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Introduktion 

Denna forskningsrapport behandlar en av de eviga frågorna inom offentlig 

förvaltning; koordinering och samverkan mellan olika enheter. Det är uppenbart en 

fråga som fått nytt bränsle under de första åren av det nya millenniet. Orsakerna till 

detta är flera. Bland dessa kan nämnas medborgarnas ökade krav på den offentliga 

servicen, möjligheterna som ny teknologi skapar samt det faktum att utvecklingen 

mot tydliga och mätbara enheter inom förvaltningen förstärkt organisatoriska 

gränser och därmed i många fall försvårat samverkan. Det begrepp som tydligast 

fått fäste i det svenska samtalet om behoven av horisontell samverkan är en 

sammanhållen förvaltning som går igen i denna rapports titel. Bland internationella 

motsvarigheter kan nämnas Storbritanniens joined-up government och Nya 

Zeelands whole-of government. Föreliggande rapport kan ses som en 

sammanläggning av två rapporter som jag med olika uppdragsgivare författat under 

de senaste två åren. Orsaken till valet att lägga samman de båda rapporterna är 

framförallt att de tillsammans utgör en helhet som i annat fall riskerar att inte 

uppmärksammas. Nedan beskrivs kort de två rapporternas fokus och dess inbördes 

förhållande.  

 

Den första rapporten heter Sammanhållna processer – en studie om horisontell 

samverkan. Denna rapport härstammar från den gemensamma uppdragsutbildning 

som den dåvarande stabsmyndigheten Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR)1 

och Centrum för tjänsteforskning – CTF drivit sedan 2002. Utbildningen har varit 

ett led i att stödja de ambitioner som uttrycktes av dåvarande regeringen i det 

förvaltningspolitiska handlingsprogrammet från år 2000. I syfte att ytterligare 

stärka banden mellan forskare och praktiker har CTF bjudit in till ett nätverk där 

deltagarna är statliga myndigheter med ett gemensamt intresse för frågeställningar i 

spåren av det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet. Inom ramen för detta 

nätverk kan enskilda myndigheter initiera forskning och utveckling i den egna 

verksamheten och ta del av liknande initiativ som bedrivs vid andra myndigheter. 

                                                 

1 Sedan 1 januari 2006 är KKR en del av Verket för förvaltningsutveckling (Verva). 
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Våren 2005 initierade KKR ett uppdrag som bestod av en internationell 

litteraturgenomgång rörande samverkan mellan myndigheter.  

 

Fokus i denna första rapport ligger på begrepp och former för horisontell 

samverkan. De fyra olika former eller principer för horisontell samverkan som 

introduceras i rapporten är samverkan utifrån: sammanhållen process, målgrupp, 

gemensam vision samt horisontell fråga. Här redovisas också mer specifika och 

detaljerade beskrivningar av utvecklingen inom statförvaltningarna i 

Storbritannien, Kanada, Australien samt Finland, vilka identifierades som 

intressanta vid genomgången av internationell litteratur. Redan i denna rapport 

identifierades också den vertikala dimensionen av horisontell samverkan. Jag 

konstaterade att en stor del av de problem som av medborgare upplevs som gap 

mellan olika aktörer härstammar från problem att på högre nivåer i förvaltningens 

struktur samordna uppdrag och uppföljning. Men problematiken låg utanför 

rapportens fokus och avgränsades bort.  

 

Strax efter det att rapporten färdigställts och i elektronisk form spridits av 

uppdragsgivaren utpekades CTF som en part i ett regeringsuppdrag 

((N2006/1661/RUT). Uppdraget hade en tydlig koppling till den avgränsning som 

den tidigare rapporten innehöll. Den underlagsapport som under 2006 skrivits på 

uppdrag av Statskontoret heter därför Den vertikala dimensionen av en 

sammanhållen förvaltning – en rapport om horisontell styrning. Utöver att den 

ingår som en del i denna forskningsrapport är den också publicerad i Statskontorets 

rapport 2007:2 (Joining-up for regional development). Min underlagsrapport 

fokuserar skärningspunkten mellan styrning och horisontell samverkan och baseras 

på en genomgång av internationell forskningslitteratur samt intervjuer med ledande 

forskare och praktiker i ett flertal olika länder. De länder som besökts och studerats 

är Australien, England, Finland, Holland, Kanada, Nya Zeeland och USA.  
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Sammanfattning 

Denna rapport vänder sig till ledare och beslutsfattare inom den svenska statsförvaltningen 

och är författad på uppdrag från Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR). Den 

fokuserar horisontell samverkan med tonvikt på sammanhållna processer, det vill säga 

processer som delas mellan två eller flera olika organisationer. I den svenska, 

fragmentiserade förvaltningen finns ett ökande behov av att reflektera kring samverkan 

över organisatoriska gränser. Den här rapporten bidrar med underlag i form av en 

genomgång av internationell forskning och rapporter från statsförvaltningar runt om i 

världen. Bland annat presenteras och diskuteras begrepp som joined-up government och 

horizontal management.  

 

I rapporten redovisas generella insikter som det faktum att det förekommer en rad olika 

former av aktiviteter under etiketten horisontell samverkan samt att det krävs en indelning 

av horisontell samverkan på olika nivåer. De nivåer som flitigast används är policynivå och 

administrativ nivå. Den förstnämnda representerar centrala enheter eller departement med 

ansvar för utformningen av inriktning och uppdrag. Den administrativa nivån består av de 

organisationer som möter medborgaren i genomförandet. De fyra olika former eller 

principer för horisontell samverkan som introduceras i rapporten är samverkan utifrån: 

sammanhållen process, målgrupp, gemensam vision samt horisontell fråga. Här redovisas 

också mer specifika och detaljerade beskrivningar av utvecklingen inom statförvaltningarna 

i Storbritannien, Kanada, Australien samt Finland, vilka identifierats som intressanta vid 

genomgången av internationell litteratur. Rapporten innehåller också ett kapitel som tar 

upp positiva effekter, strukturella hinder, utmaningar och möjliggörare. 

 

Erfarenheterna från den internationella arenan diskuteras också i förhållande till de 

rapporter angående processorientering i staten som de senaste åren tagits fram av KKR. 

Den stora aktiviteten kring horisontell samverkan i början av 2000-talet beskrivs som en 

motrörelse mot den accentuering av den vertikala dimensionen som det ökade intresset för 

mål- och resultatstyrning inneburit för såväl svenska som utländska förvaltningar. KKR för 

resonemang kring processbaserad verksamhetsstyrning i den senare av sina rapporter och 
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en sammanfattande bedömning efter den internationella genomgången är att den svenska 

statsförvaltningen delvis skulle bryta ny mark vid ett arbete i enlighet med de förslag som 

där redovisas. Avslutningsvis inkluderar rapporten också ett antal områden som förtjänar 

fortsatt uppmärksamhet från såväl akademi som praktiker.  
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1. Inledning 

Svensk offentlig förvaltning består av en mängd organisationer med olika uppdrag, visioner 

och mål. Organisering är en abstrakt företeelse som kan gestaltas på olika sätt. Hur man än 

väljer att betrakta alternativt beskriva en organisation så kommer man att förstärka vissa 

detaljer, medan andra hamnar i skymundan. Den här rapporten behandlar processer som 

utgångspunkt för studier av organisering och styrning.  

 

Processer används vanligen för att beskriva flöden av aktiviteter inom en organisation. Den 

här rapporten lyfter blicken och fokuserar sammanhållna processer, det vill säga processer som 

delas mellan två eller flera olika organisationer. I ett tal för landets Generaldirektörer i maj 

2005 betonar ansvarig minister Sven-Erik Österberg vikten av en sammanhållen förvaltning. I 

den svenska, fragmentiserade förvaltningen finns ett ökande behov av att reflektera kring 

samverkan över organisatoriska gränser. Den här rapporten bidrar med underlag i form av 

en genomgång av internationell forskning och rapporter från statsförvaltningar runt om i 

världen. Bland annat presenteras och diskuteras begrepp som joined-up government och 

horizontal management.  

 

Rapporten vänder sig till ledare och beslutsfattare inom den svenska statsförvaltningen och 

är författad på uppdrag från Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR). Detta första 

kapitel innehåller en beskrivning av bakgrund, uppdraget, arbetssätt och avgränsningar.  

1.1 Svensk bakgrund  

I det förvaltningspolitiska handlingsprogram2 som lanserades 2000 framgår att den statliga 

förvaltningspolitiken syftar till att skapa organisations-, styr- och ledningsformer som ger 

förutsättningar för att de tre grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och 

effektivitet ska få genomslag i hela förvaltningen. En viktig målsättning är att medborgarnas 

förtroende för statlig förvaltning inte bara ska vara hög utan också öka. Regeringens 

betonade därför: 

                                                 

2 En förvaltning i demokratins tjänst – ett handlingsprogram. Programmet tar sin utgångspunkt i 
den förvaltningspolitiska propositionen 1997/98:136. 
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• Medborgarfokus. I detta ligger en anpassning till medborgarnas krav. Förvaltningen 
måste tillhandahålla tjänster på ett sådant sätt att den ger största möjliga nytta för 
medborgare, företag m.fl. inom givna ekonomiska ramar. Ett mål är att få 
medborgare och företag mera delaktiga i förvaltningens arbete med att utforma och 
erbjuda sina tjänster. 

• Effektiv förvaltning. Kravet på effektivitet innebär att förvaltningen ska åstadkomma 
avsedda resultat och nå fastställda mål och att detta ska ske kostnadseffektivt. 
Ytterst handlar detta om legitimiteten i de offentliga åtagandena. 

• Samverkan. Genom samverkan och en kontinuerlig omprövning ska nyttan för 
medborgare och företagare öka. Inte minst i utvecklingen mot den s.k. 24-
timmarsförvaltningen pekar regeringen på vikten av samverkan, utöver utveckling 
av teknik, ledarskap och verksamhet. 

 

Ansvarskommittén utreder och analyserar den nuvarande samhällsorganisationens 

förutsättningar att klara de offentliga välfärdsåtagandena. Där det är motiverat ska de 

föreslå förändringar av strukturen och uppgiftsfördelningen. Av ovanstående följer att de i 

sitt delbetänkande3  ägnar ett stort utrymme åt samverkan. Hinder för helhetstänkande och 

utvecklingskraft som idag finns på grund av en alltför sektorsinriktad styrning är ett av de 

områden som enligt kommittén bör utredas vidare. De argumenterar vidare för att den 

offentliga verksamheten sannolikt står inför en mycket stor finansiell och organisatorisk 

utmaning på längre sikt om man ska kunna möta medborgarnas förväntningar och krav.  

 

Som en del av Ansvarskommitténs fortsatta utredning fick Statskontoret ett uppdrag med 

relevans för föreliggande studie. De ombads att analysera sektorisering som företeelse och 

dess konsekvenser för förvaltningens utveckling. Den nyligen publicerade rapporten4 har 

man valt att kalla Sektorisering inom offentlig förvaltning. Författarna lyfter fram ett antal olika 

utgångspunkter för sektorsindelningen av den svenska statsförvaltningen. Man kan till 

exempel använda riksdagens utskott, regeringskansliets uppdelning på olika departement 

alternativt statsbudgetens politik- och utgiftsområden. Författarna noterar att sektorerna 

tycks bli allt fler och anger två orsaker till det. Den första är att specialiseringen ökar i takt 

med komplexiteten. Den andra orsaken till att nya sektorer tillkommer är helt enkelt att nya 

verksamheter och nya områden uppstår. Ny teknologi är en drivkraft som nämns i 

                                                 

3 SOU 2003:123, Utvecklingskraft för hållbar välfärd 
4 Statskontoret 2005:3, Sektorisering inom offentlig förvaltning 
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sammanhanget. I rapporten argumenteras för att det inte kan vara ett problem i sig att 

sektorer finns, utan att det är samordningen dem emellan som utgör svårigheten.  

 

Fram till 1997 utgjorde varje departement en egen myndighet. Vid den tidpunkten 

ombildades dock Regeringskansliet (RK) till en myndighet. Viktiga motiv var att stärka 

RK som en sammanhållen enhet, att bryta sektoriseringen samt att öka förutsättningarna 

för politiken att få genomslag. I samband med en studie5 av denna förändring noteras en 

försiktigt optimistisk hållning med avseende på tvärsektoriella frågor, men också en 

övergripande slutsats som säger att en orientering mot ett mer sektorsövergripande 

arbetssätt ska ses på lång sikt. 

