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Inledning 

Den 22 oktober 2009 beslöt styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) att 
inrätta en områdesgrupp med inriktning på Mål och resultat i offentlig verksamhet. Gruppens 
arbete pågick till 2014. Ordförande var RJ:s dåvarande styrelseordförande professor Daniel 
Tarschys. 

Gruppens arbete var i korthet inriktat på frågor om hur mål sätts i offentlig verksamhet. Hur 
mäts resultaten? Ett växande intresse för mål och resultat löper som ett brett stråk genom 
det senaste århundradets strävanden efter ökad rationalitet och rationalism i ekonomi och 
samhällsliv. De senaste decenniernas reformtendenser sammanfattas ibland under rubriken 
”new public management”. Hit hör renodling av olika verksamheter, kontraktsstyrning och 
andra impulser från näringslivet, decentralisering och ökad självständighet för verkställande 
organ, ett växande intresse för effektivitet och en större tonvikt på utvärderingar.  

Alla sentida regeringar har ställt sig bakom den nya orienteringen, men efter hand har man 
också kunna notera en viss eftertänksamhet. Från vänster uppfattas en del inslag i mål- och 
resultatstyrningen som utslag av nyliberalism, från höger som återfall i planhushållning. En 
vanlig farhåga är att den alltmer markerade inriktningen på kvantitativa resultat ska tränga 
undan mer kvalitativa och svårmätbara ambitioner från offentlig verksamhet. Inte minst i den 
akademiska världen är dessa frågor heta. Vad är bra vetenskap, vad är bra högre utbildning? 

Denna rapport sammanfattar gruppens arbete genom dels återgivandet av ett antal centrala 
dokument och utlysningstexter, dels listor över genomförda seminarier och presenterade 
uppsatser, dels förteckningar av gruppens ledamöter och användningen av tilldelat anslag. 
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1. Gruppens uppgift 
 
Till grund för styrelsens beslut den 22 oktober 2009 att inrätta områdesgruppen med 
inriktning på Mål och resultat i offentlig verksamhet låg en promemoria med följande 
innehåll: 
 
Kvantitativa indikatorer används alltmer i offentlig verksamhet som mått på prestationer och 
framgång. Det hänger samman med flera reformtendenser under senare decennier, ibland 
sammanfattade under rubriken ”the new public management”: kontraktsstyrning och andra 
impulser från näringslivet, decentralisering och ökad självständighet för verkställande organ, 
ett växande intresse för effektivitet och en större tonvikt på utvärderingar. Alla sentida 
regeringar har ställt sig bakom den nya orienteringen, men efter hand har man också kunna 
notera en viss eftertänksamhet. Från vänster uppfattas en del inslag i mål- och 
resultatstyrningen som utslag av nyliberalism, från höger som återfall i planhushållning. En 
vanlig farhåga är att den alltmer markerade inriktningen på kvantitativa resultat ska tränga 
undan mer kvalitativa och svårmätbara ambitioner från offentlig verksamhet. Inte minst i den 
akademiska världen är dessa frågor heta. Vad är bra vetenskap, vad är bra högre utbildning? 
 
Både i Sverige och utomlands har olika drag i mål- och resultatstyrningen börjat diskuteras 
och uppmärksammas i forskningen. Områdesgruppen bör ges i uppgift att kartlägga denna 
debatt och ta initiativ till seminarier, kunskapsöversikter och begränsade studier. Gruppen 
bör samla både forskare och praktiker. Med tanke på att årets budget innehåller ett 
ekonomiskt utrymme för nyinrättade områdesgrupper, kan gruppens arbete inledas redan 
under 2009. I budgeten för 2010 kommer områdesgruppen att upptas som en särskild 
budgetpost. 
 
Ett växande intresse för mål och resultat löper som ett brett stråk genom det senaste 
århundradets tendenser till ökad rationalitet och rationalism i ekonomi och samhällsliv. Inom 
näringslivet och den offentliga sektorn har sådana komponenter ingått i nästan alla av det 
senaste seklets metodologiska reformrörelser. Redan taylorismen byggde på ett utvecklat 
system av resultatmätningar, och senare idéer om optimal organisation och arbetsledning 
har rymt olika variationer på detta tema, alltifrån ”management by objectives” till 
”balanserade styrkort”. 
 
I politik och offentlig förvaltning har dessa tendenser fått ett starkt genomslag under senare 
decennier. Från 60-talets programbudgetering till 70-talets och 80-talets många versioner av 
samma grundtanke (”zero base budgeting”, ”rationalisation des choix budgétaires”, etc.) 
lades grunden för den mål- och resultatstyrning som senare blommat ut i hägnet av ”the new 
public management” och ”the new public administration”. I Sverige brukar startpunkten för 
mål- och resultatstyrning anges till 1988, men historieskrivningen kan ges olika ankarfästen 
beroende på vilka inslag som betonas. Klart är dock att det offentliga Sverige under senare 
decennier har anammat en diskurs som är sprängfylld av referenser till mål och resultat - och 
detta på alla nivåer, alltifrån riksdag, regering och statliga myndigheter ända ut i 
kommunalförvaltningens, lokalpolitikens och organisationsväsendets yttersta kapillärer. 
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Att resultat hamnat i förgrunden inom många styrstrategier bottnar delvis i en reaktion mot en 
tidigare fixering vid procedurer och produktionsfaktorer. Äldre tiders budgetprocesser 
kretsade i stor utsträckning kring äskade och anvisade resurser.  Detaljstyrningen var stel 
och centraliserad. Myndigheterna tilldelades så och så många tjänster, men vad de 
åstadkom med sin anvisade personal var sedan inte så kinkigt. Hade man väl förbrukat sina 
anslag var det i allmänhet en tillräcklig signal om att verksamheten var på rätt spår. 
 
Men med tiden började det också läggas allt större vikt vid uppnådda effekter.  Redan när 
Gunnar Heckscher på 50-talet genomförde den första större empiriska undersökningen av 
svensk statsförvaltning mötte han bland intervjuade tjänstemän en stark betoning av 
rättssäkerhet och effektivitet. Sedan dess har intresset för prestationer bara ökat. Ett centralt 
begrepp i anglosaxisk forskning är ”performance”. Både i studier av offentlig administration 
och i tillämpade styrmodeller har perspektivet stegvis förskjutits från ”inputs” till ”outputs” och 
vidare mot ”outcomes” eller ”impacts”. Med de sistnämnda etiketterna avses vanligen de 
yttre ringarna på vattnet, eller de vidare samhälleliga verkningarna av olika offentliga 
insatser. 
 
Till det som drivit fram en ökad resultatorientering hör också de olika 
decentraliseringsåtgärder som vidtagits i anslutning till den offentliga sektorns tillväxt. I 
många sammanhang har ökad självständighet kopplats till höjda krav på redovisning av vad 
man åstadkommit. Relationer mellan beslutande och utförande enheter började efter 
förebilder från näringslivet alltmer konstrueras som olika former av kontrakt. Med detta följde 
ett växande behov av uppföljning och kontroll. Fram växte en rad nya övervakningssystem 
inriktade på att mäta prestationer och måluppfyllelse. 
 
Medan äldre epokers revision fingranskade de offentliga räkenskaperna enbart från ett 
laglighets- och riktighetsperspektiv är dagens Riksrevision och kommunala revisorer 
inriktade också på utfall och verkningsgrad i den reella ekonomin. Utvärdering har slagit 
igenom på bred front och praktiseras nu på alla möjliga nivåer. Ett annat sentida begrepp är 
tillsyn, som blivit en stor tillväxtbransch. Sedan åtskilliga myndigheter och affärsverk klyvts 
enligt den s.k. renodlingsprincipen har ett antal inspektioner inrättats, och flera är på gång. 
Några utredningsinstitut som t.ex. IFAU, SIKA, SADEV och Tillväxtanalys (f.d. ITPS), arbetar 
med frågor kring måluppfyllelse och produktivitet. I större myndigheters uppdrag ingår 
regelmässigt inte bara internrevision utan också självutvärdering och analys av 
verksamhetens effekter. 
Inom den statliga sektorn formaliserades målstyrningen i budgetlagen: 
 

2 § Regeringen skall för riksdagen redovisa de mål som åsyftas och de resultat som 
uppnåtts på olika verksamhetsområden. 
 

På denna basis konstruerades sedermera en målhierarki i tre våningar. Vad riksdagen på 
regeringens förslag fastställde var målen för något knappt femtiotal olika politikområden. 
Dessa gebit indelades sedan i verksamhetsområden, som därefter klövs i 
verksamhetsgrenar. Modellen är f.n. under omstöpning bl.a. på basis av förslag från 
styrutredningen (SOU 2007:75). 
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Resultatorienteringen har byggts in styrsystemen men också i belöningssystemen. Både 
inom och mellan olika enheter har det utvecklats omfattande rapporteringssystem som avses 
ge besked om aktörernas prestanda. I den senaste forskningspropositionen (2008/09:50) 
förs t.ex. utförliga resonemang om hur anslagen till lärosätena i ökad utsträckning ska kunna 
baseras på kvalitetsbedömningar. Vilken roll bibliometri och andra mätmetoder kan spela i 
detta sammanhang är föremål för en omfattande diskussion. 
 
Genomslaget för mål- och resultatstyrning under senare decennier är också kopplat till 
genomgripande förändringar i samhällets och den offentliga sektorns struktur, inte minst som 
följd av verksamheternas expansion och decentralisering. Stora sjok av detaljfrågor har 
försvunnit från de politiska organens dagordningar. I stället tillämpas alltmer av ramstyrning 
och rambudgetering. I medelstilldelningen har klumpsummor i stor utsträckning kommit att 
ersätta de finfördelade anslagen. 
 
För de verkställande organen innebär detta en större frihet än tidigare, men i gengäld också 
vidgade skyldigheter att mäta och rapportera resultat. Administrativa funktioner har renodlats 
genom att kontroll separerats från verksamheten och stödinsatser i lämplig utsträckning lagts 
ut på entreprenörer. Samtidigt har många tidigare offentliga tjänster underkastats en 
växande grad av marknadsstyrning genom avmonopolisering, ofta i kombination med 
privatisering eller bolagisering. Inom flera områden differentieras numera beställar- och 
produktionsfunktioner. 
 
Sverige är långtifrån det enda land som genomgått den här beskrivna utvecklingen. Liknande 
tendenser kan noteras i många andra stater liksom i internationella organisationer. Inom EU 
har det vuxit fram ett omfattande maskineri för resultatbedömning. Inom vissa politikområden 
där fleråriga program sjösatts uppställs krav på flera skikt av utvärderingar: i förväg (”ex 
ante”), vid halvtid (”mid-term”) och i efterhand (”ex post”). Inom Europeiska kommissionen 
finns också sedan några år tillbaka ett generellt påbud om att nya förslag ska förses med 
effektprognoser (”regulatory impact analysis”). På områden där EU haren relativt svag 
styrkompetens och i stället tillämpar den s.k. öppna samordningsmetoden (särskilt inom 
Lissabon-processen) bedrivs också omfattande resultatjämförelser genom rankningslistor 
eller s.k. benchmarking. 
 
Några nyckelbegrepp 
I diskussionen kring mål och resultat finns det några nyckelbegrepp som spelar stor roll och 
som på skilda sätt brukar infogas i teorier och bärande resonemang. Tre sådana är 
effektivitet, kvalitet och tidshorisonter. 
 
a) Effektivitet är något av ett mantra i modern förvaltningspolitik. Såväl budgetlagen som 

en rad olika specialiserade lagar och förordningar inskärper kravet på effektiv 
resursanvändning. En huvudgren av Riksrevisionens verksamhet går under namnet 
effektivitetsrevision. I riksdagens uppdrag till statsförvaltningen återkommer begreppet 
regelbundet, som t.ex. i följande målangivelse för tillsynen av det finansiella systemet: 
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Målet för politikområdet är att det finansiella systemet skall vara effektivt, att tillsynen 
skall bedrivas effektivt, att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt 
som risken beaktas samt att statens finansförvaltning bedrivs effektivt. 

 
b) Engelskan erbjuder flera olika översättningar av det svenska ordet effektivitet. Med 

efficiency menas vanligen måluppfyllelse med optimal användning av tillgängliga 
resurser. Efficacy eller effectiveness syftar snarare på verkningsgraden. Ofta mäts 
effektivitet som en kvot mellan ett någon form av resultat (måluppfyllelse, effekt, 
samhällsnytta etc.) och en uppoffring (kostnader, resurser etc.).  I analyser av 
myndigheter definieras effektivitet ibland som förhållandet mellan insatsen och den yttre 
effekten, medan produktivitet däremot används för att beskriva det interna förhållandet 
mellan insats och prestation. 
 

c) Effektivitetsbegreppet är således nära kopplat till de mål en verksamhet tänks bidra till. 
Saknas ett väldefinierat mål förlorar det sin udd - vet man inte vad man vill uppnå blir 
ingen handling effektiv. Vid flermålsstyrning (s.k. polyteli) blir det därmed svårt att 
bedöma vad effektiviteten egentligen står för och hur den ska mätas. 
 

d) Även kvalitet har blivit ett centralt inslag i samtida administrativ teori och praktik. I 
bakgrunden skymtar industriella förebilder. Japanerna var tidigt ute med i sina krav på  
högt driven precision och låga toleranskrav för avvikelser i produktionen. Total quality 
control (TMC) blev under 60-talet ett centralt inslag i Toyotas företagsfilosofi. När 
kvalitetsfrågorna senare slog igenom i tjänsteproduktionen och inte minst i den offentliga 
sektorn var det ofta som ett kritiskt komplement till kvantitativa styrmodeller. Man 
uppmärksammade att volymmått och kostnadsmått inte gav tillräcklig information om vad 
man ville få ut av en verksamhet och sökte därför efter andra kompletterande 
dimensioner. 
 

e) Kvalitetsarbete har på många håll blivit en formel för sådana strävanden. Det talas ofta 
om kvalitetssäkring (på engelska quality assurance) som en teknik för att höja 
tillförlitligheten och relevansen av genomförda studier. Genom sin ”digitala” karaktär lovar 
dock denna term lite mer än vad den normalt kan hålla. Den ger en antydan om att 
undersökningar bara kan vara rätt eller fel när de i många fall snarare sprider sig över en 
skala från bättre till sämre. Vad det handlar om är normalt inhämtande av synpunkter från 
utomstående experter. 
 

f) En central fråga vid resultatbedömningar är vidare vilka tidshorisonter som ska 
användas. Kortsiktigt framgångsrika åtgärder kan visa sig bli långsiktigt förödande och 
vice versa. I den aktuella debatten om bonusar har det uppmärksammats att de 
ekonomiska utfallen inom vissa branscher (t.ex. banker och försäkringsbolag) inte så lätt 
kan bedömas på årsbasis utan hellre bör ses över längre tidsrymder. Även i politik och 
förvaltning aktualiseras ofta frågor kring rimliga tidspann för analyser och värderingar. 
Tidigt iakttagbara effekter kan i många fall vara mindre intressanta än följder som kan 
registreras först långt senare. Mot den bakgrunden spelar det stor roll vilka 
bedömningsintervall som byggs in i de institutionella systemen (t.ex. mandatperioder, 
förordnandeperioder och liknande). 
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Vid vissa värderingar mäts framgång utan större dröjsmål. Politiker uppfattas i vissa 
sammanhang som effektiva redan om vissa beslut kommer till stånd; betygsättning kan 
då ske innan bläcket har torkat på de dokument som produceras. I sådana sammanhang 
är det ”satsningar” snarare än resultat som räknas. Administratörer kan under vissa 
betingelser uppfattas som framgångsrika om de lyckas spendera beviljade medel. 
Sådana ”disbursement goals” inbegriper inte någon värdering av vad som egentligen 
uppnås. I tidsskalans andra ände återfinns utfall, verkningar och avtryck (outcomes, 
impact) som ofta inte kan bedömas förrän mycket långt efter vidtagna åtgärder och 
investeringar. Sådana resultat blir svåra att fånga i traditionella former av utvärdering och 
kräver snarare långa historiska perspektiv. 

