition där man presenterade åtgärder inom 
hela det miljöpolitiska området. Det vimlar av åtgärder och mål, företrä-
desvis utsläppsmål, ifråga om miljöskydd. Och därtill förslag om program-
arbeten, uppföljningar och utvärderingar. Jag får nöja mig med ett par ex-
empel.

Utsläppen av organiskt bundet klor från sulfatfabriker skulle minskas 
till 1,5 kg per ton klorblekt massa. Åtgärder skulle ha påbörjats vid samtliga 
fabriker före 1992. Målet var att på sikt i stort sett eliminera utsläppen av 
klorerat organiskt material. Utsläppen av kvicksilver och kadmium skul-
le halveras mellan 1985 och 1995 och utsläppen av övriga metaller, särskilt 
koppar, bly och arsenik, skulle begränsas kraftigt. Det långsiktiga målet var 
att belastningen på sedimenten av toxiska metaller från utsläpp skulle re-
duceras till samma storleksordning som den naturliga påverkan.

Förlusten av arter sades utgöra ett hot mot jordens samlade genresurser, 
dvs. den ärftliga variationen, och på lång sikt troligen ett av de största och 
allvarligaste miljöproblemen och samtidigt det mest underskattade. ”Alla 
förekommande naturtyper bör säkerställas i en sådan utsträckning och på 
ett sådant sätt att de kan bibehållas i ekologisk stabilitet och med bevarat 
artinnehåll.”

Då, nu, sedan
År 1990 gav Naturvårdsverket ut en innehållsrik liten skrift Då, nu, sedan. 
Man konstaterade inledningsvis att syftet med miljövården var att säker-
ställa en god miljö och biologisk mångfald för nu levande och kommande 
generationer. Verket ansåg att man borde bedöma miljövårdens resultat 
utifrån tillståndet i miljön och beskriva hur nuläget skiljde sig från de mål 
som måste uppfyllas för att åstadkomma en hållbar utveckling.

Man diskuterade utförligt mål för olika delar av miljövården. I ett fram-
tida miljöanpassat samhälle skulle t.ex.

– stratosfärens ozonskikt finnas i ursprunglig omfattning och de av män-
niskan orsakade klimatförändringarna vara små och kunna hanteras 
genom naturlig anpassning,

45 Prop. 1987/88:85 Miljöpolitiken inför 1990talet.
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– luftförorenings- och bullernivåer inte påverka människors hälsa eller 
välbefinnande,

– sjöar och hav innehålla naturligt förekommande arter i livskraftiga ba-
lanserade populationer och föroreningar inte begränsa vattenområde-
nas värde för fiske, som vattentäkt eller för rekreation och friluftsliv,

– jordbruks- och skogsmarkens produktionsförmåga vara långsiktigt bär-
kraftig och föroreningar inte störa de naturliga biologiska markproces-
serna och inte begränsa grundvattnets användning,

– i landet naturliga arter och populationer fortleva i livskraftiga bestånd 
– särskild omsorg skulle ägnas arter för vilka de svenska bestånden ut-
gjorde en betydelsefull del av världspopulationen, samt

– landets representativa och värdefullaste naturtyper, kulturlandskap och 
biotoper skyddas och vårdas.

Flertalet av de övergripande målen uttrycktes i miljökvalitetstermer. Men 
det var inte många som var kvantitativt formulerade och än färre var tid-
satta. Det talades på den blå sidan i första hand om att ”förhindra”, ”upp-
höra med”, ”inte påverka” och på den gröna sidan om att ”vidmakthålla”, 
”säkerställa” och ”återskapa”. Flera mål var negativt formulerade; att miljö-
tillståndet inte skulle vara si eller så.

Man föreslog också en lång rad olika åtgärder inom olika sektorer för att 
uppnå målen. Och man framhöll vikten av att Naturvårdsverket och andra 
sektormyndigheter följde upp effekterna av vidtagna åtgärder.

En god livsmiljö
I 1991 års miljöpolitiska proposition upprepade regeringen att utgångspunk-
ten för miljövården var vad naturen tål, att miljöaspekter skulle integreras 
i alla sektorers verksamhet, att den som orsakade föroreningar också skulle 
betala för de miljövårdande åtgärderna och att man skulle fortsätta sats-
ningen på ekonomiska styrmedel.46 Man framhöll att det gällde att skapa 
miljöanpassade trafiksystem, en miljöanpassad energiförsörjning och av-
fallshantering samt att bedriva ett jord- och skogsbruk som hushållade med 
naturresurserna och bevarade mångfalden av arter och naturtyper.

Uttunningen av ozonskiktet skulle hejdas så att människors hälsa och 
ekosystemen inte skadades. Detsamma gällde nedfallet av svavel- och kvä-

46 Prop. 1990/91:90 En god livsmiljö.
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veoxider samt av flyktiga organiska ämnen. Användningen av vatten från 
sjöar, vattendrag och grundvatten som vattentäkt skulle inte behöva be-
gränsas på grund av föroreningar. Stabila organiska och miljöskadliga 
ämnen skulle inte förekomma i miljön. Målet var att till år 2000 begränsa 
industrins utsläpp till en sådan nivå att miljön inte tog skada; det gällde 
bl.a. klorerade organiska ämnen, kolväten, svavel- och kväveoxider. Mil-
jöeffekter orsakade av trafiken skulle vara undanröjda till 2010.47 Sverige 
skulle då också ha ett energisystem utan kärnkraft där de olika sektorer-
nas bidrag till försurning och klimatpåverkan hade minskat kraftigt och 
där de orörda älvarna inte hade byggts ut – en svår ekvation. Mängden av-
fall skulle begränsas genom källsortering, återanvändning och återvinning 
och minskad användning av engångsmaterial och emballage.

I propositionen talades också om ett personligt ansvar: alla borde sorte-
ra sopor, hålla hastighetsgränserna, åka mer kollektivt, inte slösa med en-
ergi, inte skräpa ner. ”Arbetet för att trygga en god livsmiljö för oss själva 
och kommande generationer påkallar sålunda nya konsumtionsmönster 
och en omläggning av livsstilen.”48

Man letade nu lösningar på miljöproblemen längs ett brett spektrum, 
alltifrån den internationella till den individuella nivån. Produkter och kon-
sumtion hamnade plötsligt i blickpunkten. Miljövård var nu inte bara en 
fråga om politik, naturvetenskap och teknik utan också om marknad och 
livsstil. Miljövård blev en fråga som berörde alla människor, vardagslivet.

Man kan konstatera att det fanns flera blåa miljökvalitetsmål, om än inte 
alltid särskilt tydliga och i regel inte tidssatta; det var däremot de kvantita-
tivt uttryckta utsläppsmålen. På den gröna sidan dominerade fortfarande 
”målformuleringar” som ”bevara” och ”säkerställa”, utan tidtabell.

Skatteväxling
När miljöproblemen hamnade på den politiska dagordningen på 60-talet 
blev det bråttom. Man ville lösa en rad akuta miljöproblem, man byggde 

47 Ett av de mål som Miljömålsrådet 2010 bedömde vara omöjligt att nå var frisk luft: 
”Luftföroreningar orsakas bland annat av vägtrafik, slitage från dubbdäck, vedeld-
ning, sjöfart och arbetsmaskiner. Negativa hälso- och miljöeffekter av förorening-
arna kommer att finnas kvar 2020. Trenden med förbättrad luftkvalitet i tätorterna 
har avstannat.” Miljömålen – svensk konsumtion och global miljöpåverkan 2010.

48 Beträffande ”livsstil och miljö”: se t.ex. de fem antologier som Forskningsrådsnämn-
den m.fl. gav ut under åren 1992–99, alla med titeln Livsstil och miljö (utom den på 
engelska Changing environmental behaviour) men med varierande undertitlar.
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upp en administrativ apparat, man arbetade med administrativa medel, dvs. 
olika slag av regleringar: prövning, tillstånd, villkor, förbud och fysisk plane-
ring. Administrativa medel är lämpliga för att lösa lokala miljöproblem som 
har få dominerande källor: de utsläpp som då stod i centrum för diskus-
sionen kom från ett relativt litet antal anläggningar och var dessutom ofta 
svåra att mäta. Och användningen av vissa kemikalier ville man stoppa helt.

Men tyngdpunkten i problembilden flyttades i slutet av 80-talet från 
punktkällor till diffusa källor och tyngdpunkten i fråga om verktyg försköts 
från reglering till avgifter och information.

Det stora genombrottet för avgifter och skatter inom miljövården kom 
genom 1990 års skattereform. Allmänt talades det om en skatteväxling: 18 
miljarder kronor flyttades från inkomst och kapital till energi och förore-
nande utsläpp.

Myndigheternas miljövårdsarbete – MIL 94
Naturvårdsverket fick i sitt regleringsbrev 1993 i uppdrag att ”göra en sam-
lad redovisning av miljövårdsarbetet bl.a. i förhållande till de mål som upp-
ställts av riksdagen”. I sin första redovisning, MIL 94, valde Naturvårdsver-
ket ut nio nationella miljömål av olika karaktär – sju av dem kan betecknas 
som ”blå”.49

Verket konstaterade bl.a. att

– målet om en stabilisering på 1990 års nivå av utsläppen av koldioxid till 
2000 inte skulle uppnås utan ytterligare åtgärder,

– målet att användningen av CFC i huvudsak skulle ha upphört till ut-
gången av 1994 kunde anses uppnått,

– målet att kväveoxidutsläppen skulle minska med minst 30 procent mel-
lan år 1980 och 1995 inte skulle uppnås trots minskningar från bl.a. väg-
trafiken – utsläppen från andra trafikslag ökade,

– målet att minska utsläppen av flyktiga organiska ämnen med 50 procent 
till 2000 räknat från 1988 års nivå inte skulle komma att nås – progno-
sen pekade mot en minskning till 2000 med ca 45 procent,

– de riktvärden som utarbetats av Naturvårdsverket för utsläpp av svavel-
dioxid, sot och koloxid redan klarades i tätorterna, medan riktvärdet för 

49 Hur har det gått? MIL 94 1994. Uppdraget var enligt Naturvårdsverkets rapport ett 
led i utvecklingen av en mål- och resultatinriktad styrning av verksamheten inom 
statsförvaltningen.
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kvävedioxid bedömdes komma att nås i mindre tätorter men inte i stor-
stadsområdena till 2000,

– målet att utsläppen av kvicksilver, kadmium och bly skulle minskas med 
70 procent mellan åren 1985 och 1995 och att utsläppen av övriga viktiga 
metaller skulle halveras under samma tidsbedömdes kunna nås för alla 
metaller utom kadmium och nickel.

Det ena av de två gröna målen innebar att man skulle slå vakt om ett rikt 
och varierat odlingslandskap och minimera jordbrukets miljöbelastning 
genom växtnäringsläckage och användning av bekämpningsmedel. I sin 
uppföljning tog Naturvårdsverket bara upp en aspekt av detta. Man kon-
staterade att medlen för landskapsvård och NOLA var effektiva redskap för 
både naturvård och kulturmiljövård. De aktuella anslagsramarna innebar 
att man kunde nå ungefär halvvägs till målet om man såg till arealerna 
jordbruksmark med höga naturvärden.

Det andra gröna målet, som innebar att representativa områden av alla 
förekommande naturtyper skulle säkerställas, att skyddet av urskogar, 
våtmarker och vissa naturtyper i odlingslandskapet skulle prioriteras, att 
mångfalden i flora och fauna skulle bibehållas osv., fick en anmärknings-
värt kort kommentar under rubriken ”måluppfyllelse”: ”Fortfarande åter-
står ett omfattande säkerställandearbete innan målet för bevarandeinsat-
serna i skogslandskapet har nåtts.”

Naturvårdsverket konstaterade att målen i huvudsak var utsläppsmål; 
bara tätortsmålet var ett kvalitetsmål. Dessutom användes begreppet mål 
på olika sätt. Om man utgick ifrån att mål var ett resultat som skulle upp-
nås inom en viss tid och vara mätbart, var det enligt verket inte många mil-
jömål som var mål.

Man påpekade att utsläppsmätningar varierade från tämligen lätt (kom-
munala reningsverk) till mycket svårt (kväveläckage från jordbruksmark). 
Det innebar att uppföljningen av ett mål var mer eller mindre svår.

Naturvårdsverket konstaterade också att miljömålen inte var nedbrutna 
sektorsvis. Man trodde att det sällan var kostnads- eller miljöeffektivt att 
alla sektorer t.ex. minskade utsläpp proportionellt lika. Myndigheter och 
sektorer borde därför i samverkan föreslå åtgärdsprogram och mål.

Man framhöll att motivet för att redovisa bara ett begränsat antal mål 
var att det normalt var små skillnader mellan åren när det gällde effekter av 
olika insatser: det fanns i många fall en avsevärd fördröjning innan åtgär-
der medförde något mätbart resultat i miljön eller naturen. ”Då vi uppfattat 
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att vi kommer att årligen få detta uppdrag har vi funnit det mera menings-
fullt att varje års redovisning omfattar ett urval av mål till vilka vi sedan 
återkommer efter tre till fyra år.”

Kloka synpunkter, klokt agerande. Så borde det gå till: uppföljning och 
utvärdering successivt av några mål i taget.

Myndigheternas miljövårdsarbete – MIL 95
Ett år senare publicerade Naturvårdsverket MIL 95, en uppföljning av nio 
andra politiskt formulerade miljömål.50 Åtta av dem kan betecknas som blå 
och ett som grönt, nämligen att biologisk mångfald och genetisk variation 
skulle säkerställas och att växt- och djursamhällen skulle bevaras så att i 
landet naturligt förekommande växt- och djurarter gavs förutsättningar 
att fortleva under naturliga betingelser och livskraftiga bestånd. I fråga 
om det målet begränsade Naturvårdsverket redovisningen till ädellöv - 
skog. Man ansåg att det fanns goda möjligheter att uppnå verkets mål om 
att fördubbla den skyddade arealen ädellövskog till 2000. Detta räckte dock 
inte för att bevara den biologiska mångfald som var knuten till ädellövsko-
gen.

Naturvårdsverket konstaterade att man i MIL 94, med ett undantag, 
bara hade diskuterat utsläppsmål. I MIL 95 tog man också upp miljökva-
litetsmål, vilket innebar större svårigheterna att utvärdera resultaten av 
olika åtgärder.

Man påpekade att de nio mål som granskades i MIL 95 var formule-
ringsmässigt mycket olika. Och i olika grad mätbara. I ett par fall saknades 
dessutom mycket av den kunskap som krävdes för att kunna bedöma om 
målet var uppnått.

Man betonade, liksom i MIL 94, att nackdelen med vagt formulerade 
mål var att bedömningen av hur väl man hade lyckats respektive hur myck-
et arbete som återstod riskerade att bli subjektiv och därmed influerad av 
de personliga värderingar och intressen som bedömaren hade. För en sys-
tematisk uppföljning och utvärdering var det viktigt att målen formulera-
des entydigt och att de var tidsbestämda och mätbara.

Tre av de aktuella målen, konstaterade Naturvårdsverket, var någor-
lunda mätbara: buller, batterier och dryckesförpackningar. Tre var tids-
bestämda: ammoniak, stabila organiska ämnen och källsortering av avfall. 

50 Hur har det gått? MIL 95 1995.
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För de övriga målen hade riksdagen överlåtit åt andra aktörer i samhället 
att bestämma takten i arbetet för att nå målen.

Ett av målen hade nåtts: dryckesförpackningar. I ett par fall var åter-
hämtningstiden lång: försurning och grundvatten. Det var svårt att minska 
ammoniakavgången från jordbruket med känd teknik om djurantalet fort-
satte att öka. För att nå bullermålet saknades teknik, alternativt krävdes en 
omfattande förändring av planeringen av tätorter. För att kunna bibehålla 
biologisk mångfald krävdes mycket omfattande åtgärder: skydd av biotoper 
och stora minskningar av utsläpp av föroreningar till luft, vatten och mark. 
”Det är uppenbart att det i många fall skulle ha krävts mycket omfattan-
de ytterligare åtgärder i samhället för att nå de i denna rapport granskade 
målen. Frågan huruvida målen är realistiska infinner sig på nytt.”

Men verket ansåg ändå att målen fyllde en funktion. De utgjorde till-
sammans med regler och resurstilldelning regeringens och riksdagens 
styrning av såväl myndigheterna som de många andra aktörerna i samhäl-
let. Den bärande idén bakom mål- och resultatstyrning var enligt verket 
på väg att få genomslag, vilket i sin tur borde kunna leda till att detaljstyr-
ningen minskade.

Nationella miljömål
År 1995 gav Naturvårdsverket ut en förteckning över mål beslutade av riks-
dagen och regeringen.51 De var många, mer än hundra, och av olika ka-
raktär. De handlade om allt från övergripande miljöpolitiska mål till mer 
eller mindre konkreta mål på olika detaljeringsnivåer om begränsning av 
utsläpp eller minskad användning av olika miljöstörande ämnen och mil-
jövårdsåtgärder inom olika samhällssektorer. I vissa fall angavs när målen 
skulle vara uppnådda, i andra fall bara en inriktning.

I förteckningen sorterade verket målen på 13 miljöhot eller problemom-
råden. Man redovisade målen inom områdena under rubrikerna ”övergri-
pande mål”, alltifrån ett (klimat) till tjugo (brutna kretslopp), och ”tids-
angivna mål”, alltifrån noll (nyttjandet av mark och vatten) till arton 
(ozonskiktet).

Flertalet av de blå övergripande målen men bara ett fåtal av de gröna 
kan betecknas som miljökvalitetsmål. På den gröna sidan var det dessutom 
tunnsått med tidsangivna och kvantifierbara mål.

51 Nationella miljömål 1995.
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Aktionsplan för biologisk mångfald
Som ett led i uppföljningen av konventionen om biologisk mångfald, som 
hade undertecknats i Rio 1992, fick Naturvårdsverket i uppdrag av rege-
ringen att utarbeta en plan för bevarandet av biologisk mångfald inklusive 
en bedömning av nödvändiga insatser inom området.

Naturvårdsverket konstaterade att man i många fall visste för lite för att 
kunna formulera mätbara mål. Men, fortsatte verket, oavsett nytt vetande 
skulle det alltid komma att kvarstå ett moment av bedömning när det gäll-
de att fastställa vilken mängd död ved, våtmarker etc. som behövdes för att 
vidmakthålla biologisk mångfald. ”Det är en illusion att tro att alla aspekter 
av mångfalden kan uttryckas i kvantifierbara termer.” I vissa fall fick man 
i stället redovisa åtgärdsmål som angav riktning och i viss mån tempo för 
det arbete som skulle bedrivas.

Som miljökvalitetsmål när det gällde arter och genetisk variation före-
slog verket: ”Mångformigheten av livsmiljöer ska bevaras med avseende 
på såväl kvalitet som kvantitet i minst samma omfattning som i början av 
1990-talet.” Vilket rimligen förutsatte en mycket god bild av tillståndet år 
1990.

Resultatet blev att halva rapporten upptas av olika åtgärdsförslag: planer, 
inventeringar, utredningar, metodutveckling, program osv. Det är nog där 
naturvårdarna känner sig hemma.

Naturvårdsverkets uppföljning av miljömål
År 1996 presenterade Naturvårdsverket en ny uppföljning av nationella 
miljömål.52 Den byggde på 94 propositioner, tre skrivelser från regeringen 
och fyra utskottsbetänkanden efter motioner i riksdagen under perioden 
1984–95. Målen var i denna uppföljning fortfarande grupperade som tret-
ton hot.

Man redovisade 167 mål, varav 90 hade följts upp helt eller delvis. 46 av 
dessa hade uppnåtts eller skulle uppnås inom utsatt tid. 21 mål bedömdes 
inte kunna nås, medan det för 23 mål var svårt att avgöra om de hade nåtts 
eller inte. Inte minst den sista gruppen mål är värd att notera.

Verket påpekade att miljömålen inte hade kommit till inom ramen för 
en genomtänkt struktur. Det fanns flera mål med liknande innehåll på 
grund av att samma fråga hade behandlats i flera olika propositioner. Och 

52 Nationella miljömål. Uppföljningar och kommentarer av beslutade mål 1996.
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ett antal miljömål som snarare borde betecknas som riktlinjer för arbetet 
med vissa frågor. I fråga om vissa problem saknades det å andra sidan helt 
och hållet mål.

Uppföljning och utvärdering försvårades, ansåg Naturvårdsverket, 
genom att det i målformuleringarna fanns en rad odefinierade begrepp, 
t.ex. ”viktiga metaller” och ”farlig antropogen störning” eller svävande 
gränser, t.ex. ”i huvudsak”, ”minskad användning” och ”i ett första skede”. 
Naturvårdsverket betonade att man redan vid formuleringen av mål borde 
beakta hur uppföljningen skulle ske. Det borde dessutom klargöras vilka 
konsekvenser ett mål medförde.

Ren luft och gröna skogar
Naturvårdsverket fick våren 1997 i uppdrag av regeringen att föreslå nya 
sektorövergripande miljömål, att systematisera, samordna och uppdatera 
de 167 mål som man tidigare redovisat.

Miljömålen borde enligt verket utgöra en beskrivning och precisering av 
det tillstånd i miljön som krävdes för att samhället skulle kunna betecknas 
som ekologiskt hållbart. Verket påpekade vidare att kunskapsläget inom 
olika områden varierade, varför miljömålen måste revideras eller precise-
ras i takt med att nytt vetande framkom.

Överst i förslaget till målstruktur fanns rubrikerna ”Visionen” och ”En 
ekologisk hållbar utveckling”. Sedan följde ”Miljöpolitikens syfte”: ”Skydda 
människors hälsa”, ”Bevara den biologiska mångfalden”, ”Hushålla med na-
turresurser” och ”Skydda natur- och kulturlandskap”. Därefter följde arton 
miljömål indelade i tre grupper för att klargöra vilka områden i miljön de 
olika målen kopplades till – Naturvårdsverket övergav således sin gamla 
”hotstruktur.53Men uppdelningen i blått och grönt var minst sagt tydlig:

– Lagerresurser: Fosfor i kretslopp, Värdefullt naturgrus sparas och Me-
taller i kretslopp.

– Användningen av mark och vatten: Gröna skogar, Ett rikt odlingsland-
skap, Storslagen fjällmiljö, Hav i balans, Levande sjöar och vattendrag, 
Gott grundvatten, Myllrande våtmarker och En god bebyggd miljö.

53 Omslaget till Naturvårdsverkets uppföljningsrapport de Facto 98 ger dock associa-
tioner till de gamla hoten. Det består av en sjuhövdad hydra som väser: grundvatt-
net, odlingslandskapet, klimatet, skogarna och havet och miljögifterna och övergöd-
ningen. Uppföljning av föreslagna nationella miljökvalitetsmål 1998.
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– Föroreningar: Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt, Bara 
naturlig försurning, Ren luft, Ingen övergödning, Giftfri miljö och Säker 
strålmiljö.

Det är värt att notera att biologisk mångfald inte föreslogs som ett eget 
mål.

Naturvårdsverket föreslog också tio strategier och principer för att nå 
målen: (1) energieffektivisering, (2) minskad materialanvändning, (3) krets-
loppsanpassning, (4) avfallshantering, (5) kunskap, (6) konsumentpåver-
kan, (7) principer (t.ex. försiktighetsprincipen), (8) miljöledningssystem, (9) 
fysisk planering och (10) internationellt arbete.

Verket påstod att ”[d]e ekologiska gränserna har legat till grund när mil-
jömålen har formulerats. Dessa miljömål kan beskrivas som de tillstånd 
hos miljön som är önskvärda ur ett naturvetenskapligt och kulturveten-
skapligt perspektiv.” Dessa två meningar måste betecknas som viktiga 
– och rejält minerade: de ekologiska gränserna, önskvärt ur ett naturve
tenskapligt och kulturvetenskapligt perspektiv. Man blir inte klokare av föl-
jande påstående: ”Det första steget i arbete (sic) med att ta fram mål är att 
komma fram till vilka kvaliteter det är vi vill ha i miljön. Och dessa påstå-
enden i rapporten är generella: här finns ingen kunskapsbrist, här finns det 
tydligen klarlagda ekologiska gränser ifråga om alla mål.

I de fall där det var möjligt skulle miljömålen konkretiseras i kvantitativa 
termer, vara tidsbestämda, mätbara och uppföljningsbara. Frågan är dock 
om ens hälften av de föreslagna målen var mätbara. Och Naturvårdsverket 
påpekade också att det inom vissa områden inte var möjligt att ange mät-
bara miljömål. I de fallen fick man i stället formulera kvalitativa miljömål, 
som uttryckte inriktning, angelägenhet och tidsperspektiv.

I de allra flesta fallen handlade förslagen om mål som redan var formule-
rade och åtgärder som redan var beslutade av regering och riksdag. Det nya 
var strukturen, enligt klassisk katekesmodell. Ett par exempel.

Miljömålet ”Gröna skogar: Skogen ska uthålligt kunna producera biolo-
giska råvaror av hög kvalitet samtidigt som biologisk mångfald och kultur-
historiska värden bevaras. Detta innebär

– att markens struktur, biologiska funktioner och näringstillstånd ska ge 
förutsättningar för en hållbar produktion och att biologisk mångfald bi-
behålls eller förbättras,
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– att växt- och djurarter som naturligt hör hemma i skogen kan leva vi-
dare i livskraftiga bestånd under naturliga förhållanden,

– att hotade arter och naturtyper skyddas,
– att främmande arter och gener som hotar biologisk mångfald ej intro-

duceras, samt
– att skogens sociala värden värnas.”

Därefter följde ”Mått för uppföljning, exempel”, i det här fallet 23 styck-
en, sedan ”Viktiga förändringar”, 11 stycken, bl.a. ”Öka andelen lövträd”, 
”Öka arealen skyddad skog” och ”Öka mängden död ved”. Därefter följ-
de ett antal ”Mål för åtgärder”: ”Cirka 700 000 hektar av den produktiva 
skogsmarksarealen nedanför den fjällnära skogen ska vara skyddad före 
2010, förutom de 172 000 hektar som 1996 var skyddade” osv.

Miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap: Odlingslandskapet ska uthålligt 
producera livsmedel och biologiska råvaror av hög kvalitet samtidigt som 
biologiska och kulturhistoriska värden bevaras” gås igenom på ett mot-
svarande sätt. I det här fallet påpekade Naturvårdsverket att riksdagen 
inte hade preciserat något miljömål för odlingslandskapet. Man hänvisade 
i stället till verkets aktionsprogram Ett miljöanpassat samhälle 1993 och 
Sverige år 2021 från år 1998. Innebörden av ”bevara biologiska värden” är 
inte helt solklar.

Det är inte heller helt lätt att genomskåda miljökvalitetsmålet ”Storsla-
gen fjällmiljö”: Fjällmiljön ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller 
upplevelsevärden och ekosystemets funktion och struktur”. Naturvårds-
verket hade ju betonat att målen måste formuleras tydligt.54

Man kan konstatera att miljökvalitetsmålen ”Hav i balans”, ”Ren luft”, 
”Ingen övergödning” och ”Giftfri miljö” var negativt formulerade. Det är 
antagligen många gånger lättare att argumentera för och bli överens om 
hur det inte bör bli än hur det bör bli.

Verket påpekade att miljömålen inte var tvingande; de borde snarare ses 
som moraliskt bindande. Men det kunde finnas lagstiftning som styrde 
mot uppsatta mål.

I rapporten redovisades också förslag till mål för åtgärder. De skulle vara 
steg på vägen mot ett miljömål. De kunde ange utsläppsminskningar eller 
skydd av värdefull mark eller andra åtgärder. Aktörerna inom olika sekto-
rer borde gemensamt formulera mål för åtgärder inom respektive sektor 

54 Se också Emmelin 2005.
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och analysera vilka åtgärder som var mest kostnadseffektiva. Mål för åtgär-
der borde beslutas av regeringen och i vissa fall av riksdagen.

Uppföljningen av målen borde enligt Naturvårdsverket vara ett gemen-
samt ansvar för miljömyndigheterna och myndigheter inom olika sam-
hällssektorer.

Naturvårdsverket betonade att möjligheterna att nå vissa av målen var 
beroende av åtgärder i andra länder.

Övergripande miljöpolitiska mål
Alltsedan miljövård etablerades som ett eget politikområde har regering-
en och riksdagen formulerat övergripande miljöpolitiska mål. De anger en 
allmän inriktning för miljöpolitiken men ger i regel inga anvisningar om 
vilka uppgifter som ska utföras. Det sägs heller inget om när de ska vara 
uppfyllda. De är därmed svåra att följa upp.