 

Statens kvalitets- och kompetensråd har under åren 1999-2005 arbetat med att stödja 

regeringens intentioner i det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet. En av de 

aktiviteter som rönt stor uppmärksamhet bland andra myndigheter är den studie av 

processorientering i staten som genomfördes under 2003. Studien resulterade i två olika 

rapporter6. Vidare erhöll KKR följande uppdrag i regleringsbrevet för 2004: 

Statens kvalitets- och kompetensråd skall analysera och bedöma hur den 
traditionella myndighetsstyrningen kan kompletteras med en styrning baserad 
på myndighetsövergripande verksamhetsprocesser samt exemplifiera med 
tillämpning inom något eller några politikområden. Rådet skall särskilt 
överväga hur en sådan styrning kan bidra till en bättre måluppfyllelse, 
kostnadseffektivitet och service till medborgare och företag. Uppdraget skall 
redovisas senast den 1 juni 2004. Uppdraget skall genomföras i dialog med 
Ekonomistyrningsverket och andra berörda myndigheter. 

Uppdraget resulterade i ytterligare en rapport7. Framförallt kapitlen sex och åtta är av stor 

betydelse för den kommande framställningen i denna rapport. Författarna noterar att det i 

många länder pågår intensiva diskussioner rörande processer som delas mellan två eller 

flera aktörer. En slutsats i rapporten är att samverkan inte kan utgöra en hållbar strategi då 

effektiv samverkan förutsätter att en rad villkor är uppfyllda. De flesta exempel på god 

                                                 

5 Ds 2003:44, Regeringskansliet en myndighet. 
6 Rapporterna Processorientering i staten respektive Processer och processorientering i 10 myndigheter. 
7 Processbaserad verksamhetsstyrning i staten – från ärendefokus till medborgarfokus 
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samverkan tycks kännetecknas av att det funnits eldsjälar som varit drivande för att få 

samverkan att fungera. De menar att det inte går att bygga en generell strategi på 

förekomsten av eldsjälar. Författarna för också en del resonemang kopplat till utvecklingen 

av våra politikområden. Det är tydligt att sådana diskussioner legat till grund för den 

uppdragsformulering (1.3) som i sin tur format föreliggande studie8.  

1.2 Internationell bakgrund 

I föregående avsnitt har horisontell samverkan och processer som löper över 

organisationsgränser identifierats på den svenska förvaltningspolitiska agendan. Samverkan 

mellan myndigheter tycks vara något av en evig fråga (Peters, 1998a). Såväl forskare som 

praktiker inom statsförvaltningar världen över debatterar fördelar och nackdelar med 

horisontell samverkan. Det är uppenbart att frågan fått ny energi i början av 2000-talet och 

en mängd rapporter och artiklar finns publicerade under de senaste fem åren. Vidare 

karaktäriseras området av många interrelaterade begrepp. Nedan följer ett axplock av 

länder, begrepp och definitioner.  

 

Redan i början av 90-talet dök begreppet seamless service upp i den amerikanska 

managementlitteraturen. Linden (1994:4) definierar begreppet som på svenska närmast kan 

översättas till utan sömmar: 

By seamless, I mean an organization that can be described by the words fluid, 
agile, integrated, transparent, connected. Seamless organizations provide a 
smooth, virtually effortless experience for those who interact with it. (…) 
Service is delivered in a holistic, not fragmented manner. 

I Kanada är begreppet horizontal management ett vanligt inslag i de officiella dokumenten från 

statsförvaltningen. Där betonas att den här formen av samverkan saknar inordning i 

hierarkiska mönster, samt att syftet är att generera effekter som isolerade enheter inte 

klarar. 

                                                 

8 För läsare med stort intresse för den svenska bakgrunden till föreliggande rapport hänvisas för en 
fördjupad diskussion till ett nummer av KKR:s skriftserie SYNOPSIS (nr 3 från 2003) skriven av B. 
Guy Peters med titeln Förvaltningens struktur och politikens samordning. 
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Horizontal Management can be defined as the coordination and management 
of a set of activities between two or more organizational units, where the units 
in question do not have hierarchical control over each other and where the aim 
is to generate outcomes that cannot be achieved by units working in isolation. 
(Bakvis & Juillet, 2004) 

För oss i Sverige har den pågående moderniseringen av offentlig sektor i Storbritannien 

rönt stor uppmärksamhet. När man där önskar tala om samverkan mellan olika 

organisatoriska enheter talar man om joined-up-government (JUG). Ling (2002) ger oss en 

definition som definitivt har likheter med den rörande horizontal management  ovan: 

It seeks to align the activities of formally separate organizations towards 
particular goals of public policy. Therefore, joined-up working aims to 
coordinate activities across organizational boundaries without removing the 
boundaries themselves.  

Längre fram i rapporten presenteras fler begrepp och definitioner som är besläktade med 

dem som redan nämnts. Vi kan till exempel konstatera att länder som Australien och 

Finland också har en pågående diskussion rörande samverkan där olika begrepp med 

marginell skillnad kan studeras.  

1.3 Studiens utgångspunkter 

Innan vi återvänder till den internationella arenan bör vi stanna upp för diskussioner 

rörande den aktuella studiens utgångspunkter. Nedan diskuteras uppdraget, arbetssätt och 

avgränsningar.  

1.3.1 Uppdraget från KKR 

Centrum för tjänsteforskning – CTF har tillsammans med KKR skapat en akademi där 

deltagarna är statliga myndigheter med ett gemensamt intresse för frågeställningar i spåren 

av det förvaltningspolitiska handlingsprogrammet9. Inom ramen för akademin kan enskilda 

myndigheter initiera forskning och utveckling i den egna verksamheten och ta del av 

liknande initiativ som bedrivs vid andra myndigheter. Utgångspunkten är att flera 

frågeställningar är av generellt intresse och att det finns betydande möjligheter att lära av 

varandra. Det primära syftet med akademin är att ge statliga myndigheter ett ökat 

                                                 

9 Det går att läsa mer om den aktuella akademin på www.ctf.kau.se/akademin.shtlm 
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kunskapsstöd i sin verksamhetsutveckling samtidigt som forskningen får en vägvisare till 

angelägna utvecklingsområden.  

 

KKR valde att under våren 2005 placera ett uppdrag på akademin och i beskrivningen av 

bakgrunden till uppdraget går att läsa: 

Regeringen ställer i sin förvaltningspolitik samt i en rad myndigheters 
regleringsbrev m.m. krav på samverkan. I sitt handlingsprogram betonar 
regeringen dels behovet av rationella servicelösningar, dels behovet av 
helhetssyn så att luckor i ansvar mellan myndigheter inte uppstår i det 
offentliga åtagandet. Behovet av samverkan har alltmer uppmärksammats inte 
bara i förvaltningspolitiken. Genom att samhället har blivit mera komplext 
samtidigt som de offentliga aktörerna är många och uppdelade på olika 
sektorer uppstår allt oftare situationer där enskilda kommer i kläm till följd av 
att ingen har ett helhetsansvar. I den allmänna debatten har detta gällt inte 
minst samhällets stöd till psykiskt sjuka, men även brister i äldreomsorgen, den 
administrativa bördan för småföretag m.fl. frågor har uppmärksammats.  
Behovet av samverkan uppstår genom att flera myndigheter är inne och agerar 
i en och samma medborgar- eller företagsprocess, t.ex. stöd till psykiskt sjuka 
eller utfärdande av trafiktillstånd. Samverkan har med andra ord en nära 
koppling till processynsättet. 

Konkret bestod uppdraget av att gå igenom internationell litteratur rörande samverkan 

mellan myndigheter. De begrepp som angavs utöver samverkan/collaboration känner vi 

igen från föregående avsnitt; seamless service, horizontal management samt joined-up 

government. Utöver en definition av de olika begreppen eftersträvades en koppling till 

KKR:s tidigare studier kring processer. Läsaren bör därmed vara medveten om att 

litteraturen lästs med dessa glasögon av en forskare med en icke-statsvetenskaplig 

bakgrund. Vidare lyftes önskemål om en redovisning av erfarenheter från olika 

samverkansformer fram i uppdragsbeskrivningen.  

1.4.2 Arbetssätt och avgränsningar 

Uppdraget som beskrivs i föregående avsnitt är relativt konkret och valmöjligheterna vad 

gäller arbetssättet var relativt få. Med initial hjälp från en av universitetsbibliotekets 

experter på informationssökning utgick vi från de begrepp som nämnts ovan och gjorde 

sökningar i de större artikeldatabaserna. Vid ett första urval koncentrerades 

uppmärksamheten på de vetenskapliga artiklar som publicerats under perioden 2000-2005. 
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Relativt snart kunde några centrala forskare/forskargrupper identifieras och med ett 

snöbollsliknande förfarande arbetade vi med att söka vidare på dessa. På så sätt har också 

ett antal böcker identifierats. Relativt snart stod också ett antal länder ut som mer 

intressanta och kompletterande sökningar har där gjorts på hemsidor kopplade till 

respektive lands statsförvaltning. De källor som explicit har använts inom ramen för 

studien återfinns i rapportens referenslista.  

 

De preliminära resultaten av litteraturgenomgången har presenterats i två olika fora 

arrangerade av KKR, vilket i sin tur givit ytterligare input till färdigställandet av denna 

rapport10. Det ena tillfället var ett Europeiskt expertmöte med tema Process based management 

in the public sector11. Det andra tillfället var vid en så kallad Arena där svenska myndigheter 

bjuds in till seminarier med varierande teman12.  

 

En brist, som är ett resultat av författarens bristfälliga språkkunskaper, är att 

litteraturgenomgången enbart innehåller verk författade på svenska eller engelska. Detta 

kan ha påverkat till exempel vilka länder som framstår som mest intressanta i 

sammanhanget. Ytterligare en svaghet i rapporten – förvisso skapade av studiens 

utgångspunkter - är att de olika exempel som används i framställningen helt är baserade på 

andrahandsuppgifter, dvs. hämtade från de olika litteraturkällor som ingår i studien. 

Läsaren bör således vara uppmärksam på att inga primärdata har funnits till förfogande.  

 

Redan i uppdraget från KKR fanns ett par avgränsningar som haft betydelse för studiens 

fokus. För det första så innehåller en stor del av den internationella litteraturen runt 

samverkan resonemang kring e-tjänster. Ny teknik är dock inte av primärt intresse för 

denna studie och ett antal artiklar och böcker från sökningen har därmed hamnat utanför 

rapporten. Dock ska sägas att det ibland är svårt att dela upp den komplexa verkligheten i 

                                                 

10 Utöver denna rapport presenteras också resultaten av studien i en mer traditionell 
forskningsrapport som kommer att publiceras vid Karlstads universitet.  
11 Följande länder fanns utöver Sverige representerade vid detta möte; Finland, Slovakien, 
Storbritannien, Belgien, Frankrike, Irland, Spanien, Tyskland, Luxemburg samt Norge. På mötet 
fanns också en representant från EU-kommissionen.  
12 Vid det aktuella tillfället kom cirka 60 personer.  



 

13 

olika delar, varför det emellanåt dyker upp resonemang med bäring på ny teknik. Men i de 

fallen finns alltid någon annan dimension som mer tydligt ligger inom denna studies fokus. 

Ytterligare en initial avgränsning gjordes kring teorier om nätverk13.   

 

En ytterligare avgränsning har i samråd med uppdragsgivaren diskuterats fram längs vägen. 

Begreppet Public Private Partnership (PPP) dök relativt snart upp i diverse artiklar, inte minst 

från länder som Australien, Kanada och Storbritannien (ex Bradford, 2003). Fenomenet 

innebär att en tidigare offentlig aktör har lagt ut delar av verksamheten på den privata 

marknaden. Givetvis kan vi se liknande i Sverige, men inte lika utbrett som i några av de 

anglosaxiska länderna. Frågan är i högsta grad politisk och vi har valt att inte låta den ta 

något större utrymme i föreliggande rapport.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att studien genomförts som en traditionell 

litteraturgenomgång i enlighet med det uppdrag som erhölls från KKR. Områden som 

avgränsats bort är ny teknik samt teorier om nätverk och Public Private Partnership.  

                                                 

13 För läsare med intresse för diskussioner kring nätverk finns ett nummer av KKR:s skriftserie 
SYNOPSIS (nr 2 från 2003) författad av Lars Niklasson med titeln Nätverksförvaltningen: en ny 
förvaltningspolitisk modell? 
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2. Övergripande iakttagelser 

I rapportens tredje kapitel kommer iakttagelser kopplade till ett antal olika länders arbete 

med samverkan och sammanhållna processer att presenteras. Men i arbetet med att studera 

befintlig litteratur finns också ett antal mer generella eller övergripande iakttagelser att 

rapportera. Bland annat kommer nedanstående att behandla olika former av samverkan och 

samverkan på olika nivåer. Vi kommer också att beröra den mer ideologiska diskussionen 

rörande New Public Management.  

2.1 Samverkan i olika former 

Den aktuella litteraturen kännetecknas av en viss omognad. Det är uppenbart att olika 

länder och olika forskare/forskargrupper har förkärlek till sina egna ord och begrepp. 