 
Diskussion kring mål- och resultatstyrningen 
Den förskjutning av samhällsorganisationens arbetsmetoder i rationalistisk riktning varav 
mål- och resultatstyrningen är ett viktigt inslag har sannolikt lett till högst betydande 
välfärdsvinster, både under efterkrigstiden i stort och under senare decennier i synnerhet. 
Men kritiska perspektiv har också anlagts på de nya metoderna, och såväl internationellt som 
här hemma ställs nu alltfler frågor kring deras oavsedda effekter och bieffekter. I den 
europeiska organisationslitteraturen diskuteras alltmer vad som kan komma efter ”new public 
administration”. 
 
I Sverige har olika aspekter av resultatstyrningen utvärderats både i vetenskapliga studier 
och i ett stort antal undersökningar och rapporter från främst finansdepartementet, 
statskontoret, ekonomistyrningsverket och riksrevisionen, liksom i betänkanden från 
styrningsutredningen (2007:75) och förvaltningskommittén (2008:118, jfr även 208:219). Om 
tendensen i dessa texter länge handlade om mindre ofullkomligheter som behövde slipas 
bort skärptes så småningom kritiken till att avse mera bärande element i systemet. 
 
Den bild som nu framträder är att viktiga landvinningar har gjorts genom de nya styrformerna 
men att de också rymmer många problem. På plussidan brukar det noteras att 
resultatstyrningen lett till mer av självreflektion inom statsförvaltningen liksom till en ökad 
fokusering på verksamhetens utfall, vad gäller såväl verkansgrad som kostnadseffektivitet. 
De fördjupade kontakter som etablerats genom mål- och resultatdialogen värderas allmänt 
sett positivt. Detsamma gäller de diskussioner som ofta förs under arbetet med 
regleringsbreven. Dessa är sällan rent ensidiga viljeyttringar från regeringskansliets sida utan 
oftare frukten av ömsesidigt givande resonemang om verksamhetens inriktning. 
 
Samtidigt har en rad problem noterats. En fråga som ofta ställts är om den starka betoningen 
på kvantitativa indikatorer inte leder till att kvalitativa aspekter försvinner ur blickfältet. Det 
uppstår en fokusering på mätbara prestationer, inte minst på antalet prestationer. Hur många 
soldater eller studenter utbildas? Hur många examina avläggs? Hur många ärenden 
avverkas, och hur stora är balanserna? Hur många interner hanteras inom kriminalvården? 
Hur många patienter behandlas? Sådana frågor är inte alls oviktiga, men det är lätt hänt att 
det mätbara och vägbara tränger undan en rad andra spörsmål som också måste ställas om 
den offentliga förvaltningen. Inriktningen på att mäta effekter i kvantitativa termer är inte 
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enbart kopplad till resultatstyrningen utan har också ett samband med den schabloniserade 
medelstilldelning som är svår att avvara inom många förvaltningsområden. 
 
Ett näraliggande problem gäller risker för perverterande effekter. Att kvantitativa indikatorer 
lätt kan få en snedvridande inverkan på produktionens inriktning är välkänt från 
planekonomiska system, där upptrissade volymmål ofta leder till slöseri och låg 
produktstandard. Ironiskt nog kan man datera genomslaget för kvantitativa styrmetoder i 
Sverige och våra grannländer till ungefär samma tid som den planekonomiska modellen bröt 
samman i Östeuropa. 
 
Vad som kan uppstå genom fixeringen vid resultat i volymtermer blir då en snedvriden 
värdemaximering. Ett ofta nämnt exempel är att läroanstalter vilkas ersättning dimensioneras 
efter antal examinerade elever eller studenter får incitament att sänka sina examenskrav. 
Tendensen går i utbildningslitteraturen under namnet ”the dumbing down of degrees”. En 
annan högaktuell diskussion gäller bibliometrins värde som indikator på prestationer inom 
forskningen. Den gamla sentensen ”publish or perish” har fått ett nytt stuk sedan man bland 
de publicerade arbetena också börjat identifiera kategorier av olika valör. Nu gäller det inte 
bara att publicera utan också att göra det i tidskrifter baserade på urval genom ”peer review”. 
 
Många frågor har också ställts om valet av indikatorer. Mycket snart genererade den nya 
styrmodellen krav på mer varierade framgångskriterier. Det stora intresse för kvalitetsmål 
och kvalitetsarbete som berörts ovan kan ses som en reaktion på alltför omfattande 
användning av kvantitativa måttstockar. Internationellt kan det också noteras en viss 
renässans för s.k. imponderabilia. 
 
Med förfining av indikatorerna lurar samtidigt en annan fara: antalet aspekter som man 
önskar värdera kan bli så stort att mödan och tidsåtgången blir orimligt stor. Uppgiftsbördan 
växer och rapporteringssystemet blir så skrymmande att arbetet med ”kärnuppgifterna” blir 
lidande. 
 
Ytterligare en farhåga som ventilerats gäller risken för splittring och suboptimering genom 
strikt avgränsade ansvarsområden. En resultatstyrning som lägger stor vikt vid de enskilda 
myndigheternas prestationer skärper en del av de problem som är förknippade med 
förvaltningens sektorisering. Om verksamheten inriktas på maximering av sådana effekter 
som gottskrives just den egna myndigheten blir det svårt att nå mål som kräver samverkan 
mellan flera olika instanser. I den internationella litteraturen talas om ”siloisation”, i den 
svenska om ”stuprörsmyndigheter” som lägger alltför stor vikt vid de egna uppgifterna. 
Problemet har uppmärksammats bl.a. av statskontoret och av ansvarskommittén (SOU 
2007:10), som också lagt flera strukturella förslag om utbyggt horisontellt samarbete på 
regional nivå. I Storbritannien har det lanserats olika förslag till motåtgärder under rubriker 
som ”joined-up government” eller ”whole-of-government approach”. 
 
Ett centralt problem kring mål- och resultatstyrningen gäller de ständiga glidningarna mellan 
vaga och mer precisa målformuleringar. Management-litteraturen har länge förordat tydlighet 
(t.ex. enligt de s.k. SMART-kriterierna). Utvärderare har också behov av precision för att 
kunna mäta utfallet av undersökta insatser. Politiska beslutsfattare å andra sidan företer 
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större ambivalens. Ibland slår de till med mycket exakta mål, men ofta dras de till rävgryt 
med mer än en utgång. I den statsvetenskapliga litteraturen påpekas att konsensus inte så 
sällan kan nås endast till priset av betydande luddighet. Ibland finns underförstådda mål; 
organisationsforskarna talar om ofullständiga eller informella kontrakt.  En uppmärksammad 
metodfråga i utvärderingslitteraturen är hur verksamheter med flera och/eller flytande mål 
ska kunna bedömas. 
 
Politikernas tveksamhet att fixera exakta mål kan också sättas i samband med deras 
allmänna svalka inför de förvaltningspolitiska förändringar som genomförts under senare 
decennier. Handlar det i botten om ett teknokratiskt projekt, utan djupare förankring utanför 
de centrala avsnitten av de administrativa systemen? Klart är i varje fall att politiska intresset 
för förvaltningsstyrning och systematisk uppföljning aldrig har varit särskilt markant. 
 
Det bristande intresset på politisk nivå får också smittoeffekter längre ner i systemet. När 
mottagarnas intresse den begärda informationen inte är så påfallande blir detta lätta 
demoraliserande i utförarledet. Inom myndigheterna frågar man sig ofta vart alla begärda och 
insända rapporter tar vägen. Det kommer sällan någon respons från den högre nivån, och 
inte heller märks det så många spår av de statliga myndigheternas rapportering i den 
knapphändiga resultatredovisning som förmedlas vidare från regeringskansliet till riksdagen. 
 
I de organisationer som tillämpar mål- och resultatstyrning går det att därför att spåra vissa 
symptom på sviktande entusiasm. ”Frequently performance appraisals were (if conducted at 
all) perceived as necessary chores in the everyday administrative life. Neither the superiors 
nor the employees were interested in the appraisals”, heter det t.ex. i presentationen av en 
färsk studie om prestationsmätning i offentlig förvaltning (Demmke). Inom internationella 
organisationer noteras alltfler tecken på ”evaluation fatigue”.  Svårigheten att få svenska 
riksdagsutskott att intressera sig för utvärdering har nyligen påtalats av 
grundlagsutredningen (SOU 2008:125). Backspegeln är och förblir mycket mindre än den 
framåtriktade vindrutan. 
 
Det ska avslutningsvis noteras att även vissa vanliga klagomål kring styrmodellen inte sällan 
rymmer erkännanden av värdefulla element i resultatstyrningen. Ofta noterade är t.ex. de 
ansenliga informationsflöden som tekniken förutsätter liksom den synbarligen sparsamma 
användningen av dessa uppgifter i regeringskansliet. Även uppgiftskrav som inte genererar 
utnyttjade upplysningar kan emellertid fungera som nyttiga markeringar av politisk-
administrativa prioriteringar. Att föga information återförs till riksdagen eller i övrigt redovisas 
utåt behöver därför inte nödvändigtvis vara något tecken på en överdriven byråkratisering. 
 
Mål i forskningen och forskning om mål 
Inom forskningen dyker mål och målsättningar upp i otaliga sammanhang. Hos psykologerna 
är målorientering ett inslag i individens motivation. Filosoferna skiljer mellan ändamålsetik 
och sinnesetik. Bland juristerna är en rättstolkning telelogisk eller målorienterad om den 
lägger särskild vikt vid lagstiftningens syften. En del biologer förklarar arternas utveckling i 
termer av målbestämd kausalitet. En fortsatt exemplifiering från olika forskningsområden 
skulle kunna fylla sidor. Bland vetenskaper i allmänhet och samhällsvetenskaper i synnerhet 
aktualiseras målfrågor inom praktiskt taget alla discipliner. 
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Andra former av mål- och resultattänkande inom forskningen knyter an till försöken att mäta 
kvaliteten och utfallet av vetenskapligt arbete. Olika former av resultatmätning har kommit att 
bli ett allt viktigare instrument för värdering och medelstilldelning. Frågan om hur 
vetenskapliga prestationer på ett rimligt vis ska kunna bedömas och jämföras aktualiseras 
oupphörligen vid tjänstetillsättningar, anslagsfördelning och lönejusteringar. En trend som fått 
starkt genomslag är den internationella rankningen av universitet, som på global nivå sköt 
fart med lanseringen av Shanghai-indexet 2003. Modellen sprider sig till ständigt nya 
områden (forskare, tidskrifter, etc.). 
 
Det saknas inte forskning och seriös vetenskaplig reflektion kring mål- och resultatfrågor. 
Särskilt utvärdering har blivit ett område där det under senare decennier har bedrivits en hel 
del teoretiskt arbete och metodutveckling. Både på svensk och europeisk nivå finns särskilda 
sällskap för utvärdering. Även kring revision har det funderats en hel del, och här finns ett 
omfattande samarbete mellan nationella revisionsorgan. Inom förvaltnings- och 
policyforskning bedrivs jämförande projekt kring prestationer (eng. ofta performance). I 
forskningsvärlden har spänningarna kring rankning och resultatmätning börjat alstra en 
växande kritisk litteratur. 
 
Michael Power har i The Audit Society: Rituals of Verification (1997) tecknat en bild av det 
allmänna uppsving för olika slags former av återkoppling som skett under senare år. Vid 
sidan av traditionella bokslut har det även gjorts försök med t.ex. sociala bokslut och gröna 
bokslut. I takt med att klimatfrågorna tillmäts allt större betydelse växer det fram allt fler 
varianter av utvärderingar med miljöpolitiska accenter. Dessa olika studier täcker 
kunskapsluckor men fyller enligt Power också viktiga symboliska funktioner. En sida av 
rapporterings- och utvärderingsverksamheten vätter mot maktens legitimering. 
 
Generellt sett förefaller resultatmätning ha tilldragit sig avsevärt en större uppmärksamhet än 
urval, formulering och precisering av mål och avsikter. Här finns det sannolikt en stor 
skuggzon eftersom det vid sidan av explicit uttryckta mål också finns vidsträckta kluster av 
implicita syften och motiv. Hur problemförnimmelser och prioriteringar växlar har undersökts i 
en del studier av ”den politiska dagordningen”, men trots att begreppet ”goal displacement” 
är väl etablerat inom samhällsvetenskapen (Robert K. Merton, Social Theory and Social 
Structure, 1968) finns det inte så många empiriska undersökningar av de politiska och 
administrativa målens dynamik. Många samband återstår att belysa i det vidsträckta 
gränslandskapet mellan fastställande av mål och värdering av utfall. 
 
En områdesgrupp kring mål- och resultatforskning 
Problem kring mål och resultat sysselsätter forskare inom flera discipliner och praktiker inom 
många verksamhetsfält, och en hel del av de frågor som kan ställas skär rakt igenom 
vetenskapens, politikens, näringslivets och förvaltningens kärnområden. 
 
De områdesgrupper som startats inom RJ har ibland varit utpräglat inomvetenskapliga och 
ibland mera inriktade på korsbefruktning mellan forskning och erfarenheter från andra 
samhällssektorer. I detta fall förefaller den senare strategin mest lovande. Eftersom de 
strömningar och debatter som står i fokus för gruppen rör sig rätt obehindrat över gränserna 
behövas också internationella perspektiv. 
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Naturliga uppgifter för områdesgruppen kan vara initiera konferenser kring olika delfrågor 
inom frågekomplexet samt beställa ett antal rapporter och uppsatser. En ansats kan vara att 
inventera kvalitetskriterier och ”success indicators” inom skilda områden. Ett fält som kan 
förtjäna särskild uppmärksamhet är metodiken för bedömning av forskningsinsatser. 
Överväganden kring sådana frågor pågår sedan länge i KVAs forskningspolitiska utskott, 
bl.a. med stöd av RJ. 
 
Ett annat område är diskussionerna kring mål, utvärdering och ”impact assessment” inom EU 
och skilda internationella organisationer. OECD bedriver sedan 2004 ett arbete kring hur 
resultatmätning ska kunna bidra till ”good governance”. Gruppen bör kunna anknyta till det 
arbete som utförts i flera tidigare områdesgrupper inom RJ, dels den om offentlig ekonomi, 
styrning och ledarskap, dels den om kunskapssamhället. 
 
Områdesgruppen bör konstitueras vid årsskiftet och ges en fyraårig tidsram för sin 
verksamhet, men avrapportering bör ske successivt bl.a. i form av olika publikationer. 
Utländska experter bör knytas till gruppen, t.ex. i form av ett internationellt vetenskapligt råd. 
Samarbete bör också kunna etableras med utländska tankesmedjor och stiftelser, inte minst 
dem som RJ sedan länge samverkat med. Som tidsplan föreslås att återstoden av 2009 tas i 
anspråk för förberedande möten och produktion av ett mindre antal idépapper som 
utgångspunkt för en arbetsplan, som fixeras kring årsskiftet. Områdesgruppen startar 
därefter sin verksamhet i början av 2010. 
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2. Gruppens medlemmar 
 
2.1. Ledamöter 
 
Daniel Tarschys, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet (ordförande) 
Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsvetenskap, Uppsala universitet  
Rolf Annerberg, f.d. generaldirektör  
Göran Blomqvist, vd, Riksbankens Jubileumsfond  
Henrik Berggren, författare och journalist  
Anna Castberg, kansliråd, Finansdepartementet  
Anders Grönlund, docent vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet   
Sten Heckscher, f.d. ordförande i Regeringsrätten (Högsta förvaltningsdomstolen)  
Marja Lemne, universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet   
Lena Lindgren, docent i offentlig förvaltning, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet   
Eva Lindström, f.d. riksrevisor   
Britta Lövgren, forskningssekreterare, Riksbankens Jubileumsfond  
Joakim Molander, utvärderingschef, Sida   
Göran Sundström, docent i statsvetenskap och forskningsledare, Score, Stockholms 
universitet 
 
2.3. Sekretariat 
 
Ulrika Waaranperä, Score och Malmö högskola (5 maj 2010 - 23 maj 2012)Robert Hamrén, 
forskningssekreterare, Riksbankens Jubileumsfond (från december 2012). 
 