1964 års naturresursutredning (NRU) formulerade 1967 ett övergripan-
de mål för miljövården: individen har rätt till en livsvänlig omgivning med 
tillgång till frisk luft, rent vatten och icke förorenad föda. Det var enligt 
NRU samhällets plikt att bevaka dessa individens rättigheter.55

I statsverkspropositionen 1970 angavs miljöpolitikens mål på följande 
sätt: ”Det grundläggande målet för insatserna inom miljövården är att 
hejda miljöförstörelsen och så långt möjligt återställa redan förstörd miljö 
samt att främja allmänhetens möjligheter till friluftsliv.” (mina kurs.) Året 
därefter hette det: ”Miljövårdens primära uppgift är att garantera alla en 
livsvänlig miljö. Därför måste miljöförstörelsen stoppas och förstörd miljö 
så långt möjligt återställas” (min kurs.).56

År 1974 tillfogades en markering om framtiden: ”Miljövårdens främ-
sta uppgift är att skapa och garantera en livsvänlig miljö åt nuvarande och 
kommande generationer.”57 Och från och med 1983 betonades också rättvis 
fördelning av naturresurserna, planmässighet och långsiktig hushållning.58

I 1988 års stora miljöpolitiska proposition lyfte man fram ”hög levnads-
nivå och god livskvalitet”: ”Miljöpolitiken syftar till att trygga alla män-
niskors rätt till en god livsmiljö nu och i framtiden. – Även kommande 

55 Jfr i det följande med t.ex. portalformuleringen i 1988 års miljöpolitiska proposition.
56 Prop. 1970:1 bil 11 s. 4 och prop. 1971:1 bil 11 s. 4f.
57 Prop. 1974:1 bil 11 s. 7, prop. 1975:1 bil 11 s. 7, prop. 1975/76:100 bil 11 s. 8. 
58 Prop. 1982/83:100 bil 13 s. 5: Formuleringarna återkom i prop. 1983/84:100 bil 11 s. 6 

och prop. 1984/85:100 bil 11 s. 9f.
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generationer måste kunna garanteras rätten till en god miljö, vilken är 
grundläggande för en hög levnadsnivå och god livskvalitet.”59 Det fanns 
ingen motsättning mellan ekonomisk tillväxt och god miljö.

I nästa stora miljöproposition, En god livsmiljö 1991, breddades och de-
taljerades det miljöpolitiska målet: ”Målet med miljöpolitiken är att skydda 
människans hälsa, bevara den biologiska mångfalden, hushålla med utta-
get av naturresurser så att de kan utnyttjas långsiktigt samt skydda natur- 
och kulturlandskap. – 1990-talets uppgift är att ställa om samhällets olika 
verksamheter i ekologisk riktning.”60

Miljökvalitetsmålens period 1999–2011
Svenska miljömål
När Göran Persson tillträdde som socialdemokratisk partiledare och stats-
minister 1996 lanserade han ”det gröna folkhemmet” som socialdemokra-
tins nästa stora projekt efter byggandet av välfärdsstaten. Sverige skulle 
”bli först i Europa med att systematiskt bygga ett ekologiskt uthålligt sam-
hälle”, bli ett föredöme för omvärlden.

Denna ambition kom också till uttryck i propositionen Svenska miljö
mål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet var att 
till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen 
i Sverige var lösta. Då skulle ”de svenska ekosystemen, som åtminstone 
delvis fortfarande var utsatta för alldeles för hög belastning av miljögifter, 
försurning, övergödning samt annan påverkan, vara på väg att återhämta 
sig” (min kurs.).61

Regeringen föreslog femton nationella, sektorsövergripande miljökva-
litetsmål (i stället för Naturvårdsverkets arton, se ruta.) Genom att anta 
dessa skulle riksdagen ange vilket miljötillstånd som skulle uppnås i ett 
generationsperspektiv, dvs. till omkring 2020–25.

Tanken var att miljömålen skulle påverka all samhällsutveckling och 
bl.a. genom sektorsintegration bli styrande för alla myndigheter, för kom-
munernas planering, miljövård osv. Målen var således inte författnings-
reglerade utan skulle nås på frivillig väg, bl.a. med stöd av sektorsansvaret.

Regeringen skulle svara för att delmål utarbetades i de fall det behövdes 
för att nå miljökvalitetsmålen.

59 Prop. 1987/88:85 om miljöpolitiken inför 1990-talet s. 30f.
60 Prop. 1990/91:90. Formuleringarna återkom i prop. 1994/95:100, bil. 15 s. 1.
61 Prop. 1997/98:145 s. 31f. Se också Lundqvist 2004 s. 65ff.
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Nio centrala myndigheter fick i uppgift att vara ”miljömålsansvarig 
myndighet”. Naturvårdsverket fick ansvar för nio miljökvalitetsmål, Kemi-
kalieinspektionen, Statens strålskyddsinstitut, Sveriges geologiska under-
sökning, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Boverket för vardera ett mål.

Naturvårdsverket fick dessutom ansvaret för målövergripande frågor 
om naturmiljö, Boverket för fysisk planering och hushållning med mark 
och vatten samt byggnader, Riksantikvarieämbetet för kulturmiljö och So-
cialstyrelsen för hälsofrågor. Detta ansvar innebar att följa upp, utvärdera 
och informera om ”sina” respektive miljömål samt föreslå åtgärder i sam-
råd med övriga berörda aktörer i samhället.

Såväl tillståndet i miljön som effekten av olika åtgärder och insatser 
skulle regelbundet följas upp och utvärderas och av regeringen årligen rap-
porteras till riksdagen.

Regeringen räknade med att en mål- och resultatstyrningsprocess skulle 
göra miljövården mer målinriktad och effektiv.

Riksdagen antog regeringens miljömålsstruktur men begärde, efter mo-
tioner från Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet, Centern, Vän-
sterpartiet och Miljöpartiet, att regeringen skulle återkomma till riksda-
gen med förslag på konkreta delmål.62 Några principiella invändningar mot 
själva tanken på ett ”miljömålssystem” förefaller inte ha funnits.63

De femton nationella miljökvalitetsmålen

1. Begränsad klimatpåverkan: Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet 
med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär 
att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett 
sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelspro-
duktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har 
tillsammans med andra länder ett ansvar för att detta globala mål kan uppnås.

2. Frisk luft: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kultur-
värden inte skadas.

3. Bara naturlig försurning: De försurande effekterna av nedfall och markanvändning 
ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen 
ska heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska material eller kulturföremål och 
byggnader.

62 1998/99 MJU 6, rskr. 1998/99:183.
63 Emmelin 2005 s. 22.



318 MiljöpOlitiken

4. Giftfri miljö: Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvun-
nits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

5 Skyddande ozonskikt: Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot 
skadlig UV-strålning.

6. Säker strålmiljö: Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot 
skadliga effekter av strålning i den yttre miljön.

7. Ingen övergödning: Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon 
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

8. Levande sjöar och vattendrag: Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och 
deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk 
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande 
funktion ska bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

9. Grundvatten av god kvalitet: Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvatten-
försörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård: Västerhavet och Östersjön ska ha en 
långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. 
Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 
natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och 
skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden 
ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.

11. Myllrande våtmarker: Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i 
landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

12. Levande skogar: Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden 
och sociala värden värnas.

13. Ett rikt odlingslandskap: Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för 
biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biolo-
giska mångfalden samt kulturmiljövärdena bevaras och stärkas.

14. Storslagen fjällmiljö: Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biolo-
gisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen 
ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. 
Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.

15. God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- 
och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushåll-
ning med mark, vatten och andra resurser främjas.
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Framtidens miljö – allas vårt ansvar
Regeringen tillsatte våren 1998 en parlamentarisk utredning, som tog nam-
net Miljömålskommittén, för att dels göra en bedömning av behovet av del-
mål, dels föreslå åtgärder och bedöma deras samhällsekonomiska konse-
kvenser. Kommittén avlämnade våren 2000 ett betänkande i två delar på 
sammanlagt 1 339 sidor.64

Arbetet med miljömålen vilade enligt kommittén på fem grundläggande 
värden, som tillsammans konstituerade en ekologiskt hållbar utveckling: 
människors hälsa skulle främjas, biologisk mångfald skulle värnas, de kul-
turhistoriska värdena tas till vara, ekosystemets långsiktiga produktions-
förmåga bevaras och god hushållning med naturresurserna tryggas.

Den målstruktur kommittén föreslog såg ut på följande sätt:

– Nationella miljökvalitetsmål beslutade av riksdagen.
– Preciseringar av miljökvalitetsmålen, som angav vilken miljökvalitet 

inom olika delområden som skulle vara uppfyllda inom en generation. 
De var enligt kommittén av naturvetenskaplig karaktär.

– Etappmål, som avsåg läget 2010 eller annan tidpunkt. De kunde avse 
viss miljökvalitet eller förändringar av utsläpp eller annat som skulle 
vara genomfört vid en viss tidpunkt.

– Sektorsmål, i regel fastställda inom sektorn.
– Regionala och lokala mål och organisations- eller företagsspecifika mål, 

som fastställs av respektive nivå eller aktör.

Kommittén skiljde på delmål som var preciseringar av miljökvalitetsmålen 
och delmål som var tidssatta (etappmål). Etappmålen skulle vara tydliga, 
uppföljningsbara, spegla en prioritering och i regel vara möjliga att regio-
nalisera. Kommittén föreslog drygt 70 etappmål.

Man påpekade att flera av miljöproblemen hade gemensamma orsaker. 
Man föreslog därför tre åtgärdsstrategier:

– effektiviseringsstrategin, som syftade till en effektivare användning av 
energi och transporter samt att främja användningen av förnybara en-
ergikällor och ny teknik för rening av utsläpp

– kretsloppsstrategin, som gick ut på att skapa energi- och materialsnåla 
kretslopp och att minska utsläppen av miljögifter och näringsämnen

64 SOU 2000:52 Framtidens miljö – allas vårt ansvar.
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– hushållningsstrategin, som skulle bidra till att åstadkomma en god hus-
hållning med mark, vatten och den bebyggda miljön.

Kommittén räknade med att målen skulle kunna utgöra ledning vid till-
lämpningen av lagstiftningen på miljöområdet.

Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier
Regeringen övertog i stort sett Miljömålskommitténs resonemang och 
förslag: de fem grundläggande värdena och de tre åtgärdsstrategierna, 
att delmålen skulle vara tydliga, tidssatta och uppföljningsbara, ingå i en 
heltäckande struktur och tjäna som underlag för regionalt och lokalt miljö-
vårds- och miljömålsarbete. Delmålen skulle också ge vägledning för mil-
jövårdsarbetet inom alla samhällssektorer. Och vid tillämpningen av lag-
stiftningen på miljöområdet.65

Miljömålskommitténs etappmål benämndes dock i propositionen del-
mål. ”Förhållandet mellan miljökvalitetsmålen och delmålen kan beskrivas 
så att miljökvalitetsmålen definierar det tillstånd för den svenska miljön 
som miljöarbetet skall sikta mot, medan delmålen anger inriktning och 
tidsperspektiv i det fortsatta konkreta miljöarbetet.” Delmålen, från tre till 
åtta för de olika miljökvalitetsmålen, avsåg i de flesta fall läget 2010.

Regeringen påpekade att delmålen var av olika karaktär. De kunde avse 
att en viss miljökvalitet skulle vara uppnådd eller att vissa förändringar 
skulle vara genomförda.

Jag exemplifierar här med miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. Det 
borde i ett generationsperspektiv enligt regeringen innebära:

– Belastningen av näringsämnen får inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa eller försämra förutsättningarna för biologisk mång-
fald,

– Nedfallet av luftburna kväveföreningar överskrider inte den kritiska be-
lastningen för övergödning av mark och vatten någonstans i Sverige,

– Grundvatten bidrar inte till ökad övergödning av ytvatten
– Sjöar och vattendrag i skogs- och fjällandskap har ett naturligt närings-

tillstånd,

65 Prop. 2000/01:136 Svenska miljömål och åtgärdsstrategier.
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– Sjöar och vattendrag i odlingslandskap har ett naturligt tillstånd vilket 
högst kan vara näringsrikt eller måttligt näringsrikt,

– Näringsförhållandena i kust och hav motsvarar i stort det tillstånd som 
rådde under 40-talet och tillförsel av näringsämnen till havet inte orsa-
kar någon övergödning,

– Sjöar och vattendrag har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s 
ramdirektiv för vatten, samt

– Skogsmark och jordbruksmark har ett näringstillstånd som bidrar till 
att bevara den naturliga artsammansättningen.

Av dessa miljötillstånd är minst tre negativt formulerade, hur det inte får 
vara. I minst fem av fallen talas det om varianter på ”ett naturligt tillstånd”. 
I flertalet av punkterna torde det finnas goda förutsättningar för intressan-
ta tolkningsstrider om det eftersträvade tillståndet råder eller ej.

Av de fem delmålen var fyra utsläppsmål, alla tidssatta. Ett av delmålen 
bestod i att utarbeta ett åtgärdsprogram.

Man kan också konstatera att när man går från blått till grönt ökar anta-
let ”planerings- och programmål” bland delmålen. Flera av dessa utgjorde 
en onödig belastning på miljömålssystemet.

Riksdagen beslutade på regeringens förslag att ett särskilt miljömåls-
råd, knutet till Naturvårdsverket och med ansvar för samlad uppföljning 
och rapportering till regeringen, skulle inrättas. Regeringen skulle varje 
år rapportera till riksdagen om hur arbetet med att nå miljökvalitetsmå-
len fortskred och vart fjärde år lämna en samlad redovisning för arbetet 
med målen.

Miljömålsrådets uppföljning och utvärdering
Miljömålsrådet, som inrättades 2002, lämnade mellan 2002 och 2010 år-
ligen en utförlig uppföljningsrapport till regeringen plus en utvärdering 
2004 och en 2008.

Rådets bedömningar sammanfattades under några gemensamma rub-
riker och symboler: smilisar och trendpilar. Det fanns smilisar av tre slag: 
gröna, målet bedömdes kunna nås inom tidsramen, gula, målet var möjligt 
att nå till 2020 om ytterligare åtgärder sattes in, och röda, målet var mycket  
svårt att nå eller inte möjligt att nå inom tidsramen även om ytterligare 
åtgärder sattes in. Trendpilarna kunde peka uppåt, utvecklingsriktningen 
för tillståndet i miljön var positiv, vara raka, det gick inte att se någon tyd-
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lig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön, eller nedåt, utvecklingsrikt-
ningen för tillståndet i miljön var negativ.

I sin uppföljning av miljökvalitetsmålen 2004 bedömde rådet, att elva av 
de femton målen skulle kunna nås inom tidsramen om ytterligare åtgärder 
vidtogs. Det föreföll däremot svårt att nå målen Begränsad klimatpåver
kan, Giftfri miljö, Ingen övergödning och Levande skogar.

Rådet framhöll att belastningen av den svenska miljön i viss utsträck-
ning härrörde från andra länder; det räckte därför inte alltid med åtgärder 
i Sverige för att ett miljömål skulle uppnås. Och även om ett belastnings-
mål hade uppnåtts, kunde tillståndet i naturen vara oförändrat på grund 
av långsam återhämtning.

Dessa två påpekanden skulle komma att upprepas i alla följande uppfölj-
ningar, utvärderingar och utredningar om miljömålen.

Rådet efterlyste data så att man kunde följa upp målen och åtgärdsstra-
tegierna. Särskilt dåligt var dataläget ifråga om miljöfaktorers påverkan på 
människors hälsa. I det fallet var dessutom såväl kunskapen om orsaks-
samband som uppgifterna om exponering bristfällig.

Delmålen borde enligt rådet formuleras så att de angav effekt, resultat 
eller miljökvalitet och bara undantagsvis vilka medel som skulle användas. 
De borde heller inte bli för många.

I sitt arbete med att utarbeta regionala miljömål hade länsstyrelserna 
bjudit in näringslivet i regionen, vilket enligt rådet hade förbättrat kunska-
pen om och ökat intresset för miljömålen.

Rådet ansåg att miljökvalitetsmålen borde vara vägledande vid till-
ståndsgivning av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och vid till-
synsplanering och vid utformning av regler och andra åtgärder.66 Denna 
synpunkt skulle återkomma gång på gång i rådets rapporter.

Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag
Våren 2005 presenterade regeringen, med utgångspunkt i underlag från 
Miljömålsrådet, den första ”fördjupade utvärderingen” av arbetet med att 
nå de femton miljömålen. Man ansåg att miljöpolitiken under de senas-
te årtiondena hade varit framgångsrik. Men ”Trots att miljösituationen i 

66 I propositionen Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete (prop. 2009/10:155) 
ansåg regeringen att miljöbalkens mål om främjande av en hållbar utveckling hade 
konkretiserats i miljökvalitetsmålen som i sin tur inneburit vägledning vid tillämp-
ningen av balken. 



lars j. lundGren 323

många avseenden har förbättrats under senare år kvarstår svårlösta pro-
blem som innebär risker för människor.” Några av miljömålen skulle bli 
mycket svåra eller svåra att nå, i vissa fall beroende på att naturen åter-
hämtade sig långsamt, i andra på att det krävdes internationellt samarbete 
för att nå målen.

Men miljömålssystemet med dess systematik och ansvarsfördelning, 
delmål, vägledande åtgärdsstrategier och regelbundna utvärderingar ska-
pade enligt regeringen stabilitet och långsiktighet. Målen hade inneburit 
att nya idéer, nya samarbeten och nya samverkansformer hade utvecklats.

Regeringen påpekade att arbetet med miljökvalitetsmålen skulle ske 
under beaktande av andra politiska mål, som t.ex. fördelningspolitiska mål, 
jämställdhetsmål, mål för barn- och familjepolitiken och integrationspo-
litiska mål. Man skulle också sträva efter att bryta sambandet mellan eko-
nomisk utveckling och negativ miljöpåverkan. Och man betonade att den 
svenska politiken inkluderade en målsättning om hållbar utveckling för all 
världens folk, vilket förutsatte en rättvis förbrukning av världens naturre-
surser. En stor målbukett.

Regeringen föreslog att miljömålssystemet skulle kompletteras med ett 
sextonde mål – Ett rikt växt och djurliv. Det innebar i ett generationsper-
spektiv bl.a. att:

– samhällets insatser för att bevara biologisk mångfald skulle bedrivas 
med ett landskapsperspektiv på förvaltningen av ekosystemen. Ekosys-
temens buffertförmåga skulle bibehållas, dvs. förmågan att klara av för-
ändringar och vidareutvecklas, så att de kunde vara fortsatt produktiva 
och leverera varor och tjänster,

– landskapet, sjöar och hav skulle vara så beskaffade att arter hade sina 
livsmiljöer och sina spridningsvägar säkerställda, samt att

– det skulle finnas tillräckligt med livsmiljöer för att långsiktigt bibehålla 
livskraftiga populationer av arter.67

Biologisk mångfald kom därmed att få en synnerligen stark ställning 
genom att det dels var ett eget mål, dels täcktes av minst en femtedel av 
alla delmålen.68 Man kan tala om en obalans i målsystemet.

67 Prop. 2004/05:150, rskr. 2005/06:48.
68 Naturvårdsverket hörde till de instanser som inledningsvis redovisade en skeptisk 

inställning till biologisk mångfald som ett särskilt miljökvalitetsmål.
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Miljömålsrådets utvärdering
Miljömålsrådet konstaterade i sin utvärdering år 2008 att utvecklingen i mil-
jön gick åt rätt håll på flera av de områden vi själva rådde över. Men tempot 
var inte tillräckligt för nå målen till 2020. Detta innebar att det fanns många 
röda smilisar i redovisningen. Det skulle bli mycket svårt eller svårt att nå 
nio av de sexton miljökvalitetsmålen till 2020. (2004 var bedömningen fyra 
av femton mål.) Det var bara Skyddande ozonskikt som fick en grön smilis.

För vissa mål, påpekade rådet, kunde man till 2020 möjligen åstadkom-
ma förutsättningarna för att nå den kvalitet som målet angav men inte 
själva kvaliteten.69 När det gällde svårigheterna att nå vissa av målen hän-
visade rådet till den vanliga orsakskvartetten: ambitiösa mål, beroendet av 
åtgärder internationellt, naturens långsamma återhämtningsförmåga och 
nationellt beslutade men inte genomförda åtgärder.

Rådet uttryckte sig dock, föga överraskande, positivt om miljömålssys-
temet: ”Miljömålsrådets samlade bedömning är att arbetet för att nå mil-
jömålen har utvecklats positivt och att det har bidragit till att det totala 
miljöarbetet har förbättrats. Arbetet med miljömålen har stärkt samver-
kan mellan myndigheterna och i viss mån även med näringsliv och andra 
aktörer i samhället.” Men det behövdes mer ”politisk beslutskraft” och fler 
åtgärder måste genomföras. I rapporten presenterade rådet flera hundra 
förslag om hur målen skulle kunna nås. De skulle kosta staten mellan 5 
och 10 miljarder kronor. Men rådet gjorde samtidigt bedömningen att den 
samhällsekonomiska vinsten skulle bli stor.

Det fanns enligt rådet både glapp och överlappningar mellan de grund-
läggande värdena och de övergripande miljömålsfrågorna. Förhållandet 
mellan dem borde enligt rådet utredas och klarläggas. Då borde man också 
ta ställning till frågan hur miljömålens internationella kopplingar bättre 
skulle synliggöras, följas upp och utvärderas.

Man borde också utreda hur man skulle hindra att svenska åtgärder för 
att nå målen påverkade andra länders miljö på ett negativt sätt.70

69 Det är värt att notera att rådet skärpte generationsmålet; i de politiska dokumenten 
hade man talat om 2020–25.

70 Miljömålsutredningen (SOU 2009:83) meddelade att man tänkte utreda konsumtio-
nens betydelse för miljön, inom och utom Sveriges gränser. Frågan hade uppmärk-
sammats av Miljömålsrådet redan 2004. I sin uppföljning 2010 påpekade rådet att 
det inte var helt lätt att beräkna miljöpåverkan utifrån ett konsumtionsperspektiv – 
metoder och statistik måste utvecklas – men slutsatsen var enligt rådet ändå entydig: 
svensk konsumtion hade en betydande påverkan på miljön i andra länder. Miljömå
len – svensk konsumtion och global miljöpåverkan 2010.
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Rådet upprepade att delmålen borde ange effekt, resultat eller miljökva-
litet, inte åtgärder eller styrmedel. De borde inte heller innehålla svårtol-
kade begrepp eller värdeord, inte bestå av flera komponenter (strecksatser) 
osv. Flera av delmålen borde revideras och skärpas.

Miljömålen i nya perspektiv
Sommaren 2008 tillkallade regeringen en särskild utredare för att föreslå 
förändringar i miljömålssystemets struktur och organisation. I direktiven 
till utredningen beskrevs systemets delar: fem grundläggande värden, ett 
generationsmål, tre övergripande miljömål, sexton miljökvalitetsmål och 
preciseringar av dessa, drygt sjuttio delmål samt tre åtgärdsstrategier. Till 
detta kom ett antal regionala och lokala mål och ca hundra indikatorer. 
”Det är regeringens uppfattning att systemets komplexitet leder till en oön-
skad otydlighet och brist på flexibilitet.” Ansvarsfördelningen betecknades 
därtill som komplex.71

Regeringen konstaterade också att miljökvalitetsmålen var svåra att nå 
och hänvisade till ”orsakskvartetten”, och tillade att målen var kostsamma 
på marginalen och att olika mål och åtgärder inte var prioriterade i syste-
met på ett kostnadseffektivt sätt.

Utredaren, generaldirektör Rolf Annerberg, konstaterade inlednings-
vis att miljömålssystemet hade ett starkt stöd i samhället.72 Det innebar 
en gemensam målbild för miljövården, det hade medfört samverkan och 
ökat engagemang hos aktörerna. Den regelbundna uppföljningen av miljö-
tillståndet lyftes ofta fram som en styrka liksom att systemet hade en hel-
täckande struktur som visade miljöfrågornas olika aspekter.

Kritiken mot systemet hade enligt utredaren handlat om att dess syfte 
var delvis oklart, att det över tiden blivit allt mer komplicerat och att den 
politiska styrningen borde vara tydligare, att ambitionsnivån för flera mål 
var orealistiskt hög, att det var mer inriktat på uppföljning än genomför-
ande, att det var väl myndighetsfokuserat och att de icke statliga aktörerna 
haft svårt att finna sina roller i det samt att det internationella beroendet 
gjorde det svårt att nå målen genom åtgärder enbart i Sverige.

Utredaren noterade dessutom att det kunde uppstå problem när de po-
litiskt formulerade miljömålen mötte en juridisk verklighet. Det fanns en 

71 Dir. 2008:95 Översyn av miljömålssystemet.
72 Det sägs i betänkandet att utredningen ordnade seminarier bl.a. med forskare. Vilka 

dessa var får man inte veta.
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tro att miljömålen faktiskt var styrande i juridisk mening. Det var de inte.73 
Han ansåg det inte heller sannolikt att målen i sig förändrade olika aktö-
rers agerande.

Beställningarna av vad som skulle ingå i utvärderingarna hade enligt ut-
redaren inte varit tillräckligt preciserade.74 Och på grund av bl.a. tidsbrist 
hade det inte heller funnits tillräckligt utrymme för att analysera proble-
men på djupet och prioritera bland förslagen.

Utredaren föreslog att målstrukturen skulle ändras.75 De fem grundläg-
gande värdena borde utgå, de bidrog bara till systemets komplexitet. De 
borde snarare ses som en utgångspunkt för miljöpolitiken. De övergripan-
de miljömålen borde också utgå.

Utredaren konstaterade att de miljömålsansvariga myndigheterna ansåg 
att hälften av målen hade fungerande preciseringar, de övriga var svår-
tolkade och svåra att följa upp, särskilt de som gällde naturtyper. Vad det 
egentligen var som skulle vara uppnått inom en generation var för flera 
miljökvalitetsmål svårt att avgöra.

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö borde omformuleras: ”Förekomsten av 
ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota 
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfräm-
mande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 
ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är 
nära bakgrundsnivåerna.” Målet blev därigenom ansåg utredaren mer pre-
cist och möjligt att uppnå, om än fortfarande mycket ambitiöst. 76

Det generationsmål som regeringen formulerat i propositionen Svenska 
miljömål 1998 borde enligt utredaren uppdateras och anpassas till de för-
ändringar som skett sedan dess, framför allt genom miljöpolitikens ökade 
internationalisering.77 Han föreslog följande formulering: ”Det övergripan-

73 Se Emmelin & Lerman och deras resonemang om miljömålens juridiska status. Em-
melin & Lerman 2006 s. 87 och 98f.

74 Rubriken till avsnittet om utvärderingar i bilagan till betänkandet löd: ”Otydligt upp-
drag och stora förväntningar”.

75 Utredningen kom fram till att fördelarna med att behålla de etablerade sexton miljö-
kvalitetsmålen övervägde de eventuella fördelar som andra alternativ, t.ex. färre mil-
jökvalitetsmål, skulle kunna medföra. ”Olika aktörer i miljömålssystemet har fram-
hållit att tid och resurser lagts ned på att förankra och anpassa miljöarbetet till den 
nuvarande miljömålsstrukturen och att en förändrad struktur medför betydande 
omställningskostnader.” SOU 2009:83 bil. s. 102, 106.

76 Beträffande den ursprungliga formuleringen av Giftfri miljö: se faktarutan i det före-
gående.

77 Prop. 1997/98:145 Svenska miljömäl. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige.
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de målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett sam-
hälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Detta förutsätter en 
offensiv miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella sammanhang 
och betyder att

– ekosystemen är på väg att återhämta sig och deras förmåga att långsik-
tigt generera ekosystemtjänster är säkrad

– människors hälsa utsätts för så liten negativ miljöpåverkan som möj - 
ligt samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främ-
jas

– den biologiska mångfalden bevaras och främjas och natur- och kultur-
miljön brukas varsamt

– kretsloppen är resurssnåla och så långt som möjligt fria från farliga ke-
mikalier

– andelen förnybar energi ökar fortlöpande och energianvändningen är 
effektiv med minimal påverkan på miljön

– konsumtionen av varor och tjänster i Sverige orsakar så små miljö- och 
hälsoproblem som möjligt oberoende av var i världen den motsvarande 
produktionen är lokaliserad.

De första uppgifterna angav inriktningen ifråga om ekosystem och män-
niskors hälsa och de nästföljande vilken typ av samhällsomställning som 
behövde ske inom en generation och av den sista framgick miljöproblema-
tikens internationella koppling.

Målen borde enligt utredaren vara ambitiösa men inte omöjliga att nå. 
Alltför ambitiösa mål kunde leda till minskad trovärdighet och svårighet 
att få till stånd effektiva åtgärder. Han föreslog att bedömningsgrunden för 
måluppfyllelse skulle ändras till: ”Inom en generation ska den miljökvalitet 
som miljökvalitetsmålen uttrycker eller förutsättningarna för att nå denna 
kvalitet vara uppnådda” (min kurs.). Han hävdade att detta var vad reger-
ingen ursprungligen, dvs. 1998, hade avsett. Han föreslog också att genera-
tionsmålet skulle vara uppnått till 2025, dvs. det sista året i det tidsspann, 
2020–25, som angivits i olika propositioner.

Delmålens funktion var enligt utredaren delvis oklar: vissa hade karak-
tär av preciseringar av miljökvalitetsmålen, andra av etappmål. Han före-
slog att delmålen skulle ersättas av etappmål som kunde vara målövergri-
pande. ”Etappmål ska vara steg på vägen för att inom en generation skapa 
förutsättningar för att nå ett eller flera miljökvalitetsmål.” De skulle ange 
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att en viss omställning skulle vara genomförd eller att en viss kvalitet skul-
le vara uppnådd vid en viss tidpunkt.