Denna oreda med avseende på begrepp gör det svårt att överblicka fältet. Men det är inte 

bara de olika begreppen som är svåra att överblicka. Samverkan kan ta sig uttryck på många 

olika sätt. Redan i inledningskapitlet betonades att samverkan mellan myndigheter saknar 

möjligheten att inordna arbetet i hierarkiska strukturer. Däremot kan man i olika grad 

formalisera samverkan. Möjligen utgör koordinering av arbetsinsatser den ena ändpunkten 

på ett kontinuum och partnerskap med bindande kontrakt den andra. Men det finns också 

andra betraktelsesätt som på ett förtjänstfullt delar upp det komplexa fenomenet 

samverkan mellan myndigheter. Nedan följer fyra olika exempel som i grund och botten är 

relativt olika företeelser och som förtjänar att hållas isär. Tyvärr finns i den aktuella 

litteraturen många exempel på sammanblandning.  

 

Det första exemplet på horisontell samverkan ingår i den grupp som i denna rapport 

benämns samverkan utifrån sammanhållen process14. Denna grupp karaktäriseras av att två eller 

flera aktörer tillsammans levererar en tjänst till en medborgare. Ett aktuellt exempel från 

Sverige är ansökan om yrkestrafiktillstånd. Utifrån en medborgares perspektiv är det ett 

värde som ska erhållas, men den värdeskapande kedjan av aktiviteter löper genom flera 
                                                 

14 I KKR:s rapporter om processorientering har processer som delas mellan myndigheter kallats 
myndighetsövergripande processer. Orsaken till att detta begrepp inte används i föreliggande rapport är 
främst en uppfattning att detta snarast leder tankarna till en process som spänner över en hel 
myndighet och inte till horisontell samverkan.  
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olika myndigheter.  Liknande exempel finns i den aktuella litteraturen. I dessa fall är 

kopplingen till KKR:s rapporter rörande processorientering tydlig. Genom att identifiera 

flödet utifrån medborgarens perspektiv blir det tydligt att processen håller samman de olika 

myndigheterna.  

 

I den engelskspråkiga litteraturen används ofta uttryck som life event och target population. I 

princip är de två begreppen varianter på samma tema och i den här rapporten benämns 

sådana exempel samverkan utifrån målgrupp. Det kan handla om fattiga människor i 

Vancouver eller studerande i Australien. I det förstnämnda fallet berörs målgruppen av ett 

flertal olika offentliga aktörer som exempelvis sociala myndigheter, arbetsförmedling och 

polis. Genom att samla dessa aktörer och identifiera de olika processer som tillsammans 

skapar värde för målgruppen samverkar man med syfte att förbättra situationen för den 

aktuella målgruppen. Det finns likheter med det första exemplet ovan men samverkan av 

detta slag behöver inte innebära att man arbetar tillsammans i en tydlig värdeskapande 

kedja. Snarast handlar det om att de olika aktörerna strävar efter att i större utsträckning 

vara medvetna om varandras processer. Möjligen kan också tidigare dubbelarbete 

reduceras15.  

 

Det tredje exemplet på horisontell samverkan kontrasterar ovanstående genom att sakna 

tydlig målgrupp. Istället finns till exempel en geografisk yta som uppmärksamheten riktas 

mot. Det kan vara den vackra naturhamnen i Sydney eller ett naturvårdsområde i norra 

Kanada som står i centrum för samverkan. Den här typen av exempel karaktäriseras av att 

det är svårt att definiera såväl målgrupp som det faktiska värde eller output som de olika 

enheternas processer skapar. I rapporten kallas denna form för samverkan utifrån gemensam 

vision och det kan vara svårt att tydligt se en koppling till processorientering.  

 

Slutligen finns det många exempel i litteraturen på det som här benämns horisontella frågor. I 

många länder tycks det vara populärt att breda ut vissa typer av frågor på många eller 

samtliga myndigheter. Exempel på sådana frågor är jämställdhet och demokrati. I den 

                                                 

15 Det är närmast inom denna kategori som ansträngningar rörande så kallade one-stop-shops kan 
placeras. En medborgare kan här lösa flera av sina kontakter med olika myndigheter.  
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internationella forskningslitteraturen benämns ofta dessa frågor som horisontella, men i 

dessa fall handlar det ej om samverkan kring tydliga värdeskapande kedjor utan enbart om 

att många myndigheter förväntas arbeta med en fråga under samma tidsperiod. Här saknas 

nästan helt koppling till den typ av horisontell samverkan som diskuteras i KKR:s 

rapporter.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att horisontell samverkan kan vara av skiftande karaktär. För 

att hantera områdets komplexitet i används i denna rapport fyra utgångspunkter för 

horisontell samverkan: samverkan utifrån sammanhållen process, samverkan utifrån 

målgrupp, samverkan utifrån gemensam vision samt horisontella frågor. I nästa avsnitt 

diskuteras också det faktum att horisontell samverkan sker på olika nivåer inom en 

statsförvaltning.  

2.2 Samverkan på olika nivåer 

Alla som provat att studera och beskriva statsförvaltningar inom olika länder vet att det inte 

är ett homogent studieobjekt. Utifrån historiska och/eller geografiska orsaker ser 

organiseringsmodellen olika ut i olika länder. Självfallet skiljer sig federala stater som 

Kanada eller Australien från förutsättningarna i Sverige eller Finland. I Statskontorets 

rapport om sektorisering som nämnts i ett tidigare avsnitt kan man läsa att det svenska 

regeringskansliet är relativt litet och att förvaltningsmyndigheterna har en förhållandevis 

självständig ställning. Detta kan jämföras med exempelvis Storbritannien där förvaltningen 

trots förändringar de senaste åren fortsatt har en annan tyngdpunkt.  

 

Trots olikheterna är det ändå fruktbart att skikta horisontell samverkan i tre olika nivåer. 

Det finns ett antal exempel på forskare som använder snarlika nivåbeskrivningar. Här 

används de tre nivåerna politisk, policy och administrativ16. Den politiska nivån tar inte något 

större utrymme i den litteratur som studerats och kommer inte heller här att få något större 

                                                 

16 Liknande nivådiskussioner återfinns i exempelvis Peters (1998) och 6 (2004). En annorlunda 
beskrivningsform finns i Exworthy & Powell (2004) där författarna istället talar om centrum 
(politik/policy) och periferi (administrativ) inom statsförvaltningen. Pollitt (2003) gör en 
beskrivande distinktion mellan joined-up policymaking och joined-up implementation.  
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utrymme. Samtidigt går det ju inte att undvika att notera att en stor del av de gränser som 

påverkar de övriga två nivåerna skapas redan på den politiska nivån.  

 

Samtliga länder som berörs i denna studie arbetar med någon form av policyskapande 

utifrån politiska beslut. Tjänstemän som inom ramen för ett ministerium, regeringskansli 

eller liknande arbetar med direktiv för de organisationer som ska genomföra eller realisera 

politiken. Horisontell samverkan mellan olika departement eller avdelningar på denna 

policynivå tar ett stort utrymme i den litteratur som studerats. Givetvis påverkar denna nivå 

i hög grad den nästkommande. 

 

På den sista nivån möter förvaltningen medborgarna och möjligen kan valet av benämning 

på denna nivå – administrativ – diskuteras. Alternativa möjligheter hade varit 

genomförandenivå, operativ nivå eller kanske nivån för tjänstemöten.  Men administrative är 

det engelska begrepp som är vanligast förekommande i litteraturen vilket motiverar valet. 

Den forskningsbaserade litteraturen som behandlar horisontell samverkan på denna nivå är 

i förhållande till policynivån mer begränsad. Däremot finns det fler praktiknära rapporter 

som behandlar denna nivå.  

 

I samband med denna diskussion kring samverkan på olika nivåer är det på sin plats med 

ett förtydligande. Självklart finns det ett stort behov av att studera och problematisera den 

vertikala samverkan som är nödvändig för varje fungerande politiskt system. Det bör finnas 

en röd tråd som löper från den politiska nivån, via policynivån till den administrativa nivån. 

Denna dimension av samverkan brukar benämnas multi-level governance. Men det är inte 

denna rapports fokus. Flera av de artiklar som studerats tar upp såväl horisontell som 

vertikal samverkan (exempelvis Pollitt, 2003), men här utelämnas i stort de vertikala 

resonemangen. Summan av ovanstående innebär att relationerna mellan olika departement 

samt relationerna mellan olika administrativa enheter står i fokus.  

2.3 Reflektion rörande tidpunkten 

Ytterligare en övergripande iakttagelse finns att redovisa. Såväl aktiviteten i väl ansedda 

vetenskapliga journaler som på hemsidor runt om i världen indikerar att horisontell 
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samverkan intresserar många i början av 2000-talet. En naturlig slutsats av detta har varit 

att reflektera över hur det kan komma sig.  

 

New Public Management (NPM - Hood, 1991) är ett paraplybegrepp som används för att 

beskriva moderniseringen av ett antal statsförvaltningar, inte minst de anglosaxiska. Ett 

viktigt inslag i denna utveckling har varit en strävan mot rationell mål- och resultatstyrning.  

Men också andra management-tekniker, som verktyg hämtade från Total Quality 

Management, har varit vanligt förekommande (jmf gärna det förvaltningspolitiska 

handlingsprogrammet). Dessutom har det i några fall inneburit en utveckling av köp-sälj 

modeller och en ökad privatisering (inte minst i Nya Zeeland och Storbritannien).  

 

Flera olika forskare driver nu tesen att det är denna NPM-våg som är den bakomliggande 

orsaken till det ökade intresset för horisontell samverkan. Till exempel skriver McNulty & 

Ferlie (2004): The NPM wave of restructuring has strengthened vertical lines of reporting in many public 

service organizations through the advancements of managerialism and performance measurement. Cowell & 

Martin (2003) uttrycker med samma andemening: The push for closer vertical integration between 

local and central government, with ever-tighter control being exerted from the centre over priorities and 

performance, is seen as constraining progress towards more effective horizontal joined-up working at a local 

level. Argumenten går ut på att framförallt mål- och resultatstyrningen har förstärkt 

organisationsgränser och ökat fokus på det interna arbetet inom respektive organisation17. 

Således skulle det vara en form av motreaktion som nu utvecklas. Några forskare talar 

explicit om en post-NPM era där horisontella frågor utgör ett centralt inslag (Bakvis, 2002; 

Ferlie et al, 2003).  

2.4 Sammanfattning 

I rapportens andra kapitel har ett antal övergripande iakttagelser redovisats. Det som är av 

störst vikt för den kommande framställningen är det faktum att det förekommer en rad 

olika former av aktiviteter under etiketten horisontell samverkan samt uppdelningen av 

horisontell samverkan på olika nivåer. De nivåer som flitigast kommer att användas är 

                                                 

17 Jämför gärna med rapporten från den förvaltningspolitiska kommissionen (SOU 1997:57) där 
samma resonemang kan återfinnas. 
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policynivå och administrativ nivå. Den förstnämnda representerar centrala enheter eller 

departement med ansvar för utformningen av inriktning och uppdrag. Den administrativa 

nivån består av de organisationer som möter medborgaren i genomförandet. De fyra olika 

former av horisontell samverkan som presenterats i kapitlet är samverkan med 

utgångspunkt i: sammanhållen process, målgrupp, gemensam vision samt horisontell fråga. 

Kapitlet har också innehållit en diskussion kring den stora uppmärksamhet som riktas mot 

området relaterat till tidpunkten.  
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3. Jorden runt på ett kapitel 

I de två tidigare kapitlen har redogjorts för studiens utgångspunkter samt några 

övergripande iakttagelser som gjorts i samband med litteraturgenomgången. I det 

kommande kapitlet är det dags att göra nedslag i fyra olika länder som via litteraturen 

tilldragit sig uppmärksamhet. Var sitt avsnitt ägnas åt horisontell samverkan i 

Storbritannien, Kanada, Australien samt Finland. Dessa avsnitt är strukturerade utifrån 

följande underrubriker; bakgrund, begrepp, nivå och form samt konkreta exempel. 

Däremot utelämnas tills vidare resonemang kring potentiella vinster, hinder, utmaningar 

och möjliggörare. Dessa återkommer mer samlat i rapportens fjärde kapitel. Där används 

också erfarenheter från fler länder än de som redovisas i det kommande kapitlet.  

3.1 Storbritannien 

Det senaste decenniets utveckling inom statsförvaltningen i Storbritannien (UK) har 

inspirerat många svenska myndigheter och studieresorna till de brittiska öarna har varit 

flera. Nedan beskrivs de initiativ som är tagna för att öka den horisontella samverkan. 

Framställningen är baserad på ett antal rapporter producerade inom förvaltningen och ett 

flertal artiklar som med olika utgångspunkter belyser de senaste årens utveckling.  