2.3. Områdesgruppens sammanträden 
Områdesgruppen höll 16 sammanträden. 
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3. Seminarier och konferenser  
 
Som ett led i genomförandet av sitt uppdrag arrangerade områdesgruppen följande 
seminarier och konferenser: 
 
a) Goal Dynamics: Challenges for the Appraisal Industry. 18 mars 2010. Lokal: Europeiska 

revisionsrätten, Luxemburg. Organiserad av Daniel Tarschys. 
b) Universitetsranking och bibliometriska mätningar: konsekvenser för forskning och 

kunskapsutveckling. 5 maj 2010. Lokal: Vitterhetsakademien. Organiserad av Kerstin 
Sahlin, Nils-Eric Sahlin och Göran Hermerén. Samarrangör Vitterhetsakademien.  

c) Peer Review Practices and Risk-taking in Funding Path-breaking Research. 1 april 2011. 
Lokal: Sergel Plaza. Organiserad av Terttu Luukkonen. 

d) Resultatstyrning inom biståndet. 10 maj 2011. Lokal: Myntkabinettet. Organiserad av 
Janet Vähämäki. Samarrangörer Nordiska Afrikainstitutet och Föreningen för 
Utvecklingsfrågor. 

e) Styrning, frihet och ansvar i högre utbildning och forskning. 9 december 2011. Lokal: 
Clarion Hotell Sign. Arrangerat av Linda Wedlin.  

f) Resultat av resultaten. 19 mars 2012. Lokal: Medelhavsmuseet. Organiserad av Janet 
Vähämäki. Samarrangör Föreningen för Utvecklingsfrågor.   

g) Statlig styrning och ansvarsutkrävande. 29 mars 2012. Lokal: Förstakammarsalen samt 
fyra av utskottens sessionssalar. Seminarium arrangerat av finansutskottet och 
konstitutionsutskottet tillsammans med Riksbankens jubileumsfond. 

h) Forskning om styrning av högre utbildning och forskning. 4–5 september 2012. Lokal: 
Sigtuna. Moderator Olof Petersson. 

i) Riksdagens mål- och resultatstyrning: vilka mål, vilka resultat? Torsdag 24 januari 2013. 
Lokal: Förstakammarsalen och fyra av utskottens sessionssalar. Seminarium arrangerat 
av Finansutskottet och Konstitutionsutskottet i samarbete med Riksbankens 
Jubileumsfond. 2012/13:RFR7. 

j) Mål utan mening? Debattkväll på Stockholm ABF kring mål i biståndet med 4 mars 2013 
med Bertil Odén, Shirin Ahlbäck Öberg, Sten Widmalm och Daniel Tarschys.   

k) På spaning efter mätbarheter: en RJ-konferens om resultatsamhället. 30 september – 1 
oktober 2013. Lokal: Vår gård, Saltsjöbaden. Organiserad av Daniel Tarschys.  

l) Professioner i förändring – styrning, kontroll och autonomi. Fredag 28 mars 2014. Lokal: 
Brusewitz-salen, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.  Seminarium 
organiserat av Shirin Ahlbäck Öberg.  
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4. Uppsatser och presentationer  
 
Följande uppsatser och presentationer redovisades i anslutning till eller som ett 
resultat av områdesgruppens initiativ: 
 
Susanne Ackum, Panelinlägg om mål- och resultatstyrning vid riksdagsseminarium 24 
januari 2013. 2012/13:RFR7. 
 
Göran Brulin & Cecilia Eng Jacobsson. Kontinuerlig utvärdering och följeforskning. 
Erfarenheter från strukturpolitiken och europeiska socialfonden. Presentation 1 december 
2010. 
 
Ann-Katrin Bäcklund, Which Goals for Impact Assessment in the European Commission? 
Presentation vid seminariet Goal Dynamics in the EU: A Challenge to the Appraisal Industry 
18 mars 2010. 
 
Matilda Dahl Granskningssamhällets dilemman – resultat som reflektion och konstruktion. Ett 
diskussionsunderlag. För Vår Gård-konferensen 30 september 2013. 
 
Peter Dahler-Larsen, Resultatenes styring – styringens resultat. Presentation vid konferens 1 
oktober 2013.  
 
Eva Forsberg & Viveca Lindberg. Second hand-business i betyg. Bedömningsforskning i 
svensk utbildning. Presentation 1 december 2010. 
 
Veronica Gaffey, Multiple goals in the evaluation of cohesion policy.. Presentation vid 
seminariet Goal Dynamics in the EU: A Challenge to the Appraisal Industry 18 mars 2010. 
Anders Grönlund, Att ta ansvar framåt och bakåt. Underlagspapper 2009. 
 
Gunnar Gustafsson, Styrning av svensk utvecklingspolitik. En utvärdering. Presentation vid 
seminarium arrangerat av Riksbankens Jubileumsfond och Föreningen för Utvecklingsfrågor 
19 mars 2012. 
 
Yvonne Gustafsson, Panelinlägg om mål- och resultatstyrning vid riksdagsseminarium 24 
januari 2013. 2012/13:RFR7. 
 
Pauline Göthberg och Karolina Windell, Vad är ansvar? Anförande vid seminariet ”Statlig 
styrning och ansvarsutkrävande” arrangerat av finansutskottet och konstitutionsutskottet 
tillsammans med Riksbankens jubileumsfond. Rapport från riksdagen 2012/13:RFR1. 
 
Sten Heckscher, Panelinlägg om mål- och resultatstyrning vid riksdagsseminarium 24 januari 
2013. 2012/13:RFR7. 
 
Johan Hirschfeldt, Statlig rättslig tillsyn, medborgarkontroll och politiskt an svar – några 
reflexioner. Anförande vid seminariet ”Statlig styrning och ansvarsutkrävande” arrangerat av 
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finansutskottet och konstitutionsutskottet tillsammans med Riksbankens jubileumsfond. 
Rapport från riksdagen 2012/13:RFR1. 
 
Christopher Hood, International educational rankings as policy evaluation: Scope and limits. 
Presentation vid seminariet Goal Dynamics in the EU: A Challenge to the Appraisal Industry 
18 mars 2010. 
 
Anders Ivarsson Westerberg, Statsförvaltningen och granskningssamhället - en 
forskningsöversikt över resultat, resultatmätning, effektivitet och granskning i 
statsförvaltningen. För Vår Gård-konferensen 30 september 2013. 
 
Steve Kelman, Using Performance Measurement to Improve the Performance of Public 
Organizations: A Managerial Perspective. Presentation vid konferens 1 oktober 2013.  
 
Hans Albin Larsson, Skolpolitiken. Kapitel i boken Vad staten vill, 2013. 
 
Lena Lindgren, Brukarundersökningar under lupp: Systematisk kunskapsöversikt och 
effektutvärdering. Uppsats 2010. 
 
Lena Lindgren, Hur används brukarundersökningar? En översikt av forskningen och 
perspektiv på kunskapsöversikter. FOU i väst 2011. 
 
Eva Lindström, Panelinlägg om mål- och resultatstyrning vid riksdagsseminarium 24 januari 
2013. 2012/13:RFR7.   
Eva Lindström, Statlig styrning och ansvarsutkrävande. Uppsats 2012. 
 
Thorsten Nybom, Ingemar Lind och Stig Forneng Grundfrågor kring universitetsrankning. 
Presentation 27 september 2010. 
 
Guy Peters, Managing coordination and priority setting with multiple government goals. 
Presentation vid seminariet Goal Dynamics in the EU: A Challenge to the Appraisal Industry 
18 mars 2010. 
 
Olof Petersson, Ansvar och ansvarsutkrävande. Anförande vid seminariet ”Statlig styrning 
och ansvarsutkrävande” arrangerat av finansutskottet och konstitutionsutskottet tillsammans 
med Riksbankens jubileumsfond. Rapport från riksdagen 2012/13:RFR1. 
 
Olof Petersson, Forskning om styrning av högre utbildning och forskning. Presentation vid 
seminarium 4-5 september 2012. 
Sven E. O. Hort, Familje- och jämställdhetspolitiken. Kapitel i boken Vad staten vill, 2013. 
 
Diane Lanancette och Richard Yelland, Multiple goals in the evaluation of higher education. 
Presentation vid seminariet Goal Dynamics in the EU: A Challenge to the Appraisal Industry 
18 mars 2010. 
 



17 (49) 
 

Zsuzsanna Lonti, How to measure the performance of governments in an international 
perspective. Presentation vid seminariet Goal Dynamics in the EU: A Challenge to the 
Appraisal Industry 18 mars 2010. 
 
Lars J. Lundgren, Miljöpolitiken. Kapitel i boken Vad staten vill, 2013. 
 
Andrea Renda, Impact Assessment in the European Commission: what impacts are taken 
into account? Presentation vid seminariet Goal Dynamics in the EU: A Challenge to the 
Appraisal Industry 18 mars 2010. 
 
Mr. Eduardo Ruiz Garcia, Public policy evaluation and accountability in the EU.  
 
Fredrik Svärdsten Nymans, Forskning om resultatmätning i organisationer inom offentlig 
sektor – Vad har studerats och vilka studier efterfrågas? För Vår Gård-konferensen 30 
september 2013. 
 
Åsa Sohlman, Energipolitiken. Kapitel i boken Vad staten vill, 2013. 
 
Kerstin Sahlin, Styrning och organisation av universitet och högskolor. Ideal, reformer och 
utvecklingstendense, eller varför är kollegialt beslutsfattande viktigt och vad kan göras för att 
bevara och utveckla det framöver? Uppsats 2010. 
 
Daniel Tarschys, Policy Metrics under Scrutiny: The Legacy of New Public Management. 
Kapitel i vänbok till Björn Wittrock 2010.  
 
Daniel Tarschys & Marja Lemne, Mål och mening i svensk politik. Kapitel i boken Vad staten 
vill, 2013. 
 
Daniel Tarschys & Marja Lemne, På spaning efter statsmakternas intentioner. Kapitel i boken 
Vad staten vill, 2013. 
 
Ulrika Waaranperä, Visionära verk? En kartläggning av svenska myndigheters 
visionsformuleringar. Score-rapport 2013:4. 
 
Linda Wedlin, Mål och resultatstyrning för högre utbildning och forskning – en 
kunskapsöversikt. Företagsekonomiska Institutionen, Uppsala, 2011. 
 
Keith Wijkander. Kulturpolitiken. Kapitel i boken Vad staten vill, 2013. 
 
Helena Wockelberg, Panelinlägg om mål- och resultatstyrning vid riksdagsseminarium 24 
januari 2013. 2012/13:RFR7. 
 
Janet Vähämäki, Martin Schmidt och Joakim Molander, Result Based Management in 
Development Cooperation. För seminarium arrangerat av Riksbankens Jubileumsfond och 
Föreningen för Utvecklingsfrågor 19 mars 2012. 
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5. Extern utvärdering 
 
RJ:s styrelse gav 2013 i uppdrag åt en grupp bestående av professorens Krister 
Ståhlberg (ordf.) och Gunnar Öquist samt docenterna Helena Sandberg och Jonas 
Harvard (sekr.) att utvärdera områdesgruppernas verksamhet. MoR-gruppen ingick i 
denna granskning, även om gruppen vid detta tillfälle var mitt uppe i sitt arbete. 
Utvärderarna avstod från kontakter med ordföranden och bad inte heller om 
kommentarer från hans sida. Om MoR-gruppen yttrade utvärderarna följande i 
slutrapporten från december 2013: 

7. OMRÅDESGRUPPEN FÖR MÅL OCH RESULTAT I OFFENTLIG VERKSAMHET  
 
Ordförande  Daniel Tarschys, ordförande i 

Riksbankens Jubileumsfonds 
styrelse  

Deltagare  2012 ingick 15 personer i gruppen, 
varav 4 från RJ, 5 aktiva inom 
akademin, samt 6 från det 
omgivande samhället. 
Könsfördelning:  
58 procent män, 42 procent 
kvinnor. 

Verksamhetstid  2009–2013 (pågående)  
Egna resurser  4,6 mnkr (pågående)  
Utlysning  30 mnkr reserverat för utlysning 

om samhällets långsiktiga 
kunskapsförsörjning. Om andra 
finansiärer ansluter hoppas man 
komma upp i ett avsevärt större 
belopp. 

 
Beslutet om MoR-gruppen (som Områdesgruppen kallas) fattades av RJ:s styrelse på möte i 
oktober 2009, baserat på ett underlag skrivet av styrelsens ordförande Daniel Tarschys och 
vd Göran Blomqvist. Arbetsutskottet fick i uppdrag att utse ledamöter. Med ordförande Daniel 
Tarschys inberäknad har RJ själv tre platser i gruppen plus sekreterare, då även vd samt 
forskningssekreterare Britta Lövgren är medlemmar. Praktikermedlemmarna framstår som 
erfarna inom gruppens område. Gruppens uppgifter sägs vara att initiera konferenser, 
beställa rapporter, samt inventera kvalitetskriterier inom olika områden. Särskild 
uppmärksamhet kan ägnas metodik vid bedömning av forskningsinsatser. Ett annat område 
att uppmärksamma är diskussionen kring mål och utvärdering samt så kallad impact 
assessment inom EU och andra internationella organisationer. 
 
Gruppen har varit aktiv med omkring fyra möten per år. Utöver dessa möten har många 
mindre seminarier och större konferenser anordnats. Vid flera tillfällen har gruppen 
konsulterat kända internationella inledare och några konferenser har haft en klar 
internationell orientering. Gruppen har låtit utarbeta flera kunskapsöversikter, av vilka de 
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flesta legat som grund för konferens- eller seminarieinledningar. Utöver detta har gruppen 
utkommit med en antologi, Vad staten vill – mål och ambitioner i svensk politik. 
Som följd av gruppens arbete har RJ:s styrelse reserverat 30 miljoner kronor för en utlysning 
rörande samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning. Reservationen är avsedd att utgöra RJ:s 
insats för utlysningen, som i samarbete med andra parter kan komma att bli mångfalt större. 
Samtidigt har gruppen fortsatt att arbeta kring en ytterligare utlysning som skulle komma att 
inriktas mot mer allmänna frågor om mål och resultat, särskilt mätningar av resultat. Enligt 
tillsättningsbeslutet skulle gruppens mandat löpa ut 2013, men gruppen fortsätter arbeta in 
på år 2014 med förslaget till en andra utlysning. Inom gruppen behandlas fortfarande även 
andra teman och en del idéer verkar ha skjutits i bakgrunden. Med stöd av 
mötesanteckningarna är det inte helt lätt att göra sig en uppfattning om hur arbetet fortskridit. 
Likaså har det varit svårt att nå klarhet om alla diskussionsunderlag gruppen beställt. 
Överlag verkar underlaget dock hålla god nivå. 
 
SYSTEMATIK OCH DOKUMENTATION  
Ett väl argumenterat PM presenterades för styrelsen och motiverade gruppens verksamhet, 
men gruppen rör sig inom ett område som har varit och fortfarande är föremål för mycket 
forskning inom olika discipliner. Vad man söker efter är nya perspektiv och mindre 
uppmärksammade delar av området. Detta särskilt mot bakgrund av att den inledande 
entusiasmen kring behovet av forskning kring New Public Management övergått i en allt 
starkare känsla av att paradigmets gränser borde markeras klarare. Redan inledningsvis 
fastslår gruppen ett antal områden att beta av och skrider även genast till verket genom 
planering av seminarier, konferenser och beställning av underlag för dessa. Någon plan i 
strikt mening finns dock inte. Det är inte riktigt klart på vilket sätt beslut om aktiviteter fattas i 
gruppen. 
 

Mötesanteckningarna är ofta strukturerade enligt de underområden gruppen valt att 
uppmärksamma. För områdena verkar finnas de ansvarspersoner som bereder förslag för 
gruppen. Deltagandet i gruppen är förhållandevis aktivt och frågor kan diskuteras även om 
den egentligt ansvariga inte är närvarande – delvis verkar den positiva arbetstakten hänga 
samman med att personer från RJ:s kansli är engagerade i gruppen. Områdesgruppen är 
ännu inte avslutad och har ännu inte ägnats en formell uppföljning. 