Utvärderingen år 2008 hade resulterat i närmare tusen förslag till åtgär-
der. Strategigrupperna hade meddelat att de hade haft svårt att prioritera, 
hantera målkonflikter, hitta synergier och åstadkomma en djupare analys 
av orsakerna till miljöproblemen. Om man därtill lade ett otydligt politiskt 
mandat och en snäv tidsram, blev uppgiften närmast omöjlig, konklude-
rade utredaren.

Han föreslog att de tre åtgärdsstrategierna skulle utgå och ersättas av 
strategier som utarbetats utifrån politiska prioriteringar. Dessa strate-
gier skulle sikta mot ett eller flera miljökvalitetsmål och innehålla tydliga 
etappmål med alternativa ambitionsnivåer, förslag till styrmedel och vid 
behov också underlag för förhandlingar inom EU och andra internatio-
nella sammanhang.

En parlamentarisk beredning med uppgift att utarbeta beslutsunderlag 
för strategier med etappmål borde tillsättas.78 Underlag borde utarbetas i 
olika arbetsgrupper med företrädare för myndigheter, näringsliv, ideella 
organisationer och vetenskap. Regeringen borde också kunna ge myndig-
heter i uppdrag att utveckla etappmål.

Han ansåg att uppföljning och utvärdering skulle skiljas från uppgiften att 
utveckla strategier. Uppgifterna att utvärdera myndigheternas miljövårds-
arbete och att bedöma olika styrmedels samhällsekonomiska kostnadsef-
fektivitet borde utföras av Statskontoret, medan Naturvårdsverket borde ta 
över Miljömålrådets roll som samordnare av miljömålsuppföljningen.

Det behövdes en konstruktiv buse i miljömålssystemet. Regeringen hade 
hittat en. Men det bör samtidigt sägas att flera av förslagen kunde återfin-
nas redan i Miljörådets utvärderingar.

Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete
Regeringen konstaterade våren 2010 att miljökvalitetsmålen var väl etable-
rade inom den nationella, regionala och lokala miljövården och att de hade 
väckt stor uppmärksamhet utanför Sverige.79 Men miljömålssystemet hade 
78 Förebilden var försvarsberedningen. Utredningen räknade med att en berednings 

arbete skulle karakteriseras av långsiktighet, politiska avvägningar, kontinuitet och 
samsyn. En beredning borde också kunna hantera målkonflikter och göra priorite-
ringar. SOU 2009:83 bil. s. 223. Utredningen gick inte in på erfarenheterna av arbetet 
i Försvarsberedningen.

79 Prop. 2009/10:155 Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete.
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funnits i tio år och regeringen ansåg att det behövde effektiviseras och för-
enklas. Man föreslog en ny målstruktur:

– ett generationsmål som angav inriktningen för den samhällsomvand-
ling som behövde ske inom en generation för att man skulle nå miljö-
kvalitetsmålen,

– miljökvalitetsmål som angav det tillstånd i miljön som miljövårdsinsat-
serna skulle leda till, samt

– etappmål som angav steg på vägen till miljökvalitetsmålen och genera-
tionsmålet.

Miljökvalitetsmålen och generationsmålet skulle fastställas av riksdagen, 
etappmålen av regeringen eller, om det fanns särskilda skäl, av riksdagen. 
Och eftersom regeringen den här gången hade egen majoritet i riksdagen 
blev det så.

Regeringen gjorde bara mindre ändringar i Miljömålsutredningens för-
slag till generationsmål. Man lade dock till ytterligare en uppgift: god hus-
hållning med naturresurserna.

Det var enligt regeringen inte konstruktivt att uppföljningarna signale-
rade att det blev allt svårare att nå miljökvalitetsmålen trots att betydande 
resurser lagts ned på miljövården och trots att tillståndet i miljön förbätt-
rades. Regeringen ansåg att bedömningsgrunden för målen skulle ändras i 
enlighet med utredningens förslag och hävdade i likhet med denna att för-
ändringen överensstämde med den ursprungliga intentionen. Man hänvi-
sade till formuleringen i propositionen drygt tio år tidigare, Svenska mil
jömål, där det i en av strecksatserna till generationsmålet framgick ”att 
ekosystemen ska vara på väg att återhämta sig”.80 Det innebar enligt reger-
ingen att ett miljökvalitetsmål borde bedömas som möjligt att nå om en 
analys visade antingen att det tillstånd i miljön, som målet och dess pre-
ciseringar utryckte, kunde nås eller att tillräckliga åtgärder, nationellt och 
internationellt, var beslutade och förväntades bli genomförda inom en ge-
neration efter att miljömålssystemet infördes.

Regeringen slog fast att målåret var 2020. Man ansåg att det behövdes en 
allmän översyn av samtliga preciseringar till miljökvalitetsmålen. Miljö-
kvalitetsmålet Giftfri miljö skulle omformuleras, att delmålen skulle er-
sättas av etappmål, att en parlamentarisk beredning skulle tillsättas för att 

80 Prop. 1997/98:145 s. 32.
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utarbeta strategier med nya etappmål, styrmedel och åtgärder och att Na-
turvårdsverket skulle ansvara för samordningen av myndigheternas upp-
följning av miljömålen. Allt i enlighet med Miljömålsutredningens förslag.

Strategier och etappmål
Regeringen beslöt den 1 juli 2010 att tillkalla en parlamentarisk kommitté 
– den antog namnet Miljömålsberedningen – med uppdrag att lämna för-
slag om hur miljökvalitetsmålen skulle kunna nås. Uppdraget inbegrep att 
utveckla strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder inom områden 
som prioriterats av regeringen.

Beredningen ansåg att ett etappmål kunde innehålla utsläppsminskning-
ar, förändringar i infrastrukturen eller förändringar i produktions- och kon-
sumtionsmönster. Etappmål skulle däremot inte beskriva ett önskat miljö-
tillstånd: det var redan fastlagt i miljökvalitetsmålen och preciseringarna till 
dem. Etappmål borde få föreslås först när det fanns underlag som innehöll 
samhällsekonomiska konsekvensbedömningar. Etappmålen skulle dessut-
om gälla sådant som vi hade rådighet över i Sverige. ”Om etappmålen istäl-
let utgår från förändringar som Sverige inte på egen hand råder över, kom-
mer etappmålen att förlora i kraft som styrsignal i det svenska samhället.”

Beredningen bedömde utifrån propositionen Svenska miljömål – för ett 
effektivare miljöarbete från år 2010 att havsmiljön, klimatet och biologisk 
mångfald var prioriterade områden och att målen Giftfri miljö, God be
byggd miljö och Ett rikt växt och djurliv, som var särskilt svåra att nå, var 
prioriterade miljökvalitetsmål.

Beredningen föreslog att strategier i en första omgång skulle utarbetas 
för områdena långsiktigt hållbar markanvändning, med landskapsfokus, 
en sammanhållen vattenpolitik och Sveriges internationella arbete för gift
fri miljö.

Det var enligt beredningen nödvändigt att utveckla formerna för sam-
hällsekonomiska konsekvensanalyser där värdet av olika ekosystemtjäns-
ter, sådant som pollinering, vattenrening och skadedjursbekämpning, syn-
liggjordes på ett tydligt sätt. Man behövde också utveckla formerna för att 
värdera och avväga intressen ”samtidigt som hänsyn behöver kunna tas 
till absoluta gränser för vad miljön tål för att vi ska upprätthålla ekosyste-
mens funktioner”.

Inom området biologisk mångfald föreslog beredningen ett antal etapp-
mål:
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– alla grundläggande ekosystemtjänster skulle vara identifierade och 
hoten mot de ekosystem som svarar för tjänsterna kartlagda senast 2013

– ett program för att uppnå gynnsam bevarandestatus för sådana hotade 
arter och naturtyper som inte kunde säkerställas genom hållbar mark- 
och vattenanvändning och befintligt områdesskydd skulle vara genom-
fört senast 2015

– en kartläggning och övervakning av den genetiska mångfalden skulle ha 
inletts senast 2015.

– metoder för att bedöma värdena av biologisk mångfald och ekosystem-
tjänster på kort och lång sikt skulle finnas tillgängliga senast 2018. Och 
så vidare.

Dessa etappmål antyder att det är lång väg till målet.

Miljömålen på ny grund
På regeringens uppdrag genomförde Naturvårdsverket 2011 en uppföljning 
av miljökvalitetsmålen och en översyn av preciseringarna av dem.

Preciseringarna skulle förtydliga vad respektive miljökvalitetsmål inne-
bar och vad som krävdes för att målet skulle anses vara uppnått. Översynen 
hade, påpekade verket, inneburit betydligt större arbetsinsatser än vad som 
hade förutsetts. De nya förslagen till preciseringar – antalet varierade mel-
lan två och elva per miljökvalitetsmål, totalt 99 stycken – hade utarbetats 
under stark tidspress. Naturvårdsverket konstaterade att utformningen av 
dem fortfarande var ganska olika; de hade fått anpassas till karaktären hos 
de olika målen.

Verket bedömde att det för tio av målen skulle vara möjligt att inom en 
generation skapa förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålen om ytterli-
gare åtgärder vidtogs, medan det för fem av målen bedömdes som mycket 
svårt att åstadkomma detta, nämligen Begränsad klimatpåverkan, Giftfri 
miljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård, God bebyggd miljö och 
Ett rikt växt och djurliv. Denna bedömning gjordes alltså utifrån den nya 
bedömningsgrunden.

Naturvårdsverket meddelade att man avsåg att utarbeta mer nyanserade 
alternativ till smilisarna.81

81 Smilisarna hade enligt Miljömålsutredningen kritiserats för att vara för trubbiga för 
att ange utvecklingen ifråga om miljökvalitetsmålen, bättre dock ifråga om delmålen. 
SOU 2009:83 bil. s. 203. Se också Johansson 2008 s. 93.
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Det blir litet absurt att ett nationellt miljömål som Begränsad klimatpå
verkan – ett minst sagt internationellt miljöproblem – inte anses vara upp-
nått inom tidsramen trots att de svenska delmålen uppnåtts. Sverige skulle 
faktiskt kunna försvinna från jordens yta utan att det hade någon mätbar 
effekt vare sig på problemet eller på lösningen.

Efter tio år med miljömålssystemet, halvvägs mot generationsmålet, för-
ändrade politikerna det. Man rensade i det: ut med de grundläggande vär-
dena, de övergripande miljömålen och åtgärdsstrategierna. Och ut med 
delmål, in med etappmål och samhällsekonomiska konsekvensanalyser, in 
med rådighet, ut med Miljömålsrådet, in med parlamentariker.82 Politi-
kerna återtog en del av makten över miljömålssystemet. I den nya versio-
nen av generationsmålet talar man om att det inte bara handlar om att nå 
målen utan att det också kan handla om att åstadkomma förutsättningar 
för att nå målen. Detta är en rejäl och väl motiverad reträtt. Vad var det 
som skrämde? Alla ledsna smilisar? Kostnaderna?

För några år sedan skulle miljöproblemen i princip vara lösta 2020. I dag 
ska vi inte tro att vi är vid målet 2020. Nu ska vi tro att vi 2020 ska kunna 
tro att vi kan komma till målet. Det ser jag som ett framsteg.

Från problem till mål – och till problem med målen
Från mål till miljömålssystem
Miljöpolitiken kan delas in i tre faser: 1967–87, miljöproblemens period, 
1988–98, de stora miljöpropositionernas period, och 1999–2011, miljökva
litetsmålens period.

Före 1988 presenterade regeringen och riksdagen miljömål stycke vis. 
Man kan se utvecklingen därefter som steg på vägen mot dagens miljö-
målssystem, man kan spåra idéer och aspekter som leder till ”målet”.83 Men 
det betyder knappast att det funnits en plan att steg för steg komma fram till 
1999 års miljömålssystem. Någon kan mycket väl ha brutit in i kedjan i slu-
tet av 90-talet, utan minsta kännedom av vad som förevarit, fått en idé eller 
blivit påverkad av idéer eller krav från ett helt annat håll än miljöpolitiken.84

82 Det återstår att reda ut vilken effekt Sveriges EU-inträde haft på den svenska miljö-
politiken.

83 De mest intressanta resonemangen på vägen till miljömålssystemet finner man enligt 
min uppfattning i rapporter och utredningar, inte i propositioner. Men det är natur-
ligtvis regering och riksdag som har sista ordet.

84 En intressant fråga är hur miljömålssystemet kom till, vem som tog initiativet, hur 
initiativtagaren vann gehör för idén. Vilka var argumenten för? Vilka emot? ”Det 
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Mål har det funnits länge inom miljöområdet, om än fler utsläppsmål än 
miljökvalitetsmål. Det var inte bristen på mål som började uppfattas som 
ett problem utan att de var av så olika karaktär, osorterade, ostrukturera-
de; det var en ganska spretig kollektion.85 Det är således inte målen som 
är det nya utan det stora miljömålssystemet, det systematiska, den ökade 
sektorsintegreringen, uppföljningarna och utvärderingarna, det organisa-
toriska. För skedde uppföljning och utvärdering mer ad hoc och styckevis, 
nu rutinmässigt och brett.

Regeringen och riksdagen omvandlade, med hjälp av Naturvårdsverket, 
den gamla hotstrukturen till en målstruktur. Basen i denna var de gamla 
problemen. De sattes in i en ny, ”heltäckande” målstruktur, vilket krävde en 
viss komplettering och omformulering. Eller som Lars Emmelin och Peggy 
Lerman har uttryckt det: Miljömålsstrukturen är närmast en kodifiering 
av vad man redan gjorde. Om miljökvalitetsmålen möjligen kan betecknas 
som visioner, så är delmålen en uppräkning av de problem som miljövår-
darna redan bearbetade.86

167 ”osorterade” miljömål 1998 blev året därpå 15 miljökvalitetsmål, 2001 
lades 72 delmål till systemet och 2004 ytterligare ett miljökvalitetsmål. Det 
innebar en knapp halvering av antalet miljömål plus en systematisering 
och byråkratisk apparat omkring dem. Det blev möjligen mer överskådligt 
än tidigare men samtidigt nog mer komplicerat.

Miljömålssystemet är en stor apparat, ett arbetskrävande system: byrå-

säger sig självt, att detta system har en historia, och att denna historia bör studeras.” 
Asplund 1979 s. 253. 

85 Naturvårdsverkets verksamhetsberättelse 1987/88 innehöll utöver sedvanliga verk-
samhetsberättelseinslag ett fyrsidigt uppslag med rubriken ”Politiskt formulerade 
miljömål”, där man gick igenom och gav exempel på sex olika typer av miljömål: att 
ta hänsyn till eller beakta miljön inom olika verksamheter, att särskilt skydda vissa 
områden eller biotoper, förorenande utsläpp, innehållet i vissa produkter, i vilken ut
sträckning och hur vissa miljöfarliga ämnen och produkter fick användas och miljö
kvalitet, ”vad människan och naturen tål”. Naturvårdsverket menade att det i regel 
fanns goda skäl för politiker att inte precisera mål, om de inte visste vad det kostade 
att uppnå dem eller vilka konsekvenser de kunde medföra. Det räckte i allmänhet 
inte heller att de politiska organen pekade ut vad eller hur mycket som skulle göras. 
Det måste också finnas program: vem som skulle göra vad, när och hur. Det handla-
de också om vilka resurser och redskap som fanns eller ställdes till förfogande. Och 
bara för att ett mål accepterats var det inte säkert att medlen för att nå det accepte-
rades. Hur långt man nådde var också beroende av om målgrupperna var välvilliga 
eller fientliga, det politiska stödet, opinionstrycket, om signalen nådde den som höll 
i spaden, yxan, ratten osv.

86 Emmelin & Lerman 2006 s. 93f.
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kraterna mäter, följer upp, utvärderar och utreder som aldrig förr.87 Miljö-
målssystemet är omfattande, kanske överlastat. Alla verkar ha velat ha med 
sitt, synas, få del av resurserna.

Innebär denna variant av mål- och resultatstyrning en avlastning av den 
politiska sfären, för regering, departement och riksdag? Sedan 2006 har de 
politiska signalerna i stor utsträckning gått ut på att målsystemet ska avlas-
tas och göras mer stringent. Men frågan kvarstår: Har politiken avlastats? 
Har miljövården blivit effektivare?

Miljömålssystemet är inte bara en utmaning ifråga om mål och åtgär-
der utan också i sig, själva systemet, att koordinera, rapportera och kom-
municera. Att hålla i gång systemet tar tid, tid från genomförandet av olika 
miljövårdande åtgärder.88

Men vissa tjänar på systemet, inte minst de gröna, som har fått in många 
mål och delmål i systemet. De har blivit jämbördiga med miljöskyddarna.

Mål och åtgärder
Miljömålssystemet har medfört bättre kunskaper om miljötillståndet, en 
tydligare bild av framsteg och brister i miljövårdsarbetet och, kanske, bör-
jan på en mer genomgripande sektorsintegrering. Och, förhoppningsvis,  
en insikt om att politiken inte bör och inte kan abdikera från miljöpoliti-
ken.

Regeringen hävdade 1998 att det övergripande generationsmålet och den 
nya målstrukturen innebar ett nytt sätt att arbeta inom miljöpolitiken: ”ett 
system med mål- och resultatstyrning … är det effektivaste sättet att styra 
ett brett upplagt miljöarbete med deltagare inom alla samhällsområden. 
Mål- och resultatstyrning innebär principiellt en styrning med hjälp av 
uppställda mål medan vägarna att nå dit inte bestäms i detalj.”89 Men ett 
krux i sammanhanget är ju att det i regel är ”vägarna dit”, åtgärderna, som 
är kontroversiella, ofta partiskiljande, inte de mer eller mindre vaga målen. 

87 Naturvårdsverket fick 2005 i uppdrag av regeringen att utreda myndigheternas ar-
betsbelastning på grund av rapporteringen. ”Utifrån den kartläggning som genom-
fördes identifierades endast några få förslag till effektivisering.” SOU 2009:83 bil., s. 
44. Det är antagligen bra för miljövårdarna med ett ständigt rapporterande, som en 
påminnelse för omvärlden att målen inte är uppnådda.

88 Madelaine Johansson refererar ett antal tjänstemän: ”Istället för att arbeta för att 
miljösituationen förbättras tvingas man rapportera om miljösituationen.” Johansson 
2008 s. 146f. Se också Emmelin & Lerman 2006 s. 7.

89 Prop. 1997/98:145 s. 48f.
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Det är när man går från problem (eller mål) till konkreta åtgärder som det 
uppstår konflikter, det är genom diskussion av och beslut om åtgärder som 
preferenserna faller på plats.90

Det är följdriktigt att det var frågan om delmål som blev stridsfrågan i 
diskussionen om miljömålen.91

Politiken
Miljöfrågorna berör nästan allt och alla i det moderna samhället. Konflik-
ter är därmed vanliga, för att inte säga regelmässigt förekommande i mil-
jövårdsarbetet. Svårigheterna att uppnå vissa miljömål beror inte i första 
hand på konflikter mellan olika miljömål utan på konflikter med andra in-
tressen i samhället.

Miljömålen innebär att avvägningar, som borde göras på politiska are-
nor, i stor utsträckning har gjorts till expertfrågor och hänskjutits till myn-
digheter för avgörande. Avvägningar som borde göras situa-tionsanpassat 
har enligt Lars Emmelin gjorts till generella nationella mål och omvandlats 
till tekniska detaljer i delmålen.92

Man måste välja och väga, man måste prioritera. Att prioritera, att väga 
det till synes omöjliga att väga, är en huvudingrediens i politiken. Vilka 
miljöproblem, icke önskvärda tillstånd eller hot, är allvarligast? Är alla mål 
och delmål lika viktiga? Är miljömålen ett uttryck för ”det viktiga” eller 
för att alla miljövårdare, som vanligt, slår vakt om sina områden, sina pro-
blem?

Prioriteringar leder lätt till konflikter. Att hantera oenighet är en av po-
litikens viktigaste uppgifter.

Politiken behöver förvisso skjuta ifrån sig problem, göra sig av med frå-
gor, för att agendan inte ska bli överlastad. Men vilka? Och på vilket sätt ska 
man bli kvitt dem? Alla miljöproblem är nog inte så enkla, inte tillräckligt 
tekniska, inte tillräckligt självklara eller harmlösa, att politiken bör släppa 
i väg den på alltför lösa boliner.

Om inte politiken håller stenhårt i målformuleringar (som de facto im-
plicerar åtgärder av olika slag) och prioriteringar, finns det risk för att mål- 
90 Downs 1972 s. 38ff. Lundgren 1991 s. 102f.
91 MJU 1998/99:6. Utredningen om miljömålssystemet 2009 påpekade också att ”valet 

av medel för att nå ett visst mål ofta [är] mer politiskt kontroversiellt än själva målet”. 
Och: ”Själva miljömålen är ofta mindre politiskt kontroversiella än de åtgärder som 
ska väljas för att uppnå dem.” SOU 2009:83 bil. s. 60, 217.

92 Emmelin 2005, s. 42.
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och resultatstyrningen innebär en otillständig maktförskjutning från po-
litiken till miljövårdsbyråkratin och annan expertis.

Det finns en tendens att förvetenskapliga miljömålen, att glida över från 
det ideologiska/utopiska till ”det vetenskapliga”, att klä dem i vetenskaplig 
dräkt för att öka tyngden och därmed hålla politiken på åtminstone arm-
längds avstånd. En avpolitisering av miljöfrågorna tenderar leda till en po-
litisering av experterna/byråkraterna.

Var miljömålssystemet ett resultat av det aktuella parlamentariska läget? 
Var det en järntriangel som gjorde sig gällande i den politiska processen i 
samband med att miljömålssystemet sjösattes? Det borde under alla om-
ständigheter ha funnits mer av granskande och ifrågasättande. Vem spe-
lade rollen av djävulens advokat? Antagligen var den rollen obesatt. Den 
fanns nog inte ens med i rollförteckningen.93

Miljöproblem är samhällsproblem. Och därmed politiska frågor. Utred-
ningen om miljömålssystemets förslag 2009 om att etappmål i första hand 
skulle handla om den samhällsomvandling som behövdes för att nå målen 
och att en parlamentarisk beredning skulle utveckla strategier och presen-
tera konsekvensbedömda åtgärdsförslag och utredningens påpekande att 
det fanns en brist i fråga om sammansättningen av kompetenser i miljö-
målssystemet, tolkar jag som att det behövdes ett mer markerat samhälls-
perspektiv inom miljövården. Och mer politik.

Problem och mål
Staten ska se till att oönskade konsekvenser av olika verksamheter inte 
uppstår, att onödiga risker kontrolleras. Och om problem uppstår, se till 
att lösa dem.94

Det är en högst vällovlig verksamhet att lösa problem, att göra en dålig 
eller bristfällig situation bättre. Miljövården inriktades länge på att avhjäl-
pa negativa tillstånd snarare än att uppnå förutbestämda mål.95 Vilket inte 
innebär att det saknades inslag av förebyggande, som t.ex. prövning av mil-
jöfarlig verksamhet enligt 1969 års miljöskyddslag.

93 Hur väl kan byråkraterna matcha missionerande forskare och hur väl kan departe-
mentstjänstemän och politiker matcha entusiastiska byråkrater i miljömålssystemet?

94 Se Emmelin 2005 s. 34f.
95 Vi vet ju inte hur kommande generationer vill ha det; det är nog lättare att bedöma 

hur de inte vill ha det. – Några av de blå målen är negativt formulerade, dvs. preci-
seringarna av dem, medan flera av målen för naturtyper är positivt formulerade. Se 
också SOU 2009:83 bil. s. 103.
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Man har inom miljöpolitiken och miljövården gått från problem och 
hot till mål och kvalitet. Det kan finnas en risk med alltför stor koncentra-
tion på mål och lösningar. Det ursprungliga problemet måste kontinuer-
ligt synas: Är det ett problem? Hur har man motiverat det? Är det rätt eller 
rimligt formulerat? Hur allvarligt är det?

Mål blir lätt önskemål. Som inte uppnås, eller kan uppnås, vilket leder 
till successiva reträtter.

För drygt 30 år sedan, 1980, gav Lennart J. Lundqvist ut The Hare and 
the Tortoise. Clean Air Politics in the US and Sweden.96 I USA, säger Lund-
qvist, formulerade man tydliga mål till skydd för hälsan. Policyproces-
sen genomfördes under ett år, från december 1969 till december 1970. Den 
sammanföll med en kraftig opinion för miljön: Lundqvist talar om poli-
tisk eskalering. Politikerna talade om för för o ren arna vad de borde göra 
för att åstadkomma ren luft; politikerna var mindre intresserade av vad de 
kunde göra. Hörnstenarna i lagstiftningen var lagstadgade luftkvalitets-
normer och ett enhetligt genomförande i hela landet, strikta tidplaner och 
korta genomförandeperioder.

Den amerikanska haren satte i väg för att snabbt uppnå de fastställda 
målen, men tröttnade snart och fick istället inrikta sig på det praktiskt 
möjliga. Tekniken utvecklades inte som förväntat. Och sedan kom oljekri-
sen 1973 och opinionen var mer intresserad av energiförsörjning och sys-
selsättning än av miljö. Politikerna backade. Man behöll luftkvalitetsnor-
merna, men tidtabellerna ändrades, gång på gång. Målen bibehölls men 
ankomsten fick senareläggas.

Den svenska sköldpaddan avancerade så sakteliga, talade tyst om an-
komsttiden men fortsatte framåt i takt med ”det tekniskt möjliga” och 
”det ekonomiskt rimliga”. Målen justerades i förhållande till de tillgängliga 
medlen under resans gång. Emissionsriktlinjerna för fasta anläggningar 
var inte lagstadgade, de blev tvingande först när de ingick i villkoren för ett 
individuellt tillstånd enligt miljöskyddslagen. Riktlinjerna blev allt sträng-
are, nationella hälsoriktlinjer infördes och den tillåtna svavelhalten i olja 
sänktes successivt. Det var en steg-för-steg-strategi. Den baserades snarare 
på vad förorenarna kunde göra än vad de borde göra. 97

96 Året innan boken kom ut, publicerades Lundqvist en sammanfattande artikel på 
samma tema i Ambio, Who is winning the race for clean air? An evaluation of the 
impacts of the US and Swedish approaches to air pollution control.

97 USA var enligt Lundqvist bäst i fråga om att reducera utsläpp från mobila källor, Sve-
rige bäst i fråga om fasta anläggningar.
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Det är i politiken inte ovanligt med överbud och löften som man inte 
kan hålla. Det leder erfarenhetsmässigt till reträtter. Det gäller i synner-
het om man ställer upp ambitiösa eller omöjliga mål, i sig eller ifråga om 
tidtabell.

Den nya bedömningsgrunden i miljömålssystemet 2010 kan inte tolkas 
på annat sätt än en reträtt, om än högst motiverad. Den innebär å andra 
sidan att tolkningsutrymmet ifråga om måluppfyllelsen ökar och därmed 
tolkningsstriderna.

Målen och önskemålen riskerar att få karaktär av visioner. Det är kanske 
bra med visioner. De kan kanske entusiasmera, bidra till att man gör något. 
Men även om vi måste tro att vi kan göra mer än vad vi kan för att åstad-
komma något överhuvudtaget, så finns det gränser.

Med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, så som det var formulerat innan 
det ändrades 2010, hade man nått vägs ände. Längre i överbud lär det inte 
gå att komma. Det verkar vara en variant på ”historiens slut”, ett slut som 
närmare bestämt skulle inträffa 2020, för då skulle miljöproblemen vara 
lösta och intåget i det gröna paradiset kunna ske.

Visionära miljökvalitetsmål kan leda till att det uppstår ett väl stort 
glapp mellan retoriken (på central nivå) och praktiken (på lokal nivå).

Mål och resultat
Miljökvalitetsmålen ersatte vad som uppfattades som en oöverskådlig flora 
av miljömål, men också den grundtanke som dittills varit riktningsgivande 
för miljöarbetet: tretton ”miljöhot”.98 Man ville hellre tala om miljömål.

Det har i olika sammanhang betonats att miljökvalitetsmålen ska vara 
”tydliga och överskådliga”. Men de är formulerade på ett minst sagt varie-
rande sätt, retoriskt sett mer eller mindre lysande och mer eller mindre 
bemängda med svårtolkade ord och formuleringar. Vad betyder t.ex. alla 
dessa ”värden”?

Att lansera tilltalande miljömål är ett sätt att sälja miljöpolitik. Men mil-
jömålen kan medföra förväntningar som inte kan infrias. De kan uppfat-
tas som en sorts (vilseledande) reklam, att lova om inte guld, så i alla fall 
gröna skogar.

Det finns ur maktsynpunkt tre strategiska punkter i problem- och åt-
gärdskedjan. För det första: Vem formulerar problemet och lyckas etablera 

98 Nationella miljömål 1990.
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sin formulering av det? För det andra: Vem fastställer hur stora riskerna 
bör vara och hur sker det? För det tredje: Vem tolkar resultatet av gjorda 
insatser och hur går det till?

Det är en lika intrikat, känslig och betydelsefull uppgift att bedöma re-
sultatet av olika insatser som att formulera det problem som ska föranleda 
olika åtgärder. Det är lika berättigat att tala om resultattolkningsprivilegi-
um som problemformuleringsprivilegium.