3.1.1 Bakgrund 

Redan på 1980-talets mitt önskade de konservativa regeringarna en omdaning av 

statsförvaltningen. I centrum för uppmärksamheten stod bildandet av decentraliserade 

myndigheter (ofta så kallade single-purpose) och mer marknadsliknande förutsättningar. 

Medborgarnas behov och kostnadseffektivitet var också viktiga ledord. En icke önskad 

effekt av denna förändring var en ökad fragmentisering. Ling (2002:618) hävdar till och 

med att: ”this created a degree of fragmentation that was arguably more extreme in the UK than 

elsewhere”. I rapporten Modernising Government18 lanserar regeringen Blair i slutet av 90-talet 

sin syn på den fortsatta moderniseringen av statsförvaltningen och tar naturligt avstamp i 

denna fragmentisering. En av de grundprinciper utifrån vilka strategin som beskrivs i 

rapporten formuleras är integrering. Policys och program, såväl nationella som lokala, 

                                                 

18 Modernising Government, Cabinet Office, 1999. 
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förväntas hantera frågor som kriminalitet, droger, boende och miljö in a joined-up way som 

går utöver den organisatoriska strukturen inom förvaltningen. Ytterligare en central rapport 

som något senare behandlar horisontell samverkan är Wiring it up19. I förordet skriver Tony 

Blair att: ”many of the biggest challenges facing Government do not fit easily to Whitehall structures”. 

Innehållet i dessa rapporter har inspirerat till stor aktivitet och diskuteras vidare i 

kommande avsnitt.  

3.1.2 Begrepp 

I den brittiska diskussionen är det främst två begrepp som använts för att tala om 

horisontell samverkan;  Joined-up Government samt Holistic Government. När man studerar de 

olika begreppen närmare ser man också att det förstnämnda inte alltid innebär horisontell 

samverkan. Nedan definieras och diskuteras dessa begrepp och dess inbördes förhållande. 

Värt att påpeka är att begreppet cross-cutting issues används frekvent i olika rapporter från 

UK, vilket kan liknas vid det som tidigare i denna rapport benämnts horisontella frågor.  

 

Begreppet joined-up government (JUG) har sitt ursprung i den brittiska statsförvaltningen. 

Det har sedan spridits och använts i många olika länder (6, 2004). Flera olika forskare pekar 

på att JUG fungerat som en form av paraplybegrepp där en mängd olika aktiviteter som 

delade budgets, gemensamma arbetsgrupper och gemensamma mål inrymts (Ling, 2002; 6, 

2004). Det är också den typen av aktiviteter som framhålls som önskvärda i de olika 

rapporter från Cabinet Office som introducerats ovan.  I rapporten Wiring it Up talas till 

exempel om behovet av att dela information och att skapa gemensamma kontaktytor 

gentemot medborgarna. En definition av begreppet har redan givits i inledningskapitlet, 

men det finns givetvis fler alternativ20. Bland annat uttrycker 6 (2004:106): ”Joined-up 

government refers to consistency between the organizational arrangements of programs, policies or agencies, 

which may enable them to collaborate.” Pollitt (2003) har studerat centrala dokument från 

Storbritannien och föreslår följande definition: 
                                                 

19 Wiring it up – Whithehall’s Management of Cross-Cutting Policies and Services, Performance 
and Innovation Unit Report, the Cabinet Office, 2000. Följdes också upp i en framstegsrapport till 
premiärministern under 2001. I en bilaga till den förstnämnda rapporten finns också lärdomar från 
Sverige rapporterade.  
20 Dock saknas underligt nog en tydlig definition av begreppet i de rapporter från Cabinet Office 
som omnämnts tidigare i avsnittet.  
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”Joined up government” is a phrase which denotes the aspiration to achieve 
horizontally and vertically co-ordinated thinking and action. Through this co-
ordination it is hoped that a number of benefits can be achieved. First, 
situations in which different policies undermine each other can be eliminated. 
Second, better use can be made of scarce resources. Third, synergies may be 
created through the bringing together of different stakeholders in a particular 
policy field or network. Fourth, it becomes possible to offer citizens seamless 
rather than fragmented access to a set of related services.  

Märk hur Pollitt väver in medborgarens sömlösa relation med statsförvaltningen i sin 

definition av JUG. Värt att notera är att också att den vertikala dimensionen ingår så tydligt 

i hans definition. Det finns fler exempel på forskare som gör samma betoning (exempelvis 

Cowell & Martin, 2003).  

 

Begreppet Holistic Government återfinns i några olika vetenskapliga artiklar som behandlar 

moderniseringen av statsförvaltningen i UK. 6 (2004:106) ställer begreppet mot sin egen 

definition av JUG och uttrycker: 

Holistic government is defined as the altogether more demanding business of 
starting with clear and mutually reinforcing sets of objectives framed in terms 
of outcomes and then working back from there to identify a set of instruments 
which have the same relationship to one another to achieve those outcomes. 

Det finns här uppenbara likheter med management-tekniken Business Process Reenginering 

(BPR), som tilldrog sig stort intresse under 90-talet (Hammer & Champy, 1993). Holistic 

Government innebär ett ifrågasättande av nuvarande organisering till förmån för 

nytänkande. En fråga som skulle kunna ställas inom ramen för ett JUG-tänkande är: Vad 

kan våra två organisationer göra tillsammans för att bättre möta medborgarnas behov av 

trygga stadsmiljöer? Med ett mer holistiskt tänkande bör frågan ställas: Vilka policys och 

organisatoriska strukturer behöver vara på plats för att möta medborgarnas behov av trygga 

stadsmiljöer? Denna mer radikala syn på horisontell samverkan har hittills inte lämnat några 

tydliga spår efter sig i praktiken, utan bör snarast betraktas som en intressant och 

tankeväckande akademisk produkt. Att tänka utanför boxen torde dock vara ett viktigt 

inslag i all horisontell samverkan.  
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3.1.3 Nivå och form 

Litteraturen som behandlar UK kan sägas ta hänsyn till behovet av horisontell samverkan 

på både policynivå och administrativ nivå. UK är också det land som förekommer flitigast i 

litteraturen som identifierats och möjligen står landet för den största mängden aktiviteter 

syftande till horisontell samverkan. En av de forskare som haft bäst insyn i de senaste årens 

utveckling är Perri 6 som hjälper oss med en sammanfattning (2004:122):  

The New Labour Approach can be briefly characterized as involving such 
measures as a plethora of new central units for policy making across the whole 
of government (…), cross-cutting spending reviews, targets for integrated 
electronic service delivery, new administrative vehicles for merged service 
organizations especially in health and social care, innovations in cross-
departmental ministerial accountability for some programs, pooled budgets for 
discretionary programs, cross-departmental centrally funded area-based 
initiatives especially at neighbourhood level structures (…), cross-cutting 
targets for many public agencies and authorities, some limited outcome-based 
audit systems, encouragement for local cross-cutting scrutiny, near-mandatory 
multi-agency local partnership structure for community planning (…) and 
more recently a commitment to legislate new powers for sharing client records 
in priority areas. 

Ovanstående indikerar att det finns exempel på horisontell samverkan såväl på policynivå 

som på den administrativa nivån. Utöver ovanstående kan nämnas att det finns exempel på 

förändringar i olika ministrars portföljer. Under det intensiva året efter Wiring it up 

genomfördes också ett femtontal så kallade cross-departmental policy reviews vilka visade på 

behovet av gemensamma målformuleringar för ett antal myndigheter. 

 

Richards & Smith (2002) har analyserat regeringens försök att leverera i enlighet med JUG 

under perioden 1997-2001. De fäster stor uppmärksamhet vid policy-nivån och beskriver 

bland annat att Cabinet Office och the Treasury fått en ökad betydelse. Inom den 

förstnämnda centrala organisationen hade flera nya enheter bildats för att öka 

koordinationen med avseende på några horisontella frågor; the Performance and 

Innovation Unit, the Social Exclusion Unit21, the Women’ s unit, the UK Anti-Drugs Co-

ordination Unit samt the Regional Co-ordination Unit. Dessa enheter har senare flyttats till 

                                                 

21 Arbetet inom denna enhet kommer att utvecklas något som ett konkret exempel i nästkommande 
avsnitt. 
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andra delar av förvaltningen eller upphört. Vad gäller the Treasury så hävdar Richards & 

Smith (Ibid) att denna organisation i avsevärt högre grad är involverad i skapandet av policy 

och riktlinjer än tidigare. En viktig drivkraft sägs vara de årligen återkommande 

Comprehensive Spending Review som 1997 introducerades med syftet att se budgeten för 

statsförvaltningen som en helhet och skapa större möjligheter att omfördela resurser till 

prioriterade områden (jmf Finland senare i denna rapport). 

 

Intressant nog tycks diskussionen om horisontell samverkan ha tystnat något de senaste 

åren till förmån för begrepp som delivery, quality services samt service design. Det är till och med 

så att sökningar på joined-up via www.cabinetoffice.gov.uk i första hand leder till arkiverade 

dokument. Möjligen säger detta mer om deras hemsida än om faktiska förhållanden, men är 

i vilket fall värt att notera. 

 

Den mest slående upptäckten är annars det tydliga uppifrån-och-ned synsätt som 

dominerar den praktiska delen av litteraturen från UK. Toppen inom den brittiska 

statsförvaltningen utgörs av Cabinet Office samt the Treasury och i de rapporter som 

härstammar därifrån finns ett tydligt språkbruk liknande instruktioner till mer perifera delar 

av förvaltningen med avseende på horisontell samverkan. En hel del litteratur präglas också 

av det faktum att horisontell samverkan på administrativ nivå i många fall kräver 

samverkan över sektorsgränser. Inom vissa områden levereras tjänster i en mix av 

offentliga, privata och frivillig-organisationer. 

3.1.4 Konkreta exempel 

Tyvärr saknas i den identifierade litteraturen från UK exempel på horisontell samverkan 

beskrivna med tillfredsställande detaljrikedom. Några få exempel kan dock översiktligt 

beskrivas i detta avsnitt.  

 

Som tidigare nämnts bildades the Social Exclusion Unit22som en enhet inom Cabinet Office.  

De positiva erfarenheterna från denna försöksverksamhet sägs ha varit viktig för det 

fortsatta arbetet inom UK. Syftet med denna enhet var explicit att: ”help to improve 
                                                 

22 www.socialexclusionunit.gov.uk 



 

25 

Government action to reduce social exclusion by producing joined-up solutions to joined-up problems”. 

Rapporter som behandlar bland annat tonårsgraviditeter, fattiga områden, olika former av 

problem med skola och inom familjer har tagits fram på uppdrag från enheten genom 

samverkan mellan socialtjänst, polis, kyrkor och andra frivilligorganisationer. Rapporterna 

har sedan påverkat innehållet i politiska program och direktiv till olika myndigheter.  

 

Enligt Ling (2002) finns flera exempel på medborgarpaneler som anordnas av olika 

myndigheter i samverkan. Här samlas myndigheter med gemensamma kunder och ställer 

frågor om hur värdeskapandet upplevs. Genom samarrangemanget kan frågor som annars 

riskerat att hamna mellan stolarna behandlas. Inom Cabinet Office har så kallade 

laboratorier för lärande tagits i bruk. Det saknas en tydlig beskrivning av denna verksamhet 

men syftet tycks vara att utföra olika experiment för att dra lärdomar från olika former av 

samverkan.  

3.1.5 Sammanfattning 

Statsförvaltningen inom UK var av historiska skäl i hög grad fragmentiserad i slutet av 90-

talet. Det förklarar det påtagliga intresset för framförallt JUG under de senaste åren. 

Betydelsefulla rapporter skrivna av praktiker och som behandlar horisontell samverkan är 

Modernising Government (1999) och Wiring it up (2000). Rapporterna har uppenbarligen 

stimulerat till mycket aktivitet, men tyvärr beskrivs få initiativ med tillfredsställande 

detaljrikedom i aktuell litteratur.  Möjligen kan också sägas att intresset för de horisontella 

frågorna har mattats något de senaste åren.  

 

Relaterat till KKR:s rapporter kring processorientering i staten kan sägas att den aktuella 

litteraturen i stort saknar denna dimension av horisontell samverkan. Det finns dock 

exempel på vetenskapliga artiklar som behandlar processorientering i offentlig sektor inom 

UK (McNulty, 2003; McNulty & Ferlie, 2004).  
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3.2 Kanada 

Kanada är ett annat land med stor aktivitet inom det aktuella området. I vilket fall 

produceras mycket texter kring de senaste årens strävan mot ökad horisontell samverkan. 

Framställningen är baserad på rapporter från Treasury Bord of Canada Secretariat, Canadian 

Centre for Management Development och Canada School of Public Sector samt några vetenskapliga 

artiklar.  