 
Denna Områdesgrupp behandlar ett mycket brett område om styrsystem som bygger på 

mål, resultat och mätningar. Bristen på avgränsning i uppdraget gör att gruppen måste täcka 
ett omfattande fält, vilket gör det svårare att uppnå det djup som krävs för att stimulera 
internationellt slagkraftig forskning. Som processen artat sig i gruppen, har det breda fältet 
brutits ner i underområden och konkreta frågeställningar har utformats relativt snart. Man har 
därefter arbetat med dessa. 

 
Dokumentationen av gruppens arbete är ojämn och det torde ha lett till ett ryckigt arbetssätt 
där en gång frånvarande ledamöter kan ha svårt att orientera sig. Det blir även svårt att hålla 
reda på vad individerna i gruppen verkligen kommit överens om och hur frågorna ska föras 
vidare. Mycket faller på en aktiv ordförande. 
 
TRANSPARENS OCH LEGITIMITET  



20 (49) 
 

Ämnet framstår som legitimt, och gruppens aktiviteter har stor relevans för forskningen inom 
många områden. Mål, resultat och mätningar har i rask takt utvecklats till en industri och 
synsättet genomsyrar de flesta verksamhetsområdena, inte minst akademin, vilket framgår 
av gruppens kunskapsöversikter. Huruvida gruppens egen verksamhet bidrar till att generera 
förutsättningar för nydanande forskning på internationell toppnivå är däremot osäkert. 
 
Områdesgruppen har god kontakt mot relevant praktikerfält och är i den meningen öppen 
och inkluderande. Kontakt med ledande svenska forskare omnämns i mötesreferaten, och en 
uppsatstävling sprider kunskap om gruppens arbete. Kontakten med forskningsfältet torde 
huvudsakligen ske genom de seminarier och liknande som gruppen anordnat. En stor del av 
gruppens medlemmar verkar också aktivt för att behandla gruppens frågor på konferenser 
och seminarier. Eftersom utlysningar inte gjorts, är det svårt att bedöma risken för att 
särskilda forskarmiljöer med koppling till Områdesgruppens medlemmar gynnas. Hur olika 
medlemmar i gruppen valts ut är inte belagt, mer än i de namn som förelagts styrelsen och 
de allmänna principer för tillsättning som följs. 
 
FRIHET FRÅN PARTSINTRESSEN  
Även om gruppens ordförande tillika är ordförande i RJ:s styrelse, är för gruppen som helhet 
den tendens till överlappningar mellan RJ:s andra beredningsgrupper och RJ:s styrelse som 
setts på andra håll här mindre tydlig. Därför blir avståndet mellan gruppens arbete och RJ 
som beslutsfattare klarare. Att ledamöternas akademiska kompetens sammanfaller med 
ämnesområdet visas av att de arbeten som genereras av gruppens verksamhet även upptas 
som forskningsmeriter av de inblandade. Detta styrker kompetensen, men illustrerar också 
det återkommande förhållandet att Områdesgruppernas aktiviteter ibland går från att vara 
forskningsförberedande till att bli forskning i någon mening. 
 

Sammanfattningsvis har Områdesgruppen för mål och resultat i offentlig verksamhet haft 
en stor aktivitet och i den meningen gynnat fältet. Men det är oklart vad som ska initieras i 
själva forskningsinitieringen. I konkret mening tycks det här, liksom i de flesta andra grupper, 
handla om att arbetet ska leda till en riktad utlysning, till vilken en utlysningstext ska 
produceras. 

 
Ur forskningsfinansieringsperspektiv speglar Områdesgruppens strävan att kombinera medel 
från RJ med satsningar från andra finansiärer en generell trend mot större konsortier av 
stiftelser. Här bör man notera att en del av det monetära mervärdet med att exempelvis 
fördubbla den utlysta summan, riskerar att ätas upp av transaktionskostnader som dels 
utgörs av Områdesgruppens egen verksamhet och ”fundraising”-aktiviteter, dels av en 
uttunning i utlysningens mål och inriktning. Genom ämnets koppling till det offentliga blir 
verksamhetens koppling till den politiska makten en viktig fråga. Det är logiskt att presentera 
forskningen för politiker när man har nått resultat, men här har även forskningsinitierande 
insatser presenterats. Viss risk finns att gruppens arbete får karaktären av sekretariat som 
förbereder samhällsreformer, snarare än kvalificerad forskningsberedning. 
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6. Utlysning av uppsatstävling för studenter 
 
En uppsatstävling för författare av D-uppsatser och mastersuppsatser utlystes den 5 
december 2011 med följande inbjudan: 
 
Hur styr regeringen offentlig förvaltning? 
Uppsatstävling för studenter på avancerad nivå 
 
Riksdagens Jubileumsfonds områdesgrupp ’Mål och resultat i offentlig verksamhet’ (MoR) 
utlyser härmed en uppsatstävling för studenter på avancerad nivå (examensarbete för 
master eller motsvarande). Vinnaren får ett pris om 50 000 kr. 
 
Uppsatserna ska syfta till att beskriva hur regeringen styr offentlig förvaltning och till att öka 
förståelsen för varför regeringen styr som den gör. MoR:s ambition är att öka kunskaperna 
om hur regeringen styr i praktiken, där man försöker fånga i princip hela den sammansatta 
bilden av styrstrategier, styrformer, styrinstrument och styrsignaler, och inte bara de formella 
styrformer som regeringen säger sig styra med och som presenteras i offentliga dokument 
och på hemsidor. Graden av styrning kan uppenbarligen variera mellan olika områden. MoR 
intresserar sig därför också för frågan om vad styrande och styrda uppfattar som effektiv eller 
framgångsrik styrning – vad lyfter de fram som ’goda exempel – liksom för fall då snarare 
ökad autonomi eftersträvas. För den skull välkomnas också normativa diskussioner. 
Uppsatserna ska vara på svenska eller engelska. RJ godtar även att redan godkända 
uppsatser inlämnas: uppsatsen ska dock vara godkänd efter den 1 januari 2009. Såväl 
studenter som lärare kan skicka in uppsatser. De ska ha inkommit elektroniskt till RJ senast 
den 30 juni 2013 kl. 24.00 på e-postadressen uppsatstavling@rj.se. 
 
”Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen”, heter det i regeringsformens första 
kapitel, sjätte paragrafen. Formuleringen kan läsas både som en norm och som en 
beskrivning.  Att regeringen styr riket råder det väl knappast några delade meningar om. De 
intressanta frågorna är snarare i vilken utsträckning och på vilka sätt regeringen styr. Graden 
av styrning anses uppenbarligen kunna variera mellan olika områden, och i vissa 
sammanhang eftersträvas snarare ökad autonomi än mera styrning. I debatten skymtar olika 
svar på dessa frågor. Å ena sidan upplever vi sedan flera år en ganska utbredd 
styrpessimism. Makten sägs ha förskjutits från det nationella politiska centrumet till 
självorganiserade offentligprivata, ibland transnationella, nätverk där specialister och 
professioner av olika slag hanterar verksamheterna i ett högt uppskruvat tempo – det pratas 
om ’a governance turn’. Men det finns också de som tycker sig ha belägg för en motsatt 
rörelse. Det har pratats om en stark återcentralisering av särskilt den inomstatliga styrningen. 
Ledningsformernas utveckling med färre styrelsemyndigheter och fler enrådighetsverk, 
rörelsen bort från myndighetskoncerner och mot enmyndigheter, fler och starkare 
utvärderings- och tillsynsmyndigheter med uppgift att granska bland annat andra statliga 
myndigheter, en reformerad budgetprocess, en stärkt Riksrevision, en intensifierad 
internkontroll, ett växande regeringskansli, en ökad användning av riktade pengar från 
regeringen, debatten om ’kompisutnämningar’  – allt detta pekar, menar många, mot att 
regeringen stärkt sin styrning av statsförvaltningen. 

mailto:uppsatstavling@rj.se
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Av särskild betydelse är införandet av mål- och resultatstyrning i den offentliga sektorn. 
Viktiga motiv angavs för denna styrmodell när den infördes på bred front i staten i slutet av 
1980-talet. Inte minst skulle politikernas styrning stärkas. Idén var att avhända politikerna 
detaljfrågor på ’inputsidan’ så att de kunde ägna mer utrymme åt att formulera krav på 
’outputsidan’, alltså vad som skulle åstadkommas i termer av mål och resultatkrav. Samtidigt 
skulle de ägna mer tid åt att följa upp resultaten, resultat som sedan skulle läggas till grund 
för politikernas beslut om nya mål och resultatkrav. Omfattande resurser – i form av 
metodutveckling, utvärderingar och utbildningsinsatser – har under de senaste 30 åren lagts 
ner på att introducera, utveckla och genomföra mål- och resultatstyrning i offentlig sektor. 
Meningen är att denna styrmodell ska genomsyra all offentlig verksamhet idag, och den 
presenteras ofta som regeringens främsta styrform. 
 
Vad vet vi då om regeringens styrning? I vilken utsträckning och på vilka sätt styr regeringen 
egentligen? Tre iakttagelser kan göras. För det första att det finns en hel del studier om mål- 
och resultatstyrningens funktionssätt. Stabsmyndigheternas – särskilt ESV:s, Statskontorets 
och det nedlagda RRV:s – arkiv rymmer hyllmetrar med utredningar och rapporter som 
beskriver och analyserar hur mål formuleras, hur prestationer och effekter identifieras, hur 
resultatinformation beställs, samlas in och rapporteras, och hur informationen tas om hand 
av ’beställarna’. Det finns även en del forskningslitteratur som handlar om hur 
resultatstyrningen fungerar – ett slags reformforskning. 
 
En andra iakttagelse gäller denna reformforsknings resultat. Den visar nämligen att mål- och 
resultatstyrningen dras med djupa och envisa problem. Dessa problem kartlades och 
analyserades av Styrutredningen 2007, som i sitt betänkande riktade stark kritik mot 
styrmodellen. Utredningen menade att det inte längre var försvarligt att betrakta de 
återkommande problemen med styrmodellen som i huvudsak genomförandeproblem, utan 
att de i stället skulle ses som modellproblem. Regeringen tog fasta på stora delar av 
utredningens resonemang och förslag och förordade i 2009 års budgetproposition en 
nedtoning av styrmodellen. Härmed startades en diskussion om vad som skulle komma i 
mål- och resultatstyrningens ställe. 
 
Förvaltningens dialog med forskarsamhället ökade i takt med att allt fler sökte svar på frågan 
vad man nu skulle göra. Något tillfredsställande svar tycker sig dock inte myndigheterna ha 
fått av forskarna. Det kan begripas på olika sätt, men man kommer inte ifrån – och det är den 
tredje iakttagelsen – att forskarna inte vet så särskilt mycket om själva grundfrågan. 
Visserligen menar många forskare att förutsättningarna för politikerna att styra har förändrats 
– inte minst med den tilltagande internationaliseringen – och att politikerna i ökad 
utsträckning måste agera som ’metaguvernörer’ och styra genom nätverk (snarare än genom 
hierarkier), på distans (snarare än direkt), genom dagordningar (snarare än genom konkreta 
aktiviteter) och genom att organisera verksamhet (snarare än genom detaljerade mål). Men 
vad det mer konkret betyder att styra som ’metaguvernör’ är inte särskilt väl utvecklat i 
litteraturen. Det är helt enkelt brist på empiriska studier där frågan om hur regeringen 
egentligen styr myndigheterna ställs (som ju, nota bene, är en annan fråga än hur regeringen 
mål- och resultatstyr myndigheterna). Det svaga kunskapsunderlaget gör det svårt att ens 
utveckla goda hypoteser om sakernas tillstånd. Både begreppsutveckling och breda 
empiriska studier behövs. För frågan är viktig. Grundproblematiken är klassisk inom 
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forskning om offentlig sektor och rör det välkända begreppsparet politik/förvaltning. Ytterst 
handlar det om tillståndet i den representativa demokratin. 
 
Mot bakgrund av detta utlyser Riksdagens Jubileumsfonds områdesgrupp ’Mål och resultat i 
offentlig verksamhet’ (MoR) en uppsatstävling för studenter på avancerad nivå (master-, 
magister-, D-uppsatser, eller motsvarande). Uppsatserna ska syfta till att empiriskt beskriva 
hur regeringen styr offentlig verksamhet och till att öka förståelsen för varför regeringen styr 
som den gör. Det är givetvis viktigt att hålla i minnet att graden av styrning uppenbarligen 
anses kunna variera mellan olika områden, och att i vissa sammanhang snarare ökad 
autonomi eftersträvas än mera styrning. MoR:s ambition är att öka kunskaperna om hur 
regeringen styr förvaltningen i praktiken, där man försöker fånga i princip hela den 
sammansatta bilden av styrstrategier, styrformer, styrinstrument och styrsignaler – och där 
mål- och resultatstyrningen bara är en styrform bland många andra (och vars relativa 
betydelse vi dessutom vet ganska lite om). MoR intresserar sig också för frågan om vad 
styrande och styrda uppfattar som effektiv eller framgångsrik styrning – vad lyfter de fram 
som ’goda exempel’ - liksom för fall då snarare ökad autonomi eftersträvas. Därför 
välkomnas också normativa diskussioner. MoR välkomnar uppsatser från olika institutioner 
och med olika teoretiska och metodologiska angreppssätt. 
 
På engelska fick utlysningen till uppsatstävlingen följande form:  
 
How does the Swedish Government control public administration? 
An essay competition for students at advanced level 
 
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond’s (RJ) Sector Committee for Aims and Outcomes in 
Public-Sector Activities (‘the Committee’) hereby announces an essay competition for 
students at advanced level (dissertation or degree paper for a Master’s or equivalent 
degree). The winner will receive a prize of SEK 50,000. 
 
The essays should seek to describe how the Government controls public administration, and 
to enhance understanding of why the Government governs as it does. The Committee’s 
ambition is to increase knowledge of how control takes place in practice. The Committee’s 
wish is for, in principle, the whole composite range of control strategies, forms, instruments 
and signals to be included, rather than just the formal means of control that the Government 
claims to use and that are presented in official documents and online. The degree of control 
may obviously vary from one area of activity to another. The Committee is therefore also 
interested in the question of what those in control and those controlled perceive as effective 
or successful governance, and what they cite as best practice. Another focus of interest is 
cases in which greater autonomy instead is the aim. Accordingly, normative discussions are 
also welcomed. 
 
The essays should be in Swedish or English. RJ allows even essays that have already been 
approved to be submitted. In this case, the essay should have been given approval since 1 
January 2009. Both students and teachers can send in essays. They must be received in 
electronic form by RJ not later than 12.00 midnight on 30 June 2013, at the email address 
uppsatstavling@rj.se. 

mailto:uppsatstavling@rj.se
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Chapter 1, Article 6 of the Swedish Instrument of Government states: ‘The Government 
governs the Realm. It is accountable to the Riksdag.’ These statements may be read as both 
normative and descriptive. The fact that Sweden is governed by the Government is hardly a 
disputed matter. The interesting questions are, rather, to what extent and in what ways this 
governing takes place. The degree of control is evidently regarded as variable in different 
areas, and in some contexts greater autonomy is more sought after than more control. 
Various answers to these questions are discernible in the debate. On the one hand, we have 
been witnessing fairly widespread ‘control pessimism’ for several years. Power is said to 
have been shifted from the national political centre to self-organised, public–private and 
sometimes transnational networks in which specialists and professionals of various kinds 
manage activities at a rapid pace: a ‘governance turn’ is referred to. But there are also those 
who think they have evidence for an opposed movement. There has been talk of a strong 
recentralisation of control within the state, in particular. Along with the development of 
management forms towards fewer agencies headed by governing boards and more agencies 
headed by an individual director-general, there has been a movement away from ‘multi-
agencies’ and towards ‘mono-agencies’. At the same time, there have been more and 
stronger agencies engaged in evaluation and supervision, with the function of examining 
other agencies, including those in central government; a reformed budget process; a 
strengthened Swedish National Audit Office; intensified internal control; expanding Swedish 
Government Offices; increased use of ring-fenced funding by the Swedish Government; and 
the debate about ‘cronyism’. All these developments point, many people think, to the 
conclusion that the Swedish Government has strengthened its control of public 
administration. 
 