Många mål är luddiga, i vissa fall måste de nog vara det. Går det eller 
går det inte att säga att ett visst mål är uppnått? Giftfri miljö? Myllrande 
våtmarker? Storslagna fjäll? Man kan följa upp och utvärdera i det oänd-
liga och ändå kommer man inte att veta om vissa mål är uppnådda eller ej. 
Något som bäddar för intensiva tolkningsdiskussioner och konflikter. Vem 
ska ha tolkningsföreträde?

Det är inte mycket som tyder på att särskilt många av målen kommer att 
nås till 2020. Eller att man vet om de är uppnådda eller ej.

Öppna problem
De senaste drygt tjugo årens strävanden att integrera miljöhänsyn i alla 
samhällssektorer har medfört att Sverige har kommit en bra bit på väg 
mot ett samhälle med inbyggd miljövård. Å andra sidan finns det också 
fog för slutsatsen att vi fortfarande lever i ett samhälle med inbyggd mil-
jöpåverkan.99

Problem är i regel öppna. Man löser ett problem, lösningen ger upphov 
till nya problem, man löser dessa problem osv. Vi kan lugnt räkna med att 
också försöken att åstadkomma ett hållbart samhälle kommer att leda till 
problem av olika slag. Som vi kommer att försöka lösa. Människan har 
genom historien visat en häpnadsväckande problemlösningsförmåga.

Det finns inga problemfria samhällen – ett sådant samhälle skulle nog 
vara rätt kusligt. Det finns heller inga överraskningsfria samhällen – mil-
jövården blir aldrig färdig. Att säga så är inte ett uttryck för uppgivenhet 
utan för erfarenhet: det är svårt att kontrollera vilka ämnen och produkter 
som finns, introduceras och kommer att introduceras och vad de innebär 
och kommer att innebära i olika avseenden; deras egenskaper, spridning i 
naturen, metaboliter och synergistiska effekter. Vårt vetande växer. Men 
vetenskapen har sina gränser och därmed vetandet.

99 Bernes & Lundgren s. 281.
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Jäkt
Målsystemet driver upp tempot i politiken, ständiga uppföljningar och ut-
värderingar över hela linjen. Tillståndet i miljön ändras sällan från ett år 
till ett annat. Varför kan man inte ha en rullande uppföljning/utvärdering 
av några mål per år? Vilka är för- och nackdelar med ett sådant system? 
Naturen hänger förvisso ihop och därmed miljömålen, men det borde t.ex. 
vara möjligt att följa upp fyra näraliggande mål ett år och sedan på motsva-
rande sätt fyra per år de följande tre åren.100 Då skulle man förhoppnings-
vis hinna borra djupare på några punkter.

Utvärderingarna har blivit rutin. Vad kostar utvärderandet, vilken är 
nyttan, vad lär man sig? Det kan finnas en risk att rationalismen övergår 
i tom ritual.

Miljömålssystemet tenderar att bli ett slags kvartalsmiljövård. Det är 
något jäktat över det. Det kortsiktiga kan tränga ut det långsiktiga. Visa 
upp resultat! Nu! Mätbart!

Man talar om ”utspelsdemokrati” och ”politisk stress. Politikerna ut-
sätts för handlingstryck. Överbud lockas fram. Det bäddar för den otrev-
liga kombinationen symbolbeslut, omöjliga mål och dyra åtgärder.

Det tar ofta tid att värdera problem och att hitta rimliga lösningar. Lång-
siktighet är inte detsamma som långsamhet. Att åstadkomma ”hållbarhet” 
innebär ett ihärdigt, långsiktigt arbete. Det innebär många små och stora 
förändringar på många olika ställen och plan i samhället, ny teknik, nya 
regler, nya institutioner, nytt tänkande, nya normer och nya beteenden.

Blått och grönt
Lars Emmelin anser att miljökvalitetsmålen grovt sett kan delas in i utopis-
ka eller ideologiska mål och föroreningsrelaterade eller ”vetenskapliga” mål. 
Till de förra räknar han t.ex. ”Storslagen fjällmiljö”. De föroreningsrelatera-
de målen menar han är av annan karaktär än de ideologiska/utopiska. ”Bara 
naturlig försurning” är t.ex. möjligt att åtminstone grovt operationalisera: 
utsläppen av försurande ämnen bör ligga inom den naturliga variationen. 
För andra föroreningar kan på motsvarande sätt målet vara att pressa ned 

100 Utredningen om Naturvårdsverket (SOU 2008:62) ansåg att det borde räcka med 
uppföljning vartannat år. Man menade att eftersom miljötillståndet inte förändrades 
så mycket under ett år behövdes ingen årlig rapport. Utredningen om miljömålssys-
temet hade emellertid erfarit att det inte var särskilt resurskrävande för de berörda 
att bidra till en årlig uppföljning. SOU 2009:83.
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utsläpp av naturfrämmande ämnen till noll och utsläppen av naturligt före-
kommande men hälsofarliga ämnen i nivå med naturliga bakgrundshal-
ter. Föroreningsrelaterade mål kan dessutom omsättas i normer, bindande 
gränsvärden för t.ex. halter av ett visst ämne i luft. Sådant blir enligt Em-
melin betydligt besvärligare när man kommer till de utopiska målen.101

Utredningen om miljömålssystemet 2009 ansåg att man något förenklat 
kunde dela upp miljökvalitetsmålen i sju mål som handlar om att begränsa 
olika utsläpp och föroreningar och sju som anger önskad miljökvalitet för 
olika naturtyper. Plus ett tvärgående mål om biologisk mångfald och ett 
om den bebyggda miljön.102

För mig består miljövården av två, om än inte oberoende delar: ”den blå 
delen”, miljöskydd, och ”den gröna delen”, naturvård. Miljöskydd handlar i 
första hand om luft, mark och vatten, miljögifter och hälsa. Inom det om-
rådet finns en tendens åt det osinnliga och osynliga och en tendens åt ex-
pertkultur. Naturvård handlar primärt om mark, djur och växter, landskap 
och ekosystemtjänster. Här finns en tendens åt det sinnliga och synliga och 
en tendens åt lekmannakultur.

Miljömålssystemet verkar vara utformat för mål inom den blå delen av 
miljövården, medan den gröna delen passar sämre i det med de förutsätt-
ningar som gäller för den.

Det blå och det gröna är olika i flera avseenden. På den ena sidan handlar 
det i första hand om ”allmänningar”, på den andra i stor utsträckning om 
enskilda markägares egendom. Den ena har med verksamheter som verkar 
på en marknad med konkurrens att göra, den andra gäller, till viss del, en 
starkt reglerad verksamhet. På den ena sidan har det funnits tillfällig sub-
ventionering, på den andra gäller ständig sådan. På den ena får den som 
bedriver miljöstörande verksamhet betala för åtgärderna för att minska 
störningarna, på den andra får den som brukar marken i stor utsträckning 
betalt för att vidmakthålla miljön. På den ena handlar det i första hand om 
teknik, på den andra i första hand om beteende. På den ena är det relativt 
lätt att mäta och kvantifiera, på den andra svårare. På den ena innebär ef-
fektivisering och strukturomvandling i regel mindre påverkan på miljön, 
på den andra ökade störningar. På den ena handlar det i första hand om att 
”så här vill vi inte ha det”, på den andra om att ”så här vill vi ha det”, om att 
vidmakthålla, ”bevara”, ett visst tillstånd. På den ena finns en hyfsat stark 
lagstiftning som inkluderar en beslutsprocess med arenor för dialog och 

101 Emmelin 2005 s. 23f. och 26ff.
102 SOU 2009:83 bil. s. 87.
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konfliktlösning, på den andra en svag lagstiftning med hänsynsregler men 
utan sanktioner. På den ena handlar det i stor utsträckning om problem 
med internationella kopplingar (begränsad rådighet), på den andra huvud-
sakligen om en nationell angelägenhet (relativt stor rådighet).

Man har eftersträvat ett enhetligt, heltäckande och tämligen standardi-
serat miljömålssystem. Det innebär, som så ofta när man vill bygga system 
som består av högst olika företeelser, att man pressar in alla i en mall, trots 
att alla egentligen inte passar i den.

I miljömålssystemet framstår ”miljö” som något enhetligt.103 Men det är 
högst disparata ting som har samlas under beteckningen miljö. Miljömå-
len handlar om mycket varierande företeelser, ofta helt ojämförbara, från 
det stratosfäriska ozonskiktet till samiskt kulturarv, från fiskfångster till 
kulturmiljöer i tätorterna, från naturgrus till energianvändning.

Gång på gång tvingas utredare och utvärderare konstatera att det är 
svårt att formulera kvantitativa gröna miljökvalitetsmål.104 I stället redo-
visar man åtgärdsmål (och arealmål) som anger riktning och i viss mån 
tempo för det arbete som ska bedrivas – förhoppningsvis innebär de att 
man rör sig åt rätt håll, mot bättre miljökvalitet.

Det vore å andra sidan beklagligt om aktiviteter och mål som inte be-
händigt kan uttryckas i kvantitativa termer hamnar i strykklass. Det som 
inte kan uttryckas i siffror är inte med nödvändighet oviktigt. Man får hel-
ler inte glömma att bakom exakta, övertygande siffror kan svajiga beräk-
ningar och osäkra antaganden döljas. ”Lätt att mäta – värt att veta?”

Det finns inte mycket som tyder på att de gröna målen kommer att upp-
nås inom en generation eller ens två. Det handlar i de fallen om många fö-
retag och varierande förhållanden, vilket gör området svårt att reglera med 
en pådrivande, generell lagstiftning.

Det uppstår stundtals konflikter mellan markägares rätt att exploatera 
sin egendom och ett politiskt definierat allmänintresse att bevara delar av 
ett gammalt kulturlandskap. I och med att hänsynsreglerna är svaga och 
sanktionsmöjligheterna i stort sett obefintliga i naturvårdslagstiftningen, 
blir lösningen (i vissa fall) att staten köper mark och som markägare sköter 
marken på annat sätt än vad som annars skulle ha blivit fallet. Eller betalar 
staten markägaren för att han ska sköta sin mark på ett visst sätt.

Naturresurs- och miljökommittén påpekade (1983) att en fastighetsä-

103 Emmelin & Lerman 2006 s. 9.
104 Se t.ex. Samordning och målkonflikter 1999 s. 25 och Aktionsplan för biologisk mång

fald 1995.
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gare eller nyttjare av mark hade större möjligheter att hävda sina intressen 
enligt naturvårdslagen (NVL) än enligt miljöskyddslagen (ML). ”Om han 
enligt NVL förbjuds att bedriva viss verksamhet kan han i flertalet fall – i 
motsats till vad som gäller enligt ML – få ersättning av staten för den för-
lust han lider genom förbudet.”105

Det blir då anslagen från riksdagen, som bestämmer hur långt naturvår-
darna kan avancera mot målen. De medel, i bokstavlig mening, de har till sitt 
förfogande avgör således i stor utsträckning vad de kan göra och uppnå: köpa 
mark, betala intrångsersättning. Man skulle kunna säga att för naturvården 
är målen otydliga men medelsramarna tydliga, för miljöskyddet är målen 
tydligare, medan (de samhällsekonomiska) kostnaderna är mer diffusa.106

Miljömålssystemet skulle kunna delas upp i tre delar. Risken för stor-
skaliga klimatförändringar står i en viss särklass, ifråga om konsekvenser, 
rådighet och tidsaspekt, och borde utgöra en egen kategori.107 Om inte 
det problemet löses, blir det svårt att lösa de andra. De andra miljömålen 
skulle kunna delas in i miljöskyddsmål och naturvårdsmål (med ekosys-
temtjänster som prioriterat område). 108 Löses inte de blå problemen, så blir 
det svårt att lösa de gröna. Det skulle då också vara mindre besvärande att 
de blå och de gröna målen är av så olika karaktär, så olika formulerade.109

105 SOU 1983:56 s. 72. I Aktionsplan för biologisk mångfald (1995) hänvisade Naturvårds-
verket till EU och OECD som ansåg att det var rimligt att göra undantag från PPP 
bl.a. ifråga om skydd av biotoper. Verket ansåg därför att PPP inte heller borde gälla 
för området biologisk mångfald. Man hänvisade till rapporten Naturvårdshänsyn 
och de areella näringarna (Ds 1991:87), där man gjorde bedömningen att PPP inte 
borde gälla för det slag av miljöpåverkan ”som främst har att göra med sådan använd-
ning av mark och naturresurser som kan medföra konflikter med naturvårdens in-
tressen, om den inte gäller förorening av luft, mark eller vatten”.

106 Man kan också säga att de gröna, i motsats till miljöskyddarna, i viss utsträckning 
håller på med en egen produktion, de inrättar nationalparker, naturreservat osv.

107 Utredningen om miljömålssystemet konstaterade att klimatpåverkan kan få stor be-
tydelse för utvecklingen av de flesta naturtyperna. SOU 2009:83 bil. s. 90.

108 Möjligheten att nå målen för naturtyper är beroende av att målen för utsläpp nås. 
Målen är beroende av varandra utan det framgår av målformuleringarna. Levande 
sjöar och vattendrag påverkas t.ex. av övergödning, försurning och kemikalier, dvs. 
av andra miljökvalitetsmål, påpekade miljömålsutredningen. SOU 2009:83 bil. s. 88.

109 En förändring i den här riktningen bör sked snabbt. För miljömålssystemet kommer 
att överges mellan 2025 och 2030, inte för att alla mål är uppnådda, det kommer fort-
farande att råda osäkerhet om man har gjort det eller inte – utan för att det kostar 
mer än det smakar. Man komer att leta efter effektivare sätt att bearbeta miljöpro-
blem.
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7. Skolpolitiken

hans albin larssOn

Skola och samhälle
Skolväsendet har de senaste femtio åren, som en viktig del av den offent-
liga sektorn, varit föremål för betydande förändringar och dagens debatt 
präglas av viss villrådighet kring och olika uppfattningar om vilka reformer 
som leder till vilka effekter. Bakgrund till dagens situation utgörs av den 
omfattande samhällsförändring som ägt rum de senaste sextio åren, inklu-
sive tre olika reformperioder av skolan. Först kom 60-talets reformer med 
införande av grundskola och gymnasieskola som viktigaste inslag, därpå 
90-talets omläggning av skolan till en mål- och resultatstyrd organisation 
där ansvaret för genomförandet lades på kommunerna samt så kallad elev-
peng infördes. Det senare ledde till uppkomsten av en flora av skattefinan-
sierade fristående skolor vid sidan av de kommunala. Den tredje reformpe-
rioden påbörjades 2005 och pågår fortfarande och handlar i hög grad om 
att införa olika typer av kvalitetsstödjande regelverk, något som tidigare 
funnits men avvecklats.1

Den svenska skolan genomgår just nu år 2012 en intensiv reformperiod. 
Den kan ses som en antites till två tidigare reformperioder, men också i 
vissa avseenden som en syntes dem emellan. Om den första reformperio-
den, dvs. 60-talets med förlängning fram till ca 1990, kan man konstatera 
att sällan har ett förändringsprojekt tillkommit med så stora förhoppning-

1 För en översikt kring de olika reformperioderna, se t.ex. Larsson, H.A. 2011 Mot bätt
re vetande: En svensk skolhistoria, Lindensjö, B. & Lundgren U.P. 2000 Utbildnings
reformer och politisk styrning, Richardson, G. 2010 Svensk utbildningshistoria: skola 
och samhälle förr och nu.
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ar och efter dess genomförande lett till så liten entusiasm.2 Den innebar 
att folkskolan, realskolan och flickskolan sammanslogs till grundskolan, till 
en början med olika linjer i de högsta klasserna men från 1969 med en helt 
enhetlig utformning. Det universitetsförberedande gymnasiet samorgani-
serades med den tvååriga fackskolan samt yrkesskolan och bildade 1970 
gymnasieskolan med både studieförberedande och yrkesförberedande lin-
jer. Från 1994 var de alla treåriga och gav dessutom allmän högskolebehö-
righet.

Traditionellt sett fanns det sedan 1800-talet en ansvarsfördelning mel-
lan stat och kommun på så sätt att staten hade hand om läroverken medan 
kommunerna svarade för småskolan och folkskolan. Senare föll även yrkes-
skolan på kommunernas och landstingens lott. Den första halvan av 1900-
talet kännetecknades av att staten stramade upp skolverksamheten. Frågan 
om vem som borde ansvara för vad inom skolväsendet har varit ett åter-
kommande politiskt diskussionsämne, särskilt sedan 1946 års skolkommis-
sion föreslog att ansvaret för skolan skulle ligga hos kommunerna.3 Sena-
re återkom frågan då och då.4 Staten hade kontroll över det som var mest 
styrande för undervisningens kvalitet, dvs. lärarnas kompetens, undervis-
ningens innehåll, läromedel samt skulle exempelvis godkänna ritningar 
till kommunala skolbyggnader. Kommunernas skolstyrelser hade stort an-
svar över det som inte var undervisning, till exempel elevvård, skolskjutsar, 
skolhälsovård, utformningen av skolgårdar samt från 50-talets slutskede 
också skolmåltider.5

Från 50-talet reglerades också alla lärares anställningsvillkor av staten, 
bl.a. löner och undervisningsskyldighet. Tidigare hade detta gällt lärover-
ken men nu utsträcktes det statliga ansvaret till också övriga skolformer. 
Från 70-talet fördes gradvis statliga befogenheter kring skolan över till den 
kommunala nivån. Under 1980-talet fortsatte denna förändring men kvar 
stod frågan om huvudmannaskap för skolledare och lärare. Efter ett riks-
dagsbeslut 1989 överfördes också detta till kommunerna och en övergång 

2 Den sentida debatten innehåller snarare olika typer av förklaringar till varför mål-
uppfyllelsen blivit sämre och varför elever från hem utan studietradition fått allt svå-
rare att lyckas. Se t.ex. Tillsyn och kvalitetsgranskning 2009 – Skolinspektionens erfa
renheter och resultat.

3 SOU 1948:27 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det 
svenska skolväsendets utveckling.

4 Frågan om skolstyrelsens roll återkom i 1951 års skolstyrelseutredning, SOU 1955:31 
Skolväsendets lokala och regionala ledning samt lärartillsättningen: betänkande.

5 SOU 1948:27.
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till mål- och resultatstyrning skedde, vilket markerades av nya läroplaner 
1994.

Skolan har alltid varit målstyrd i den meningen att det funnits mål för 
dess verksamhet. I detta sammanhang avses emellertid att staten avstår 
från att styra över skolan genom detaljbestämmelser, i många fall också de-
taljriktade bidrag, för att i stället ange övergripande bestämmelser av ram-
karaktär, som sedan lokalt ska fyllas med innehåll och metod. En spring-
ande punkt är självfallet av vem det lokala inflytandet utövas och hur. Bör 
professionen, dvs. lärarna, få ett tydligt inflytande eller bör det vara de lo-
kala politikerna och deras administratörer som bestämmer allt? En annan 
viktig fråga är var gränsen ska gå mellan statens och skolhuvudmannens 
styre. Hur övergripande eller detaljerat ska den statliga ramen uttryckas?6

Den nu 2012 pågående reformperioden kan ses som att en rad åtgärder 
vidtas för att den ordning som infördes i början av 90-talet inte har hållit 
måttet. Syftet med denna artikel är att belysa bakgrunden till införandet 
av målstyrning inom skolan, de motiv som anfördes för detta samt ge en 
tolkning av orsak och verkan när det gäller målstyrningens effekt på sko-
lans verksamhet och resultat. De frågor som ska besvaras är:

– Vilka argument fanns för att införa målstyrning i skolan?
– Vad blev resultatet av målstyrningens införande?
– Hur kan man tolka denna förändring?

Först belyses målstyrningens intåg och de motiv som anfördes, därefter 
hur skolan utvecklades under det målstyrda systemet och avslutningsvis 
hur detta kan tolkas.

Målstyrningens intåg i skolan
Från 1940-tal till 1980-tal
Redan vid 1940-talets slutskede restes krav från bondeförbundshåll på en 
översyn av den statliga förvaltningen. Det ifrågasattes om det verkligen var 
effektivt att så många statliga verksamheter var geografiskt centralisera-
6 Wahlström, N. 2002 Om det förändrade ansvaret för skolan: vägen till mål och re

sultatstyrning och några av dess konsekvenser, innehåller resonemang om betydelsen 
av hur man ser på målstyrning. Samma gäller den s.k. SSK-utredningen, alltså SOU 
1978:65 Skolan. En ändrad ansvarsfördelning samt. SOU 1988:20 En förändrad an
svarsfördelning och styrning på skolområdet och DsU 1987:1 Ansvarsfördelning och 
styrning på skolområdet.



350 skOlpOlitiken

de till Stockholm och administrativt centraliserade till riksnivå, i dag ofta 
kallad nationell nivå.7 Sammanhanget var den genomgripande omvandling 
av Sverige som ägde rum de närmaste 30 åren efter beredskapsåren, såle-
des 1945–75. En närmast linjär ekonomisk tillväxt omvandlade samhället. 
En hög efterfrågan på arbetskraft inom industrin ledde till betydande folk-
omflyttningar, från land till stad och från norr till söder. I två omgångar 
genomfördes kommunreformer och den kommunala sektorn expanderade 
både i fråga om ekonomisk omsättning och verksamheter. När den offent-
liga sektorn byggdes ut genomfördes omfattande skolreformer från folk-
skola, flickskola och realskola till grundskola samt från gymnasium och 
yrkesskola till gymnasieskola.

Fram till 40-talet fanns i kommunerna en deltagande demokrati med 
ett förtroendemannasystem som i hög grad likställdes med den kommu-
nala självstyrelsen och att det således skulle innebära en motsättning sett i 
förhållande till självstyrelsen att anställa tjänstemän.8 När kommunernas 
uppgifter blev fler och fler behövdes en avlastning för de förtroendevalda 
och i mitten på 1900-talet fanns anställda tjänstemän i de flesta kommuner. 
Oron för ett tjänstemannavälde började i samband med detta att diskuteras.

Skolutredningen från 1940 och 1946 års skolkommission betonade vik-
ten av att skolan kunde främja ett demokratiskt samhälle. Skolkommissio-
nen tänkte sig att det lokala inflytandet över skolan kunde öka men utan 
att kvaliteten skulle eftersättas. Den önskade fler tjänster som inspektörer, 
rektorer och huvudlärare men också ett ökat lekmannainflytande och att 
ansvar och befogenheter blev föremål för decentralisering.9

År 1950, i samband med beslut om försöksverksamhet med en på skol-
plikt baserad nioårig enhetsskola, aktualiserades frågorna kring skolans 
huvudmannaskap och kostnadsfördelning. Med tanke på hur skolans kom-
munalisering långt senare motiverades och genomfördes äger det resone-
mang som fördes av 1946 års skolkommission sin aktualitet.

Skolkommissionen bedömde att det lokala intresset för skolan skulle 
minska om ett renodlat statligt huvudmannaskap infördes. Det bedöm-
des dessutom medföra en alltför omfattande administrativ organisation. 
Ett kommunalt huvudmannaskap ansågs leda till att skolan skulle bli en 
medborgerlig angelägenhet och få utrymme i den kommunala politiken. 

7 Motioner 1947, FK:45, AK:26. Decentraliseringssträvandena integreras under 1950-
talet i en allmän lokaliseringspolitik. Jfr Larsson 1980, s. 148 f.

8 SOU 1945:38, Kommunindelningskommittén. 2, s. 170.
9 SOU 1948:27.
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För att garantera skolan en vidgad frihet förutsattes, enligt kommissionen, 
samtidigt vidgade befogenheter för den lokala skolledningen. Gränsen mel-
lan skolledningens och den kommunala nämndens, skolstyrelsen, ansvar 
behövde klargöras för att möjliggöra ett fruktbart samarbete dem emel-
lan. Kommissionen var helt på det klara med att undervisningens frihet 
behövde säkras, varför rektorer, lärare och kollegier behövde tillerkännas 
självständighet i förhållande till de kommunala skolorganen. Det statliga 
ansvaret betonades i fråga om skolans målsättning i stort och den yttre 
ramen för skolorganisationen. En viss minimistandard skulle finnas och 
skolväsendet skulle stå under Skolöverstyrelsens tillsyn med en statlig in-
spektion. För att garantera en likvärdig standard skulle kostnaderna i för-
sta hand axlas av staten.10

På förslag av 1951 års skolstyrelseutredning inrättades år 1958 länsskol-
nämnder, som skulle svara för den statliga kontrollen av skolorna inom res-
pektive län. De skulle vidare svara för rådgivning och inspektion genom 
länsvisa pedagogiskt utbildade skolinspektörer. Länsskolnämndernas upp-
gift var i övrigt att i enlighet med ett system av specialdestinerade statliga 
bidrag fördela resurserna till varje kommun och skola. Dessa pengar skulle 
täcka kostnaden för lärarlöner, arbetsgivaravgifter samt vissa stödinsat-
ser. 11

Skolberedningen från 1957 skulle bland annat föreslå mål för den nio-
åriga grundskolan men ansåg att fasta kunskapsmål inte var möjliga. Ef-
tersom den nya grundskolan vände sig till en så heterogen grupp, nämli-
gen alla elever, ansåg Skolberedningen att elevernas slutstandard måste 
få variera från elev till elev”.12 I stället formulerades ett allmänbildnings-
mål som kretsade kring de attityder, vanor, färdigheter och kunskaper som 
man behöver som individ för att klara sig i samhället. Målet för skolan var 
att främja varje elevs allsidiga utveckling.

Regeringen önskade öka samordning och effektivisering på central nivå 
och samtidigt föra över en rad uppgifter från central nivå till länsskol-
nämnder och skolstyrelser. Således beslöts 1963 om en sammanslagning 
av Överstyrelsen för yrkesutbildning och Skolöverstyrelsen. Det nya sam-

10 Synsättet var otvetydigt att den enskilde läraren skulle äga frihet att själv utforma un-
dervisningen. SOU 1948:27 s. 439.

11 Länsskolnämnderna existerade 1958–91. De avskaffades i samband med att det mål-
styrda systemet trädde i kraft.

12 SOU 1961:30 1957 års skolberedning. 6, Grundskolan: betänkande s. 143. Man kan 
notera att fasta kunskapsmål fanns för flick- och realskolan, som till sin karaktär var 
betydligt mer homogena än grundskolan.
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manslagna verket, som fick namnet Skolöverstyrelsen, skulle bland annat 
samordna och planera verksamheten, ge råd samt utöva tillsyn. Utifrån 
samhällets förändring skulle verket dessutom föreslå förändringar av lä-
roplaner och andra styrdokument, den så kallade ”rullande läroplanen”.13

Den satsning och tro på storskalighet och centralisering som präglade 
60-talet ifrågasattes emellertid allt mer och inte enbart av Bondeförbun-
dets efterföljare Centerpartiet. När kommunerna vuxit till sig i storlek och 
administrativ och juridisk kompetens, kunde nya krav på decentralisering 
av statlig verksamhet till kommuner och landsting formuleras med hänvis-
ning till att medborgarna skulle få ett ökat inflytande samt att de ekono-
miska resurserna skulle kunna användas effektivare. Detta var precis vad 
1975 års decentraliseringsutredning framförde i sitt betänkande 1978. Den 
föregående utredningen, Länsberedningen, såg ansvarsfördelningen mel-
lan stat och kommun som närmast en praktisk fråga, vilket Decentralise-
ringsutredningen tog fasta på och framhöll betydelsen av fokusering på 
frågan om mål och medel och växelspelet dem emellan.14 Decentralisering 
betraktades vara av vital betydelse för utvecklingen av en levande demo-
krati genom att den stimulerade den enskildes intresse för samhällsarbetet. 
Några andra hinder än vissa praktiska tillmättes inte någon större betydel-
se.15 Ett liknande synsätt hade 1976 års kommunalekonomiska utredning, 
som menade att staten borde svara för att ange övergripande riktlinjer, en 
ram, inom vilken kommunerna skulle få en ökad frihet. Härigenom skulle 
behovet av detaljkontroll minska medan behovet av en decentralisering av 
arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter skulle öka. De specialdestinerade 
statsbidragen till kommunerna skulle kunna ersättas av skatteutjämnings-
bidrag av en betydligt mer generell art.16

Utredningen om skolans inre arbete (SIA) konstaterade i sitt betänkan-
de 1974, att skolan styrs av både allmänna och specifika mål. De individu-
ella målen måste enligt utredningen vara klara och nåbara för att motivera 
eleverna. Eftersom centrala uppnåendemål, enligt betänkandet, är svåra att 
formulera föreslås en mer ingående kursbeskrivning som sedan ska kom-
pletteras med individuella utvecklingsmål. I fråga om skolledningens roll 
ansåg utredningen att beslutsbefogenheter skulle överföras från staten till 

13 Lundgren, U.P. 2004 Läroplaner och kursplaner som styrinstrument. Intern rapport 
Skolverket.

14 SOU 1974:84 Stat och kommun i samverkan.
15 SOU 1978:52 Lägg besluten närmare människorna.
16 SOU 1977:78 Kommunerna: utbyggnad, utjämning, finansiering
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kommunen och till respektive skola. En sektorsövergripande samverkan 
sågs som önskvärd, liksom en ökad beslutsmedverkan för dem som verka-
de i skolan, inte minst eleverna. Det enskilda rektorsområdet eller skolan 
skulle få ett ökat ansvar och egen beslutanderätt på områden som dittills 
reglerats av staten. Rektor tänktes i sin tur dela med sig av makt och befo-
genheter till skolpersonal, elever och föräldrar. På skolan skulle en ”besty-
relse”, utsedd av skolstyrelsen och sammansatt av just personal, elever och 
föräldrar svara för vissa övergripande ekonomiska beslut inom den kom-
munalt tilldelade ramen.17

I den proposition som byggde på SIA-utredningen markeras att det är en 
grundläggande uppgift för skolsystemet att stärka demokratin och skapa 
ökad jämlikhet i samhället, vilket således i hög grad motiverade reformen 
av skolans inre arbete. Enligt regeringen kunde det lokala skolinflytandet 
ökas ytterligare utan att vare sig kravet på enhetlighet eller likvärdighet 
skulle behöva eftersättas. De centrala regler och bestämmelser, som reg-
lerade hur resurserna användes lokalt, ansågs kunna ersättas av mål och 
modeller, som visade på syftet med och konsekvenserna av olika sätt att 
nyttja resurserna. Med ett sådant system skulle den administrativa styr-
ningen således ersättas av en sorts informativ styrning, främst informa-
tion och stimulans.18 Riksdagen beslöt 1976 i enlighet med propositionen 
och två år senare om ett schabloniserat statsbidragssystem för grundsko-
lan. Detta gav kommunerna en betydligt mer långtgående frihet än tidigare 
att besluta över skolans organisation och hur resurserna skulle användas.