3.2.1 Bakgrund 

Två större reforminitiativ togs i mitten av 1990-talet i Kanada; Program Review och Getting 

Government Right. Som i så många andra länder vid denna tidpunkt var viktiga syften att 

reducera kostnader och strömlinjeforma organisationerna i statsförvaltningen. En ökad 

grad av privatisering och samverkan med andra sektorer har också blivit ett resultat av 

dessa reformer (Mayne, Wileman & Leeuw, 2003). 

 

Enligt Bakvis (2002) är ett utmärkande särdrag för den kanadensiska statsförvaltningen en 

tydlig maktkoncentration till toppen av hierarkin. Vi ser också en viktig skillnad gentemot 

UK där Kanada inte alls på samma sätt ökat mängden självständiga myndigheter. Redan 

1996 formulerades en rapport23 innehållande en omfattande analys av problem orsakade av 

bristen på horisontell samverkan. B Guy Peters, som har varit viktig för den kommande 

utvecklingen, skrev sedan 1998 på uppdrag av Canadian Centre for Management 

Development en rapport med titeln Managing Horizontal Government. En viktig slutsats i den 

senare rapporten är att en stor del av problemen med horisontell samverkan på den 

administrativa nivån i förvaltningen orsakas av motsvarande problem på policynivån. Här 

framhålls också en medvetenhet om att horisontella frågor var på väg att hamna i fokus 

runt om i världen. Sedan 1998 har utvecklingen av statsförvaltningen tydligt präglats av den 

horisontella dimensionen, vilket närmare beskrivs nedan. 

                                                 

23 Management of Horizontal Policy Issues, Privy Council Office/Canadian Centre for 
Management Development, 1996. 
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3.2.2 Begrepp 

Ett begrepp som tidigt användes i Kanada, men som inte synts till i litteraturen från senare 

år är Coordinated Government. Det saknas en tydlig definition av begreppet, men Bakvis 

(2002) använder begreppet synonymt med Horizontal Management som definierades i 

inledningskapitlet. Det senare begreppet dök upp i den kanadensiska litteraturen runt 

millennieskiftet.  

 

En tydlig skillnad gentemot det brittiska JUG är att man i den kanadensiska litteraturen i 

större utsträckning koncentrerar sig på just de horisontella frågorna. Som tidigare 

diskuterats innehåller JUG också den vertikala dimensionen av samverkan. Begreppet whole-

of-government har också noterats i ett par rapporter från Kanada, men också i de fallen saknas 

en tydlig definition. Det sistnämnda begreppet återkommer senare i detta kapitel då vi 

besöker Australien.  

3.2.3 Nivå och form 

Bakvis & Juilett (2004:6) hävdar att störst uppmärksamhet har riktats mot det lokala 

sammanhanget på administrativ nivå och att ”much less work has been done on horizontal 

collaboration at the centre, a topic that deserves more attention”. Trots detta uttalande finns många 

exempel på horisontella frågor som hanterats på policynivå. Exempel på sådana frågor är 

climate change, US-Canada relations, the skills and innovation agenda, the urban agenda, 

public security in the post-9-11 era samt international trade agreements. Många nya nätverk 

med representanter för berörda departement har bildats för att hantera dessa horisontella 

frågor. Det förekommer också så kallade cross-cutting performance targets i syfte att följa upp 

samverkansprojekt.  

 

På den administrativa nivån används det synsätt som inryms i det tidigare beskrivna 

begreppet seamless service.  Det finns också många exempel på att ny teknik används för att 

lösa horisontella problem. Ett sådant exempel beskrivs närmare i nästa avsnitt.  
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Bakvis & Juilett (2004) för resonemang huruvida horisontell samverkan är något nytt eller 

enbart gamla problem i en ny språkdräkt. Ett par citat får illustrera deras känsla att det de 

senaste årens utveckling ändå innehåller inslag som tidigare saknats. 

What does appear to be new, however, is a recognition that these are 
important and complex issues, along with a willingness to tackle hem and new 
insights into ways this can be done. Changes in public opinion have also played 
a role. (Ibid:11) 

…there is plenty of evidence of new practices, tools and a variety of 
experiences and experiments in working horizontally to indicate that this is 
more than a theme in vogue. (Ibid:15) 

3.2.4 Konkreta exempel 

I föregående avsnitt har hävdats att horisontell samverkan bedrivs på såväl administrativ 

nivå som policynivå i den kanadensiska statsförvaltningen. I detta avsnitt konkretiseras 

dessa former i form av exempel som hittats i litteraturen. 

 

Det första exemplet hämtas från en av Kanadas provinser; New Brunswick24.  Inom 

provinsen har man skapat en modell för tjänsteleverans som erhållit internationell 

uppmärksamhet. Bland annat besökte Norges moderniseringsminister, Morten Meyer, 

provinsen i februari 2005. Den nya organisation som skapats för integrerad tjänsteleverans 

kallas Service New Brunswick och tillhandahåller mer än 200 olika tjänster med koppling till 

olika nivåer inom den offentliga förvaltningen. Som invånare kan du till exempel registrera 

bilköp, deklarera din inkomst eller hantera alla de frågor som har med högre studier att 

göra. Som företagare kan du exempelvis registrera ditt bolag eller skaffa tillstånd för 

alkoholförsäljning. Ledord vid skapandet av den nya organisationen har varit single-window 

och multi-channel, dvs att du som mottagare av tjänster ska kunna lämna dina uppgifter vid 

ett tillfälle, med olika valmöjligheter vad gäller sätt att kommunicera på. Utöver en 

omfattande verksamhet via Internet och telefon erbjuds 36 servicekontor runt om i 

provinsen. Organisationen är helägd av provinsen och ska vara självfinansierad.  

 

                                                 

24 Det går att läsa mer om detta exempel via www.gnb.ca.  
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Inom ramen för ett program kallat The Vancouver Agreement25 samverkar tolv federala 

departement, tre provinsiella departement och ett stort antal myndigheter med verksamhet 

i Vancouver. Tillsammans försöker de reducera problemen med fattigdom och förfall. En 

administrativ struktur i form av en kommitté för policy (för departementen) och en 

ledningsgrupp (för myndigheterna) har skapats. En viktig lärdom från projektet är att den 

innovativa förmågan att tänka utanför normala ramar tycks komma till uttryck vid 

samverkan.  

3.2.5 Sammanfattning 

Statsförvaltningen i Kanada har sedan mitten av 90-talet givit stor uppmärksamhet till 

horisontell samverkan eller Horizontal Management som det oftast benämns i deras litteratur. 

Arbetet har tydligt föregåtts av NPM-liknande reformprogram. B. Guy Peters tycks ha varit 

en viktig inspirationskälla för praktiker inom förvaltningen och längre fram kan vi göra 

kopplingar till liknande intentioner i Finland, där Peters också varit involverad.  

 

Mycket av arbetet med horisontell samverkan kan klassificeras som arbete med horisontella 

frågor. Andra exempel har dock lyfts fram och inte minst i fallet Service New Brunswick 

finns klara kopplingar till KKR:s rapporter om processorientering. Dock har inga explicita 

resonemang rörande processer identifierats i den kanadensiska litteraturen.  

3.3 Australien 

Det tredje landet som beskrivs i detta kapitel är Australien och dispositionen följer tidigare 

avsnitt. I den senare delen av beskrivningen återfinns två konkreta fall i form av Sydney 

Harbour och Centrelink. 

3.3.1 Bakgrund 

New Public Management har slagit igenom relativt kraftfullt i Australien. Under 90-talet 

har olika reformprogram med huvudsakliga syften att stärka den vertikala top-down 

                                                 

25 För den intresserade läsaren finns mer en långt mer detaljerad beskrivning av detta projekt i 
Bakvis & Juillet (2004).  
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strukturen avlöst varandra. Stor tonvikt har lagts vid att utveckla mått och mätetal som 

grund för mer managementlika organiseringsprinciper (Ling 2002). 

 

Den horisontella dimensionen dyker upp i litteraturen i slutet av 90-talet, inte minst i 

delstaten New South Wales. I Ryan & Walsh (2004:621f) citeras the Australian Auditor-

General som 2001 uttryckte: ”interesting outcome of the recent public sector reform directions is that 

virtually all of the results most government strives to achieve require the coordinated efforts of two or more 

agencies/parties/levels of government.”    

 

Att frågan fortsatt lever inom den Australiensiska statsförvaltningen exemplifieras av en 

rapport från december 2003 av National Institute for Governance med namnet Public Service 

Leadership: Emerging Issues. Ett av de områden som identifieras som centrala för kommande 

ledare inom förvaltningen att kunna hantera är den horisontella dimensionen.  

3.3.2 Begrepp 

Den nära kopplingen till UK syns tydligt i litteraturen och i många fall används JUG också i 

Australien. Dock använder bland annat Wilkins (2002) och Vincent (1999) begreppet whole-

of-government. Den förstnämnda använder begreppet som en ersättning för samverkan på 

policynivå. Wilkins uttrycker (Ibid:116): ”One response to organisational separation is to set up over-

arching structures and practices at the top: whole-of-government planning and reporting arrangements, as 

they are often called”. Denna åtskillnad görs dock inte av Vincent (1999:50) som snarast tycks 

använda begreppet som en synonym till JUG. 

Among the characteristics which are common to many whole-of-government 
initiatives are a focus on better service for customers; collaboration between all 
relevant agencies and levels of government; community participation; tailored 
responses to regional and local needs; more cost effective use of resources; and 
questioning and redesign of the way services are traditionally delivered to make 
them reflect people’s needs rather than bureaucratic structures. 

Utöver de ovan nämnda begreppen förekommer såväl integrated services som integrated 

governance i dokument från Australien, men i de fallen utan tydliga definitioner på vad som 

avses.  
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3.3.3 Nivå och form  

Enligt Peters (1998a) har statsförvaltningen i Australien drivits utifrån en medveten strategi 

att ta så få beslut som möjligt centralt och istället låta lägre nivåer inom myndigheterna vara 

självstyrande. Det är därför inte så konstigt att horisontell samverkan i första hand sker på 

den administrativa nivån. Vi känner igen initiativ på denna nivå från tidigare länder som 

beskrivits i denna rapport. Värt att nämna är att trots det tidigare nämnda faktum att 

offentliga aktörer inom landet i hög grad utvecklat en förmåga att mäta och sätta mål så 

saknas i stort horisontella mätetal och mål. 

3.3.4 Konkreta exempel 

Just från Australien och inte minst från delstaten New South Wales finns många konkreta 

exempel på horisontell samverkan. I detta avsnitt beskrivs två av dessa med relativt stor 

detaljrikedom. Den första beskrivningen behandlar det geografiska området Sydney 

Harbour, som är en av världens största naturhamnar. Beskrivningen baseras på en artikel av 

Colebatch & Dawkins från 2002. Det andra exemplet som beskrivs är Centrelink, en så 

kallad multi-purpose delivery agency som finns över hela landet. Denna beskrivning baseras på 

två artiklar. Den ena är skriven av organisationens VD, Sue Vardon och är från 2000 och 

den andra artikeln är från 2004, skriven av John Halligan.  

 

Sydney Harbour är sedan länge en av stadens viktigaste tillgångar, inte minst för turismen. 

Den stora naturhamnen var närmast att betrakta som en ikon, men samtidigt 

kännetecknades skötseln av fragmentiserat ledarskap. Det fanns också många särintressen 

som var och en bevakade sitt. I slutet av nittiotalet, inte minst beroende på den kommande 

olympiaden, deklarerade delstatens parlament att en ändring måste komma till stånd.  

 

På andra platser inom delstaten hade man sedan tidigare, med framgång, provat att inrätta 

så kallade Place managers med ansvar för koordinering av olika myndigheter. 14 av hamnens 

olika offentliga intressenter skrev under ett avtal rörande en treårig finansiering av en så 

kallad Harbour manager. Rollen beskrivs omsorgsfullt i avtalet och den primära funktionen är 

”…to facilitate coordination of the activities of agencies affecting relevant areas of Sydney Harbour in order 

to achieve a better outcome for the Harbour and to provide a point of contact for public and Harbour users 
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and facilitate liaison with government agencies where more than one agency is involved”. Givetvis tvekade 

många av de involverade parterna initialt och såg riskerna med en Harbour manager utan 

hierarkiska eller ekonomiska muskler. Men utfallet blev väldigt positivt. En mängd 

gemensamma projekt bedrevs under den första treårsperioden och resultatet blev en renare 

och mer brukartillvänd hamn.  

 

Centrelink skapades 1997 som en så kallad multi-purpose delivery agency med ansvar för 

service inom bland annat socialförsäkring och arbetslöshet (jmf exemplet New Service 

Brunswick från Kanada). Organisationen är placerad inom den ministerporfölj som kallas 

Family and Community Services Portfolio, men har formella avtal rörande utförande av service 

med cirka 15 departement. Organisationen vänder sig till 7,8 miljoner medborgare och 

omsätter cirka 40 miljarder AUD. Genom sammanslagningen av tjänster som tidigare 

behandlats inom olika organisationer har man kunnat öka den fysiska närvaron i landet. 