The introduction of performance management in the public sector is particularly significant. 
Key arguments for this control model were cited when it was launched in Swedish central 
government on a broad front at the end of the 1980s. Not least of these was the view that 
politicians’ control would be strengthened. The idea was to deprive politicians of detailed 
matters on the ‘input side’ so that they could give more attention to the formulation of 
requirements on the ‘output side’, i.e. what was to be achieved in terms of performance 
requirements. Simultaneously, they were to devote more time to following up results — 
results that would subsequently form the basis for the politicians’ decisions on new 
performance requirements. Extensive resources — in the form of methodological 
development, evaluations and educational inputs — have, over the past 30 years, been 
channelled into introducing, developing and implementing performance management in the 
public sector. The idea is that this control model should permeate all present-day activities in 
the public sector, and it is often presented as the Government’s primary form of control. 
 
What, then, do we know of the Government’s control? To what extent and in what manner 
does the Government actually exert this control? Three observations may be made.  
 
First, there are numerous studies of the workings of performance management. Staff support 
agencies’ archives — especially those of the Swedish National Financial Management 
Authority (ESV), the Swedish Agency for Public Management and the Swedish National 
Audit Office in its old guise (Riksrevisionsverket) — contain shelves by the metre bearing 
surveys and reports describing and analysing how objectives are formulated; how 
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achievements and effects are identified; how performance information is ordered, collected 
and reported; and how this information is dealt with by the ‘clients’. There is also some 
research literature concerning the workings of performance management — a kind of reform 
research. 
 
A second observation, relating to the results from this reform research, is that performance 
management entails profound, persistent problems. These were surveyed and analysed by 
the Governance Inquiry1 (Styrutredningen) of 2007, which directed strong criticism against 
the steering model in its report. It expressed the opinion that it was no longer defensible to 
regard the recurrent problems of the steering model as mainly ones of implementation; 
instead, they should be seen as problems of the model. In its 2009 Budget Bill the 
Government, with the arguments and recommendations of this inquiry in mind, proposed that 
the steering model should be toned down. A discussion thus began on what should 
supersede performance management. 
 
The dialogue between Swedish public administration and the research community increased 
as a growing number of people sought answers to the question of what should now be done. 
However, the agencies do not consider that they have received a satisfactory answer from 
the researchers. The matter can be tackled in various ways, but there is no escaping the fact 
— and this is the third observation — that the researchers are not particularly knowledgeable 
about the central issue itself. Admittedly, many of them think that the preconditions for 
politicians’ control have changed, not least with growing internationalisation, and that 
politicians must act as ‘metagovernors’ to a greater extent. Accordingly, they must exert 
control through networks (rather than hierarchies), at a distance (rather than direct), through 
agenda (rather than practical action) and by organising activities (rather than through 
detailed objectives). But the concrete implications of acting as a ‘metagovernor’ are not 
particularly well developed in the literature. There is, quite simply, a lack of empirical studies 
posing the question of how the Government actually controls its agencies (NB this is a 
different question from how the Government carries out performance management of the 
agencies). This weak knowledge basis makes it difficult even to develop sound hypotheses 
about the state of affairs. Both conceptual development and broad empirical studies are 
needed, since the issue is an important one. The basic problems are classic ones in 
research on the public sector, and relate to the well-known notions of politics and 
administration. Ultimately, it is about the state of representative democracy. 
 
This is the background to the essay competition announced by RJ’s Sector Committee for 
Aims and Outcomes in Public-Sector Activities for students at advanced level (Master’s 
degrees, Master’s or ‘Level D’ degree papers or equivalent). The purpose of the essays 
should be to describe empirically how the Government controls public administration, and to 
enhance understanding of why the Government governs in the way it does. It is, of course, 
important to bear in mind that the degree of control is obviously regarded as variable from 
one area to another and that, in some contexts, the aim is increased autonomy rather than 
more control. The Committee’s ambition is to increase knowledge of how the Government 
carries out its control in practice, and this knowledge should in principle include the whole 
composite range of control strategies, forms, instruments and signals. Here, performance 

1Translator’s note. The report was entitled ‘Governance of the state – how the Government governs its administration’. 
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management is just one form of control (and one whose relative importance we know fairly 
little about) among many others. The Committee is also interested in the question of what 
those in control and those controlled perceive as effective or successful governance — what 
they cite as best practice — as well as in cases where greater autonomy, instead, is the aim. 
Normative discussions are therefore also welcomed. The Committee welcomes essays from 
various institutions and with a range of different theoretical and methodological approaches. 
 
6.1 Resultat av uppsatstävlingen 
 
Det kom in 14 bidrag till tävlingen. Vissa höll hygglig kvalitet, men efter granskning 
och noggranna överväganden kom MoR-gruppen fram till att inga priser skulle delas 
ut. 
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7. Den riktade utlysningen om forskning om styrning och 
granskning 

 
Områdesgruppens arbete resulterade i två större utlysningar av forskningsmedel. I 
början av 2014 utlyste RJ medel till forskningsanslag med inriktning på styrning och 
granskning av det offentliga. 

 
7.1 Utlysningstexten 
 
Utlysning: forskning om styrning och granskning av det offentliga  
Utlysning av anslag till forskning om Styrning och granskning av det offentliga. 
Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser 40 miljoner kronor för att förstärka och förnya 
forskningen kring "styrning och granskning av det offentliga". 
 
Observera att utlysningen är framskjuten en vecka till följd av tekniska problem i 
ansökningssystemet. Sista ansökningsdag är nu 9 april kl. 16. 
 
Bakgrund 
Den offentliga sfären av samhället är mångfacetterad och svåravgränsad. Vid sidan av det 
arbete som utförs av myndigheter och förvaltningar är staten och kommunerna stora 
beställare av varor och tjänster. I vissa grenar av näringslivet finns inslag av offentligt 
ägande. Regleringar och skattefinansierade subventioner griper djupt in i samhällsekonomin. 
 
Det har skett stora förändringar av den offentliga sfärens organisering och styrning. Hit hör 
en ökad inriktning på mål- och resultatstyrning, en växande användning av entreprenader, ett 
vidgat utrymme för individuella val och en separation mellan beställare och utförare som 
ställer skärpta krav på de offentliga organens beställarkompetens. Med alla dessa tendenser 
följer en allt större efterfrågan på uppföljning, tillsyn, resultatmätningar, utvärderingar, 
rankningar och kvalitetsbedömningar. Internationella jämförelser har fått ökad tyngd. Med 
europeiseringen och globaliseringen följer också en växande påverkan av beslut fattade 
utomlands. I många sammanhang talas numera om ett "flernivåstyre". 
 
Flera av de nya metoderna sammanfattas ibland i begreppet "new public management" 
(NPM). I engelskspråkig litteratur karakteriseras det nutida samhällssystemet som ett "audit 
society" eller ett "evaluation society", och på svenska har vi alltmer börjat tala om ett 
"granskningssamhälle". 
 
Utlysningens inriktning 
Styrning och granskning av offentlig verksamhet har således blivit centrala forskningsteman. 
Fler studier behövs dock för att förstå de förändringar som skett och fördjupa bilden av 
konsekvenserna. Utlysningen är öppen för alla ämnen inom humaniora, samhällsvetenskap 
och juridik. RJ välkomnar såväl empiriska som teoretiska projekt, liksom långa tidsperspektiv 
och internationella jämförelser. 
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Ansökan och sista ansökningsdag 
Ansökan kan endast göras elektroniskt i RJ:s ansökningssystem. Ansökningshandlingarna 
ska vara RJ tillhanda senast den 9 april 2014 klockan 16.00. Beslut fattas 16 oktober 2014. 
Ansökan ska godkännas av anslagsförvaltaren och signeras av projektledaren och prefekt 
eller motsvarande. Den ska skickas med vanlig post till RJ en vecka efter deadline, det vill 
säga senast 16 april. Endast blanketten med signaturer ska skickas in, inte hela ansökan. RJ 
behandlar endast undertecknade ansökningar. 
 
Anvisningar 
Ansökan ska bestå av en projektbeskrivning på engelska på högst 30 000 tecken. RJ riktar 
denna utlysning till grupper om minst två disputerade forskare. Projekten ska beroende av 
forskningsuppgiften löpa från 2 till 4 år. RJ välkomnar även samfinansiering av skilda slag 
från berörda lärosäten alternativt andra finansiärer. De projekt som beviljas anslag förväntas 
delta i gemensamt organiserade konferenser, seminarier och workshops, där syftet är att 
hålla samman de skilda forskargrupperna. 
 

• Det är endast möjligt att medverka i en (1) ansökan i denna specifika utlysning 
oavsett om du är projektledare eller projektdeltagare. Att söka medel i denna satsning 
utesluter inte möjligheten att ansöka inom RJ:s övriga stödformer. 

• Projektarbetstiden får maximalt vara 75 procent för varje enskild forskare och år. 
• Alla deltagande forskare som söker lönemedel måste ha avlagt doktorsexamen vid 

ansökningstillfället. 
• Samtliga projektdeltagare ska vid ansökningstillfället ha slutredovisat tidigare 

forskningsprojekt inom RJ:s stödform projekt. 
• Professorer kan avlönas inom projektet. 
• Forskare äldre än 67 år kan avlönas inom projektet förutsatt att forskaren innehar en 

anställning hos en anslagsförvaltare. 
• Det är möjligt att inkludera kostnader för utländska projektdeltagare verksamma i 

Sverige eller utomlands samt forskningsvistelser utomlands. 
 

Bedömningskriterier 
De avgörande kriterierna vid RJ:s beslut är forskningsprojektens vetenskapliga kvalitet samt 
forskningens relation till den internationella forskningsfronten. 
 
Beredningsprocess 
Ansökningsprocessen sker i ett steg. Det är nödvändigt att ansökningarna skrivs på engelska 
på grund av att beredningsgruppen består av forskare från Sverige eller utlandet. RJ:s 
styrelse fattar det formella beslutet om forskningsanslagen. 
 
Projektbeskrivningen får omfatta maximalt 30 000 tecken inklusive blanksteg och ska 
behandla: 

• Forskningsfrågan 
• Syftet 
• Projektplanen, motiveringar till projekttiden 
• Teori och metod 
• Relation till den internationella forskningsfronten. 
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• Forskningsområdets internationellt viktigaste arbeten. 
• Forskarens/forskarnas funktion i projektet samt relevanta kompetenser och meriter. 
• Publiceringsstrategi 
• Plan för hur man avser att sprida information om projektet och forskningsresultaten. 
• Specificering av eventuella internationella kontakter. 
• Nuvarande anställningsförhållanden för all forskande personal. 
• Resursbehov (löner och drift) samt arbetstid för icke-forskande personal ska 

specificeras och motiveras. 
 

Budgeten ska innehålla följande: 
• Motiveringar till budgetens samtliga kostnader utöver lön. 
• Löner, LKP, drift samt arbetstid för icke-forskande personal ska specificeras. 

Redovisning av projektets lokalkostnader och indirekta kostnader ska göras. 
• Namnge all forskande personal. Lista dem som projektdeltagare med månadslön, 

LKP och arbetstid inom projektet. 
• Ange 0 kronor för projektdeltagare som inte avlönas inom projektet. 
• Redovisa även arbetstid för eventuell icke-forskande personal, såsom assistenter och 

teknisk personal, men namnge dem inte. 
• Till varje projektanslag beviljar RJ ett internationaliseringsbidrag. Bidraget kan 

användas för forskningsvistelser utomlands, inbjudan av utländska forskarkolleger, 
såväl nationella som internationella konferensresor och språkgranskning av manus 
på främmande språk. Ta därför inte upp dessa kostnader i din ansökan. 

• Till varje projektanslag beviljar RJ även ett bidrag till publicering med open access. 
Inte heller dessa kostnader ska därför tas upp i ansökan. 
 

Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte. 
 
Sök bidrag till konferenser, workshops och nätverk som du själv vill arrangera via stödformen 
forskningsinitiering. 
 
7.2 Bedömargruppens sammansättning 
 
Ansökningarna granskades av en internationell expertgrupp bestående av sju 
ledamöter: 

Professor Christopher Hood, offentlig organization, University of Oxford 
Professor Lotte Jensen, statsvetenskap, Copenhagen Businees School 
Professor Toke Reichstein, ekonomi, Copenhagen Business School 
Professor Ken Jones, pedagogik, Goldsmiths University, London 
Professor Sirpa Wrede, sociologi, University of Helsinki 
Professor Joakim Nergelius, juridik, Örebro University 
Professor Christine Harland, företagsekonomi, University of Bath & Cardiff University 
 
Sammanträdet med gruppen leddes av RJ:s vd Göran Blomqvist. 
 

http://www.rj.se/For-forskare/Forskningsinitiering/
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7.3 Beviljade anslag 
 
71 ansökningar ingavs. Följande nio beviljades anslag till en sammanlagd kostnad av 
51 348 000, vilket innebar att RJ:s styrelse beslöt tillföra ytterligare cirka 11, 3 miljoner 
utöver tidigare beviljade 430 miljoner kronor. 
 
Carl Dahlström, statsvetenskap, Göteborgs universitet. ”Överkontrollerad eller utom kontroll? 
Incitament, utvärderingar och New Public Management”.  
 
Lena Landström, juridik, Umeå universitet. ”Polisarbete – mellan effektivitet och 
rättstatlighet”.  
 
Fredrik Åström, övrig samhällsvetenskap, Lunds universitet. ”Forskningen granskad: 
Användningen av prestationsindikatorer för att mäta akademisk forskning, praktiker, och 
effekter”.  
 
Bengt Jacobsson, offentlig förvaltning, Södertörns högskola. ”Organizing for auditing – an 
essential element in governance”. 
 
Johanna Overud, Historia/genusvetenskap, Umeå universitet. ”Från statens styrning till privat 
entreprenörskap? Arbetsmarknadspolitikens omvandling och effekter för kvinnor i norrländsk 
glesbygd”.  
 
Hans Hasselbladh, offentlig förvaltning, Örebro universitet. ”Styrning av undervisningens 
praktik – en studie av läraryrkets tekniska kärna”.  
 
Gunnar Alexandersson, nationalekonomi, handelshögskolan Stockholm. ”Hybridmarknader – 
En studie av de avreglerade marknaderna för kollektivtransporter i Sverige”.  
 
Lars Geschwind, tvärvetenskap, KTH. ”Organisatorisk respons och strategival i ett 
föränderligt högskolelandskap 1993-2013”. 
 
Kerstin Jacobsson, sociologi, Göteborgs universitet. ”Granskningskulturen och 
handläggaren: En studie av arbetsförmedlingen och försäkringskassan”. 
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8. Den riktade utlysningen om samhällets kunskapsförsörjning 
 
Den andra större forskningssatsningen som områdesgruppen tog initiativet till 
handlar om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning. Den förbereddes genom 
kunskapsöversikter, workshoppar och seminarier, varav den största i Sigtuna den 4-5 
september 2012 behandlade både kunskapsbehoven och olika sätt att organisera 
forskningen. 
 
8.1 Slutsatser av Sigtuna-seminariet. Kreativ workshop kring 

forskning om styrning av högre utbildning och forskning 
 
Nedanstående redovisning bygger på de minnesanteckningar som fördes av RJ:s 
personal. 

Under två intensiva dagar samlade RJ ett antal nyckelpersoner för att diskutera hur en 
eventuell satsning på forskning om forskning och högre utbildning kunde se ut. Moderator 
var Olof Petersson och inledde gjorde företagsekonomen Linda Wedlin, idéhistorikern 
Christer Nordlund och historikern Johan Östling. 