I propositionen om SIA 1975 markeras tydligare än tidigare en motive-
ring till de utvidgade lokala befogenheterna över skolan. Man bör notera 
det viktiga förbehållet om att det överflyttade statliga ansvaret verkligen 
hamnar hos ”dem som direkt har att arbeta med frågorna på de olika sko-
lorna”:

Den grundläggande principen för skolorganisationens utformning bör vara 
att närma beslutsnivå och verkställighetsnivå till varandra. Det är därför vik-
tigt att decentraliseringen inte stannar på kommunnivå utan förs vidare till 
dem som direkt har att arbeta med frågorna på de olika skolorna. Det är i 
denna direkta koppling mellan besluts- och verkställighetsnivå som de störs-
ta vinsterna med decentralisering finns att hämta.19

17 SOU 1974:53 Skolans arbetsmiljö.
18 Prop. 1975/76:39 Skolans inre arbete.
19 Prop. 1975/76:39 s. 180. Genom detta beslut avskaffades för övrigt de procentsatser 

som med en normalfördelningskurva reglerat betygsstegen.
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I läroplanen för grundskolan från 1980 (Lgr80) återfinns samma formu-
lering och med tillägget: ”Det blir också därigenom möjligt att engagera 
elever, föräldrar och personal i arbetet.”20

Andra skolutredningar var också inne på att kommunernas inflytande 
över skolan skulle öka. Länsskolsnämndsutredningen Skolans regionala 
ledning tog i sitt betänkande 1973 ställning för ett ökat kommunalt skol-
ansvar och föreslog att lärar- och skolledartjänster skulle tillsättas av de 
kommunala skolstyrelserna men tjänsterna skulle vara statligt reglerade.21 
En annan av 70-talets skoladministrativa utredningar, SSK-utredningen, 
var inriktad på relationerna mellan skolan, staten och kommunerna. I sitt 
betänkande 1978 rekommenderade den en omfattande decentralisering av 
Skolöverstyrelsens uppdrag. Verkets viktigaste uppgift var, enligt betänkan-
det, att värna principen om ett enhetligt skolsystem och en likvärdig utbild-
ningsstandard. Utredningen önskade se ett förändrat statsbidragssystem 
och framhöll att kommunerna på sikt borde få fullständigt ansvar för sko-
lans drift och verksamhet, inklusive huvudmannaskapet för all skolperso-
nal, inom ramen för av staten fastställda mål och riktlinjer. På så sätt skulle 
det såväl bli lättare att anpassa verksamheten till lokala förhållanden som 
att öka möjligheterna att tillgodose varierande elevbehov.22 Riksdagen nöjde 
sig dock med kommunalt tillsättande av lärartjänsterna samt att kommu-
nen skulle få ökat inflytande över lärarnas fortbildning. Man kan också se 
1980 års läroplan för grundskolan som ett led i att staten drar sig tillbaka 
och överlämnar ansvaret till kommunerna genom att innehållet i kurspla-
nerna då blev mer översiktligt och i princip fordrade en lokal tolkning.

Den skoladministrativa kommittén fick 1978 i uppdrag att överväga vilka 
ytterligare möjligheter som fanns, utöver statsbidragssystemet för grund-
skolan, att decentralisera statliga befogenheter till kommunerna. Kommit-
tén ansåg att skolans regelstyrning redan hade ersatts av en målstyrning, i 
bemärkelsen behovsinriktad resursfördelning.23 Några år senare ledde re-
sonemanget till ett riksdagsbeslut med innebörden att Skolöverstyrelsen 
från 1982 skulle övervaka att fastställda mål och strategier förverkligades 
men inte ägna sig åt detaljreglering.24

20 Lgr 80 1980 Läroplan för grundskolan s. 58.
21 SOU 1973:48 Skolans regionala ledning; SOU 1978:65 Skolan. En ändrad ansvarsför

delning.
22 SOU 1978:65.
23 Ibid.
24 SOU 1980:5 Förenklad skoladministration; prop. 1980/81 Den statliga skoladminis

trationen m.m.
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Den informativa styrningens tänkta fördelar spelade in när riksdagen 
beslutade om Lgr80. Nu infördes principen om arbetslag och målen utfor-
mades i termer av grundläggande begrepp och modeller. Lärare och arbets-
lag förutsattes härigenom få större utrymme att välja innehåll för under-
visningen, vilket skulle föras in i en lokal arbetsplan.25

Kommunaliseringen genomförs
Under 1980-talet flyttade de som ville överföra hela ansvaret till kommu-
nerna fram sina positioner ytterligare. Demokratiberedningen från 1983 
rekommenderade i sitt huvudbetänkande från 1985 en rad åtgärder för att 
förbättra kommunernas och landstingens service och kontakter med med-
borgarna och ge brukarna ökat inflytande. I ett andra betänkande drog be-
redningen upp riktlinjer för en ny kommunallag och i ett tredje behandla-
des temat Skola för delaktighet.26

Regeringen tillsatte 1986 en expertkommitté som ett led i att åter ta sig 
an skolans styrningsfrågor. De decentraliserade behovsresurserna ansågs 
vara en otillräcklig decentralisering och en vidare målstyrning diskutera-
des.27 Styrningsberedningen tillsattes och lämnade 1988 sitt betänkande.28 
I den följande propositionen förordade regeringen en ökad decentralise-
ring och strävan från regelstyrning mot ökad målstyrning. Statsmakterna 
skulle ha det övergripande ansvaret och kommunerna ansvara för skolans 
organisation och genomförande.29 Pedagogen Ulf P. Lundgren, som själv 
var en av de viktigaste aktörerna i detta sammanhang, konstaterar: ”Detta 
skulle kräva dels ett annat huvudmannaskap för dem som arbetade i sko-
lan, dels ett annat finansieringssystem. Nästa steg var således att flytta över 
huvudmannaskapet från stat till kommun.”30 Kring detta rådde det dock 
inte enighet om inom regeringen, trots att den statliga regleringen av skol-
chefstjänsterna upphörde 1985 och att kommunen 1989 fick rätt att tillsätta 
skolledar- och lektorstjänster. När det gällde den yttersta frågan om vem 
som skulle reglera innehållet i lärartjänsterna stod både regering och riks-
dag så sent som 1988 fast vid att detta även fortsättningsvis skulle vara en 

25 Dessa principer för läroplanen återkom senare med än större genomslag i 1994 års 
läroplan för grundskolan, Lpo 94.

26 SOU 1985:28 Aktivt folkstyre i kommuner och landsting.
27 DsU 1987:1 Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet.
28 SOU 1988:20 Jfr DsU 1987:1.
29 Prop. 1988/89:4 Skolans utveckling och styrning.
30 Lundgren, U.P. 2011 Skolans huvudmannaskap och styrning.
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fråga för staten. Den ansvarige ministern, Bengt Göransson, var själv av 
denna övertygelse med hänvisning till bland annat lärarnas professiona-
lism och statens ansvar för likvärdighet.31

I januari 1989 växlade statsminister Ingvar Carlsson skolminister. Bild-
ningsförkämpen Bengt Göransson fick lämna plats åt ett yngre kommunal-
råd från en kommun där Socialdemokraterna hade egen majoritet, den då 
ännu på riksnivå oprövade Göran Persson. Att avsikten var att möjliggöra 
ett överförande av huvudmannaskapet för lärarna, från staten till kommu-
nerna, råder knappast någon tvekan om. Historikern Johanna Ringarp har 
skildrat processen som ledde fram till riksdagsbeslut i december 1989.32 
Speciell vikt lägger hon vid Göran Perssons teknik att röja väg för sin strä-
van genom att i departementet, vid sidan om den reguljära organisationen 
och dess rutiner, etablera en sorts lobbygrupp, kallad ”Skolprojektet”. Till 
denna handplockades personer som ansågs kunna bearbeta andra aktörer 
på ett för ändamålet effektivt sätt. Vid sidan om representanter för Finans-
departementets budgetavdelning återfanns där ett antal experter på ut-
bildningsadministration, förvaltningsrevision, läroplansteori och proces-
sinriktad skolideologi.33

I kompletteringspropositionen 1989 uttalar regeringen sin önskan att 
växla över till mål- och resultatstyrning och reducera inslaget av special-
destinerade statsbidrag. Detta skulle i första hand gälla tre offentliga verk-
samhetsområden, nämligen skolan, äldreomsorgen och delar av socialför-
säkringssystemet. Under grund- och gymnasieskolans uppbyggnadsskede 
hade det, enligt regeringen, varit nödvändigt med en stark statlig styrning 
och reglering för att garantera en likvärdig utbildning över hela landet. Nu, 
när en geografiskt väl utbyggd skolverksamhet fanns, behövdes förändring. 
”För att åstadkomma en ytterligare utveckling av ungdomsskolan är den 
hittillsvarande styrmetoden nu tömd på sin kraft.” Regeringen ansåg det 
vara nödvändigt att gå vidare med ytterligare decentralisering av ansvar 

31 Förhållandet är välkänt genom mängder med citat, se t.ex. Larsson, H.A. 2011 a.a., 
s.135.

32 Prop. 1989/90:41 Kommunalt huvudmannaskap för lärare, skolledare, biträdande 
skolledare och syofunktionärer.

33 Ringarp, Johanna 2011 Professionens problematik: lärarkårens kommunalisering och 
välfärdsstatens förvandling s. 72 ff. Bland de personer som ingick i Skolprojektet kan 
nämnas Anitra Steen (som nu skiftade från departementsråd vid Budgetavdelning-
en till statssekreterare hos Göran Persson), Peter Honeth (departementsråd vid Ut-
bildningsdepartementet), Staffan Lundh (Riksrevisionsverket) och Ulf P. Lundgren 
(pedagogikprofessor vid Lärarhögskolan i Stockholm). Samtliga nådde senare andra 
höga positioner.
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och beslutanderätt från central till lokal nivå. Det som nämns som särskilt 
viktigt är statsbidragets förändring, liksom arbetsgivaransvaret för skolle-
dare och lärare. Ett analysarbete sägs behöva genomföras för att ”klarlägga 
hur övriga, för staten viktiga styrinstrument kan utvecklas, preciseras och 
göras mer aktiva för att garantera de nationella målen. Det gäller framför 
allt läroplanen, men också betydelsen av lärarutbildningen …”34

Riksdagsbeslutet 1989 om att kommunalisera lärarna, dvs. överföra hu-
vudmannaskapet för skolans personal från staten till kommunerna, fö-
regicks av en uppslitande facklig och politisk strid. Historikern Johanna 
Ringarp har skildrat hur de ledande aktörerna såg på frågan 1989 och 20 
år senare. Hennes slutsats är att ”… vad kommunaliseringsförespråkarna 
ville uppnå var en effektivare offentlig sektor genom ökat ekonomibase-
rat tänkande och en långtgående decentralisering av utbildningssektorn”.35

För dem som menade att det dubbla huvudmannaskapet utgjorde ett 
hinder för rationaliseringar inom skolan, framstod en totalkommunalise-
ring som en lämplig åtgärd. Om en sådan kom till stånd skulle anställnings-
villkoren kunna omförhandlas för att passa in i det kommunala tjänste-
mannasystemet, dvs. lärarna skulle kunna åläggas att rent fysiskt tillbringa 
mer tid i skolan. De skulle också kunna åläggas att ansvara för betydligt fler 
uppgifter än undervisning. Skolminister Göran Persson framhöll att man 
skulle kunna ”få ut mer av de resurser vi idag satsar” genom att ”lösa” de tre 
strukturella frågorna stat/kommunregleringen, arbetstidsfrågan och sam-
verkan skola/barnomsorg på så sätt att kommunerna gavs ett totalt drifts-
ansvar.36 Finansminister Kjell-Olof Feldt, en av de ivrigaste tillskyndar-
na av en kommunalisering, skriver 1991 att en kommunalisering av skolan 
skulle innebära att staten sparade över 600 miljoner kronor.37

Den tidigare återkommande och tydligt markerade passusen om att pro-
fessionen skulle ges ett stort inflytande vid en decentralisering ändrades i 
samband med kommunaliseringsbeslutet. I propositionen står visserligen 
att lärarnas möjligheter att påverka innehåll och arbetssätt i skolan ska 
vara stora och deras kompetens ska tas till vara samt deras yrkesroll stär-

34 Prop. 1988/89:150 bilaga 1. Citaten från s. 33 resp. s. 34.
35 Samma slutsats finns i Larsson, H.A. 2002 Skola eller kommunal ungdomsomsorg?: 

Om att försöka skapa en jämlik och demokratisk skola respektive Larsson, H.A. 2011 
a.a.

36 Tal av Göran Persson vid Facklärarförbundets kongress 1989, Protokoll från SFL:s 
kongress 1989, s. 84 ff. Se även Persson & Kask, Den som är skuldsatt är icke fri – Min 
berättelse om hur Sverige återfick sunda statsfinanser s. 156–162.

37 Feldt, K-O. 1991 Alla dessa dagar s. 352.
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kas och utvecklas. Propositionen innebär emellertid att det fortsättnings-
vis ska vara kommunerna som ska sätta reglerna. Professionens inflytande 
säkerställs på intet sätt.38 Johanna Ringarp kommenterar: ”Vissa av aktö-
rerna på den nationella nivån motiverade således några av sina ställnings-
taganden utifrån ett professionsperspektiv, men samtidigt tyder utveck-
lingen på att lärarkårens professionalisering mer var politisk retorik än ett 
politiskt mål i sig.”39

Uppdraget för Skolprojektet var att ”förändra styrningen på flera olika 
områden, personal, statsbidragssystemet och läroplanerna, samt att re-
formera Skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna”.40 Likvärdighetsmålet 
skulle ligga fast men de kostnadsrelaterade och detaljstyrande statsbidra-
gen skulle avvecklas. Skolprojektet konstaterade att i tider av krympande 
resurser hindrar kostnadsrelaterade statsbidrag kommunerna från att för-
utsättningslöst göra nödvändiga omprioriteringar efter lokala behov.41 I en 
promemoria om ett nytt statsbidragssystem hävdas:

Läroplaner samt tim- och kursplaner kommer i framtiden att vara direkta 
nationella styrinstrument för en likvärdig skola. Timplanerna anger också 
indirekt resursbehovet för undervisningen. Statsbidraget bör relateras till de 
styrinstrument som säkerställer likvärdigheten, dvs. till tim- och kursplaner-
na. Härigenom markerar staten också ett ansvar för att likvärdig utbildning 
de facto åstadkommes. Tim- och kursplanerna är dessutom, vilket är minst 
lika betydelsefullt i sammanhanget, nationella styrmedel som kommunerna 
inte kan påverka.42

Riksdagen beslöt 1990 att skolan ska vara mål- och resultatstyrd. Detta 
förutsatte nya styrdokument för skolan med tydliga och utvärderingsbara 
mål.43 I direktiven till 1991 års läroplanskommitté heter det att målen för 
skolan ska formuleras på ett sådant sätt att resultaten av undervisningen 
går att utvärdera i förhållande till dem. Hela tankekonstruktionen vilade 
på de dittills helt oprövade två delarna styrning med mål och kontroll av 
resultat. Likvärdigheten ska inte mätas i att alla elever får likvärdiga ut-
bildningsförhållanden utan i att alla elever når ett likvärdigt, ett minsta 

38 Prop. 1989/90:41 s. 5.
39 Ringarp 2011 a.a. s. 93.
40 Ringarp 2011 a.a., s. 73.
41 DsU 1990:32 Nytt statsbidragssystem för grundskola, gymnasieskola och kommunal 

utbildning för vuxna s. 30. 
42 DsU 1990:32 s. 34.
43 Prop. 1990/91:18 Ansvaret för skolan.
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gemensamma, resultat.44 Således var de resonemang som 1957 års skolbe-
redning och SIA-utredningen förde om det problematiska med identiska 
kunskapsmål för alla elever borta. Ninni Wahlström konstaterar att ”mål-
styrning har successivt förskjutits från ’styrning av resurser’ till ’uppnåen-
de av resultat’ ”.45

Det var inte genom isolerade beslut i staten eller kommunerna som infö-
randet av målstyrning som princip skedde. Det rörde sig om en trend som 
stod i samklang med många av idéer om styrning och organisation, som 
benämns under begreppet New Public Management (NPM). Detta innefat-
tar en serie förändringar som med start under 80-talet genomfördes i stats-
förvaltningen med ökad effektivitet som främsta syfte, till exempel mark-
nadsefterlikning, privatisering och betoning på medborgaren som kund. 
Inom NPM uttrycktes bland annat en önskan att tydligt separera politik 
och produktion och därmed förstärka de professionella gruppernas själv-
ständighet. Detta innebar att den kommunala politikerrollen ändrades till 
att bli beställare, beslutsfattare och defensiv granskare.46

I propositionen om en ny kommunallag 1991 motiveras den nya målstyr-
da ordningen med att de förtroendevalda själva avgör vilka styrformer som 
passar bäst och i vilken takt en förändring av arbetsformerna skall ske. Det 
är inte personalen utan de förtroendevalda som avgör, även om delegering 
föreslås. Propositionen motiverar ändå den föreslagna ordningen med att 
syftet är att frigöra resurser för att formulera och utveckla den politiska vil-
jan och att skapa ett större engagemang och intresse hos de anställda för 
den verksamhet som de praktiskt har ansvaret för.47

Statsvetaren Stig Montin menar att det fanns flera orsaker till att NPM 
och målstyrning fick så stort genomslag i svenska kommuner från slutet 
på 80-talet: idéerna hade fått ett genomslag i några samväldesländer och 
fanns redan i statsförvaltningen; ett stort antal konsulter och ”reformiv-
rare” åkte runt i kommunerna och argumenterade för t.ex. beställar- utfö-
rarmodeller; genomförandet av frikommunsförsöket under 80-talet samt 
den nya kommunallagen från 1991.48

44 Dir. 1991:117.
45 Wahlström, N. 2002 a.a. s. 213.
46 Montin, S. 2002 Moderna kommuner s. 112.
47 Prop. 1990/91:117.
48 Montin, S. 2002 a.a. s. 112.
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Målstyrningens effekter på skolan
Från folkskolans införande 1842 och fram till 1919 utfärdades ett antal stat-
liga normalplaner för skolverksamheten. Sistnämnda år ersattes dessa med 
en undervisningsplan för rikets folkskolor. Sedan 1962 har det funnits läro-
planer. Det som karaktäriserar en läroplan är att den innehåller mål och 
riktlinjer, timplaner och kursplaner. Kommunerna och skolorna fick statli-
ga anslag för skolverksamheten i proportion till verksamhetens omfattning 
i enlighet med ett noggrant beräkningssystem, som bland annat maxime-
rade klassernas storlek.49 Lärarna var anställda av kommunerna men deras 
anställningsvillkor fastställdes av staten som också finansierade lärarnas 
löner och vissa andra kostnader. Staten föreskrev vidare vilka behörighets-
regler som gällde för rektorer och lärare på olika nivåer och med olika äm-
nesinriktningar. Sålunda fanns en direkt koppling mellan vilken utbildning 
en lärare hade och vilken undervisning vederbörande kunde sättas att sköta.

Relationen mellan stat och kommun när det gäller hur skolan ska sty-
ras genomgick en process som innebar dels att staten decentraliserade in-
flytande och beslutsmakt till kommunerna, dels att regelverket förändra-
des från regelstyrning till målstyrning. Ninni Wahlström påpekar att ända 
fram till kommunaliseringsbeslutet 1989 och den så kallade ansvarspro-
positionen 1990 hade staten sett sig som garant för skolans likvärdighet 
genom reglering av tjänster och statsbidrag. Detta ändrades nu, vilket hon 
betraktar som ett ”grundläggande skifte i diskursens värdebas”. 50

Genom kommunaliseringsbeslutet 1989 överfördes huvudmannaskapet 
för lärarna till kommunerna, vilket innebar att staten endast hade kvar det 
övergripande ansvaret, sådant som reglerades i skollagen och i andra styr-
dokument. Några år senare förändrades dessa styrinstrument i grunden 
när mål- och resultatstyrning samt ett system med elevpeng infördes. En 
ny läroplanskommitté tillsattes 1991. Dess arbete, som delvis gavs nya di-
rektiv efter regeringsskiftet senare samma år, låg till grund för betänkan-
det Skola för bildning 1992. Efter riksdagsbeslut fastställde regeringen året 
därpå den nya läroplanen för de obligatoriska skolformerna, Lpo94 och för 
de frivilliga, Lpf94. De innehåller skolans värdegrund och dess ursprung 
samt mål och riktlinjer men anger inte hur målen ska nås.51

49 Det stod emellertid kommunerna fritt att tillämpa andra delningstal och på så sätt få 
mindre klasser, men några statsbidrag utgick inte för detta.

50 Wahlström, N. 2002 a.a. s. 217 ff.
51 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo94: 

Lpf94 1994. Utbildningsdepartementet.
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Inom loppet av några år (1986–94) drog sig staten tillbaka när det gäll-
de: tillsättning och krav på speciell behörighet för skolchefer och rektorer; 
tillsättning och utbildningskrav på lärare, på tydlighet när det gäller kurs-
planernas innehållsbeskrivning, granskning av läromedel, begränsning av 
klassernas storlek etc.52 Den tidigare utvecklingen mot ökad decentralise-
ring inom ramen för en statlig reglering var bruten. Staten drog sig tillbaka 
mycket konsekvent och Skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna ersattes 
med det mindre Skolverket som fick en mer tillbakadragen roll. I stället 
för att reglera till likvärdighet skulle staten utvärdera i efterhand och ge 
respons till kommunerna. Statsbidragen skulle utgöra finansiellt stöd och 
”således inte reglera verksamheten”.53

I stort sett samtidigt med införandet av målstyrning genomfördes en 
annan minst lika betydelsefull förändring av den svenska skolan, nämli-
gen införandet av elevpeng eller skolpeng, ibland kallat valfrihetsreformen. 
Den innebar att ett system infördes där en viss summa skattepengar följde 
med eleven till den skola hon eller han valde, oberoende av om det var en 
kommunal eller fristående skola. Alla skolor skulle vara öppna för alla elev-
er men de fristående skolorna fick genom en ändring i skollagen en särställ-
ning. De behövde inte leva upp till samma skyldigheter som de kommunala 
skolorna utan endast motsvara dessa ”till art och nivå”.54

Antalet friskolor ökade gradvis, först grundskolor sedan också gymna-
sieskolor. Läsåret 1991/92 fanns ca 90 fristående grundskolor. Ett decen-
nium senare hade antalet fyrdubblats och var ca 350 år 2001. Då fanns 
också ca 90 fristående gymnasieskolor. Åtta år senare var antalet friståen-
de grundskolor 709 och fristående gymnasieskolor 458. Drygt 55 000 elev-
er fanns 2001 i fristående skolor, vilket utgjorde ca 3 procent av alla elever. 
Läsåret 2009/10 återfanns 11 procent av grundskoleeleverna i fristående 
skolor. Totalt fanns 4 660 grundskolor läsåret 2009/10. Utan att i detta 
sammanhang gå in på frågan om fristående kontra kommunala skolors 
kvalitet, kan man konstatera att båda formerna uppvisat såväl förtjänster 
som brister som är direkt relaterade till frågan om hur man tolkar det stat-
liga regelverket. Lärartätheten och andelen behöriga lärare har hela tiden 
varit markant lägre i de fristående skolorna. Sammanfattningsvis har det 

52 Detta finns beskrivet på många håll, se t.ex. Richardson, G. 2010 a.a; Larsson, H.A. 
2011 a.a.

53 Prop. 1990/91:18 citatet från s. 20; SFS 1991:1121 Förordning med instruktion för Sta
tens skolverk, med ändringar t.o.m. 2001-06-13.

54 SFS 1985:1100 Skollagen 1985, kap. 9.
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målstyrda systemet således utgjort ram för såväl kommunala som fristå-
ende skolor men de fristående har haft en vidare ram.55

Lärarrollens förändrade villkor
Den kanske viktigaste skillnaden mellan tidigare resonemang om målstyr-
ning och hur det blev i praktiken gäller de professionellas roll. Fram till 
införandet av grundskolan innehöll de statliga föreskrifterna tydliga mar-
keringar av att det var läraren som avgjorde hur kursen skulle utformas: 
”Den enskilde läraren skall utforma kursen och välja arbetsmetoder på ett 
sätt, som motsvarar hans läggning och intressen och ger hans undervis-
ning en personlig prägel.”56 I 1962 års läroplan uttrycks lärarens metodiska 
frihet samtidigt som vissa metoder framhålls. Trots att det i diskussionen 
om decentralisering framhölls från början att professionens medverkan, 
ansvar samt frihet att välja undervisningsmetod och prioritera vid urval 
av stoff, var en förutsättning för decentraliseringen, bortsåg beslutsfattarna 
helt från detta. Makt överfördes från staten till kommunerna men aldrig 
till lärarna. Snarare förlorade lärarna inflytande till kommunen.

Detta påverkade lärarrollen som efter kommunaliseringen av skolan för-
ändrades i snabb takt. De fackliga avtalen under 90-talet innehöll inslag 
som gick ut på att sjuka lärare skulle ersättas genom att kollegerna utan er-
sättning övertog deras arbete. Detta skedde i termer av att det är lärarlaget 
som ansvarar för att undervisning kommer till stånd. Därför var det vik-
tigt för arbetsgivarparten att få bort avtalsregleringen om undervisnings-
skyldighet och ersätta den med diverse formuleringar med innebörden att 
alla lärare ska finnas till hands i lokalerna för att kunna utföra allehanda 
arbetsuppgifter som kan dyka upp. Lärararbetets tradition av intellektuellt 
arbete med betydande frihet, möjlighet att växla tempo mellan arbetsupp-
gifternas utförande, inskränktes därmed starkt. Med hänvisning till vad 
som gällde för andra kommunalanställda krävde många kommuner fysisk 
närvaro även när den inte var motiverad av undervisningsskäl utan en-
dast av principiella skäl. Snart upptäckte också flera friskolekoncerner att 
de kunde ålägga sina lärare fler lektioner om dessa kunde beordras att vis-
tas i skolan under hela arbetstiden. Skolans arbetsgivare såg inte sällan tid 

55 Skolverkets statistik och SCB, www.skolverket.se; Lärares utbildning och undervis
ning i skolan 2007 Statskontoret; Jfr Larsson, H.A. 2011 a.a. kap. 5.

56 Allmänna anvisningar för undervisning och fostran på skolans högre stadier 1959 
Skolöverstyrelsen.
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för förberedelser och efterarbete som en outnyttjad resurs. De lärarfack-
liga organisationerna träffade dessutom under 1990-talet avtal med sina 
arbetsgivare som i princip gick ut på att den reglerade undervisningsskyl-
digheten byttes bort mot möjlighet till löneförhöjningar, något som redan 
då framstod som utomordentligt naivt och i efterperspektiv också visade 
sig vara det.57

Den under 90-talet för svenska förhållanden höga arbetslösheten hin-
drade inte att det samtidigt rådde stor och mot slutet ökande brist på lärare, 
ett förhållande som fortsatte det följande decenniet. I en nordisk rapport 
2003 konstaterades att i Sverige saknade omkring var fjärde av heltidslä-
rarna i gymnasieskolorna full behörighet. Bland deltidslärarna var nästan 
varannan lärare obehörig.58 Så sent som inför höstterminen 2011 konstate-
rades en brist på utbildade lärare. Skolan var inte tillräckligt attraktiv som 
arbetsplats för att locka ens dem som hade lärarutbildning. Det värsta var 
att inte heller lärarutbildningen längre lockade dem som skolan skulle ha 
behövt. Från att ha varit en populär utbildning där det var svårt att bli an-
tagen övergick lärarutbildningen kring 1990 till precis motsatsen. Det blev 
svårt att fylla platserna trots att alla behöriga sökande antogs.59

Varför var då läraryrket inte längre lockande? Samhällets omfattande 
förändring innebar självklart att skolan förändrades och därmed förut-
sättningarna för läraryrket. Många som lämnade yrket hänvisade till en 
ökad arbetsbörda och stress, avsaknad av förståelse från allmänheten och 
stöd från arbetsgivaren och staten, en sjunkande status och stagnerande 
löner, en minskad frihet i yrket, en försämrad arbetsmiljö med tilltagan-
de ordningsproblem med mera. Andra lärare kunde vittna om betydande 
trivsel och arbetsglädje och åter andra om motsägelsefulla känslor inför 
yrket.60 Skillnaderna mellan skolorna ökade. Själva yrket, lärarrollen, har 
i alla tider, liksom alla yrken, genomgått kontinuerliga förändringar i sina 
förutsättningar men frågan är om inte 1900-talets senare hälft, egentligen 

57 Det s.k. Avtal 2000 var ett femårsavtal mellan lärarfacken och Svenska kommun-
förbundet ingånget 1996 som var ytterst kontroversiellt bland lärarfackens medlem-
mar. Det innebar individuell lönesättning men många lärare har vittnat om att de fick 
större arbetsbelastning, mindre frihet samtidigt som lönerna fortsatte släpa efter. Jfr 
Stenlås, N. 2009 En kår i kläm: läraryrket mellan professionella ideal och statliga re
formideologier.