Runt om i Australien finns 27 000 anställda och mer än 1000 servicekontor. I de mest 

avlägsna delarna av det vidsträckta landet samarbetar Centrelink med andra aktörer. Oftast 

dyker exemplet upp i internationella sammanhang som ett exempel på användandet av ny 

teknik, men i denna rapport är det en annan aspekt som framhålls.   

 

En viktig utgångspunkt för organiseringen av verksamheten inom Centrelink har varit att 

mottagaren av organisationens tjänster enbart ska behöva beskriva sin situation en gång. 

Ofta handlar det om en komplex livssituation som berättas och en konsekvens har blivit att 

man flyttat expertisen till fronten och mötet med medborgaren. Detta har i sin tur givit en 

effektiv verksamhet genom att få ”felaktiga” ärenden smiter in och ”smutsar ned” 

processerna26. Självklart är också mottagaren av tjänsten nöjd med att slippa beskriva sin 

situation mer än vid ett tillfälle. 

3.3.5 Sammanfattning 

Ovan har horisontell samverkan i Australien beskrivits och begreppet whole-of government har 

introducerats. Ett par konkreta exempel har också redovisats.  Det är tydligt i litteraturen 

från Australien att den horisontella samverkan i första hand sker mellan aktörer på den 
                                                 

26 Jmf gärna resonemanget med Seddon (2003). 
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administrativa nivån. Motsatt förhållande gäller när vi i nästa avsnitt vänder oss mot vår 

granne i öster, Finland. 

3.4 Finland 

I kapitlets sista avsnitt beskrivs ett fjärde land i form av Finland. Den utveckling som 

beskrivs har startat senare än i de övriga länderna och delvis tagit andra uttryck. Kapitlet 

vilar primärt på beskrivningar som hämtats från olika källor inom den finska 

statsförvaltningen. Viktig information erhölls också i samband med det expertmöte som 

omnämndes i inledningskapitlet.   

3.4.1 Bakgrund 

I ett tidigare avsnitt i detta kapitel berördes horisontell samverkan i den kanadensiska 

statsförvaltningen. Där framhölls en rapport skriven 1998 av Guy B Peters som central för 

den kommande utvecklingen. Det är därför intressant att framhålla en liknande rapport 

skriven 2000 av samme Peters tillsammans med kollegorna Ormond och Bouckaert27 som 

viktig för den finska statsförvaltningens arbete med horisontell samverkan. Det primära 

syftet med rapporten var att analysera den finska situationen och jämföra med andra 

europeiska länder. Bland de områden som i rapporten föreslås som viktiga vid en 

modernisering kan nämnas overcoming ministerial stovepipes. 

3.4.2 Begrepp 

I den rapport som omnämns i föregående stycke används primärt begreppet Horizontal 

Governance. Enligt författarna innehåller begreppet tre komponenter; (i) Strategic Thinking 

and Management, (ii) Shared Policy Development and Project Management samt (iii) 

Overcoming ministerial stovepipes. I rapporten används också begreppet Integration flitigt 

med betydelsen ”managing across government”. I den svenskspråkiga delen av litteraturen 

från Finland används ofta begreppet tväradministrativ. 

                                                 

27 A potential governance agenda for Finland. 
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3.4.3 Nivå och form 

Den horisontella samverkan från Finland som beskrivs i föreliggande rapport består i 

huvudsak av ett nytt sätt att arbeta på politik- och policynivå. Detta arbetssätt beskrivs 

närmare i nästa stycke.  

3.4.4 Konkreta exempel 

Den uttalade agendan i rapporten av Bouckaert et al (2000) har materialiserats i form av 

Regeringens strategidokument (Government Strategic Document). Dokumentet innehåller så 

kallade tväradministrativa politikprogram28. Dessa överskrider förvaltningsområdenas 

traditionella gränser. Det första strategidokumentet presenterades 2003 och upprättas sedan 

dess årligen29. Den sittande regeringen har inlett fyra politikprogram, vilka leds och 

samordnas av de ministrar som ansvarar för programmen. Var och ett av de fyra 

programmen har också en heltidsanställd programdirektör. De fyra programmen med 

tillhörande ministrar är: 

• informationssamhällsprogrammet (statsministern)  

• sysselsättningsprogrammet (arbetsministern)  

• politikprogrammet för företagsamhet (handels- och industriministern)  

• politikprogrammet för medborgarinflytande (justitieministern).  

 

I inledningen av 2005 års strategidokument kan vi läsa att ”strategidokumentet innehåller 

preciserade och uppföljbara effektmål eller andra centrala mål för politikprogrammen och de övriga 

politikområdena, konkreta åtgärder för uppnående av målen jämte tidsscheman samt den viktigaste 

motiveringen till programmen”. Av en första utvärdering30 av det nya arbetssättet framgår att det 

fortsatt finns frågetecken. Inte minst kring hur man ska hantera media och offentlighet i 

dessa sammanhang.  

                                                 

28 Också andra horisontella frågor identifieras och behandlas i strategidokumentet. 
29 2005 års version finns att läsa på den finska regeringens hemsida www.regeringen.fi 
30 Harrinvirta & Kekkonen (2004) Evaluating effectiveness of the horizontal policy programmes of 
the Finish government, Prime Ministers’s Office, Finland. 
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3.4.5 Sammanfattning 

Vi är här framme vid resans slut och den sista anhalten gjordes i den finländska 

statsförvaltningen. Här har beskrivits det nya arbetssätt på politik- och policynivå som 

manifesteras i de årliga strategidokumenten. I KKR:s rapporter kring processorientering 

finns resonemang rörande de svenska politikområdena och dess brister som har koppling 

till utvecklingen i Finland.  



 

36 

4. Vinster, hinder, utmaningar och möjliggörare 

I föregående kapitel återfinns beskrivningar av arbetet med horisontell samverkan från de 

fyra länder som tilldragit sig störst intresse i föreliggande studie. Länderna har beskrivits 

utifrån bakgrund, centrala begrepp, nivå och form samt med hjälp av mer eller mindre 

konkreta exempel. Dock har resonemang rörande lärdomar saknats i framställningen. 

Sådana diskussioner följer i detta kapitel. Märk också att några av de referenser som 

används i detta kapitel har baserat sina framställningar på utvecklingen inom länder som 

inte tidigare beskrivits. Detta torde dock inte på något sätt påverka relevansen. 

 

Kapitlet inleds med en kortare framställning av de vinster som kan erhållas vid horisontell 

samverkan. Sedan följer en diskussion kring strukturella hinder, vilken följs av övriga 

utmaningar att ta hänsyn till. Slutligen framhålls ett antal konkreta möjliggörare som lyfts 

fram i olika skriftliga källor. 

4.1 Potentiella vinster 

Redan tidigare i rapporten har de önskade vinsterna med horisontell samverkan då och då 

framskymtat. Tanken med detta korta avsnitt är att mer koncentrerat lyfta fram de positiva 

effekter som kan uppnås. Dessa rader kan sedan hjälpa läsaren att ”orka” igenom de mer 

omfattande avsnitten rörande hinder och utmaningar som följer.  

 

Vid avsaknad av horisontell samverkan kan bristerna vara olika till karaktär. Peters (1998a) 

använder i detta sammanhang tre ord som kan översättas till överskott, tomrum och 

inkoherens. I det första fallet utför två eller flera enheter samma uppgift och ett överskott 

uppstår. Det andra fallet är dess motsats och innebär att ingen aktör tar ansvar för en 

uppgift och ett tomrum uppstår med avseende på leverans. Koherens innebär att två eller 

flera aktörer kan verka inom samma område med sinsemellan motverkande målsättningar.  

 

Både på policynivå och på administrativ nivå finns en risk att man vid fragmentisering 

tappar fokus på dem som är mottagare av det värde som ska skapas inom det aktuella 

området. Såväl styrning som uppföljning koncentreras på den del av en process som ligger 
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inom departementets eller myndighetens ansvarsuppgifter. En ökad horisontell samverkan 

leder till positiva effekter för mottagaren. Det skapas förutsättningar för ett så kallat end-to-

end ansvar. Utöver den uppenbara vinsten i form av ”nöjd kund” som uppnås kan 

härigenom också produktionsrelaterade vinster skapas. Till exempel kan risken för 

dubbelarbete reduceras och tid sparas. Det kan också finnas synergieffekter; att två 

organisationer tillsammans kan skapa något de inte klarar var och en (Linden, 2002). Att 

samverka över organisationsgränser innebär också att se med nya ögon vilket kan stimulera 

till nya kreativa tankar. I litteraturen finns flera exempel på styrkan i fenomenet thinking-

outside-the box (ex. Vardon, 2000; Considine, 2002).   

 

Det är dock viktigt att framhålla att intrycket från den internationella litteraturen är att det 

kostar att uppnå ovan beskrivna vinster. Det tycks inte heller vara någon självklarhet att 

man uppnår dem (ex. Kavanagh & Richards, 2001; Bakvis & Juilett, 2004).  

4.2 Strukturella hinder 

Det finns några citat hämtat från litteraturen som passar väl som inledning på ett avsnitt 

som ämnar beskriva de strukturella hindren för horisontell samverkan31. 

As has sometimes been said, horizontal management is like  
pulling against gravity. (Bakvis, 2002) 

The predominant culture of the public service as well as the accountability 
framework in place does not provide an organizational environment that is 
conducive to extensive inter-departmental coordination and collaboration. 

(Bakvis & Juillet, 2004) 

Det är uppenbart vid en genomläsning av de olika källorna som ligger till grund för den 

aktuella studien att det finns strukturella hinder för horisontell samverkan som beror på 

den nuvarande organiseringen av statsförvaltningarna runt om i världen. Det är för övrigt 

inte bara statsförvaltningar som uppvisar liknade problem. En stor del av den organiserade 

världen uppvisar spår av byråkratisering och funktionell indelning. De amerikanska 

                                                 

31 I KKR:s rapport Processbaserad verksamhetsstyrning i staten finns i Annex 3 en sammanfattning av 
Linden (2002) som beskriver hinder för samverkan på fyra nivåer; individ, organisation, samhälle 
samt system. 
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forskarna Agranoff & McGuire (2003) använder till och med byråkratins fader - Weber - 

för att förklara svårigheterna med samverkan över organisatoriska gränser:  

Since Max Weber, scholars and public managers have explicitly or implicitly  
accepted that legal authority vested in a hierarchy keeps people operating in a 
bureaucratic structure and is the reason why they allow themselves to be led, as 
long as expectations are within a zone of acceptance. Collaboration is not 
based on the legal authority paradigm, however. When people from different 
organizations are not in legally bounded authority relationships, why would 
they decide to come to the table, work together on problem clarification and 
solutions, reach agreement, and follow through on implementation?  

I KKR:s rapport om processbaserad verksamhetsstyrning finns ett resonemang kring 

organisationer som system. Processerna beskrivs här som påverkade av ett antal så kallade 

systemfaktorer, bland annat mål och mätsystem. Detta kopplar tydligt till den intensiva 

diskussion som pågår i aktuell forskningslitteratur rörande ansvarsbegreppet 

(accountability). Ett strukturellt hinder som allvarligt försvårar arbetet med horisontell 

samverkan är formerna för hur offentliga aktörer styrs och följs upp (Rhodes, 1997; Stoker, 

2001; Wilkins, 2002; Segsworth, 2003; Ryan & Walsh, 2004). Till detta kan läggas olika 

former av belöningsstrukturer som följer samma logik. Det är således mer värdeskapande 

för individen i organisation A att arbeta i enlighet med (de ofta felaktiga) styrsignalerna för 

organisationen än att samverka med andra för att skapa bästa möjliga nytta för mottagaren 

av tjänsten.  

 

Ovanpå detta kan vi lägga strukturella hinder i form av regler och lagstiftning (Danermark 

& Kullberg, 1999). Inte minst tycks lagstiftning rörande informationshantering vara ett 

stort problem. Effektiv samverkan kräver ofta möjligheten att dela information mellan 

parterna, vilket inte alltid är tillåtet. Inte minst är detta ett problem inom hälso- och 

sjukvården.  

 

Sammanfattningsvis är det på sin plats att återupprepa ett resonemang från 

inledningskapitlet. Ministrar, departement, politikområden, utgiftsområden och 

myndigheter, som skapar de vertikala silos eller stuprör som ofta tillskrivs all världens 

problem, är alla nödvändiga för en effektiv statsförvaltning. Lösningen på de strukturella 

hinder som beskrivs i detta avsnitt är inte en omorganisering eller ett avskaffande av 
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sektoriseringen som fenomen. Lösningen bör istället sökas inom ramen för befintlig 

organisering.  