 
Hela övningen utgick från den så kallade sandpit-modellen. Här delades övningen upp i två 
steg. Dag ett diskuterades utifrån de tre inledarna vad det kunde och borde forskas om. Dag 
två var tanken att man mer konkret skulle formulera sig kring en utlysning. Det gällde alltså 
inte bara att komma fram till hur en utlysning skulle komma att organiseras utan också vad 
som borde vara det centrala i en sådan utlysning; styrning, autonomi, kollegialitet, 
forskningens frihet osv osv. 
 
De tre inledningarna vittnade om att det inte finns någon brist på ämnen att forska kring. 
Eftersom dessa tre forskare också kom från olika områden och sfärer, fokuserade de på 
olika inriktningar som området kan komma att få. Ändå var de allihop överens om att 
framtidens forskning måste lämna både de traditionella nationella utgångspunkterna och 
traditionella ämnesgränser. Bara genom att lägga ihop de kunskaper som finns på skilda 
håll, kommer man framåt, konstaterade Linda Wedlin. Detta åberopade senare också några 
av seminariedeltagarna som menade att vi trots allt vet en hel del, men att kunskapen 
stannar inom de egna nätverken. 
 
Johan Östling frågade sig också vad som verkligen har förändrats de senaste decennierna. 
Universitetet har till stora delar förblivit vad det varit. Han efterlyste forskning om vad som 
faktiskt var nytt. Här fick han senare medhåll av flera av seminariedeltagarna. Det pekades 
på att det paradoxalt nog är så att kunskap om forskning och högre utbildning faktiskt ofta är 
anekdotisk. Östling efterlyste kunskap om de moderna efterkrigsuniversiteten och den roll 
som de spelat i samhället – i synnerhet saknade han studier som gick bortom policyn.  
Slutligen hade han önskemål om att man inte skulle satsa för stort, inte glömma återväxten 
inom ämnet samt att en utlysning också måste innehålla satsningar på infrastrukturen, och 
vad han kallade ett idéforum, där man kunde föra samman forskare för förutsättningslösa 
diskussioner. 
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Christer Nordlunds inledning utgick från Sveriges unga akademis 10 punkter om vägarna till 
en friare och djärvare forskning. Han försökte att på olika sätt ifrågasätta förgivettagna 
sanningar, och utifrån det peka på var forskningsbehoven finns. Inte minst efterlyste han 
undersökningar som fokuserade på maktperspektiven bakom styrningen. 
 
Den första dagens diskussioner utgick sedan i stort från detta. Sammanfattningsvis kan det 
sägas att det inte bara uppkom en rad förslag om olika och vitt skilda förslag på projektidéer. 
Det handlade om alltifrån hur Bolognaprocessen kunde undersökas och kompliceras, till hur 
kollegialiteten ska studeras eller hur högskolorna i dag rekryterade studenter. Workshopens 
inledande fokus på styrning och styrningsfrågor frångicks dessutom. De flesta menade att 
det inte var där fokus för en utlysning borde ligga eftersom det var alltför snävt och dessutom 
riskerade att utesluta många intressanta perspektiv på sektorn som fanns bland företrädesvis 
humanister. Dessutom underströks från flera håll vikten av att en satsning på forskning om 
forskning och högre utbildning inte blev en utredning eller kom att uppfattas som en 
partsinlaga. 
 
Flera konstaterade också att det var viktigt att vara antinormativ och att ställa så öppna 
frågor att man inte låste sig för vissa perspektiv, ämnen eller frågor på förhand. Det måste 
vara upp till forskarna själva att formulera de frågor som borde studeras. Samtidigt 
påpekades att det var viktigt att i en framtida utlysning vara noga med att hävda 
samhällsrelevansen – vilket humanister ibland glömde. Framtidens politiker måste kunna 
hämta kunskap från projektet och lära sig något om hur universiteten skulle organiseras. 
 
Ett par ord återkom under diskussionerna, och ett av dem var kunskapsregimer och 
kunskapsbildningens regimer. En fördel med ett sådant ord skulle vara att det också 
inbegrep den högre utbildningen, som annars riskerade att hamna utanför. Detta var också 
något som många underströk – att ett framtida program inte uteslöt den högre utbildningen 
eller särskilde denna från forskningen. Den högre utbildningen hade dessutom hamnat 
utanför den senaste tidens pedagogiska och utbildningsvetenskapliga forskning. Här 
betonades av flera också att inte missa de så kallade intermediärerna. Genom att studera 
dem (dvs. finansiärerna, granskarna, utvärderarna o. dyl.) skulle till exempel maktstrukturer 
kunna blottläggas. 
 
Många av deltagarna betonade vikten av att vara komparativ på riktigt. Det handlar inte bara 
om att jämföra sektorn med andra sektorer, utan också med andra länder. Det måste dock 
göras genom egna studier, inte litteratur, för att verkligen kunna säga något. Det underströks 
från flera håll vikten av att en utlysning kom att leda till verkliga grundläggande empiriska 
studier om hur det verkligen låg till, inte bara teoriutveckling. 
 
Man diskuterade också var gränserna för en sådan här studie skulle dras. Var det bara 
universiteten som skulle undersökas – eller också den kunskapsproduktion och forskning 
som gjordes på exempelvis myndigheter? Här gav deltagarna inga entydiga svar. 
 
Linda Wedlin konstaterade tillsammans med Johan Östling och Christer Nordlund att 
styrningen – som hela workshopen utgått ifrån – i ett framtida program måste förstås bredare 
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för att undvika att hamna i gamla fotspår. De såg tre centrala delar: vetenskapens 
organisering, vetenskapens roll och funktions samt vetenskapens framtid. 
 
Under första dagen var de flesta inne på en satsning på flera medelstora projekt hellre än 
gigantiska miljösatsningar, men möjligen förändrades det efter att Olof Petersson under den 
andra dagens morgon presenterade sin sammanfattning och lade fram ett förslag på ett stort 
program a la Maktutredningen. Han hade under kvällen försökt att hitta en samlande fråga 
som en utlysning kunde bygga på. Hans första tanke var att detta handlade om Forskning 
och högre utbildning i Sverige i komparativt och historiskt perspektiv, vilket dock måste 
omvandlas till en fråga. Hans svar var: Hur bör högre utbildning och forskning organiseras 
2030? Där en utgångspunkt kunde vara idén om det goda universitetet. 
 
Olof Petersson presenterade sedan ett helt program (power point-presentationen är bilaga till 
denna rapport) och utformningen av en utlysning. Hans uppfattning var att man här borde 
satsa på en enda stor utlysning i ca 100 miljonersklassen, där en grupp forskare, gärna unga 
sådana, tog ledande ansvar. De skulle sedan få makt att bestämma över hur medlen skulle 
användas. Ledningen får alla pengar och möjlighet att göra både projekt och avhandlingar. 
Därtill skissade han på en referensgrupp, gärna bestående av en internationell grupp 
forskare, som kan ämnet och tycker att Sverige är ett intressant fall. Också en svensk 
referensgrupp av praktiker som kan komma med andra typer av inspel, och som sitter i 
verksamheten, det vill säga har praktisk erfarenhet och därmed kunskap om vilka frågor man 
för tillfället brottas med, kunde skapas. Ledningsgruppen ska sammanfatta programmet när 
det är slut och peka ut gemensamma slutsatser. En sammanfattning kan vara på engelska, 
men ska också publiceras på svenska, och då kort och koncist (max 150 s) så att alla 
berörda kan ta del av den och så att den når ut i debatten. 
 
Detta förslag diskuterades sedan återstoden av tiden. Kortfattat kan sägas att de flesta 
verkade köpa själva frågan. Här fanns kritik mot begrepp som bör – vilket var för normativt, 
liksom om Humboldt borde spela en så stor roll, men på det stora hela var de flesta nöjda 
med problemformuleringen. Här fanns en chans att de många och breda perspektiv som 
diskuterats dagen innan kom med. En risk med en bör-fråga, var dessutom att programmet 
blev för policyinriktat, vilket man ju dagen tidigare konstaterat att man inte ville. En fråga som 
så tydligt ville ge rekommendationer riskerade dessutom att bli utredningsaktig. 
 
Däremot var många imponerade men inte helt övertygade om satsningen på ett enda stort 
program. Vore inte det att lägga alla ägg i en korg? Och riskerade man inte att strypa andra 
intressanta perspektiv med en så stor men samtidigt ensidig satsning? Det restes också 
frågor om hur man skulle hitta detta ledargarnityr som skulle kunna baxa en sådan enorm 
satsning, och hur man skulle få forskare att kunna avsätta tid för att skriva en sådan 
ansökan. Vilka forskar hade tid till det? Och hur skulle man hitta forskare som kunde leda 
detta gigantiska program och dessutom finna legitimitet för dem i forskarvärlden. Eller 
forskare som kunde hålla sams under en så stor satsning? Och skulle det vara unga eller 
etablerade personer som utsågs till ledare? 
 
Många av deltagarna manade därför till försiktighet och föreslog att man kanske hellre skulle 
satsa på två eller tre stora (30-40 miljonersklassen) program. Här skulle man också, 



34 (49) 
 

föreslogs det, i stället kunna satsa på att anställa en koordinator som på olika sätt höll ihop 
de skilda programmen och projekten. Tveksamheten med en enda stor gigantisk satsning 
handlade framför allt om rädslan för att bredden och pluralismen skulle gå förlorad, och att 
ett perspektiv eller en utgångspunkt skulle bli för drivande. Men Gudmund Hernes var å sin 
sida övertygad om att pluralismen inte skulle gå förlorad, vilket den inte gjort under vare sig 
den svenska eller norska maktutredningen, i stället hade kraftsamlingen lett vidare och 
framåt och främjat mer forskning. 
 
Däremot var de allra flesta slagna av storslagenheten i en så stor satsning och många såg 
fördelar med detta vad det gällde återväxten, där ett av Olof Peterssons förslag handlade om 
en forskarskola, i programmets regi. 
 
Några lösningar presenterades också på de problem som togs upp. En var att dela upp 
utlysningen på flera steg, till exempel genom att först utlysa planeringsanslag vilket RJ har 
god erfarenhet av. En annan var att inte dela ut alla medel på en gång utan att göra om 
utlysningen efter en eller ett par år, då man hade bättre koll på vilka perspektiv och frågor 
som ännu fanns kvar att göra. Olof Petersson menade att det var något som de forskarledare 
som utsetts kunde göra. Flera av deltagarna såg också gärna att utlysningen blev mer 
processuell. Andra var rädda för att det skulle bli svårt att sakkunnig bedöma en sådan 
jättesatsning eftersom Sverige torts allt var för litet. 
 
När dagen närmade sig sitt slut kunde det konstateras att här fanns möjligheter att göra 
något nytt, och möjligen var detta något som bara RJ kunde ro i land. Visst gällde det att 
tänka på riskerna, farorna med att utse fel ledare, missa projekt och pluralism eller för den 
delen kvinnor i ledningstoppen eller forskare med genuint naturvetenskapliga kunskaper. 
Men här fanns också möjligheter och själva frågan Hur kan högre utbildning och 
forskning organiseras 2030, inbegrep mycket av det som deltagarna efterlyst. Här fanns 
det faktiskt möjligheter att komma med ny kunskap, ny vetenskap. 
 
8.2 Utlysningen av planeringsanslag till forskning om samhällets 

kunskapsförsörjning 
 
I vänta på att de övriga forskningsfinansiärer som var intresserade av att medverka i 
en större utlysning skulle bli klara med sitt beslutsfattande, beslöt RJ att i maj-juni 
2014 ledigförklara medel för planeringsanslag. 
 
Riksbankens Jubileumsfond (RJ) utlyser planeringsanslag för forskning om samhällets 
kunskapsförsörjning. Avsikten är att i slutet av 2014 och i samarbete med flera andra 
forskningsfinansiärer utlysa fullständiga, fleråriga anslag. 
 
RJ har, tillsammans med andra forskningsfinansiärer, identifierat en brist på oberoende, 
systematisk kunskap om samhällets kunskapsförsörjning, en brist vad gäller såväl 
grundforskning som policyrelevant forskning. Det finns behov av forskning inte endast om 
den högre utbildning och forskning som sker på universiteten utan också om den forskning 
som äger rum i näringsliv och i offentlig sektor. Tillsammans har vi fört diskussioner om en 
satsning i form av ett större forskningsprogram med ett antal forskningsprojekt som hålls 
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samman av en särskild koordinator. Avsikten är att åstadkomma långvariga effekter inom 
forskningsfältet. Utlysning av fullständigt anslag görs under slutet av 2014. 
För att underlätta planeringen av kvalificerade ansökningar och nya samarbeten utlyser RJ i 
ett första steg planeringsanslag avsedda att användas för att förbereda ansökningar. Erhållet 
planeringsanslag är inte någon förutsättning för att söka det fullständiga anslaget. Deadline 
för planeringsanslaget är den 21 oktober kl. 16.00. 
 
Forskningsprogrammets syften 

• Att utveckla forskningsbaserad kunskap om samhällets kunskapsförsörjning. 
• Att bidra till fördjupad internationell forskning om forskningens och den högre 

utbildningens utveckling, villkor och organisering. 
• Att i ett internationellt och jämförande perspektiv utveckla såväl grundläggande som 

samhällsrelevant kunskap om forskningens och utbildningens organisering. 
• Att utröna hur organiserade forsknings- och utbildningsstrategier på olika sätt 

sammanhänger med innovation och ekonomisk tillväxt. 
• Att med bas i framtagna forskningsresultat utveckla en plattform för diskussioner om 

kunskapsförsörjningens aktuella situation och framtida utveckling. 
• Att bidra med ett kunskapsbaserat underlag för långsiktiga beslut om forskningens 

och den högre utbildningens utveckling, samhällsnytta och organisation. 
 

Forskningsprogrammets utformning 
För att kunna nå kvalificerade forskningsresultat som kan ligga till grund för beslutsfattande 
beräknas programmet ha en tidsram om 6–10 år. De enskilda projektens varaktighet kommer 
att vara kortare. Programmet kommer att bestå av ett antal forskargrupper vilka hålls 
samman av en koordinator vilken utses av finansiärerna. Satsningen riktar sig till samtliga 
ämnen och ämnes- och områdesövergripande ansökningar välkomnas. 
Forskningsprogrammet omfattar forskning om både högre utbildning och forskning. 
Förmedlingen av forskningsresultaten till olika intressenter är central. Till programmet avser 
finansiärerna knyta en internationell referensgrupp med forskare och praktiker. Det är möjligt 
för forskargrupperna att komplettera finansieringen med medel från andra finansiärer. Efter 
utlysningen av planeringsanslag kan programmets utformning komma att modifieras. 
 
Planeringsanslag 
 
Hur stort planeringsanslag kan sökas? 
En ansökan om planeringsanslag kan omfatta högst 100 000 kronor, inga bidrag utgår till 
indirekta kostnader eller lokalkostnader. 
 
Ansökan om planeringsanslag 
RJ tar enbart emot ansökningar via RJ:s webbaserade ansökningssystem. Deadline för 
ansökningar om planeringsanslag är den 21 oktober 2014 kl. 16.00. Projektledaren ska 
informera prefekt eller motsvarande om att planeringsanslag söks hos RJ. 
 
Vem får söka planeringsanslag? 

• Alla deltagande forskare som söker lönemedel måste ha avlagt doktorsexamen vid 
ansökningstillfället. 
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• Endast grupper av forskare, det vill säga minst tre personer, kan söka medel. 
• En sökande får inge flera ansökningar, detta gäller som såväl projektledare som 

projektdeltagare. 
• Professorer kan ingå i planeringsanslaget och senare avlönas inom ett projekt. 
• Forskare äldre än 67 år kan ingå i planeringsanslaget och senare avlönas inom ett 

projekt förutsatt att forskaren innehar en anställning hos en anslagsförvaltare. 
• Det är möjligt att i den fullständiga ansökan inkludera kostnader för utländska 

projektdeltagare verksamma i Sverige eller utomlands samt forskningsvistelser 
utomlands. 