58 Ståhle, B. 2004 Gymnasieskolan i Norden: En nordisk jämförelse av skolor på gymna
sienivå, ”Den nordiska ISUSS-rapporten”, The international Survey of Upper Secon
dary Schools (ISUSS).

59 Jfr SOU 2008:209 En hållbar lärarutbildning.
60 Makten över yrket: Tankar om yrkesansvar och uppvärdering 2006 Lärarförbundet.
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tiden efter 1970 med accentuering efter 1990, slår alla tidigare förändringar.
Från att ha varit flera yrken med olika utbildning, profil och därmed 

identitet slogs förskollärare, lågstadielärare, mellanstadielärare, fritids-
pedagoger, adjunkter och lektorer samman till en kategori som mer eller 
mindre skulle behärska alla sorters skolarbete. Denna avprofessionalise-
ring skedde under påståenden om att läraryrket professionaliserades, alltså 
tvärtom, eftersom de allmänna sysslorna, det som inte var undervisning, 
lyftes fram som allt mer väsentliga. Genom borttagandet av de olika lärar-
kategoriernas yrkesbenämningar, upplösandet av deras behörighetsregler, 
upplösningen av timplanerna, betonandet av att den fysiska närvaron i sko-
lan är viktigare än ämneskompetensen, tillkomsten av nya administrativa 
arbetsuppgifter, politikers och trenddebattörer påståenden om att läraren 
inte behöver kunna så mycket utan mest finnas till hands med mera, blev 
läraryrket avspecialiserat.61

När kommunerna och friskolornas ägare fick bestämma tyckte de att det 
var onödigt med lektorer, dvs. lärare med forskarutbildning. Diagrammet 
visar en kategori i utdöende i den målstyrda gymnasieskolan.

Diagram 7.1. Antal lektorer i skolan 1994–2010. 

61 Jfr Persson, S. 2008 Läraryrkets uppkomst och förändring. En sociologisk studie av 
lärares villkor, organisering och yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen i 
Sverige ca 1800–2000.

Källa: Diagrammet är baserat på Skolverkets statistik.
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Arbetsgivarparten visade tydligt att det viktiga var att lärarna klarade 
att lösa sociala konflikter, att de uppehöll sig i lokalerna under kontors-
tid och att de var öppna för förändringar utan att visa missnöje. Härige-
nom var det naturligt att fortbildningsresurserna gick till just träning i den 
typen av uppgifter och nästan aldrig till ämnesfortbildning. 62

Statskontoret konstaterade 2007 efter en undersökning av skolans un-
dervisning att en betydande del utfördes av icke behöriga lärare och en 
ännu större andel av lärare som visserligen hade lärarutbildning men som 
sattes att undervisa i ämnen de själva saknade utbildning i.63

Historikern Niklas Stenlås, som undersökt kommunaliseringens ef-
fekter på lärarprofessionen, menar att staten genom kommunaliseringen 
i stort abdikerade från sitt tidigare engagemang i lärarnas arbetsvillkor. 
Därmed avstod den från att aktivera de professionella att utforma yrkets 
regler och normer och frågade inte efter lärares omdöme och yrkesskick-
lighet och vilka villkor det förutsätter för att skapa en framgångsrik skola. 
Allt sådant överläts på kommunerna och de privata skolhuvudmännen. 
Statens roll blev att bidra till den omdefinierade yrkesrollen. Den professio-
nelle fick gärna vara välutbildad och certifierad men det var inte de profes-
sionellas värderingar som skulle styra verksamheten. Det skulle ske genom 
management (överförande av makt till skolledningen), valfrihet för ”kun-
der”, konkurrensutsättning och standardisering, uppföljning och utvärde-
ring. Samtliga dessa processer, menar Stenlås, flyttar fokus från skolans 
kärnverksamhet, undervisning, till olika legitimitetsskapande processer 
för skolledning, kommunledning och stat.64 Statsvetaren Anders Fredriks-
son har undersökt hur marknadsorienteringen av skolan påverkat lärarnas 
syn på sig själva. En av hans viktigaste slutsatser är att de inte ser sig själva 
som offentliga tjänstemän, trots att de är just detta. Han menar också att 
hans resultat tyder på att marknadsorganisering medför att lärare i lägre 
grad omfattar ett professionellt förhållningssätt.65

Lärarrollen övergick från 90-talets början från specialisten med stark 
yrkesidentitet, alltså olika typer av lärare med olika kompetens ämnesmäs-
sigt och stadiemässigt, till vad som tillspetsat skulle kunna kallas den all-
männe trivselvaktmästaren, någon som representerar de vuxna i skolan, 

62 Stenlås, N. 2009 a.a.
63 Lärares utbildning och undervisning i skolan. Statskontoret Rapport 2007:08.
64 Stenlås, N. 2009 a.a; Varför lämnar lärarna yrket? Lärarnas Riksförbund.
65 Fredriksson, A. 2010 Marknaden och lärarna: hur organiseringen av skolan påverkar 

lärares offentliga tjänstemannaskap.
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finns till hands, är socialt kompetent och kan lösa allehanda enkla uppgif-
ter.66 Det behöver väl knappast sägas att detta ändrade förutsättningen för 
undervisningen.

Rektorns roll på basis av målstyrning
Genom en lagändring 1991 infördes principen att det skulle finnas en rek-
tor per skola. Tidigare var det vanligt med flera skolor inom ett rektorsom-
råde. Med målstyrningen följde att rektorn skulle hålla sig förtrogen med 
det dagliga arbetet i skolan. När så skolbarnomsorgen, förskoleklassen och 
inte sällan även förskolan insorterades under rektorns ansvar blev det be-
tydligt svårare att hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet, särskilt som 
resurser i form av skolans stödpersonal tunnades ut. Därtill kom att det 
fanns väldigt många mål och av olika art. Frågan hur de skulle kunna for-
muleras konkret, omsättas i handling och sedan utvärderas var minst sagt 
komplicerad.67

Målstyrningen krävde en ny organisation och innebar ett nytt uppdrag 
för såväl rektorer som lärare. De första åren under 90-talet saknades dess-
utom nationella måldokument, anpassade till det nya systemet, samtidigt 
som den statliga myndighet som skulle ge råd och stöd avvecklades. Ninni 
Wahlström har beskrivit förhållandet som att ”först ålades kommunerna 
ansvaret, och därefter inleddes en ’trial and error’-period när kommunerna 
skulle utarbeta lokala styrsystem för ansvaret av skolan”.68

Rektorns totala verksamhetsansvar innebar en ny rektorsroll som i hög 
grad kretsade kring administration, ekonomi och personalfrågor. Föga tid 
fanns för pedagogisk ledning, trots att detta var en uttalad roll för rektorn. 
Samtidigt hade emellertid staten bara några år tidigare avvecklat kravet 
på att en rektor skulle ha lärarutbildning, ja inte ens någon form av pe-
dagogisk utbildning krävdes. För dåvarande Svenska Kommunförbundet 
var det också en uttalad strävan att få staten att överge alla tankar på be-
hörighetskrav. Likaså ansågs passusen om att till rektor kan endast den 

66 Idéhistorikern Sven-Eric Liedman använder uttrycket ”tjänsteandar i sin egen skola” 
för lärarnas devalverade ställning, Dagens Nyheter 2011-10-19. Han skriver: ”Skolans 
värld invaderades av smarta ekonomer som inte hade begrepp om vad undervisning 
och utbildning är för något. De visste däremot hur man kunde driva företag och er-
satte så snart möjligheter gavs professionella rektorer med folk av sin egen sort. Över 
huvud förpassades lärarna till marginalerna. De blev tjänsteandar i sin egen skola.”

67 Wahlström, N. 2002 a.a. s. 220 ff.
68 Ibid. s. 229 f.



hans albin larssOn 367

utses som ”förvärvat pedagogisk insikt” utgöra en onödig detaljreglering. 
Enligt Kommunförbundet borde skolförvaltningen ha samma förutsätt-
ningar som andra verksamheter i kommunen: ”Nämnden tillsätter en chef 
som under nämnden har resultatansvar för skolan och beslutsrätt på dele-
gation enligt kommunallagen.” Någon rektor med av staten givet uppdrag 
borde inte finnas utan endast en under den kommunala nämnden ansva-
rig tjänsteman.69 Mot denna idébakgrund tillsattes skolchefer som i sin tur 
tillsatte rektorer.

Läro- och kursplaner på basis av målstyrning
Fram till 90-talets början styrde staten skolan med mål, regler och resur-
ser. Systemet uppmjukades gradvis från 70-talet men ännu 1990 gällde att 
statliga regler, specialdestinerade bidrag och rekommendationer om meto-
der skulle utgöra grund för lärarnas arbete. Det professionella friutrymmet 
utgjordes av lärarnas val av metod och läromedel. Den nya ordning som in-
fördes 1994 innebar att den statliga styrningen i stort skulle inskränka sig 
till att ange nationella mål i läro- och kursplaner. I direktiven till Läroplans-
kommittén 1991 heter det:

Kursplanernas roll i en mål- och resultatstyrd skola är att ange den centrala 
kunskap och förståelse samt de färdigheter eleven skall uppnå inom ett visst 
ämne och därmed bidra till att garantera likvärdigheten samtidigt som de 
skall ge förutsättningar för lärares och elevers beslut om innehåll och arbets-
sätt. Kursplanerna skall alltså ange de centrala begrepp som eleverna ska få 
insikt i och de färdigheter de skall öva. De skall utformas så att lärarens ar-
bete med att ställa upp egna undervisningsmål, dennes urval av innehåll och 
val av arbetssätt underlättas. I takt med elevernas ökande mognad och ökade 
kunskaper skall deras inflytande över uppställandet av undervisningsmål, 
urval av innehåll och val av arbetssätt öka. 70

Denna ”deltagande målstyrning”, således professionens och elevernas 
medverkan i omformuleringen av nationella mål till undervisningsmål, 
säkerställdes aldrig. Läroplanerna från 1994 var baserade på en målstyr-
ning som betydde att staten uppställde mål för skolan och kommunen fick 
stor frihet att själv finna vägar för att nå dem. Det nya myndigheten, Skol-
verket, tillämpade principen att undvika konkretisering i de nya kurspla-

69 En plattform för skolans fortsatta utveckling. PM Svenska Kommunförbundet. 
70 Dir. 1991:117 Nya direktiv till Läroplanskommittén.
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nerna. De blev därför ofta vida, ibland mycket vida, till sitt innehåll. Det 
ålåg varje skola att upprätta en lokal arbetsplan som skulle ange hur skolan 
avsåg att arbeta för att nå målen. Skolverket avstod också från att ge me-
todanvisningar. Det betydde i praktiken att lärarna vid varje skola fick för-
söka tyda kursplanerna och efter förmåga omsätta dem i handling, i ämne 
efter ämne. Detta skedde utan att de var garanterade något inflytande över 
vare sig organisation och arbetsfördelning, resurser eller ens metodval. Två 
typer av mål definierades, dels mål att sträva mot, dels mål att uppnå. De 
förra skulle ange inriktningen på skolans arbete och därmed en önskad 
kvalitetsutveckling i skolan. Mål att uppnå skulle uttrycka vad eleverna 
minst skulle ha uppnått när de lämnade skolan.71

Betydande svårigheter infann sig när systemet skulle tillämpas, i all syn-
nerhet som godkänt betyg från grundskolan i svenska, engelska och mate-
matik blev avgörande för om en elev nådde behörighet till gymnasiesko-
lan. Skolverket konstaterade att strävan efter hög måluppfyllelse i dessa 
tre ämnen minskade utrymmet för annan ämnesundervisning. Någon be-
dömning av måluppfyllelsen i andra ämnen, till exempelvis de samhälls-
vetenskapliga, skedde inte.72 Skolverket konstaterade 2005 i ett internt ar-
betsmaterial att grundskolans måluppfyllelse var helt otillfredsställande 
och att kursplanerna ofta var alltför otydliga.73 En offentlig utredning till-
sattes med direktiv att föreslå konkretion. I betänkandet sägs att även om 
insatser har gjorts för att förbättra skolornas kvalitetsarbete så är uppfölj-
ningen alltför dålig. Utformningen av målen samt alltför få tillfällen då 
måluppfyllelsen kontrolleras, försvårar uppföljning. Målen ses som alltför 
många, otydliga och komplicerade samtidigt som lärare och rektorer knap-
past har förstått hur de är tänkta att användas. I betänkandet heter det:

Resultatet av kursplanearbetet år 2000 har blivit att kursplanerna i många fall 
brister i konkretion och att de uppfattas som otydliga och rent av ”flummiga”. 
Oprecisa och allmänt formulerade uttryck som t.ex. ’utvecklar förmågan att 
reflektera kring och ta medveten ställning till olika alternativ för resursan-
vändning utifrån ett ekologiskt tänkande’, ’utvecklar förmågan att formulera 
och arbeta med problem som avser lokala och globala miljö- och överlev-
nadsfrågor’, ’utvecklar förmågan att dra slutsatser och generalisera samt för-

71 Prop. 1992/93:220 En ny läroplan: en ny läroplan och ett nytt betygssystem för grund
skolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan.

72 Skolverkets lägesbedömning 2001 Rapport nr 211.
73 Resultatförbättring i grundskolan 2005 Internt arbetsmaterial 2005-05-02, Skolver-

ket; Se även Skolverkets lägesbedömning 2005 (Skolverkets rapport nr 264).
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klara och argumentera för sitt tänkande och sina slutsatser’ och ’I arbetspro-
cessen utvecklas såväl etiska, estetiska som skapande värden. Språkliga och 
matematiska färdigheter används i konkreta och meningsfulla sammanhang 
där återkopplingen är förankrad i elevens egna handlingar och sinnesupple-
velser’ dominerar i varierande grad flera kursplaner. Detta bedöms som en 
olycklig utveckling. I framtida kursplaner bör målen i kursplanerna i stället 
vara konkreta och ämnesinriktade.74

På längre sikt innebar detta system dels att det kunde ifrågasättas om betyg 
sattes på samma grunder, dels om verkligen alla elever fick den undervis-
ning och de kunskaper de skulle ha. De ökande skillnaderna i kombina-
tion med rapporter om en sjunkande standard innebar att såväl Skolverket 
som Skolinspektionen 2009 konstaterade att den svenska skolan inte var 
likvärdig.75

Statlig läromedelsgranskning
Åren 1938–91 fanns det en statlig läromedelsgranskning. Den bytte namn 
och organisation under årens lopp men hade i princip hela tiden samma 
uppdrag, nämligen att granska läromedel så att pris och innehåll skul-
le svara mot statens önskemål, dvs. måttfullhet i pris och objektivitet i 
innehåll. Historikern Anna Johnsson Harrie, som undersökt den statliga 
läromedelsgranskningen, menar att den verkligen hade betydelse för lä-
roböckernas uppbyggnad och innehåll och i vissa fall även för själva lä-
robokstexten. Statens institut för läromedelsinformation (SIL), som var 
granskningens sista namn, avskaffades utan politisk eller annan debatt i 
den allmänna upplösningen av statlig styrning kring 90-talets början då 
marknadsmekanismer gavs större inverkan på den offentliga sektorns ut-
formning. Anna Johnsson Harrie konstaterar att problematiken kring 
innehåll och struktur bestod men synen på vilka medel som är mest ända-
målsenliga ändrades, från tro på effekten av statlig granskning till på tro 
på att marknadsmekanismerna styr rätt. 76

Några decennier senare kan man konstatera att olikheten i den svenska 
skolan i fråga om läromedel är betydande. I 2010 års skollag föreskrivs där-
74 SOU 2007:28 Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan – Förslag till nytt mål och 

uppföljningssystem.
75 Skolverkets lägesbedömning 2009; Tillsyn och kvalitetsgranskning 2009 – Skolinspek

tionens erfarenheter och resultat Skolinspektionen.
76 Johnsson Harrie, A. 2009 Staten och läromedlen: En studie av den svenska statliga 

förhandsgranskningen av läromedel 1938–1991.
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för att eleverna utan kostnad ska ”ha tillgång till böcker och andra lärverk-
tyg som behövs för en tidsenlig utbildning”.77

Statens abdikation
Genom att behörighetsreglerna för lärare och rektorer öppnades upp för 
olikartad bedömning av meriter, anställdes lärare och rektorer på olika 
grund. Deras arbetsvillkor och tilldelade resurser blev en avspegling av 
kommunens prioriteringar, eller när det var fråga om en fristående skola, 
av den enskilda skolhuvudmannens sätt att prioritera.

När Skolverket 1996 beskrev sin egen roll för att bevaka likvärdigheten i 
skolan angav verket följande punkter:

– beskriva de variationer som finns i skolan,
– visa hur dessa variationer förändras över tid,
– belysa vilka konsekvenser dessa förändringar får för skolor och elever,
–bevaka hur samhället reagerar på dessa förändringar, samt
–tillse att skolhuvudmännen följer gällande lag och förordning.78

Enligt sin självuppfattning skulle Skolverket således i princip hålla sig borta 
från inblandning i skolverksamheten utom när det gällde att tillse att skol-
huvudmännen följde gällande bestämmelser. Eftersom dessa långt ifrån 
var entydiga, särskilt när det gäller målen i olika ämnen, innebar synsättet 
att skillnaden mellan skolorna ökade. Detta var just vad Skolverket självt 
påpekade några år senare samt att måluppfyllelsen hade sjunkit alltför 
mycket.79

Den statliga kontrollen var svag och blev gradvis dessutom allt min-
dre, vilket påpekades av Riksdagens revisorer ett flertal tillfällen. Dessa 
sammanställde 2002 en rapport om statens styrning av skolan som visade 
på omfattande brister. Man konstaterar att, trots upprepade uppmaning-
ar från regeringen om ökad tillsyn, har Skolverket minskat sin tillsyn. När 
det gäller begreppet ”kommunernas egentillsyn”, som Skolverket använ-
der, anser Riksdagens revisorer att den är ”vilseledande och bidrar till att 
verkets tillsyn blir otydligt”, eftersom staten inte har delegerat något an-
svar för tillsynen. Skolverket anses dessutom ägna alltför mycket resurser 

77 Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet.
78 Likvärdighet – ett delat ansvar 1996 Skolverkets rapport nr 110.
79 Läget i grundskolan 1999: En temabild utgiven av Skolverket.
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åt bidragsadministration, eftersom regeringen för att täcka påtalade bris-
ter sedan mitten av 90-talet delat ut specialdestinerade bidrag. Revisorer-
na menar också att kommunernas ekonomiska satsning på skolan varierar 
alltför mycket. Vissa kommuner satsar mer än dubbelt så mycket på un-
dervisning i förhållande till andra, vilket innebär att förutsättningarna för 
likvärdighet blir dåliga.80

Likvärdighetsbegreppet genomgick en snabb förändring. Fram till infö-
randet av målstyrning innebar det att alla elever skulle ges motsvarande 
möjligheter till studier, vilket säkrades genom de specialdestinerade statli-
ga bidragen. Under 90-talet innebar likvärdighet först att alla skolor skulle 
arbeta utifrån en gemensam läroplan och med behöriga lärare. Några år 
senare handlade det om att Skolverket, enligt citatet i det föregående, skul-
le analysera hur man kunde beskriva förekomsten av likvärdighet och yt-
terligare senare till om Skolverket ansåg att skolornas måluppfyllelse var 
tillfredsställande ur likvärdighetssynpunkt. En ytterligare förskjutning i 
begreppet markerades av att man helt enkelt utgick från elevens resultat, 
godkända betyg, som ansågs visa i vilken mån eleven fått en likvärdig ut-
bildning. År 2009 ansåg ändå såväl Skolverket som Skolinspektionen att 
skolan inte var likvärdig.81

Målstyrningens effekt på synen på kunskap
Som tidigare nämnts tog 1957 års skolberedning avstånd från idén om en 
”fixerad kunskapsstandard” i den nya sammanhållna grundskolan. När det 
inte längre var fråga om en relativt homogen elevgrupp utan om alla elever, 
måste elevernas ”slutstandard” få variera. Målen skulle vara desamma för 
alla elever men hur långt dessa skulle nå ansågs vara en individuell fråga 
som inte samhället skulle reglera.82

Även SIA-utredningen, som tillsattes på grund av att antalet underpres-
terande elever var alltför stort, berörde samma problematik. Utredningen 
beskriver det som att skolan styrs av såväl allmänna som specifika mål, 

80 Statens styrning av skolan: Från målstyrning till uppsökande bidragsförmedling, Rap-
port Riksdagens revisorer 2001/02: 13. Redan 1993/94 påpekade Riksdagens revisorer 
att regeringen inte tillräckligt hade klargjort konsekvenserna av finansieringssyste-
met: (förs. 1993/94, RR11).

81 Vad händer med likvärdigheten i svensk skola? 2006 Skolverket; Englund, T. & Quen-
nerstedt, A. (red.) 2008 Vadå likvärdighet?: studier i utbildningspolitisk språkan
vändning.

82 SOU 1961:30 s. 143 f.; Jfr Wahlström, N. 2002 a.a. s. 233 f.
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där de senare bland annat innefattar ”skolans uppgift som förmedlare av 
kunskaper”.83 I betänkandet framhålls fördelen med tydligt formulerade 
mål, framför allt för att de kan fungera motivationsskapande för elever-
na. Kursplanerna föreslås innehålla en mer ingående beskrivning för de 
grundläggande basfärdigheterna, som sedan ska följas upp med lokala del-
mål och individuella preciseringar.84

Lgr80 betonar människans aktiva kunskapssökande och framhåller att 
skolans organisation och arbetssätt måste anpassas till detta. Elevernas 
egna erfarenheter ska utgöra utgångspunkt för en undersökande metodik. 
Kunskapsinnehåll och kunskapsform tonades ned.85

I direktiven till den 1991 tillsatta Läroplanskommittén framhåller reger-
ingen att den mål- och resultatorienterade styrningen av skolan fordrar en 
omfattande bearbetning av läroplanerna. Med hänvisning till den nya styr-
ningsformen föreslås att målen som ska vara precisa och utvärderingsbara. 
I sitt betänkande Skola för bildning diskuterar Läroplanskommittén kun-
skapsformerna ”fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet”. Betänkandet 
saknar emellertid innehållsliga preciseringar om vad barnen ska lära sig i 
skolan men framhåller hur lärandet ska gå till, bland annat genom sam-
arbete, ansvarstagande, träning i kritiskt tänkande, och vad som är syftet 
med elevens skolutbildning. Eftersom Läroplanskommittén anser att en 
klassisk bildningsuppfattning inte låter sig förenas med kraven på tydliga 
och konkreta mål föreslår den en konstruktion med strävansmål och upp
nåendemål. De förra ska vara vida och höga och ange arbetets inriktning 
medan de senare ska ange vilka kunskaper grundskolan ska garantera alla 
elever.86

Ninni Wahlström framhåller att målkonstruktionen inte alls löste den 
spänning som låg mellan allmän medborgerlig bildning, bland annat med-
borgarnas demokratiska fostran, och personlig bildning. Frågan var om 
endast kunskaper skulle betygsättas till skillnad från förhållningssätt, 
samarbetskompetens, tolerans etc. Wahlström menar att den nationella 
utvärderingen av skolan har visat att det är andelen elever som nått uppnå-
endemålen som diskuteras, inte strävansmålen. Således anser hon att även 
om begreppet ”bildning” lyftes fram av Läroplanskommittén så blev det 

83 SOU 1974:53 s. 302.
84 SOU 1974:53 s. 303 f.
85 Lgr80 1980; SOU 1992:94 Skola för bildning: huvudbetänkande av Läroplanskommit

tén s. 62.
86 SOU 1992:94 s. 320 f.; Jfr Wahlström, N. 2002, a.a. s. 235.
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inte mycket fokus på detta. Målen, liksom för övrigt de nya läroplanerna, 
blev en funktion av styrningsformen, inte av en diskussion kring kunskaps-
syn eller kunskapsinnehåll. 87

Motiv och tolkningar
Inledningsvis nämndes tre frågor kring målstyrningen av skolan. De var: 
Vilka argument fanns för att införa målstyrning? Vad blev resultatet av 
målstyrningens införande? Hur kan man tolka denna förändring? Som en 
allmän bakgrund finns samhällsutvecklingen i stort. Det förtjänar att på-
pekas att under de fyrtio år som föregick införandet av ett mål- och resul-
tatstyrt system i skolan genomgick inte bara begreppet ”likvärdighet” en 
innehållslig förskjutning. Förhållandet var detsamma även för flera av de 
övriga bärande begreppen. Ninni Wahlström konstaterar att innebörden i 
begreppet ”kommunalisering” ändrades från under 60-talet ”en kommunal 
verkställighet av statliga beslut” till ”ett i huvudsak kommunalt ansvars-
tagande och en kommunal beslutsrätt för skolverksamheten” år 1989. Be-
greppet ”decentralisering” ändrades från, under 70-talet, ”ökad lokal be-
stämmanderätt” av vissa skolresurser till (tidigt 90-tal) att ”kommunerna 
får ett självständigt drifts- och verksamhetsansvar för skolan med egen 
beslutsrätt över skolans organisation”. Begreppet ”målstyrning” innebar i 
Skolkommissionens betänkande 1948 att skolans centrala mål skulle styra 
verksamheten och att skolans personal skulle prioritera, ställa upp delmål 
och välja metod att nå målet. Vid mitten av 80-talet angav några utred-
ningar målstyrning till ”behovsinriktad resursfördelning” och senare blev 
det till ”graden av frihet” att lokalt välja medel för att nå målen, alltså ett 
relativt begrepp.88

Varför decentralisering och målstyrning?
När man ser till hur införandet av mål- och resultatstyrning, som var den 
officiella benämningen, motiverades, har det redan framgått att argumen-
ten varierade, dels från tid till annan, dels vid respektive tillfälle. Genomgå-
ende motiverades decentralisering av statliga beslutsbefogenheter till kom-
munen med:

87 Wahlström, N. 2002 a.a. s. 241.
88 Wahlström, N. 2002 a.a. s. 213 f.
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1. argument kring medinflytande och demokrati;
2. argument kring ekonomisk effektivitet;
3. argument kring vikten av att ta till vara den professionella kompetensen 

inom skolan och detta skulle befordra såväl 1 som 2.

Ulf P. Lundgren påpekar att under 70- och 80-talen kom skolans resultat 
att få en allt mer medial uppmärksamhet. Mot bakgrund av internatio-
nella kunskapsmätningar uppstod en diskussion om skolans produktivitet 
och effektivitet, inklusive den politiska styrningens betydelse.89 Lundgren 
menar att två huvudlinjer uppstod, dels att decentralisera starkt centra-
la system och ge större utrymme för de professionella, dels att öppna för 
en marknad genom privatisering och/eller skolpeng. Även i Sverige fanns 
dessa tankegångar representerade under 80-talet. Kraven på decentralise-
ring motiverades allt mer av argument om ökad effektivitet och produk-
tivitet.90

Trendkänslighet som bakgrundsfaktor
Ett årtionde innan målstyrningsidéerna fick fäste i de kommunala och 
statliga förvaltningarna hade liknande idéer förekommit i statsförvalt-
ningen och då med benämningen programbudgetering. Ytterligare ett år-
tionde tidigare, under 60-talet, fanns en tydlig trend med målstyrnings-
tänkande inom näringslivet. Organisationers behov av att uppfattas som 
moderna och rationella är ofta en stark drivkraft för organisatorisk för-
ändring. Under den tidsperiod när målstyrningen fick fäste och mot bak-
grund av diskussionen om den offentliga sektorns effektivitetsbekymmer, 
låg det nära till hands också för ansvariga politiker och tjänstemän i staten 
och kommunerna att anamma de i förvaltningspolitiska sammanhang då 
mycket moderna målstyrningsideérna. Inom förvaltningsforskning fram-
hålls ofta betydelsen av idéer om hur man på ”bästa” sätt organiserar en 
verksamhet, eftersom sådana idéer tenderar att få stor spridning.91 Även 
inom organisationsforskning har det framkommit att olika geografiskt 
spridda och verksamhetsmässigt olika organisationer tenderar att ta till 
89 Se t.ex. Granheim, M., Kogan, M. & Lundgren, U.P. 1990 Evaluation as Policymaking. 