4.3 Övriga utmaningar 

I föregående avsnitt sammanfattas de strukturella hinder som identifierats genom 

litteraturgenomgången. Det finns också ett flertal andra utmaningar som den 

samverkanssökande enheten ställs inför. Sullivan & Skelcher (2002) lyfter fram ett par 

sådana i form av minskat oberoende och osäker investering: 

…two very important reasons for being sceptical about collaborative efforts. 
In the first place collaboration will require the organisation to lose some of its 
independence and secondly collaboration will require the investment of 
resources with no certainty about the degree of benefit that will result.  

Ytterligare en utmaning lyfts fram av Bakvis & Juilett (2004) som påpekar att en redan 

omfattande börda i form av anteckningar och rapporteringskrav tenderar att öka vid 

samverkan med andra organisationer. Samma författare talar också om en något paradoxal 

svårighet för enheter som ligger nära varandra. De indikerar att enheter som arbetar inom 

ett och samma policyområde och som logiskt borde se värdet av samverkan istället 

tenderar att tävla om uppmärksamhet och budgetutrymme. Peters (1998a) uttrycker 

liknande: “It seams that horizontal coordination often means departments intruding each other’s policy 

space, which can then lead to resentment and more competition.”  Givetvis förekommer också den 

omvända svårigheten i litteraturen. Det vill säga att enheter med olika professionell kultur 

har svårt att samverka (Sullivan & Skelcher, 2002). Horisontell samverkan innebär också i 

många fall en potentiell förändring, vilket likt andra förändringsinitiativ av många kan ses 

som ett hot.  

De två senaste avsnitten har tagit upp olika former av hinder och utmaningar som riskerar 

att begränsa horisontell samverkan. Innan vi vänder uppmärksamheten mot möjliggörare 

avrundas ovanstående av ett citat från Pollitt (2003:38): ”By their nature, cross-cutting policies 

tend to have more stake-holders; be harder to monitor and evaluate; and run greater risks of failure and 

communications breakdown.” 
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4.4 Möjliggörare 

Mot bakgrund av ovanstående avsnitt rörande strukturella hinder och utmaningar känns 

det rimligt att här också beakta möjliggörare. Borins (1998:102) uttrycker sig väl i 

förhållande till detta avsnitt: ”Collaboration across organizational boundaries does not happen 

naturally; it must be made to happen.” Mycket av litteraturen kännetecknas av generella råd 

kring framgångsrikt utvecklingsarbete. Det finns exempelvis flera artiklar som tar upp 

behovet av engagerat ledarskap och eldsjälar32. Självklart är dessa säkert viktiga 

ingredienser, men i detta avsnitt lyfts mer specifika möjliggörare för horisontell samverkan 

fram33.  

 

Först några rader om olika förhållningssätt mellan centrala och perifera delar av 

statsförvaltningen. Såväl UK som Kanada representerar länder som målmedvetet arbetat 

med guider/vägledningar34 och seminarieserier för att stimulera den administrativa nivån. 

Exempelvis spelade Cabinet Office en viktig roll för de första årens arbete med horisontell 

samverkan i UK. Australien representerar det motsatta förhållningssättet där en stor 

frihetsgrad och självständighet präglat de senaste årens utveckling. Även där har vikten av 

arbetet strukits under, men utan vidhäftade riktlinjer35.  

 

Vincent (1999) har studerat 19 olika horisontella initiativ inom New South Wales. Hon 

hävdar att horisontell samverkan i regel innebär ”arbete utöver” och att det därför krävs 

predestinerade resurser för det specifika projektet. Att tvärtom få höra att det ska rymmas 

inom normala budgetramar tycks vara effektivt för att ta död på engagemanget.  Just 

ekonomiska förutsättningar är något som diskuteras flitigt i de olika källorna som studerats. 

Det är ganska naturligt med tanke på att monetära strömmar normalt följer organisatoriska 

                                                 

32 Sullivan & Skelcher (2002) gör en intressant uppdelning mellan samverkanskapacitet på ett 
individuellt och ett organisatoriskt plan. Framställningen i detta avsnitt kan sägas handla om 
kapacitet på ett organisatoriskt plan.  
33 I KKR:s rapport Processbaserad verksamhetsstyrning i staten finns i Annex 3 en sammanfattning av 
Linden (2002) där ett antal framgångsfaktorer för samverkan redovisas.  
34 Exempelvis Managing Collaborative Arrangements: A Guide for Regional Managers samt Using Horizontal 
tools to work cross boundaries - lessons learned and signposts for success (från Kanada). 
35 Ett utökat resonemang rörande denna fråga finns för den intresserade läsaren i 6, 2004. 
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enheter. Wilkins (2002) beskriver hur man i UK arbetat med pooled budgets med en 

”värdorganisation”, men med gemensamt ansvar gentemot the Treasury.  

 

I det tidigare exemplet Sydney Harbour redovisades hur ett antal olika aktörer gick samman 

och finansierade en gemensam tjänst som Harbour Manager. I litteraturen finns fler 

exempel på att man tillsätter någon form av ledningsstruktur ”utanpå” ordinarie 

organisationer. Det vanligaste tycks vara att man låter representanter från de olika 

intressenterna bilda någon form av ”joint management team”. Detta återfinns såväl på 

policynivå som på administrativ nivå.  Utöver budget och ledningsfunktion finns i 

litteraturen exempel på gemensamma kommunikationsstrategier (Bakvis & Juilett, 2004).  

  

Information eller snarare bristen på information om varandras verksamheter/klienter 

nämns i flera källor som en begränsning. Ett sätt att förbättra denna situation som 

förekommer i viss omfattning i Kanada är ett medvetet program för utbyte av personal 

mellan organisationer med behov av horisontell samverkan. Men överlag finns det få 

exempel på sådana lösningar i litteraturen.  

4.5 Sammanfattning 

I detta kapitel har den totala mängden litteratur som identifierats inom ramen för den 

aktuella studien använts för att diskutera potentiella vinster, strukturella hinder, utmaningar 

och möjliggörare. Diskussionen har i stort förts på ett generellt plan. I det avslutande 

kapitlet som följer kommer bland annat innehållet i innevarande kapitel att sättas i 

förhållande till den svenska situationen och ett antal frågor att resas. Vi kommer också att 

mer tydligt diskutera resultaten från denna studie med utgångspunkt i KKR:s rapporter om 

processer.  
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5. Slutreflektion 

I detta avslutande kapitel kommer studiens resultat att summeras. En viktig del av 

uppdraget från KKR var att förhålla resultaten till deras tidigare rapporter kring 

processorientering. För att tydliggöra denna koppling inleds detta kapitel med en 

sammanfattande beskrivning av den senare av deras rapporter, där den svenska situationen 

får stå i centrum. Därefter sätts denna sammanfattande beskrivning i förhållande till den 

internationella litteraturen. Avslutningsvis innehåller kapitlet en redovisning av några frågor 

som kvarstår vid studiens slut. 

5.1 Förslagen kring processbaserad verksamhetsstyrning 

I det uppdrag som KKR erhöll i regleringsbrevet för 2004 och som resulterade i rapporten 

Processbaserad verksamhetsstyrning i staten ingick att belysa processynsättets tillämpbarhet ur 

politikområdessynpunkt. Författarna beskriver det så kallade VESTA-arbetet med syfte att 

stärka kopplingen mellan ekonomi och verksamhet och som resulterat i en ny 

verksamhetsstruktur i form av politikområden, verksamhetsområden och 

verksamhetsgrenar. Genomgången av ett antal politikområden visar att det i första hand 

tycks vara utifrån politisk relevans och statsfinansiell betydelse som indelningen skett. De 

47 politikområdena går enligt författarna inte att betrakta som statens huvudprocesser. 

Genom denna indelning finns också en uppenbar risk att styrning och uppföljning också 

fortsatt koncentreras kring funktionella prestationer och aktiviteter istället för på det 

processuella värde som skapas för medborgare (jmf Linden, 1994:52 och Seddon, 2003).  

 

I rapporten diskuteras också fenomenet samverkan. För Regeringskansliet gäller gemensam 

beredning, dvs. att regeringsärenden som faller inom flera departements 

verksamhetsområden ska beredas i samråd med övriga berörda statsråd. Ett ärende ska 

handläggas inom det departement där det huvudsakligen hemma i de fall ärendet faller 

inom flera departements verksamhetsområden. Författarna noterar att varje myndighet 

enligt förvaltningslagen ska lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna 

verksamheten. Av verksförordningen framgår bl.a. att chefen ska verka för att myndigheten 

genom samarbete med andra myndigheter och på annat sätt tar till vara de fördelar som 



 

43 

kan vinnas för staten som helhet. Utöver dessa generella krav tydliggörs regeringens 

förväntningar i regleringsbreven. Önskemål om eller krav på samråd förekommer i ett 70-

tal regleringsbrev. Krav på samverkan tas upp i över 100 regleringsbrev.  

 

 I rapporten föreslås att, även om strukturen långt ifrån är optimal ur processynpunkt, det 

ändå går att inom den givna strukturen dra nytta av ett tydligare processtänkande. Utan att 

ändra i den befintliga strukturen går det att analysera de processer som finns inom ett 

politikområde och anpassa målen till denna process. Samtidigt kan man inom detta 

politikområde ha andra verksamheter som står mera fristående, men ändå bidrar till det 

övergripande målet för politikområdet. På detta sätt kan man utnyttja processynsättet för 

att förändra och förbättra styrningen, utan att ändra t.ex. ansvarsförhållanden inom 

regeringen. Utifrån denna grundläggande tanke presenterades fem förslag (avsnitt 8.5), 

varav fyra presenteras nedan i reducerat format36. Förslagen diskuteras sedan övergripande i 

nästa avsnitt med utgångspunkt i den internationella litteraturen. 

1. Att gå utanför ramarna: pilotprojekt avseende några viktiga processer 

Den arbetsgång och de principer som redovisats i rapporten skulle kunna 
tillämpas på ett par olika pilotområden, där processerna identifieras och 
analyseras samt mål och mätsystem utvecklas för processerna samt prövas i 
praktiken oberoende av dagens mål och mätsystem. Vid val av ”pilotprocesser” är 
det viktigt att inte låsa sig vid befintliga strukturer. Processer bör väljas på en så 
hög nivå som möjligt samtidigt som syfte och mottagare blir tydligt. För de 
processer som blir pilotprojekt bör projektgrupper bildas med representanter 
för berörda departement och myndigheter, så att alla nivåer i styrsystemet är 
representerade. På departementsnivå bör en processansvarig funktion utses för 
berörd process till exempel inom det departement som har den tyngsta delen 
av processen inom sitt ansvarsområde.  

2. Utveckling inom befintliga strukturer - pilotprojekt med politikområden  

Den verksamhetsstruktur med politikområden och verksamhetsområden som 
återfinns i myndigheternas regleringsbrev kan fungera som en praktisk 
utgångspunkt för några pilotprojekt. I praktiken innebär målen för de olika 
verksamheterna (verksamhetsgrenarna) ofta fokus på optimering av respektive 
myndighets resultat snarare än helheten. Dessutom finns det en betydande 
potential i att se processer som går över politikområdesgränser. Det borde 
därför gå att pröva möjligheten att utifrån ett syfte med politiken inom ett visst 

                                                 

36 Det femte förslaget handlade enbart om stöd och utbildning och utelämnas i denna framställning.  
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område analysera de olika myndigheternas uppdrag och mål mera ur ett 
helhetsperspektiv. 

3. Kunskapsinhämtning  

Ett arbete med att identifiera och beskriva viktiga medborgar-, företags- och 
samhällsprocesser skulle kunna resultera i en övergripande processkarta som 
visar de viktiga processer i vilka olika myndigheter är inne och verkar, vilka 
dessa myndigheter är, vad syftet är med respektive process etc. Att beskriva 
viktiga medborgarprocesser skulle kunna vara en utgångspunkt för ett fortsatt 
utvecklingsarbete. Processynsättet kan också användas för att utveckla tjänster 
vars utförande kräver flera myndigheters medverkan. Ansatsen blir då att 
genom ökad samverkan mellan berörda myndigheter (och andra aktörer) skapa 
tjänster som ger stor nytta för brukarna, inte minst för dem som hamnar i 
utsatta situationer. 

4. Kartläggning av hinder i befintliga regelverk 

Inom Regeringskansliet bedrivs sedan länge ett regelförenklingsarbete när det 
gäller företagens uppgiftslämnande och administrativa börda. Ur 
processynpunkt handlar det om hinder i företagens processer. Ett motsvarande 
arbete skulle kunna initieras när det gäller att identifiera regler och krav som – 
även om de införts i ett vällovligt syfte – försvårar olika processers möjligheter 
att leverera i enlighet med brukarnas behov. I rapporten har 
sekretesslagstiftningen tagits upp som exempel. En sådan kartläggning skulle ge 
underlag för att bättre än nu kunna avväga syftet med denna typ av regler mot 
de störningar de idag åstadkommer i processerna och de nackdelar de innebär 
för berörda brukare. En sådan ansats skulle kunna avse t.ex. samtliga tunga 
”välfärdsprocesser”. Utgångspunkten blir en annan än när det gäller 
förenklingar av den administrativa bördan för företagen. I det senare fallet ska 
varje myndighet försöka förenkla uppgiftslämnandet. I en processbaserad 
ansats blir analysen av själva processen utgångspunkten. 