• Att söka medel inom ramen för denna satsning utesluter inte möjligheten att ansöka 
inom RJ:s övriga stödformer. 

 

Anvisningar 
Ansökan ska skrivas på engelska. Titel och sammanfattning ska dock skrivas på både 
engelska och svenska. 
 
Projektbeskrivningen får omfatta max 9 600 tecken inklusive blanksteg och ska behandla: 

• Forskningsfrågan 
• Syftet 
• Projektplanen, vad ska planeringsbidraget användas till 
• Teori och metod 
• Relation till den internationella forskningsfronten 
• Forskarens/forskarnas funktion i projektet samt relevanta kompetenser och meriter 
• Resursbehov (löner och drift) ska specificeras och motiveras 

 
Budgeten ska redovisa 

• Löner, LKP, drift ska specificeras. Uppge däremot inte indirekta kostnader och 
lokalkostnader 

• Namnge all forskande personal 
• Ange 0 kronor för projektdeltagare som inte avlönas inom planeringsanslaget 
• Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte 

 
Bedömningskriterier och beredningsprocess 
Ansökan bedöms efter det vetenskapliga värdet av forskningen, det vill säga 
forskningsplanens kvalitet och relation till det internationella forskningsläget, forskarens 
meriter samt planens genomförbarhet. Någon motivering till beslutet ges ej. 
 
Dispositionstid och slutredovisning 
Ett erhållet planeringsanslag får disponeras till och med ansökningsdatum för det fullständiga 
anslaget. Slutredovisning av planeringsanslaget görs genom en ekonomisk och vetenskaplig 
slutredovisning senast en månad efter sista dispositionsdag. 
 
Tidsplan för utlysningen 

• Maj-oktober 2014. Utlysning av planeringsanslag. 
• 21 oktober 2014 kl. 16.00. Deadline för ansökan om planeringsanslag. 
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• Första delen av november 2014. Besked om ansökan om planeringsanslag har 
beviljats eller inte skickas per e-post. 

• November 2014-februari 2015. Utlysning av fullständigt anslag. 
• 18 februari 2015 kl. 16.00. Deadline för fullständig ansökan. 
• 15 oktober 2015. Beslut fattas om fullständigt anslag. 

 
8.3 Beviljade planeringsanslag 
 
24 ansökningar skickades in, varav följande 19 beviljades anslag: 
 
Professor Merle Jacob 
Research Policy Institute 
Lunds universitet 
 
Professor Per-Anders Forstorp 
Institutionen för samhällsutveckling och Kultur 
Linköpings universitet, Campus Norrköping 
 
Professor Olof Sundin 
Institutionen för kulturvetenskaper, avd. ABM 
och bokhistoria 
Lunds universitet 
 
Docent Corinna Kruse 
Institutionen för Tema 
Linköpings universitet 
 
Docent Karin Larsson Eriksson 
Institutionen för musik och bild 
Linnéuniversitetet Växjö 
 
Docent Johan Edman 
Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och 
drogforskning, SoRAD 
Stockholms universitet 
 
Professor Sven Widmalm 
Institutionen för idé- och lärdomshistoria 
Uppsala universitet 
 
Docent Filip Wijkström 
SIR c/o HHS Stockholm 
 
Professor Sven Hemlin 
Gothenburg Research Institute GRI 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 
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Professor Heidi Hansson 
Institutionen för språkstudier 
Umeå universitet 
 
Docent Inger Jonsson 
Centrum för genusvetenskap 
Uppsala universitet 
 
Ekon. dr Lina Bjerke 
Nationalekonomi (inaktiv) 
Internationella Handelshögskolan i Jönköping 
Professor Li Bennich-Björkman 
Statsvetenskapliga institutionen 
Uppsala universitet 
 
Professor Ylva Hasselberg 
Ekonomisk-historiska institutionen 
Uppsala universitet 
 
Ekon. dr Ilinca Benson 
SNS 
 
Docent Helen Peterson 
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 
Göteborgs universitet 
 
Professor Jussi Karlgren 
Skolan för datavetenskap och kommunikation 
KTH 
 
Dr Olof Hallonsten 
Företagsekonomiska institutionen 
Lunds universitet 
 
Docent Helena Pettersson 
Institutionen för kultur- och medievetenskaper 
Umeå universitet 
 
8.4 Den stora utlysningen om Samhällets långsiktiga 

kunskapsförsörjning 
 
I början av 2015 kunde den stora utlysningen göras i samarbete mellan RJ och tre 
statliga forskningsråd. RJ och VR bidrog med vardera 30 miljoner medan Forte och 
Formas beviljade vardera 10 miljoner kronor. Utlysningstexten återges här: 
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Forskningsfinansiärerna Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Riksbankens 
Jubileumsfond (RJ) samt Vetenskapsrådet (VR) utlyser gemensamt anslag till ett 
forskningsprogram med namnet Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning. Svensk 
forskning och högre utbildning i ett internationellt sammanhang. 
 
Finansiärerna har identifierat en brist i Sverige på oberoende, systematisk kunskap om 
samhällets kunskapsförsörjning. Bristen gäller grundforskning, policyrelevant forskning och 
jämförande studier. Det finns behov av forskning inte endast om den högre utbildning och 
forskning som sker på universiteten utan också om den forskning som äger rum i näringsliv 
och i offentlig sektor. 
 
Satsningen genomförs i form av ett forskningsprogram bestående av ett antal 
forskningsprojekt som hålls samman av en särskild koordinator. Avsikten är att genom en 
kraftfull satsning söka åstadkomma långvariga effekter inom forskningsfältet. Programmet 
beräknas pågå 6 år med eventuell förlängning till 10 år och totalt omfatta cirka 80 miljoner. 
 
Forskningsprogrammets syften 

• Att utveckla forskningsbaserad kunskap om samhällets kunskapsförsörjning. 
• Att bidra till fördjupad internationell forskning om forskningens och den högre 

utbildningens utveckling, villkor och organisering. 
• Att i ett internationellt och jämförande perspektiv utveckla såväl grundläggande som 

samhällsrelevant kunskap om forskningens och utbildningens organisering. 
• Att utröna hur organiserade forsknings- och utbildningsstrategier på olika sätt 

sammanhänger med innovation och ekonomisk tillväxt. 
• Att med bas i framtagna forskningsresultat utveckla en plattform för diskussioner om 

kunskapsförsörjningens aktuella situation och framtida utveckling. 
• Att bidra med ett kunskapsbaserat underlag för långsiktiga beslut om forskningens 

och den högre utbildningens utveckling, samhällsnytta och organisation. 
 
Forskningsprogrammets utformning 
Forskningsprogrammet kommer att ha en inledande tidsram om 6 år med en eventuellt 
senare möjlighet till förlängning så att programmet sammanlagt pågår i 10 år. Enskilda 
projekt som ingår i programmet kommer i normalfallet att ha en kortare varaktighet. 
Satsningen utgår från några viktiga principer. Avsikten är att satsningen ska ha långsiktig 
påverkan och möjliggöra förstärkning och/eller uppbyggnad av forskningsmiljöer. Satsningen 
bör alltså ske i former som bidrar till att etablera och utveckla miljöer med kvalificerade 
forskare, databaser och nätverk som möjliggör forskning av hög internationell standard. 
Programmet kommer således att bestå av ett antal forskargrupper vilka hålls samman av en 
koordinator som utses av finansiärerna. Koordinatorn är central för programmets 
genomförande och ska fortlöpande under programmet samla forskargrupperna och ansvarar 
även för att programmet sammanfattas när det är slut och för att peka ut gemensamma 
slutsatser. Förmedlingen av forskningsresultaten till olika intressenter är central och 
finansiärerna kommer att avsätta särskilda medel till detta ändamål. Till programmet avser 
finansiärerna knyta en internationell referensgrupp med forskare och praktiker. Det är möjligt 
för forskargrupperna att komplettera finansieringen med medel även från andra finansiärer. 
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Finansiärerna ser gärna att lärosäten samfinansierar till exempel i form av 
forskarskolor.  Finansiärerna välkomnar medverkan av utländska forskare. 
 
Satsningen riktar sig till samtliga ämnen och ämnes- och områdesövergripande ansökningar 
välkomnas. Forskningsprogrammet omfattar samhällets hela kunskapsproduktion, det vill 
säga såväl högre utbildning och forskning vid universitet och högskolor, som vetenskaplig 
verksamhet inom andra myndigheter, institut, företag och liknande. Finansiärerna kommer att 
se till att beviljade anslag fördelas så att den forskning som finansieras inom programmet 
sammantaget får en tematisk bredd förutsatt att den också håller högsta vetenskapliga 
kvalitet. 
 
Anslagens storlek 
En ansökan kan omfatta mellan 5 och 20 miljoner kronor inklusive bidrag till indirekta 
kostnader och lokalkostnader och avse projekt av varierande längd och omfattning. 
Finansiärernas bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader beräknas dels efter 
regleringsbrevets anvisningar rörande utformningen av de statliga forskningsrådens anslag, 
dels efter RJ:s och övriga finansiärers riktlinjer för sådana kostnader. En överläggning om 
bidraget kommer att genomföras med var och en av de anslagsförvaltare som blir aktuella 
när förslaget till beslut om anslag föreligger. 
 
En uppföljning av de projekt som beviljats anslag kommer att göras efter en viss tid. Därefter 
ges klartecken för eventuell fortsättning av projekten. 
 
Ansökan om anslag 
Ansökningar kan endast göras via RJ:s webbaserade ansökningssystem. Sista 
ansökningsdag är den 18 februari 2015. 
 
Ansökan ska godkännas av anslagsförvaltaren genom att första sidan skrivs ut, signeras av 
forskaren och prefekt eller motsvarande och skickas med vanlig post till RJ senast en vecka 
efter deadline. Endast blanketten med signaturer ska skickas in, inte hela ansökan. RJ 
behandlar endast fullständiga ansökningar, det vill säga där ansökan är underskriven. 
 
Anvisningar 

• Alla deltagande forskare som söker lönemedel måste ha avlagt doktorsexamen vid 
ansökningstillfället. De forskare som medverkar under projektets första fyra år ska 
vara namngivna i ansökan. För perioden därefter är det möjligt att söka finansiering 
för icke namngivna forskare. 

• Det är möjligt att medverka i fler än en (1) ansökan, detta gäller såväl projektledare 
som projektdeltagare. 

• Projektledare och projektdeltagare behöver inte ha slutredovisat sina tidigare 
forskningsprojekt för att kunna söka detta anslag. 

• Endast grupper av forskare, det vill säga minst tre personer, kan söka medel. 
• Det är möjligt att i ansökan inkludera kostnader för utländska projektdeltagare 

verksamma i Sverige eller utomlands samt för forskningsvistelser utomlands. 
• Professorer kan avlönas inom ett projekt. 
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• Forskare äldre än 67 år kan avlönas inom ett projekt förutsatt att forskaren innehar en 
anställning hos en anslagsförvaltare. 

• Det är möjligt för forskargrupperna att komplettera finansieringen med medel även 
från andra finansiärer. 

• Att söka medel inom ramen för denna satsning utesluter inte möjligheten att ansöka 
inom finansiärernas övriga stödformer. 

• Finansiärerna beviljar ett bidrag till indirekta kostnader och lokalkostnader som 
beräknas dels efter regleringsbrevets anvisningar rörande utformningen av de statliga 
forskningsrådens anslag, dels efter RJ:s och övriga finansiärers riktlinjer för sådana 
kostnader. En överläggning om bidraget kommer att genomföras med var och en av 
de anslagsförvaltare som blir aktuella när förslaget till beslut om anslag föreligger. 
 

Villkor för ansökningar 
• Förmedlingen av forskningsresultaten till olika intressenter ska beskrivas i ansökan. 
• Av ansökan ska framgå hur man avser att säkra förankringen och kontakterna med 

såväl forskare som praktiker. 
• Finansiärerna kommer att se till att beviljade anslag fördelas så att den forskning som 

finansieras inom programmet sammantaget får en tematisk bredd. De sökande ska 
föra ett tydligt resonemang kring den valda forskningsuppgiftens inomvetenskapliga 
och/eller samhälleliga relevans och angelägenhet, samt visa hur studien ska 
genomföras. De ska vidare klargöra varför forskargruppens sammansättning är 
adekvat samt resonera kring de vetenskapliga synergieffekter som gruppens 
sammansättning förväntas ge. 
 

Ansökan ska skrivas på engelska eftersom beredningsgruppen kommer att bestå av 
internationella sakkunniga. Titel och sammanfattning ska dock skrivas på både engelska och 
svenska. 
 
Projektbeskrivningen får omfatta max 30 000 tecken inklusive blanksteg och ska innehålla: 

• Innehållet i och formerna för projektet och hur det realiserar utlysningens krav 
• Projektets forskningsfrågor, syfte, teori, metod, relation till den internationella 

forskningsfronten 
• Projektplan med motiveringar till projekttiden 
• Publiceringsstrategi 
• Plan för förmedlingen av forskningsresultaten till olika intressenter 
• Plan för förankringen och kontakterna med såväl forskare som praktiker 
• Forskarens/forskarnas funktion i projektet samt deras för uppgiften relevanta 

kompetenser och meriter 
• Nuvarande anställningsförhållanden för den forskande personalen 
• Resursbehov (löner och driftskostnader) ska specificeras och motiveras 
• Lärosätets samfinansiering ska redovisas 

 
Budgeten ska redovisa 

• Löner, LKP och driftskostnader 
• Arbetstid för icke-forskande personal ska specificeras 
• Uppge indirekta kostnader och lokalkostnader 
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• Namnge forskande personal som är känd vid ansökningstillfället. Lista dem som 
projektdeltagare med månadslön, LKP och arbetstid inom projektet 

• Ange 0 kronor för projektdeltagare som inte avlönas inom projektet 
Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte. 
 
Bedömningskriterier och beredningsprocess 
Ansökan bedöms efter gängse vetenskapliga kriterier, det vill säga forskningsplanens kvalitet 
och originalitet, relation till det internationella forskningsläget, forskarnas meriter samt 
planens genomförbarhet. Dessutom bedöms hur ansökan uppfyller utlysningens villkor. 
Därutöver kommer avseende att fästas vid hur ansökningarna har beaktat 
kunskapsförsörjningens samhälleliga relevans. Bedömning av ansökningarna sker i en 
mångvetenskaplig bedömarpanel med internationella bedömare. Panelen bereder 
ansökningarna och lämnar prioriteringsordning och förslag till beslut. Respektive finansiär 
fattar beslut om anslag. Någon motivering till beslutet ges ej. 
Uppföljning och slutredovisning 
En uppföljning av projekten inom programmet genomförs av externa 
sakkunniga. Slutredovisningen av projekt inom programmet görs dels genom en ekonomisk 
rapport, dels genom att de vetenskapliga resultaten rapporteras. 
 
Tidsplan för utlysningen 

• Ansökningssystemet öppnar: 8 januari 2015 
• Ansökningssystemet stänger: 18 februari 2015 kl. 16:00  
• Beslut om anslag: hösten 2015 

 
För beskrivning av de olika finansiärernas ansvarsområden se: 
 
Formas: www.formas.se 
Forte: www.forte.se 
Riksbankens Jubileumsfond: www.rj.se 
Vetenskapsrådet: www.vr.se 
 
8.5 Beredning av ansökningarna och beviljade anslag 
 
Finansiärerna skrev ett samarbetsavtal enligt vilket RJ åtar sig att bland annat sköta 
utlysningen, beredning av ansökningar, upprättande av förslag till beslut samt 
kontraktstecknande med de forskare som tilldelas anslag. 
 
Utlysningen resulterade i 54 ansökningar, varav fem (5) inte uppfyllde de formella 
kraven. Som sakkunniga i beredningsgruppen rekryterades internationellt 
framstående forskare: 
 
Christopher Hood, Government, Oxford University 
Jürgen Enders, School of Management, University of Bath 
Ken Jones, Educational Studies, Goldsmiths, University of London 
Steve Woolgar, Science TechnologyStudies, Oxford University och Linköpings University 

http://www.formas.se/
http://www.forte.se/
http://www.rj.se/
http://www.vr.se/
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Lotte Jensen, Department of Management, Politics and Philosophy,Copenhagen Business 
School 
Jan Eyvind Myhre, Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie, Universitetet i Oslo. 
 