Introducingevaluation into a national decentralised educational system, Lindensjö, 
B. & Lundgren, U.P. 1990 Utbildningsreformer och politisk styrning.

90 Lundgren, U.P. 2011 Skolans huvudmannaskap och styrning, www.lararnashistoria.
se, 2011-10-01.

91 Montin, S. 2002 a.a. s. 110.
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sig samma idéer vid ungefär samma tidpunkt. Just målstyrning är ett ex-
empel på en sådan idé.92

Hur kan man tolka införandet och effekten av målstyrning i skolan? 
Det kan knappast råda någon tvekan om att införandet av målstyrning 
inom skolans område var ett uttryck för en tidsbunden uppfattning om hur 
man kan effektivisera offentlig verksamhet, om man så vill ett uttryck för 
en trend bland politiker och tjänstemän. När det gäller skolan hade detta 
varit under diskussion i flera decennier men med tydliga förbehåll, näm-
ligen att staten behövdes som garant för likvärdighet och att professionen 
skulle ha ett långtgående inflytande över verksamhetens utformning på 
basnivå. Strävan efter likvärdighet inom skolan markerades av att staten 
riktade specialdestinerade bidrag till verksamheten för att säkerställa att 
de önskade åtgärderna eller villkoren för undervisningen verkligen kom till 
stånd. Det statliga inflytandet ansågs särskilt viktigt när det gällde anställ-
ning av lärare och regleringen av deras anställningsvillkor. Fram till 1989 
ansågs en kommunalisering av lärarna medföra en betydande risk för att 
alltför stora skillnader skulle uppstå mellan olika kommuner: ”Likvärdig-
heten i utbildningsväsendet skulle då riskeras.”93 Fortfarande sågs staten 
som en garant för skolans kvalitet och då kunde den inte avhända sig an-
svaret. Denna principiella invändning tog beslutsfattarna 1989 emellertid 
ingen hänsyn till. Det var således en helt annan variant av kommunalise-
ring som infördes vid början av 90-talet än den som 1946 års skolkommis-
sion förespråkade.

Kommunaliseringsbeslutet 1989 och den därefter följande utvecklingen 
när det gällde undervisningens villkor utgör ett ryggmärgsbrott mot det 
dittillsvarande synsättet på statens roll. De beslut som staten överförde 
till lokal nivå stannade hos de kommunala beslutsfattarna, senare kallade 
skolhuvudmännen, eftersom det också kunde vara fråga om enskilda ägare 
av fristående skolor. Till professionen överfördes inget inflytande. I stället 
innebar upplösningen av den statliga styrningen att professionen förlorade 
inflytande till skolhuvudmannen. Det blev plötsligt personer som varken 
behövde ha kunskaper om skolan som organisation, dess ämnen och mål, 
eller undervisning som sådant, som skulle avgöra alla väsentliga frågor som 
reglerade lärarnas vardag och undervisningens villkor.

Detta var emellertid inte nog. Just desamma, dvs. skolhuvudmännen, 

92 Se t.ex. Røvik, K.A. 1998 Moderne organisasjoner: trender i organisasjonstenkningen 
ved tusenårsskiftet.

93 SOU 1988:20 s. 91.
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tillsatte nu rektorer som inte heller de behövde ha vare sig utbildning eller 
kunskap om skolan. Samtidigt fick rektorerna ett vida större ansvar för 
verksamheten, såväl för resursanvändning, arbetsfördelning, anställning-
ar, övrigt personalansvar, för fortbildning och såsom skolans pedagogiska 
ledare också för utbildningens och undervisningens inriktning.

Varför gjorde staten på detta vis? Faktum är att det i decennier hade 
funnits företrädare för sådant pedagogiskt tänkande som betonade proces-
sen i lärandet mer än innehållet i det som eleven lär sig. Elevens sökande 
efter kunskap skulle ersätta traditionell lärarledd undervisning. En extrem 
variant av det så kallade progressivistiska synsättet hade fått tolkningsfö-
reträde vid lärarhögskolorna, Skolöverstyrelsen och utredningskanslierna. 
Ämneskunskaper sågs som umbärliga och således också behörighetsregler. 
Detta synsätt passade som hand i handske för de politiker som inspirerats 
av trendekonomer att relativisera skolans kvalitetsstödjande regelverk. I 
skolans fall var det symbiosen mellan ett kameralt synsätt på offentlig verk-
samhet hos politiker och ett extremt synsätt på undervisning och lärande 
bland inflytelserika företrädare för ämnet pedagogik, som ledde fram till 
utformningen av målstyrningen. De senares medverkan i processen gav de 
förra en nödtorftig legitimitet när det gällde avvecklingen av skolans kva-
litetsstödjande regelverk.94 Detta var dessutom en process i sig som fort-
satte under mer än ett decennium efter att skolans kommunalisering trätt 
i kraft. Frågan om skolans timplan kan tjäna som exempel.

Timplanen sågs ända fram till kommunaliseringsbeslutet som ett skydd 
för eleverna, att de verkligen skulle få den undervisning som staten hade 
fastställt. När det så kallade Skolprojektet 1990 presenterade sina planer 
för den målstyrda skolans utformning och vilka effekter dessa skulle ha på 
skolans likvärdighet, betonades att det i framtiden skulle finnas såväl läro-
planer som tim- och kursplaner.

Läroplaner samt tim- och kursplaner kommer i framtiden att vara direkta 
nationella styrinstrument för en likvärdig skola. Timplanerna anger också 
indirekt resursbehovet för undervisningen. Statsbidraget bör relateras till de 
styrinstrument som säkerställer likvärdigheten, dvs. till tim- och kursplaner-
na. Härigenom markerar staten också ett ansvar för att likvärdig utbildning 
de facto åstadkommes. Tim- och kursplanerna är dessutom, vilket är minst 
lika betydelsefullt i sammanhanget, nationella styrmedel som kommunerna 
inte kan påverka.95

94 Detta resonemang finns utvecklat i Larsson, H.A. 2011 a.a., särskilt kap. 5 och 6.
95 DsU 1990:32 s. 34.
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Det blev tvärtom. Det dåvarande Svenska Kommunförbundet eftersträ-
vade ett borttagande av såväl timplanen som andra statliga kvarvarande 
regler för skolan. Snart hävdades att det var ologiskt med en timplan i en 
målstyrd skola, varför den borde avskaffas.

Tidsstyrning, till exempel centrala timplaner och garanterad undervisnings-
tid, bör slopas och ersättas av tydliga och konkreta mål som anger vad som 
ska åstadkommas … Lagen ska adresseras till kommunens politiska organi-
sation, inga regler direkt till rektor. Lagen ska inte innehålla detaljstyrning. 
Inga regler om personalens behörighet, kompetensutveckling eller skolpla-
ner.96

En möjlig förklaring till skolans relativa misslyckande, efter att den över-
lämnats till kommuner och enskilda skolägare, är att de intentioner och re-
sonemang som låg bakom införandet av decentralisering och målstyrning 
aldrig genomfördes när det gällde just skolan. De professionella i skolan, 
lärarna, blev ett villebråd som skulle fällas för att de kommunala besluts-
fattarna skulle kunna effektivisera verksamheten. Således blev en viktig åt-
gärd att öka lärarnas arbetsbörda och samtidigt minska deras möjlighet att 
påverka sin yrkesverksamhet, alltså precis tvärt emot vad som framhållits 
som decentraliseringens och målstyrningens självklara teknik och som ett 
villkor för en lyckad decentralisering.

När läraryrket tappade sin attraktionskraft berodde det inte enbart på 
sjunkande reallöner utan lika mycket på ett förlorat inflytande över arbets-
situationen och av yrkesidentiteten, såväl inom kommunala som fristående 
skolor. Lärarutbildningarna övergick från att vara attraktiva med många 
sökande per plats till att inte längre kunna fylla platserna. Det betyder att 
den viktigaste framgångsfaktorn för skolan, dugliga och engagerade lärare, 
blev satt under ett starkt och ökande tryck. Vad händer när välutbildade 
och engagerade lärare slutar om man inte kan ersätta dem med motsva-
rande kompetens? Lösningen blev introduktionen av en annan lärarroll 
där läraren, med Sven-Eric Liedmans formulering, blev ”en tjänsteande i 
sin egen skola”.

Skolresultaten började sjunka under 1990-talet, en negativ utveckling 
som fortsatt därefter. Många faktorer påverkar elevernas resultat och sta-
ten var länge obenägen att försöka påverka dem. De reformer som träd-
de i kraft 2011, bland annat en ny skollag, skärpta behörighetsregler, nya 

96 En plattform för skolans fortsatta utveckling.
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och mer innehållsligt preciserade läro- och kursplaner samt en ny lärar-
utbildning, utgör exempel på att staten håller på att återta sitt inflytande. 
Sammanfattningsvis kan det knappast tolkas på annat sätt än att målstyr-
ningen av skolan inte ledde till vad tillskyndarna trodde, en oförändrad 
standard till en lägre kostnad. Det blev snarare en övergång till ett lag-
ligt godtycke för skolhuvudmän. Kostnaderna för skolan har generellt inte 
sjunkit, trots att lektionstiden har minskat. Den administrativa bördan har 
ökat genom bland annat ett omfattande tillvalssystem för eleverna, fler 
möten och möteshand-lingar för lärarna, ökade krav på dokumentation, 
ökade marknadsinsatser. Kort sagt har den målstyrda skolan blivit alltmer 
byråkratiserad. När det gäller standarden råder det knappast någon tvekan 
om att den generellt sett har sjunkit, även om olikheten i standard är lika 
påtaglig. Även om de just nu pågående reformerna så småningom kommer 
att få verkan torde nya reformer vara oundvikliga. Kanske kan erfarenhe-
ten av det inträffade ligga till grund för att i framtiden inte förväxla mål 
och medel. När beslutsfattarna förälskar sig i ett visst medel, till exempel 
att överföra statlig beslutsmakt till kommunerna, blir detta lätt ett mål i 
sig. Då kan konsekvenserna bli kontraproduktiva i förhållande till det ur-
sprungliga målet, att upprätthålla kvaliteten i verksamheten. Det är vad 
som hände skolan när mål- och resultatstyrning i praktiken blev mål för 
verksamheten.
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8. Mål och mening i svensk politik

daniel tarschys & Marja leMne

I denna bok har vi försökt ringa in de officiella målen inom sex politikom-
råden. Den ursprungliga tanken var att spana ut över det senaste halvsek-
let, men några författare har valt en längre startsträcka för att göra sina 
fält rättvisa. Alla beskriver dock de omvälvningar som skett under senare 
decennier när mål- och resultatstyrning med stor kraft sköljt in över den 
offentliga sektorn. Förloppet har inte varit isolerat utan tvärtom samman-
tvinnat med andra stora förändringar, såsom övergången till ramstyrning, 
rambudgetering, avmonopolisering, bolagisering och privatisering av vissa 
offentliga funktioner, öppningar för brukarmedverkan men också för en-
treprenader, privata initiativ och olika modeller för valfrihet. Statsbidragen 
till kommunerna har stöpts om, myndigheterna har fått större frihet orga-
nisera sitt arbete och satsningar på utvärdering har skjutit fart i alla delar 
av systemet. Det är något av en svensk perestrojka som vi varit med om, 
även om en hel del verkar oavslutat på denna byggarbetsplats.

Att de officiella målen ser olika ut och fyller olika funktioner är kanske 
den tydligaste slutsatsen av dessa undersökningar. En annan iakttagelse är 
att det under skenbart enkla och tydliga huvudmål ofta döljer sig ett virr-
varr av strategier, riktlinjer och instruktioner. En tredje slutsats är att utfal-
len i förhållande till uppställda mål ofta är svåra att mäta, inte minst därför 
att många av dem inte alls tycks vara avsedda att tjäna som måttstockar för 
sådana bedömningar.

Politikområdenas framväxt
1990-talets indelning av hela den svenska offentliga verksamheten i politik
områden har både en förhistoria och en efterhistoria.
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Länge betecknades rikets förvaltning som ett komplex av ”stater och 
kårer”. Stat var en term med flera innebörder. Dels handlade det om kate
gorier av tjänstemän, som upptogs i olika befattningsrullor. Antalet tjäns-
ter inom olika ämbetsverk reglerades noga från högsta politiska nivå. När 
en ämbetsman placerades ”över stat” innebar det han kvarstod i statlig an-
ställning trots att hans tjänst numera hade tilldelats någon annan.

Dels handlade det om budgeten eller riksstaten, som ursprungligen utar-
betades av Statskontoret; därav myndighetens namn. I riksdagen behand-
lades utgiftssidan fram till 1970 av ett enda utskott, som av samma skäl 
kallades Statsutskottet. Uppgiften blev med tiden så omfattande att ut-
skottet försågs med flera avdelningar. Riksdagens budgetbehandling kall-
lades statsreglering.

I den äldsta regeringsformen från 1634 fick varje ämbetsverk en egen 
paragraf och en utförlig instruktion. År 1840 indelades de statliga myn-
digheterna i sju olika departement. Vad som i dag kallas departement gick 
ursprungligen under namnet ”departementens kansliexpeditioner”. I en 
översyn av hela systemet strax före första världskriget föreslogs det att ex-
peditionerna och myndigheterna inom respektive departement borde sam-
lokaliseras. Det mesta kunde nog rymmas på Riddarholmen, ansåg Depar-
tementalkommitterade.

I riksstaten äskades medel under ”littera” placerade under olika ”hu-
vudtitlar”. De senare svarade i huvudsak mot departementen, men efter-
som nya politiska prioriteringar ibland lanserades genom att man ändrade 
namn och uppgifter för ministrar och departement uppstod en del oreda 
i detta system. Sedermera ersattes huvudtitlarna med ”utgiftsområden”, 
som därefter indelades i olika ”politikområden”. Mot 27 utgiftsområden 
svarade under en tid 47 politikområden. Som påpekats i inledningen ledde 
detta till friktioner i riksdagen, där man inte trivdes med den dubbla indel-
ningen. År 2009 förenklades systemet så att mål nu endast skulle uppstäl-
las för utgiftsområdena.

Avgränsningarna och benämningarna av de olika verksamhetsfälten har 
därmed förändrats över tiden. Det fält som Bertil Odén undersöker kall-
lades länge biståndsgivning eller uhjälp. Mottagare var fattiga länder eller 
u-länder, en förkortning som ursprungligen stod för underutvecklade län-
der men senare uttolkades som utvecklingsländer. Man började också tala 
om den tredje världen, underförstått att västvärlden var den första och 
östblocket den andra världen. Efter hand lanserades också begreppet den 
fjärde världen som beteckning på de allra fattigaste länderna och folkgrup-
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perna. Internationellt och inte minst i umgänget med mottagarländerna 
kom begreppet bistånd att trängas ut av begreppen utveckling och utveck
lingssamarbete, vilket avspeglas redan i SIDA:s namn (Swedish Internatio
nal Development Agency).

Energipolitikens rötter kan sökas inom flera olika delområden. Både 
under första och andra världskriget stod ”folkförsörjningsfrågorna” i för-
grunden. De olika energislagen hanterades länge separat. Vattenkraftsut-
byggnaden var en del av det nationella ekonomiska uppsvinget. Stora för-
hoppningar knöts från 50-talet och framåt till atomkraften. På 70-talet 
påmindes man åter om att oljetillförseln kunde strypas. Först i detta skede 
etablerades energipolitiken som ett eget sammanhållet policyområde, med 
omfattande implikationer för säkerhet, välfärd, sysselsättning och miljö. 
Under det halvsekel som Åsa Sohlman analyserar försköts retoriken från 
”det nationella framåtskridandet” till ”det gröna folkhemmet”.

Sven E. O. Hort behandlar ett fält där terminologin ännu inte riktigt 
har stabiliserat sig. Tre huvudsakliga beteckningar har passerat revy under 
1900-talets lopp. I början av förra seklet talades det mycket om befolknings
frågan, som i ett tidigt skede kopplades samman med utvandringen men 
också med olika levnadsvillkor och sociala frågor. Därefter lanserades 
rubriken familjepolitik, som utöver demografiska aspekter kom att handla 
om barnomsorg och fördelningen av ekonomiska resurser mellan barn-
familjer och andra. När tyngdpunkten alltmer kom att ligga på kvinnors  
deltagande i arbetslivet och levnadsvillkor i stort talade man alltmer om 
jämställdhetspolitik. De två senare politikområdena lever kvar sida vid 
sida, med starka inbördes samband men också kopplingar till andra fråge-
komplex.

I kulturpolitiken trängs likaledes olika ambitioner. Symbolik har länge 
spelat en viktig roll för maktens legitimering. Keith Wijkander erinrar om 
hur museer, teatrar och annan monumentalarkitektur har utnyttjats för 
att stärka den nationella identiteten. Att bevara och förevisa kulturarvet 
är viktiga uppgifter för den moderna kulturpolitiken, medan en annan är 
att uppmuntra samtida skapande. Fältet är rikt på konkurrerande genrer 
och accenter: spetskvalitet kontra bred kulturkonsumtion, elitinstitutioner 
kontra geografisk spridning.

Även det som vi som i dag kallar miljöpolitik kan härledas till många 
olika strävanden och problemförnimmelser. Vid sidan om naturskydd och 
naturvård handlar det om risker för människor och djur. Lars J. Lundgren 
skiljer mellan blå och gröna miljömål. Ett hot som förtätats först under 
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senare år är den globala uppvärmningen. Till miljöpolitiken fogas nu en 
klimatpolitik, starkt sammantvinnad med energipolitiken. Vid ett tillfälle 
i början av 90-talet valde regeringen att lägga fram sina förslag i tre sam-
ordnade propositioner med just dessa tre namn.

Skolan hanterades till för något halvsekel sedan av ”ecklesiastikdeparte-
mentet”, vilket erinrar om uppgiftens kyrkliga rötter. Därefter har vi haft 
ett utbildningsdepartement som under vissa perioder haft ansvar även för 
kulturpolitiken. Politikområdet är inte så svåravgränsat men i gengäld är 
det desto mer sammankopplat med många andra mer vittsyftande strä-
vanden. Som framgår av Hans Albin Larssons analys har det under olika 
epoker handlat om att stärka demokratin, den sociala sammanhållningen, 
jämlikheten och jämställdheten.

Mål på samhällsnivå trängs här med mål på individnivå. De förra rör 
ekonomisk utveckling och arbetsmarknadens behov av kunnig arbetskraft 
men också prioriterade värderingar i samhällsutvecklingen. De ambitioner 
som knutits till de enskilda eleverna har formulerats många olika sätt: ka-
raktärsdaning, fysisk träning, kunskaper, färdigheter, bildning, social kom-
petens, anställbarhet. Eftersom skolpolitiken i stor utsträckning handlat 
om ansvarsfördelningen mellan olika nivåer har också mål som likvärdig-
het (argument för statlig styrning), lokalt självbestämmande (argument för 
kommunalisering) och valfrihet (argument för friskolor) fått stort utrym-
me i debatten. Tidvis har man betonat lärarnas och elevernas egna möjlig-
heter att påverka målen för utbildningen, en variant som Larsson beteck-
nar som ”deltagande målstyrning”.

Målen i riksdagen
Liksom vissa departement i Regeringskansliet varit stabila under lång tid 
medan andra skiftat namn och uppdrag har utskottsindelningen i riks-
dagen sina fasta och föränderliga komponenter. Utbildningspolitiken har 
alltid haft ett eget utskott liksom biståndet haft en permanent nisch i ut-
rikesutskottet. Miljöpolitiken var först en bisyssla för jordbruksutskottet 
men har senare fått en mer framskjuten ställning i det kombinerade miljö- 
och jordbruksutskottet. Där intresserar man sig även för energifrågor, som 
dock i första hand sköts av näringsutskottet. Familjepolitiken har inget eget 
hemvist utan hanteras lite här och var, bl.a. i socialutskottet, socialförsäk-
ringsutskottet och skatteutskottet. Jämställdheten har ett eget utskott i Eu-
ropaparlamentet och figurerade en kort tid i namnet på ett regeringsdepar-
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tement i Sverige som också täckte integrationsfrågor, men i riksdagen har 
den aldrig tillerkänts någon självständig status.

När vi i denna bok behandlar sex politikområden använder vi ett språk-
bruk som säkert kommer att dröja kvar, men som nyligen har tappat sitt 
lagliga fotfäste. Med den reformerade budgetlagen (2011:203) har begrep-
pet politikområden formellt utmönstrats ur statsrätten. Kvar dröjer de 27 
utgiftsområden, som riksdagen har lagt fast i riksdagsordningen (5.12.1). 
Det är för dem som regeringen numera föreslår och riksdagen fastställer 
mål, och det är relation till dessa mål som regeringen ska redovisa resultat. 
Men det enda konkreta mål som nämns i den nya budgetlagen har inget 
med statlig verksamhet att göra, snarare tvärtom: det är det ”överskotts-
mål” som nås först när intäkterna överskrider utgifterna.

En rymlig verktygslåda
Hur ser då målen ut på olika områden? Handlar det om fjärran ledstjärnor 
eller näraliggande etappmål? Lägger man ut ribbor på noggrant uppmätta 
nivåer som regering och myndigheter ska nå upp till, eller frammanar man 
i stället utopiska tillstånd som är önskvärda men som ingen egentligen 
räknar med att kunna realisera? Är målangivelserna vaga eller ”smarta”? 
Råder det någon hierarkisk ordning mellan olika syften och prioritering-
ar? Våra sex spanare återvänder med delvis samstämmiga, delvis diverge-
rande iakttagelser.

Det område där målstyrningen förefaller ha fått det mest hejdundrande 
genomslaget är miljöpolitiken. Där fastställdes från starten 1964 det ena 
övergripande målet efter det andra, och därunder angavs åtskilliga mer un-
derordnade riktmärken. När Naturvårdsverket 1994 inventerade uppdrag-
na riktlinjer fann man nio nationella miljömål, men vid fortsatt dammsug-
ning av propositioner och riksdagsbeslut uppdagades långt flera. År 1995 
definierade man 13 miljöhot, ett övergripande mål, åtskilliga miljökvali-
tetsmål och därutöver rader av åtgärdsmål, sektorsmål, planeringsmål, re-
sultatmål och verksamhetsmål. Följande år identifierades 167 mål för mil-
jöpolitiken.

Nu stärktes efterfrågan på konsolidering och syntetisering, och till se-
kelskiftet kramades prioriteringarna samman till 15 olika kvalitetsmål. 
Man skilde mellan delmål som avsåg skilda aspekter och etappmål som 
angav när angivna nivåer skulle vara uppnådda. Under senare år har man 
försökt skapa större ordning och reda i målstrukturen, men komplexiteten 
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är ännu påfallande. År 2008 urskilde regeringen fem grundläggande vär-
den, ett generationsmål, tre övergripande miljömål, 16 miljökvalitetsmål, 
drygt 70 delmål och över hundra olika indikatorer, allt detta inom ramen 
för tre olika åtgärdsstrategier.

Inom biståndspolitiken ter sig målstrukturen vid första anblick klar och 
enkel. Det övergripande målet har under ett halvsekel varit ett och det-
samma: att minska fattigdomen i världen. Först 1978 infogades en uttryck-
lig komplettering som tidigare säkert varit underförstådd: det handlade 
för svensk del om att bidra till att nå detta mål, inte om att nå det på egen 
hand. Att detta ödmjuka tillägg ofta saknas i svenska officiella målformu-
leringar inom andra policyområden kan betraktas på två olika sätt. Å ena 
sidan kan man säga: jamen självklart, den svenska statens insatser ingår 
alltid i ett större skeende och sammanhang. Å andra sidan är det i många 
sammanhang lätt att invaggas i något snedvridna föreställningar om sam-
bandet mellan statlig politik och samhälleliga effekter. Om ett uppställt 
mål uppnås ligger det nära till hands för många politiker och myndigheter 
att hissa segerflagg och ta till sig en orimligt stor andel av äran och för-
tjänsten. De komplexa mekanismerna bakom framgångar förträngs även i 
många utvärderingar. Vid motgångar är uppmärksamheten på sådana kau-
salsamband ofta skarpare.

Utöver det övergripande målet försågs biståndspolitiken från begynnel-
sen med tre delmål: ekonomisk utveckling, ekonomisk och social utjäm-
ning samt samhällsutveckling i demokratisk riktning. Nya delmål tillkom 
efter hand: ekonomiskt och politiskt oberoende, hushållning med natur-
resurser samt jämställdhet. Med linjepropositionen om en ”politik för glo-
bal utveckling” 2003 omvandlades delmålen till huvuddrag. Prioriteringen 
av ekonomisk och politisk självständighet, ursprungligen inspirerad av den 
numera diskrediterade s.k. oberoendeskolan, försvann ur tablån.

Så långt förefaller målkatalogen relativt tydlig, men successivt har den 
försetts också med en svällande undervegetation av kompletterande mål. 
Som Odén påpekar vimlar det i biståndet av perspektiv, utmaningar, prin-
ciper, riktlinjer, landstrategier och tematiska prioriteringar. Man åberopar 
också mål av mer förvaltningsintern karaktär såsom utbetalningsmål. När 
DAC 2009 gjorde en översyn av svensk biståndspolitik fann man mer än 
hundra olika policydokument, riktlinjer och strategier, därtill 17 under ut-
arbetande.

Inom biståndet ryms sedan länge såväl bilaterala som multilaterala en-
gagemang, och inte minst med de senare blir Sverige också en importör av 
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utomlands utvecklade mål. Stort inflytande under senare år har de av FN 
fastställda s.k. millenniemålen. En central ställning i biståndspolitiken har 
också de olika nivåmålen, främst enprocentsmålet och 0,7-procentsmå-
let. Här finns inget resultatperspektiv, utan det enda som räknas är vad de 
olika länderna satsar. Dragkampen om vad som får räknas in i sådana sum-
meringar av det nationella biståndet pågår i många länder, såväl mellan re-
gering och opposition som mellan finans- och fackdepartement. Riktlin-
jer från OECD:s expertorgan DAC åberopas ofta, inte minst av dem som 
menar att regeringen genom kreativ bokföring överskattar sina insatser.

Energipolitikens huvudmål under det senaste halvseklet kan enligt Sohl-
man summeras som ”sysselsättning och välfärd”. En aspekt som av och till 
klättrat på den politiska dagordningen är den nationella försörjningstrygg-
heten. Härutöver har andra sidomål skymtat i de energipolitiska besluten, 
såsom försvars- och säkerhetspolitiken, behovet att skydda inhemska in
fant industries, önskemålet om exportintäkter och omsorgen om miljön. 
Eftersom de politiska bataljerna ofta handlat om avvägningen mellan olika 
energikällor har mål ibland uppsatts för särskilda produktionsformer, sär-
skilt antalet kärnkraftverk och tidpunkten för kärnkraftens utfasning eller 
avveckling.

Tendensen till målkvantifiering inom energipolitiken förefaller ha sti-
mulerats både av internationaliseringen och av det ökade intresset för 
miljö- och klimatfrågor. I senare tids propositioner talas det mycket om 
tydliga och uppföljningsbara mål och för energiforskningen introduceras 
resultatmått, områdesspecifika indikatorer och generella indikatorer avse-
ende innovationer inom energiområdet. År 2008 lanserades en samman-
hållen klimat- och energipolitik med siffersatta mål för det eftersträvade 
tillståndet år 2020. Resultatredovisning rörande energipolitiken introdu-
cerades i budgeten 2002 och har sedan successivt utvecklats. Intressant 
nog breder mål- och resultatstyrningen ut sig på energiområdet under den 
period då politikerna alltmer börjar förlita sig på marknaderna, noterar 
Sohlman.

Internationellt sett uppvisar familjepolitiken en målbild som spänner 
från omsorg om den egna nationens fortlevnad och blomstring till fördel-
ningspolitiska önskemål om att tillförsäkra barnfamiljerna en rimlig stan-
dard. Ambitionerna utvecklas i olika politiska dokument men förtätas inte 
till konkretiserade mål. Instrument finns det gott om, men de kopplas inte 
till preciserade, önskade samhällstillstånd. Mot medelrikedomen i famil-
jepolitiken svarar en målfattigdom, konstaterar Hort.
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Även i jämställdhetspolitiken är de stegvis uppskruvade strävande-
na orienterade mot relativt abstrakta principer. Kvinnor och män ska 
ha samma makt att forma samhället, samma ansvar för hemarbetet och 
samma rätt till kroppslig integritet, heter det. Det förutsätter åtgärder inom 
många politikområden, och i olika omgångar ha man uppställt delmål för 
att nå framåt. Könsfördelningen inom skilda områden har följts upp genom 
en allt tätare statistik. EU:s jämställdhetsdirektiv har för svenskt vidkom-
mande inte inneburit så många höjda krav, och de internationella impul-
serna på det området har snarare handlat om export av svenska värdering-
ar än om import av utländska.

Kulturpolitikens mål har tre gånger slagits fast i kataloger som ter sig 
relativt stabila. Jämför man alliansregeringens program med de två som 
tidigare lagts fram av socialdemokratiska regeringar är det mesta sig likt, 
särskilt i fråga om de övergripande målen. Den kanske tydligaste föränd-
ringen är en mer positiv syn på marknaden. Att ”motverka kommersialis-
mens skadliga verkningar” är nu inte längre någon officiell ambition. De 
spänningar på politikområdet som från tid till annan kan skönjas mellan 
breddkultur och elitkultur, geografisk spridning kontra omsorg om de cen-
trala institutionerna, uppvisningen av museibestånden i relation till beva-
randemål och museiforskning eller konkurrensen mellan gammal kultur 
och samtida skapande avspeglas knappast i de officiella målen. Där täcker 
man generöst alla dessa strävanden, utan inbördes prioriteringar. Målen 
svävar dock ett bra stycke över den förda politiken, menar Wijkander. En 
programmatisk kontinuitet döljer de många förändringar och förskjut-
ningar som successivt sker.

Om det på några områden är rätt snålt med formaliserade mål är det 
ingen brist på dem inom skolpolitiken. Här finns det gott om officiella am-
bitioner inte bara i de olika propositionerna utan också i läroplanerna. Sko-
lan har alltid varit målstyrd, påminner Larsson. Det är sant, men detta har 
nog gått mot ett crescendo under senare decennier. Kommunaliseringen 
och friskolornas entré på arenan har lett till allt intensivare meningsutby-
ten om eftersträvansvärda och uppnådda resultat.

Tydliga konjunktursvängningar kan iakttas i de statliga styrningsambi-
tionerna. När Skolöverstyrelsens kraftfulla mandat avskaffades tog Skol-
verket vid, med ett uppdrag som tidvis inskränktes till att vara ett slags 
observatorium för bevakning av tendenser inom skolvärlden. Riksdagens 
revisorer uttryckte detta bitskt i en rapportrubrik från början av 00-talet: 
Statens styrning av skolan: Från målstyrning till uppsökande bidragsför
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medling. När tonen från statens sida sedan åter skärptes tog inte längre 
de gamla instrumenten. I stället för den centralstyrning som undanröjts 
trädde nya varianter av byråkrati, kopplade till kraven på redovisning, ut-
värdering och resultatmätning. Målstyrning blev i praktiken själva målet 
för verksamheten, menar Larsson.

***

Som framgår av denna summering uppvisar verktygen en betydande va-
riationsbredd, både över tiden och mellan de olika områdena. På en del fält 
används alltmer av siffersatta måltablåer, ofta med koppling till interna-
tionella åtaganden eller jämförelser. Kraven på redovisning skruvas upp 
och alltfler försök görs att jämföra resultat och effekter. På andra handlar 
måldiskussionen i hög grad om beslutsnivåer: är det där uppe man ska be-
stämma eller där nere, och hos vem ligger i så fall besluten på respektive 
nivå? I toppen av den statliga pyramiden pågår här och var dragkamper 
mellan departement och verk, men liknande bataljer utspelas också längre 
ut på fältet mellan kommunledningar och fritidspolitiker, mellan centrala 
kommunkanslier och politiska nämnder, mellan förvaltningar och opera-
tiva enheter, mellan chefer och underställda, mellan utförare och brukare 
(eller konsumenter). De två senare grupperna uppträder från tid till annan 
i allians mot förmenta snåljåpar högre upp i systemet.

I alla dessa relationer har mål- och resultatstyrningen fått en roll att 
spela, i bästa fall som instrument för medveten prioritering, genomlysning, 
effektivisering och rationalisering. Mål används ofta i operativ planering 
och arbetsledning. Här finns en hel del goda erfarenheter, men biverkning-
ar kan också skönjas och nya frågor väcks allteftersom. Hur går det med 
rationaliteten när målen staplas på varandra eller noggrant uttänkta mål-
hierarkier flätas in i varandra? Vad händer när målen är oemotsägliga men 
valet av medel eller resursbrister utlöser ständiga konflikter? Hur kopplar 
man till de faktiska politiska och professionella besluten när målen är rätt 
svävande? I nästa avsnitt ska vi se närmare på olika typer av mål, liksom på 
målstyrningens syften och funktioner.

Varför mål? Vad föreställer måltavlan?
När Wijkander intervjuade några veteraner inom kulturpolitiken stötte 
han på två helt skilda föreställningar om själva poängen med att fastställa 
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mål. Målen ska vägleda och inspirera, sa den ene. I grund och botten hand-
lar det nog mest om att beskriva politiken. Inte alls, sa den andre: målen 
definierar klart och tydligt vad det är som statsmakterna vill uppnå. Där-
med ska de också kunna ligga till grund för uppföljning och utvärdering.

Skillnaden är inte trivial. Ser man målen mest som välvilliga pekpinnar 
eller inte alltför förpliktigande riktningsangivelser behöver man inte lägga 
särskilt mycket krut på att mäta och väga utfallet av olika insatser. Man 
anslår medel och sedan får man se hur det går. Att grotta ner sig i redovis-
ningar stjäl snarast tid från själva arbetet. Olika bedömare är förstås väl-
komna att bidra med sina iakttagelser och reaktioner, och sådana kan man 
efter hand ta hänsyn till som komplement till de egna erfarenheterna. Men 
den sortens signaler får komma när de kommer, spontant och organiskt. 
De behöver inte nödvändigtvis pressas in i något formaliserat informa-
tionsflöde. Ett överdrivet tryck på kvantifiering är slöseri med kraft och tid.

Med det andra synsättet tas målangivelser och tidsramar på långt stör-
re allvar och görs till utgångspunkter för strategiska och taktiska övervä-
ganden. Antingen anger målen mer eller mindre exakt vad myndigheterna 
ska leverera, eller också erbjuder de åtminstone måttstockar varmed fram-
gången i sådana ansträngningar kan bedömas. Mot mål svarar konkreta re-
sultat som ska följas upp, rapporteras in och granskas genom utvärdering 
och effektivitetsrevision. 

Vilkendera av dessa modeller är det då som tillämpas? Budgetlagen, Eko-
nomistyrningsverket och Riksrevisionen pekar med hela handen mot den 
senare varianten, men man behöver inte dyka alltför djupt ner i riksdags-
debatterna eller i myndigheternas vardag för att möta ett mer avspänt för-
hållningssätt till syftesdefinierad styrning. Mål, ja ja. Det är sådant som ska 
finnas, de anger ramarna, men det är inte precis vad man bekymrar sig om 
i det dagliga arbetet – vare sig i politiken eller i förvaltningen. De verkligt 
kniviga frågorna har inte så mycket med målen att göra. Återrapportering 
är nog nyttigt för att hålla disciplinen uppe, i måttliga doser, men sådant 
ska man inte spilla alltför mycket tid på vare sig som avsändare eller som 
mottagare.

De mål som numera uppställs för de offentliga insatserna kan inte enty-
digt hänföras till det ena eller andra synsättet. De sprider sig snarare över 
en bred skala. Målangivelser tycks ha olika funktioner inte bara mellan 
utan i stor utsträckning också inom olika politikområden, liksom på olika 
våningar i systemet. I skolan började man, rapporterar Larsson, på 90-
talet skilja mellan riktningsmål och uppnåendemål, inom miljöpolitiken 
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och delar av energipolitiken har den senare varianten ofta fått en fast kro-
nologisk inramning. Mycket av diskussionen handlar inte bara om vad som 
ska uppnås utan också om när. Etappmål har här blivit ett centralt inslag 
i målstyrningen, och utplaceringen av kontrollstationer framåt i tiden blir 
därmed det symboliska uttrycket för olika grader av engagemang och otå-
lighet. Precis vilket år ska utsläppen ha reducerats med precis hur mycket?

Ett ideal som tidigt fick fotfäste i debatten om rationella styrstrategier 
var SMART, som står för tanken att målen ska vara specifika, mätbara, ac-
ceptabla, realistiska och tidssatta. Den sortens krav är mindre svåra att till-
lämpa inom organisationer än i politiken. Bland de mål som uppställts för 
politikområden respektive utgiftsområden är det nog få om ens något som 
uppfyller alla dessa fem kriterier.

Mycket i själva politikens natur svär mot den sortens stränga påbud. 
Den som möter väljarna i val måste projicera ambition, kampvilja och för-
ståelse för många olika gruppers bekymmer och förhoppningar. I sådana 
situationer belönas varken vilt orealistiska eller överdrivet realistiska pro-
gram. Här och var kan tydligt utformade vallöften göra intryck, men för-
siktiga generaler är mestadels noga med att bevara en viss handlingsfrihet. 
En god politisk plattform är pregnant men följer också rävgrytets design.

På valarenan söker partierna specifika förändringsmandat. I regering 
och parlament möter de sedan uppgiften att formulera eller omformulera 
uppdragen för olika delar av statsapparaten. Så mycket omformulering blir 
det nu inte, utan i fråga om målen råder åtminstone skenbart en betydande 
kontinuitet från den ena mandatperioden till den andra. På flera av de fält 
som undersökts i denna bok har de övergripande målen länge varit ungefär 
desamma. Det hindrar dock inte att stora förändringar genomförts, t.ex. 
via omprioriteringar i budgeten, nya organisationsformer och omfördel-
ning av ansvaret mellan olika offentliga nivåer eller grupper av befattnings-
havare. Stundom har också betydande omprioriteringar gjorts mellan de 
delmål som preciserar de vanligen något nebulösa övergripande målen.

I några få målfrågor går de politiska vågorna höga, men på de allra fles-
ta områden härskar relativ stiltje. Vid en undersökning av mate rial från 
de olika utskotten hösten 2002 fann finansutskottet att enbart något tio-
tal motioner under föregående riksmöte hade kommenterat eller föreslagit 
ändringar i regeringens förslag till mål för olika politikområden. Några be-
tydande ingrepp i målkatalogerna förefaller heller inte ske vid regerings-
skiften, och endast något större accentförskjutningar kan noteras i s.k. rikt-
linjepropositioner. Men erfarenheterna är hittills begränsade.
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De officiella målen kan grupperas på olika sätt.1 Några kan betecknas 
som utopiska mål: här handlar det om ambitioner så höga att ingen för-
väntar sig att de ska kunna infrias, såsom ”nollvisionen” för dödsfall i trafi-
ken. En annan kategori är ribbmålen som anger en nivå att nå upp till eller 
nå ner till, ofta vid ett bestämt tillfälle i framtiden. En gouterad variant går 
ut på att fördubbla eller halvera det tal som gäller i utgångsläget. Oftast är 
det bara bra om man når ännu längre i sina strävanden, men i enstaka fall 
såsom i fråga om penningpolitikens inflationsmål gäller det i stället att 
träffa någorlunda mitt i prick.

Ribbmålen har under senare år ökat i omfattning, delvis kopplat till nya 
arbetsmetoder inom EU. De kan vara mjukare eller hårdare. Inom den s.k. 
Lissabon-processen, numera överförd till Europa 2020-processen, efter-
strävas ädel tävlan länderna emellan (”den öppna samordningsmetoden”). 
Man jämför resultat för att sporra till nya tag, men det finns inga makt-
medel mot eftersläntrare. Inom stabilitets- och tillväxtpakten ryms mer 
auktoritativa regler om de olika ländernas finanspolitik, nyligen förstärkta 
genom den påbyggnad som kallas euro-plus-pakten.

På många politikområden är statens insatser huvudsakligen defensiva 
eller avvärjande. Det handlar om att identifiera och motverka hot eller 
faror. Det klassiska fältet för detta är självfallet försvarspolitiken, men ett 
värnperspektiv markeras också i målformuleringar inom många andra 
områden. Socialförsäkringarna ska skydda mot inkomstbortfall. Inom kul-
turpolitiken handlar det om att värna yttrandefriheten, inom landsbygd-
politiken om att skydda jordbrukets natur- och kulturvärden samt eta-
blera ett gott djurskydd. Andra officiella mål är att värna demokratin och 
skydda de nationella minoriteterna. Inom flera områden figurerar skydds-
målen mer indirekt under rubriken trygghet. Den enskildes rättstrygghet 
är ett syfte för rättsväsendet, möjligheten att åldras i trygghet ett mål för 
äldrepolitiken.

Ett ständigt närvarande problem i det politiska målformulerandet är att 
staten på de flesta områden inte enväldigt styr samhällsutvecklingen och 
därmed inte ensamt är ansvarig för framgångar och motgångar. Myndig-
heterna bidrar, men avgör inte. Grundparadigmet är att det föreligger vissa 
samhällsförhållanden som statliga insatser kan påverka, men inte kontrol-
lera. Man kan främja det goda eller motverka det onda, man kan eftersträ

1 För en utförligare diskussion om olika måltyper se Tarschys, D. Mål utan mening? 
Om målstyrning i landet där allt är prioriterat, i Lemne, M. (red.) 2006 Förvaltning
ens byggstenar.
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va en positiv eller bromsa en negativ utveckling – men ytterst är det också 
andra krafter som bestämmer hur det går.

I en vanlig variant av främjandemålet handlar det om att skapa förut
sättningar för individernas och företagens handlande: alla ska ha tillgång 
till en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar infrastruktur, 
äldre ska kunna leva ett aktivt liv, ungdomar ska ha verklig möjlighet till in-
flytande och delaktighet, energipolitiken ska skapa villkoren för en effektiv 
och hållbar energianvändning samt underlätta omställningen till ett eko-
logiskt uthålligt samhälle. Det klargörs aldrig i regeringens och riksdagens 
målbeslut var bidragen befinner på skalan från nära noll till nära hundra. 
Detta ställer utvärderare och revisorer inför betydande svårigheter. Att 
avläsa resultat är en sak, att bedöma statens bidrag till sådana resultat är 
något helt annat – även om både politiker och kommentatorer stundom 
har en tendens att nöja sig med det första steget.

I många fall uttrycks mål med positiva men också obestämda värdeord. 
Någon nivå ska uppnås, men det framgår inte riktigt vilken. Om den eko-
nomiska äldrepolitiken sägs det således att en ”efterlevande make ska ges 
ett rimligt ekonomiskt stöd för att klara omställningen efter dödsfallet”. 
Den viktiga markeringen ligger här i att det handlar om ett övergångsstöd, 
men utfästelsen att det ska vara rimligt är föga förpliktande. Ordet ingår i 
den grupp av uttryck som enligt Gunnar Fredriksson i klassikern Det poli
tiska språket förvandlar en sats till en platthet.2 Andra exempel på sådana 
ord är tillräcklig, nödvändig, så…om möjligt, acceptabel och lämplig.

En liknande effekt uppnås när de eftersträvade tillstånden enbart be-
skrivs som bra. Näringspolitiken ska bidra till ett bra arbetsliv med goda 
arbetsvillkor. Arbetsmarknadspolitiken ska syfta till en god tillväxt, den re-
gionala utvecklingspolitiken till väl fungerande och hållbara lokala arbets-
marknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet.

Några epitet som tillkommit efter Fredriksons analys är hållbar och ut-
hållig. Det var genom Brundtland-rapporten Our Common Future från 
1987 som uttrycket sustainable development inledde sitt segertåg genom 
den politiska diskursen, och numera markeras det på en rad områden att 
långsiktiga perspektiv måste ges företräde framför snabba klipp. Till de po-
litiska målen i senare års budgetpropositioner hör således hållbar ekono-
misk tillväxt, hållbar utveckling i Östersjöområdet, en långsiktigt hållbar 
tillväxt i storstadsregionerna och övriga delar av landet, bostäder i trygg 

2 Fredriksson, G. 1962 Det politiska språket.
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miljö inom långsiktigt hållbara ramar liksom en energipolitik som tryggar 
tillgången på el och annan energi på både kort och lång sikt. En formel som 
återkommer såväl i bostadspolitiken som i livsmedels- och landsbygds-
politiken är kravet på en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveck
ling.

En del mål ger skenbart tydliga besked men öppnar i själva verket dörren 
på vid gavel för helt nya frågor. Utrikes- och säkerhetspolitiken syftar så-
ledes till att ”säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra län-
der”. Ett första problem ligger här i verbet. Begreppet säkerställa är till sin 
natur binärt: antingen når man sitt mål, eller också inte. Mellanlägen sak-
nas. Ordet passar väl in på ett angränsande politikområde där det handlar 
om att säkerställa tullintäkter, men i utrikespolitiken är framgångarna mes-
tadels relativa. Beslut i internationella organisationer kan bli mer eller min-
dre lyckade från svensk utgångspunkt, främjandeinsatser kan ge mer eller 
mindre bidrag till handelsutbytet, Sverigebilden kan bli bättre eller sämre.

Nästa fråga är vad som menas med svenska intressen. Rimligen måste 
detta vara ståndpunkter och strävanden som är förankrade i en svensk po-
litisk process. Svensk sysselsättning och värnet av mänskliga rättigheter är 
två exempel, men det är lätt att tänka sig situationer där just dessa båda mål 
krockar. Här ryms konflikten inom en och samma målformulering, medan 
det i många andra fall uppstår friktioner mellan strävanden på olika poli-
tik- eller utgiftsområden.

Att styra på distans
Det råder – för att sammanfatta denna korta översikt av olika måltyper 
– ingen tvekan om att många olika slags ambitioner trängs under den po-
litiska målstyrningens tak. Alla avvägningar kan inte ske centralt. Stats-
makterna vill gärna låta pigga och beslutsamma men uttrycker sig också 
försiktigt, för att inte säga vagt. Från sin upphöjda utsiktspunkt i rikets led-
ning tror sig politikerna inte kunna medla mellan alla motstående intres-
sen längre ner i systemet och ange hur alla tvister ska slitas. Därför hål-
ler man sig mestadels till allmänna formuleringar och avstår från tydliga 
rangordningar av olika strävanden. Sådana kommer till uttryck i andra 
delar av budgetprocessen, de som handlar om konkreta anslag.

Hur ska man då förstå de allmänt hållna målen? I många fall verkar det 
handla om markeringar och påminnelser. Man vill signalera accenter och 
erinra om aspekter som inte får tappas bort. På den verkställande nivån i 
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förvaltningen tycks man ofta uppfatta det underliggande budskapet i må-
langivelserna på ungefär följande sätt:

– Gör så gott ni kan, inom ramen för tillgängliga resurser! Så länge som ni 
inte besvärar Regeringen genom att bryta mot skrivna eller oskrivna reg
ler om gott administrativt beteende har vi förståelse för att resultaten 
blir vad de blir.

Medan starkt regelstyrda myndigheter har begränsat rörelseutrymme har 
många andra en större frihet att påverka den egna dagordningen. Till detta 
bidrar vad som skulle kunna kallas för detaljregleringsparadoxen:

– Ju fler mål, riktlinjer och uppdrag som en myndighet har att hantera, 
dess större möjligheter har den att på egen hand fastställa prioritering
arna för den egna verksamheten.

Att styrningen rymmer dessa frihetsgrader förefaller inte störa flertalet 
myndigheter, men det skapar desto större bekymmer för de grupper av 
tjänstemän som har granskningsuppgifter: revisorer, utvärderare, analyti-
ker och tillsynsansvariga. De försöker fastställa i vilken utsträckning som 
den offentliga verksamheten har uppnått sina mål och upptäcker då två 
saker: dels att målen är högst diffusa, dels att de politiskt ansvariga ofta 
verkar rätt ointresserade av att få veta hur det har gått. Granskning är 
något man gärna beställer men inte så ivrigt tar del av, när rapporteringen 
väl kommer.

Granskarnas slutsats blir därför ofta densamma:

– Beslutsfattarna måste tydligare precisera vad de vill uppnå!

Men det vill inte beslutsfattarna. Utöver svårigheten slita alla tvister uppi-
från, på långt avstånd från de verkliga konflikterna, finns flera andra motiv 
för vaghet och flertydighet. I den politiska miljön ska många viljor jämkas 
samman, inom och mellan partierna. Riksdagen ger signaler men behö-
ver inte utöva ett tydligt ledarskap i förhållande till förvaltningen. Preci-
seringar projicerar kraft och beslutsamhet, men med vaghet får man färre 
ovänner och större framtida handlingsfrihet. Mellan dessa poler formas 
politiken.
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Varifrån kommer målen?
De mål som föreslås i budgetpropositionerna och därefter bekräftas av 
riksdagen har sina tydliga avsändare i den högsta statsledningen, men vad 
som finns i säck kan ju dessförinnan ha varit i påse. När började officiel-
la mål formuleras? Vilken roll har opinionsbildare, utredningar, experter 
och tjänstemän vid formuleringen av politiska mål? Hur har globalisering 
och internationalisering påverkat svenska officiella ambitioner? I vilken 
utsträckning förändras målkatalogen vid regeringsskiften? En rad sådana 
frågor belyses i undersökningen av de olika politikområdena.

Vad gäller målens anciennitet är det uppenbart att genomslaget för mål-
medel-modellen har skett successivt. Resonemang om strategiska mål kan 
spåras en bra bit bortåt i tiden, långt före det formella startskottet 1988. 
Hans Albin Larsson påvisar ett tydligt måltänkande i skolan redan under 
40-talet. Enprocentmålet för konstnärlig utsmyckning av offentliga bygg-
nader lanserades i en proposition redan år 1937. Enprocentmålet för ”u-
hjälpen” blev en tidig ingrediens i biståndspolitiken. Inom energipolitiken 
formulerades kvantitativa mål redan på 70-talet men fick sitt stora genom-
brott först tjugo år senare. Inriktningsmål kan beläggas från olika epoker.

Tjänstemännens inflytande över de politiska målformuleringarna tang-
eras i flera kapitel. Att utredningar och myndigheter lägger en stor del av 
grunden för de offentliga insatserna är uppenbart. SIDA och Naturvårds-
verket är två framträdande exempel. Göran Sundström har påvisat att själ-
va mål- och resultatstyrningen utformades av en liten grupp tjänstemän, 
men också substansen i styrimpulserna går på område efter område att 
spåra till diskussioner som förts av en rätt begränsad sektoriell expertis.3

En spännande fråga är i vilken utsträckning som de politiska målen på-
verkats av internationaliseringen och medlemskapet i den Europeiska uni
onen. Hort belyser ett starkt flöde av impulser inom familjepolitiken och 
jämställdhetspolitiken, där Sverige framstår som både importör och ex-
portör av officiella ambitioner. I biståndet är kontaktytorna med omvärl-
den definitionsmässigt breda, men här är det också tydligt hur interna-
tionella problemdefinitioner och målföreställningar påverkar den svenska 
politiken. Mycket av samarbetet sker därtill i multilaterala former, numera 
till stor del inom EU.

Regeringsskiftena förefaller generellt sett inte ha lett till radikala föränd-
ringar i målkatalogen. Det är snarare på delmålsnivå som justeringar sker, 

3 Sundström, G. 2003 Stat på villovägar. Resultatstyrningens framväxt i ett historisk
institutionellt perspektiv.
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och då handlar det vanligen om omprioriteringar mellan delmålen. En för-
klaring till detta är förmodligen att målen är mycket allmänt hållna till sin 
karaktär och inbäddade i en påtaglig konsensuskultur.

Myntets baksida är att måluppnåendet därmed blir svårt att utvärdera. 
Vagheten i de överordnade målen tycks av analyserna i denna bok att döma 
få två effekter. Å ena sidan förhindras en långtgående teknifiering eller by-
råkratisering av målstyrningen. Å den andra förskjuts tyngdpunkten mot 
en vildvuxen flora av delmål och underordnade mål av skilda schatteringar. 
Gränsen mellan mål och medel blir ofta otydlig. Samtidigt kan politiken 
förändras rätt väsentligt utan att de övergripande målen rubbas. Målen 
blir lätt ett slags mantran som inte förefaller ha så mycket med den förda 
politiken att göra.

Från mål till visioner
I flera av analyserna i denna bok dyker begreppet vision upp vid sidan av 
målen. I 1974 års kulturpolitik finner Wijkander påtagliga spår av folkhems-
visionen. När Naturvårdsverket 1997 föreslår en ny mål hierarki för miljö-
politiken placerar man allra högst upp i spetsen visionen om ”en ekologiskt 
hållbar utveckling”. Den utredare som 2008 tillkallas för en översyn av mil-
jökvalitetsmålen inskärper att dessa är just mål och inte får degraderas till 
enbart visioner. Ibland figurerar storheterna som komplement. ”Energipo-
litiken bäddades in i ett moln av visioner och mål”, konstaterar Sohlman.

Målstyrning har under senare decennier fått sällskap med visionsstyr-
ning. Ursprunget förefaller vara kommersiellt och amerikanskt. Inom fö-
retag och organisationer blev det under 1980-talet alltmer populärt att 
formulera mission statements. På svenska där ordet mission redan varit 
upptaget talade man hellre om visioner, och idén spred sig sannolikt via 
undervisningen i företagsekonomi först till den kommunala sektorn. År 
2006 hade enligt Sveriges Kommuner och Landsting omkring hälften av 
landets kommuner experimenterat med visionsstyrning.

Metoden snappades också upp i statlig förvaltning och fick stöd uppi-
från. Vid en inventering som Ulrika Waaranperä utfört på områdesgrup-
pens uppdrag befanns omkring hälften av de statliga myndigheterna af-
fischera särskilda visioner på sina hemsidor. Många andra hade liknande 
texter under fliken ”om oss”. Sådana egenformulerade programförklaringar 
har blivit regelmässiga inslag myndigheternas externa och interna kom-
munikation.
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Vem formulerar då visionerna? Inte statsmakterna, i varje fall inte di-
rekt. Däremot är det indirekta inflytandet tydligt. I visionerna uttolkar 
myndigheterna sina uppdrag, ofta i nära anslutning till givna mål, ibland 
i mer eller mindre vitsiga parafraser. Någon gång är det generaldirektören 
själv som för pennan, men oftare lägre chefer, kommunikationsansvariga 
eller konsulter. Ibland kopplas arbetet till utvecklingen av logo och grafisk 
profil. Några myndigheter mobiliserar stora delar av personalen kring vi-
sionsarbetet.

Vem vänder man sig till? Budskapen riktar sig både inåt och utåt. Det 
handlar om att inspirera och samla medarbetarna, men också om att hissa 
flagg och informera omvärlden om myndighetens arbete. Visionen ska för-
medla intrycket av en organisation som är på bettet men också har vida 
vyer.

Blickfältet får gärna vara vidsträckt. I många visioner tar myndigheterna 
sikte på hela nationen. ”Skog till nytta för alla”, heter det hos Skogsstyrel-
sen. Rådet för Europeiska socialfonden vill bidra till ”att skapa arbete och 
nya möjligheter för alla”. Riksantikvarieämbetet betonar att ”kulturarvet 
är angeläget, tillgängligt och användbart för alla” och Nationalmuseum att 
det är både öppet för och ägt av alla. Ibland insmyger sig en paternalistisk 
eller missionerande nyans: medborgarna bör veta bättre. Naturhistoris-
ka riksmuseet önskar sig att ”alla ska lära sig mer om naturen, se den i ett 
större sammanhang och respektera sin plats i den”. Livsmedelsverket vill 
att ”alla konsumenter ska ha bra matvanor”.

En portion kaxighet ingår ofta i konceptet. Riksgälden vill till exem-
pel vara världens bästa statliga finansförvaltning, Trafikverket, Boverket 
och SCB vill vara i världsklass, Statens maritima museer och Försvarets 
forskningsinstitut ska vara världsledande, Formas, Försvarshögskolan och 
Stockholms universitet internationellt ledande. Andra myndigheter po-
sitionerar sig gentemot medtävlare i Sverige eller Europa. Tillväxtverket 
säger sig vara Sveriges viktigaste myndighet, medan Arbetsmiljöverket 
säger sig vilja bli Sveriges bästa myndighet. I Europa vill Läkemedelsverket 
vara en av de ledande myndigheterna och Konkurrensverket en av de ef-
fektivaste myndigheterna.

Varför antas då visioner? En amerikansk forskare, Burt Nanus har ur-
skilt åtta olika motiv: (1) förvirring kring organisationens syfte, (2) brist på 
utmaningar samt utbredd pessimism och cynism, (3) förlorad mark i rela-
tion till ny konkurrens, (4) problem att hänga med i samhällsutvecklingen, 
(5) minskad stolthet bland medarbetarna, (6) medarbetare undviker att ta 
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mer ansvar, (7) frånvaro av upplevd gemensam framgång samt (8) ryktes-
spridning och bristande förtroende. Eftersom problem av dessa slag före-
kommer i alla organisationer blir visionen något av ett universalmedel, på-
pekar Waaranperä.

En liten krok i mungipan antyder ofta att visionerna ska tas på lagom 
allvar. Ingen skulle komma på tanken att underkasta dem en noggrann ut-
värdering eller revision.

Till sist
Att mål uppställs i politiken, att man bekymrar sig över resultaten, att man 
söker nå effektivitet och rationalitet i användningen av gemensamma re-
surser – allt detta framstår som självklara och nödvändiga ambitioner i ett 
modernt samhälle. Frågan är bara hur man bär sig åt, vilka effekter som 
uppnås och vilka risker för snedvridande incitament som följer med olika 
mätmetoder. De ansatser som prövats i Sverige under de senaste femton 
åren har avkastat många erfarenheter som ännu återstår att smälta. Det 
förvaltningspolitiska äventyret fortsätter.

Äventyret fortsätter också på de sex politikområden som vi har under-
sökt i den här boken. Vi hoppas att de historiska analyserna ger bränsle för 
många reflektioner. Perspektiv bakåt behövs för en säkrare seglats framåt.