Beklagligvis hoppade Ellen Hazelkorn, Higher Education, Educational Leadership, 
Educational Policy Dublin vid Institute of Technology, med kort varsel av uppdraget under 
sommaren. Nyrekryteringsförsök gjordes men ingen nappade med så kort förvarning. 
Sammantaget gjordes betydande ansträngningar för att få fler kvinnliga sakkunniga, men av 
tio tillfrågade accepterade endast en uppdraget. 
 
Beredningsgruppen sammanträdde den 7 – 8 september. Genomgående ansågs 
ansökningarna hålla hög eller mycket hög kvalitet. Bedömarna anmärkte dock att de 
saknade ansökningar från vissa relevanta forskningsfält, en iakttagelse som RJ och övriga 
finansiärer kommer att förmedla. Gruppen prioriterade 13 ansökningar, varav fyra utgjorde 
en tätgrupp som uppfyllde mycket höga krav på vetenskaplig kvalitet. Av de 13 
ansökningarna kan åtta finansieras till en total kostnad om drygt 77 miljoner. Återstående 
medel ska användas till kostnaderna för en koordinator och till en internationell 
referensgrupp. 
 
Följande forskare beviljades medel i oktober 2015 
 
1) Professor Merle Jacob 

Research Policy Institute 
Lunds universitet 
Box 118 
221 00 Lund 
 
Belopp: 20 662 000 

 
En kunskapsbas för styrning av samspelet mellan vetenskap och politik 
(KNOWSCIENCE) 
Kunskapsproduktion har blivit en central samhällsfunktion och styrning av forsknings- 
och högre utbildningssektorn blir därmed viktig. Erfarenheter finns internationellt vad rör 
flera av de strategier och instrument som prövas och planeras för sektorn i Sverige. En 
central aspekt av sådan styrning ligger i styrningens objekt: Universiteten och 
högskolorna (UoH) och deras verksamheter är starkt normdrivna, och präglas av en 
omfattande historisk autonomi. Detta innebär att förvaltningspolitiska insatser i 
forsknings- och högre utbildningssystemet med stor sannolikhet resulterar i oväntade, 
och ibland icke-önskvärda effekter med bäring på systemets förmåga till långsiktig 
kunskapsproduktion. Detta projekt introducerar en distinktion mellan strukturstyrning och 
kunskapsstyrning i forskning och högre utbildning. Syftet med projektet är att förstå hur 
kunskapsbildning samspelar med policy, oförutsedda effekter på förutsättningarna för 
kunskapsproduktion, samt vilka lärdomar som kan dras från liknande utveckling i andra 
länder i detta avseende. Projektet fokuserar tre områden för förvaltningspolitisk styrning: 
prioriteringar, anslagsinstrument och forskningsutvärderingar, och avser identifiera hur 
styrningens konsekvenser tar sig uttryck, och hur sådana konsekvenser kan hanteras 
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genom förvaltningspolitiska insatser. Projektet är internationellt komparativt, där Sverige 
utgör huvudfokus, men jämförande studier genomförs i Finland, Storbritannien, 
Nederländerna och Schweiz. 

 
2) Docent Filip Wijkström 

SIR c/o HHS i Stockholm 
Box 6501 
113 83 Stockholm 
 
Belopp: 9 714 000 
 
Transnationell governance i universitetsfältet 
Projektet analyserar den roll som transnationella och nationella intermediärer spelar i 
styrningen (governance) av universitetsfältet. Vi relaterar därmed till utlysningens 
efterlysning av bidrag kring forskningens och den högre utbildningens organisering. Vår 
utgångspunkt är omförhandlingen av universitetens plats i samhället, och intermediära 
organisationers roll i att sprida de globala idéer som driver denna omförhandling. Vi 
studerar de processer genom vilka intermediärer på transnationell nivå formar, tolkar och 
legitimerar sådana idéer och förmedlar dem vidare till nationella intermediärer, samt hur 
dessa tolkar om idéerna och anpassar dem till de egna nationella universitetssystemens 
institutionella ramar.  
 
Den empiriska undersökningen består av översiktsstudier av populationen 
transnationella intermediärer i universitetsfältet och de idéer som dessa sprider, samt av 
kvalitativa fallstudier där några sådana idéers “resa” från transnationell nivå till de 
nationella universitetssystemen analyseras i Sverige och Österrike. Projektet är 
tvärdisciplinärt och utförs inom forskningsområdet organisationsstudier, med 
nyinstitutionell teori som ram. Både kvantitativa och kvalitativa metoder används, inkl. en 
innovativ webcrawlingmetod. Projektet bygger vidare på en pilotstudie av de sökande 
(2013-14), och utnyttjar samt bygger ut den unika databas över relevanta transantionella 
intermediärer som påbörjats där. 

 
3) Docent Anna Jonsson 

SCORE 
Stockholms universitet 
106 91 Stockholm 
 
Belopp: 3 840 000 
 
Bortom torghandel och elfenbenstorn: En studie om integrerad vetenskap för hållbar 
kunskapsförsörjning 
Det här forskningsprojektet fokuserar på det framväxande perspektivet integrerad 
vetenskap som en metod för hur samhällets olika aktörer kan bidra till integrerad 
kunskapsutveckling; ett perspektiv som efterfrågas både inom forskningen och i den 
offentliga debatten när det gäller vetenskapens roll i samhället. Medan samverkan 
mellan akademi och andra samhällssektorer ofta framhålls som viktigt kännetecknas 



45 (49) 
 

också relationen som fylld med motstridiga, och ibland naiva, åsikter och förväntningar. 
Projektets syfte är att utveckla en förståelse för förutsättningar för integrerade processer 
för kunskapsproduktion, att hantera sina många utmaningar, och för att nå de olika 
förhoppningar som man inom de olika samhällssektorerna hyser till sådana samarbeten. 
Genom att undersöka de dynamiska lärprocesserna av tre svenska 
samarbetsplattformar, ämnade för att hantera utmaningar med miljö, hälsa och socialt 
välbefinnande, och genom att jämföra deras initiativ med internationella erfarenheter av 
integrerade vetenskap, kommer vi att bidra med empiriska och teoretiska insikter om 
integrerad kunskapsutveckling för att säkerställa samhällets långsiktiga och hållbara 
kunskapsförsörjning. 
 

4) Professor Maureen McKelvey 
Institutionen för ekonomi och samhälle 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 
Box 625 
405 30 Göteborg 
Belopp: 4 599 000 

 
Samverkan mellan universiteten och näringslivet: en studie av Chalmers samverkan 
med den globala industrin 
Det här projektet kommer att kritiskt analysera interaktionen mellan universitet och 
näringsliv, genom studiefallet Chalmers. Forskningsfrågorna behandlar hur ny kunskap 
och nya kunskapsnätverk utvecklas genom samarbeten, samt dess långsiktiga effekter. 
Min forskningsstrategi är en detaljerad longitudinell studie av Chalmers Tekniska 
Högskola mellan åren 2000 och 2015. Vidare studeras tre industrisektorer som 
interagerar med Chalmers, nämligen en hightech genom nanoteknologi, en mediumtech 
genom reglerteknik/logistik och en lowtech genom idrottsmaterial. Chalmers är ett 
specialfall, i Sverige, genom att vara internationellt ledande, vilket gör det möjligt att 
genomföre internationella jämförelser och att reflektera över dess roll i den svenska 
kunskapsekonomin. 

 
5) Docent Johan Edman 

Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD 
Stockholms universitet 
SE-106 91 STOCKHOLM 
 
Belopp: 9 508 000 
 
Vetenskaplig stat eller statlig vetenskap? Välfärdsforskningens och välfärdspolitikens 
kunskapsformer 1911–2015. 
Ett nära samarbete mellan beslutsfattare, experter och forskare anses känneteckna 
framväxten av det moderna Sverige. Några historiker talar till och med om den svenska 
välfärdsstaten som en institutionaliserad ”vetenskaplig stat”. Samtidigt visar forskningen 
att samarbetet inte varit utan friktion och att det bl.a. finns en konflikt mellan en 
politikerstyrd uppdragsforskning och den av forskare idealiserade fria forskningen. 
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Syftet med projektet är att analysera skärningspunkter och spänningar mellan 
forskningens och politikens kunskapsformer på det välfärdspolitiska området, närmare 
bestämt på missbrukspolitikens område. Med teoretisk inspiration av science-policy-
nexus-forskning och vetenskapshistoria undersöks kopplingar mellan policy och 
forskning över tid och kontextuellt, från 1910-talet fram till idag. Med empiri och 
arkivmaterial från olika arenor undersöks de olika sätt som politiker, myndigheter och 
forskare har definierat fältets kunskapsbas. Tre olika delstudier planeras, om 
kunskapsproduktion och de sociala forskningsråden; kunskapsspridning och statlig 
alkoholpolitik; och kunskapsanvändning i Stockholms lokalpolitik. I en fjärde 
syntetiserande studie jämförs resultaten. Vilka ansträngningar har gjorts för att tillgodose 
policymakarnas behov av forskningsbaserad kunskap och hur har forskarna svarat upp? 
På vilka sätt har forskningens status som politiskt reforminstrument förändrats under en 
period av 100 år? 
 

6) Professor Anders Bergmark 
Institutionen för socialt arbete 
Stockholms universitet 
106 91 STOCKHOLM 
 
Belopp: 6 906 000 
 
Föreställningen om en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten 
Sedan nästan två decennier har nödvändigheten att fastställa huruvida professionella 
interventioner är baserade på vetenskapligt säkrade underlag, oftast kallad 
evidensbaserad praktik (EBP), utgjort en viktig och växande politisk tendens inom 
många olika yrkesområden. Kravet på en vetenskaplig underbyggnad för 
yrkesutövningen är tydligast utvecklas inom det medicinska området, men det är ganska 
uppenbart tydligt närvarande även för psykosociala interventioner. Frågan om vad EBP 
har att erbjuda praktiskt socialt arbete och hur det borde genomföras har ockuperat en 
central position i debatten inom socialt arbete i Sverige. Det aktuella projektet har ett 
övergripande mål att etablera en teoretisk och empirisk grund för en analys av arbetet 
med att omvandla den svenska sociala praktiken genom att genomföra EBP, och genom 
detta ge en god grund för en kritisk diskussion om problemen och utsiktenar knutna till 
ambitionen att erbjuda mer standardiserade och vetenskapligt säkrade metoder. Inom 
denna bredare ram finns ett antal underliggande teman närvarande: Organiseringen av 
EBP, ett tema som inkluderar hur EBP är iscensatt i olika nationella sammanhang. En 
andra tema är riktad mot en empirisk samt en analytisk bedömning av de grundläggande 
metodologiska övervägandena. Ett tredje tema handlar om genomförandet av EBP, är 
att hur olika intressenter försöker säkra interventionstrohet. Det fjärde temat gäller om 
och hur problemen med EBP kan lösas. 
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7) Docent Corinna Kruse 
Institutionen för Tema 
Linköpings universitet 
581 83 LINKÖPING 
 
Belopp: 9 979 000 

 
Förpacka, förhandla, förändra: Att översätta kunskap till praktik 
Hur blir forskningsbaserad vetenskaplig kunskap till praktik? Och närmare bestämt, hur 
blir kunskap som tas fram inom en kontext till praktik i en helt annat? 

 
Projektet studerar skärningspunkten mellan produktionen av (medicinsk) kunskap och 
dess användning i praktiken, genom att fokusera på medlande yrkesutövare i tre till 
synes så disparata yrken som veterinärpatologer, barnmorskor i föräldrautbildning och 
leverantörer av företagshälsovård. Genom etnografiskt fältarbete - att observera och 
intervjua medlare och praktiker för att fånga deras perspektiv på sitt arbete - samt att 
analysera riktlinjer, generar projektet kunskap om vilka faktorer som påverkar hur 
kunskap förflyttas mellan kontexter och översätts till vardaglig praktik. Projektets resultat 
gör det möjligt att både bättre förstå samhällets kunskapsförsörjning på en teoretisk nivå 
och att följaktligen utveckla och förbättra den i praktiken. Eftersom vetenskapsbaserad 
kunskap spelar en central roll i dagens samhälle, är det av stor samhällsrelevans att 
utarbeta sätt att reflektera över hur vetenskapsbaserad kunskap blir en del i människors 
vardag. 

 
8) Docent Anders Broström 

Institutionen för industriell ekonomi och organisation 
KTH 
100 44 Stockholm 

 
Belopp: 12 100 000 
 
Resultatbaserad styrning i akademin: praktik och identitet i omvandling 
Detta projekt analyserar de fundamentala mekanismer som avgör hur akademisk 
verksamhet påverkas av introduktionen av system för s.k. prestationsbaserad 
resurstilldelning. Med forskande och undervisande personal vid svenska lärosäten i 
fokus studerar vi hur identiteter konstrueras i relation till "ekonomistiska" former av 
organisationsstyrning och hur dessa processer påverkar enskilda individers agerande. I 
synnerhet studerar vi individers prioriteringar av uppgifter och tidsanvändning (mellan 
och inom breda kategorier så som utbildning, forskning ledarskapsuppgifter, etc) samt 
karriärval (attraktionskraften hos olika typer av akademiska anställningar, 
attraktionskraften i att arbeta utanför respektive i högskolesektorn). I projektets senare 
fas fördjupas analysen av hur institutionella förhållanden påverkar de processer och 
resultat som identifierats. Programmet vänder då blicken mot frågor om på vilka sätt och 
varför konsekvenserna av prestationsbaserad resurstilldelning kan förväntas bli 
annorlunda då de introduceras i olika länder med skilda akademiska traditioner och 
institutioner, och mot att utveckla diskussionen om likheter och skillnader mellan hur 
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sådan styrning fungerar vid lärosäten, respektive andra typer av 
forskningsorganisationer. 
 

8.6 Kommentar 
 
Noteras kan 15 av de 19 ansökningar om planeringsanslag ledde till en fullständig 
ansökan. Av åtta beviljade ansökningar om fullständigt anslag hade fyra haft 
planeringsanslag. 
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9. Områdesgruppens budget och användningen av anslaget 
 
Områdesgruppen hade för sitt arbete en årlig budgetram. Totalt användes 6 334 604 kronor, 
fördelade på följande ändamål: 
 

1. Områdesgruppens kostnader för resor och 
sammanträde 

300 000 

2. Arvoden till sekreterare och ordförande för 
förberedelser, protokollföring och efterarbete 

910 260 

3. Forskningsöversikter beställda av områdesgruppen 820 000 
4. Bidrag till andra, relaterade undersökningar 1 421 250 
5. Produktionskostnader av områdesgruppens egna 

böcker 
753 7502 

6. Produktionsstöd till relaterade böcker, filmer och 
liknande 

675 344 

7. Områdesgruppens egna workshopar, konferenser 
och seminarier 

1 394 000 

8. Bidrag till andra, relaterade workshopar, konferenser 
och seminarier 

60 000 

Summa 6 334 604 
 
Några av de ändamål som finansierades var inte behandlade av gruppen men anslöt till dess 
inriktning och initiativ. Professor Helga Nowotny fick bidrag för att i en film dokumentera 
vetenskapshistorikern och – filosofen Yehuda Elkanas liv och arbete. Professor Carl-Gustaf 
Andrén beviljades produktionsstöd för sin bok Visioner, vägval och verkligheter. Svenska 
universitet och högskolor efter 1940 (2013). Docenten och kanslichefen i riksdagens 
finansutskott erhöll anslag för en bok och ett seminarium om Riksrevisionens verksamhet 
under 10 år. Ett bidrag till det av professor Nils-Eric Sahlin ledda forskarnätverket om 
”vetenskap och beprövad erfarenhet” förde till en ansökan av RJ:s så kallade programanslag 
vilken beviljades 34,3 miljoner kronor 2014. 

2 Inkluderar även vissa kostnader för seminarium i riksdagen. 
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