5.2 Förslagen i ett internationellt perspektiv 

I föregående avsnitt sammanfattas de - för denna studie - viktigaste tankegångarna från 

KKR:s rapport om processbaserad verksamhetsstyrning. Fyra konkreta förslag från 

rapporten återgavs också i reducerad form. Nedan diskuteras tankegångarna och de fyra 

förslagen med utgångspunkt i den internationella litteraturen. 

 

Generellt kan sägas att de tankegångar som presenteras i KKR:s rapport ligger väl i linje 

med den internationella diskussionen kring horisontell samverkan. Det är uppenbart att vår 

statsförvaltning är en del av en större helhet och påverkas av/påverkar den internationella 

arenan. Den viktigaste iakttagelsen rörande de fyra förslagen är att de innehåller såväl 
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policynivån som den administrativa nivån37 samt att de i första hand kan placeras inom den 

form av horisontell samverkan som i innevarande rapport benämnts samverkan utifrån 

sammanhållen process.  Härvidlag skiljer vi oss från den internationella litteraturen där just 

denna form i stor utsträckning saknas. Inte minst gäller detta det internationella arbetet på 

policynivå som i första hand tycks handla om horisontell samverkan utifrån gemensam 

vision alternativt horisontella frågor. Relativt sällan syns explicita diskussioner rörande end-

to-end eller flöden. Istället präglas mycket av litteraturen av ett traditionellt inifrån- och 

uttänkande. Ett processperspektiv saknas. Undantaget är den pågående utvecklingen inom 

den finska statsförvaltningen. Deras arbete med politikprogram har förutsättningar att 

kunna berika ett eventuellt svenskt arbete med sammanhållna processer. En 

sammanfattande bedömning är att den svenska statsförvaltningen delvis skulle bryta ny 

mark vid ett arbete i enlighet med de fyra förslagen.  

5.3 Kvarstående frågor 

Denna rapport rusar mot sin sista mening, men det känns inte som ämnet är totalt uttömt. 

Detta sista avsnitt innehåller några kvarstående frågor, som förtjänar fortsatt 

uppmärksamhet från såväl akademin som praktiken. Ferlie et al (2003) för en samlad 

diskussion kring framtida forskning om public service organisations. Bland annat uttrycker de: 

An important area for further theoretical development is that of inter-agency 
and interorganizational working which is an important component of the 
governance paradigm. Is partnership working and networking just a current 
fad, fashion or folderol? Or does it represent a set of important organizational 
innovations, taking us into territory beyond the familiarity of NPM-style 
organizational forms?  

Samma författare lyfter också mer specifikt fram behovet av forskning kring de värden  

som offentliga aktörer producerar (public value). De poängterar vikten av att inte enbart 

                                                 

37 Framkomligheten i ansatsen att arbeta med sammanhållna processer på administrativ nivå styrks 
av ett italienskt exempel beskrivet av Ongaro (2004). Han har bland annat arbetat med 
frågeställningen hur man kan använda processynsättet för att effektivisera samverkan mellan 
offentliga aktörer. Artikeln beskriver utvecklingen av one-stop-shops, som enligt författaren har 
krävt ett processynsätt.  
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mäta rent produktionsrelaterad output, utan även mer svårgreppad outcome38. Författarnas 

tankar har tydlig koppling till den aktuella studien. Det krävs mer forskning rörande 

mätsystem och ansvarsfrågor, vilka utgör viktiga systemfaktorer för sammanhållna 

processer.  

 

En mer generell fråga som väcks i skärningspunkten mellan den internationella litteraturen 

och KKR:s rapporter är orsakerna till att processynsättet så sällan explicit används i den 

internationella litteraturen. Är det så att en del av förklaringen ligger i den 

statsvetenskapliga dominansen i litteraturen? Möjligen är begrepp som process management 

och process reengineering så förknippade med NPM och managerialism att de väljs bort? 

Arbete med identifiering och kartläggning av processer ingår som en viktig ingrediens i 

modernt kvalitetsarbete och därmed av många inplacerat som en del av New Public 

Management. Horisontell samverkan ses av många som en reaktion mot NPM, men i 

denna rapport drivs tesen att processorientering kan betraktas som en möjliggörare för 

sådan samverkan.  På så vis placeras processorientering något paradoxalt inom såväl NPM 

som motrörelsen post-NPM. Det vore givetvis intressant att studera några av de praktiska 

exempel som finns i den internationella litteraturen med egna ögon och med ett 

processynsätt som referensram. Hur mycket talar man till exempel om sammanhållna processer 

i samband med politikprogrammen i Finland eller vid utvecklandet av nya tjänster inom 

Centrelink, Australien? 

                                                 

38 Ett exempel på output är den direkta och mätbara kunskapsökningen hos eleverna i en klass under 
ett läsår. En eventuell mätning av Outcome skulle koncentreras på den nytta/onytta som denna 
kunskap kommer att bidra till i samhället över en längre tidsperiod.   
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Sammanfattning 

Denna rapport vänder sig till ledare och beslutsfattare inom den svenska statsförvaltningen, 

är författad på uppdrag av Statskontoret och är en del av ett regeringsuppdrag 

(N2006/1661/RUT). Den fokuserar skärningspunkten mellan horisontell samverkan och 

styrning. Den stora aktiviteten kring horisontell samverkan i början av 2000-talet beskrivs 

som en motrörelse mot den accentuering av den vertikala dimensionen som det ökade 

intresset för mål- och resultatstyrning inneburit för såväl svenska som utländska 

förvaltningar. I den svenska, fragmentiserade förvaltningen finns ett ökande behov av att 

reflektera kring relationen mellan styrning och samverkan över organisatoriska gränser. 

Den här rapporten bidrar med ett diskussionsunderlag som baseras på en genomgång av 

internationell forskningslitteratur samt intervjuer med ledande forskare och praktiker i ett 

flertal olika länder. De länder som besökts och studerats är Australien, England, Finland, 

Holland, Kanada, Nya Zeeland och USA.  

 

I rapporten används ett konkret svenskt fall – en önskan om större arbetsmarknadsregioner 

– för att illustrera den komplexitet som råder inom den svenska statsförvaltningen. I 

inledningskapitlet relateras fallet till den svenska mål- och resultatstyrningen samt till de 

försöksprojekt rörande horisontell styrning som i skrivande stund drivs av 

Finansdepartementet. I slutet av rapporten sätts fallet i relation till de internationella 

erfarenheterna som presenterats.  

 

Från den internationella scenen finns några generella iakttagelser att rapportera. För det 

första presenteras en pågående diskussion om balansen mellan att styra på prestationer 

(output) alternativt effekter (outcome). Sedan diskuteras de inneboende olikheterna 

avseende såväl produktionslogik som formerna för horisontell samverkan och de krav som 

därmed ställs på mål- och resultatstyrningen. Vidare finns ett resonemang kring kopplingen 

mellan finansiell styrning och mål- och resultatstyrning där budgetprocessen står i centrum. 

Här diskuteras också möjligheten att utkräva ansvar, en av de största utmaningarna för en 

statsförvaltning som önskar betona horisontalitet.  
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I rapporten redovisas också ett antal mer specifika angreppssätt som används för att 

hantera den vertikala dimensionen av en sammanhållen förvaltning i de studerade länderna. 

Exemplen bör i första hand betraktas som inspirationskällor, inte som färdiga lösningar 

redo för implementering. I flera fall redovisas också elektroniska källor där en intresserad 

läsare kan botanisera vidare. Erfarenheterna från den internationella arenan diskuteras 

också i förhållande till situationen i den svenska statsförvaltningen. Rapporten avslutas med 

att ett antal utmaningar för den svenska statsförvaltningen målas upp.   
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1. Inledning 

The federal public service needs to rediscover its frugal culture and to stress its ability to deal with all 
Canadians with a deep-rooted commitment to equity and fairness. It also needs to lead the way in 
establishing a collaborative mechanism to accommodate the fact that horizontal government is here to stay. 
There is simply no turning back the clock to the old ways of policy making, and in future departmental silos 
will exist in memory only. The public service itself will need to redefine how policy is struck and government 
services are delivered, in a way that transcends departmental boundaries.  

Donald J. Savoie 
Canada Research Chair in Public Administration and Governance  

 
 

Professor Savoie är en av de många forskare som vi fått förmånen att möta under den 

period av datainsamling som föregår denna rapport. Orsaken till studien är ett 

regeringsuppdrag som Statskontoret i samverkan med Centrum för tjänsteforskning (CTF) 

och Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) bedrivit. En mer detaljerad beskrivning av 

uppdraget och studien återfinns i slutet av detta inledande kapitel. Jag kommer att 

argumentera för att uppdragets art placerat oss i framkant på en pågående internationell 

diskussion rörande skärningspunkten mellan horisontell samverkan och styrning.  

 

Bland forskare såväl i Sverige som internationellt pågår ett kritiskt samtal om statens roll 

och funktion i ett nutida samhälle. Begreppet governance används flitigt i dessa sammanhang 

för att markera ett avståndstagande från den traditionella formen av ordet (government) 

och samtalet berör nya former av organisering och styrning. Enligt Pierre & Peters (2005) 

är begreppet hittills dåligt preciserat, men forskare inom detta fält tar i olika hög grad 

avstånd från den traditionella bilden av staten som ägare av kontroll- och styrinstrument 

för samhällets utveckling. Det är därför inte förvånande att de nuvarande, vertikalt 

orienterade styrformerna ifrågasätts inom ramen för detta samtal. Ett område som 

uppmärksammas är den ökande komplexiteten inom produktionen av offentliga tjänster. 

Inte sällan produceras ett värde för medborgarna i horisontella processer som löper över 

organisationsgränser (Quist 2005). Därtill kan de olika organisationer som är inblandade i 

värdeskapandet ha olika huvudmän och därmed olika system för styrning, uppföljning och 

utvärdering.  
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New Public Management (NPM) är ett paraplybegrepp som används för att beskriva 

moderniseringen av ett antal statsförvaltningar, inte minst de anglosaxiska. Ett viktigt inslag 

i denna utveckling har varit en strävan mot en mer rationell mål- och resultatstyrning. 

Under 2000-talets början kan vi dock skönja en något annorlunda och delvis 

kompletterande utveckling. Några forskare talar explicit om en post-NPM era där 

horisontella frågor utgör ett centralt inslag (Bakvis, 2002; Ferlie et al, 2003). McNulty & 

Ferlie (2004) uttrycker att: The NPM wave of restructuring has strengthened vertical lines of reporting 

in many public service organizations through the advancements of managerialism and performance 

measurement. Cowell & Martin (2003) uttrycker med samma andemening: The push for closer 

vertical integration between local and central government, with ever-tighter control being exerted from the 

centre over priorities and performance, is seen as constraining progress towards more effective horizontal 

joined-up working at a local level. Argumenten går ut på att framförallt mål- och 

resultatstyrningen har förstärkt organisationsgränser och ökat fokus på det interna arbetet 

inom respektive organisation. Det är alltså de baksidor som NPM skapat i form av för stort 

fokus på detaljerade prestationsmått och svårigheter att samverka över organisationsgränser 

som lyfts fram. Vi ser således i många länder en form av motreaktion där en bärande idé är 

att bryta sig loss från de vertikala, silo-liknande system som skapats med stark betoning på 

prestationsbaserade mät- och styrsystem.  

 

Det är mot bakgrund av ovanstående som professor Savoie i citatet ovan talar om den 

kanadensiska statsförvaltningen och påstår att den horisontella förvaltningen är här för att 

stanna. Idag känns det främmande att tänka sig en förvaltning utan de siloliknande 

strukturer vi känner så väl, baserade på departementsindelningen. Men kanske har han rätt? 

Förhoppningen är att denna rapport, trots att den kanske reser fler nya frågor än besvarar 

några av de ursprungliga, ska fungera som underlag för kommande nationella diskussioner.  

 

 1.1 Mål- och resultatstyrningen i Sverige 

Sverige har också tydligt påverkats av den internationella utvecklingen mot en mer rationell 

mål- och resultatstyrning och har i över 15 år haft denna modell som övergripande 

styrmodell. Denna rapport är långt ifrån den första som påtalar brister i den nuvarande 
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styrmodellen och därför är det naturligt att redan i detta inledningskapitel presentera 

innehållet i några av de tidigare rapporterna. Inga anspråk görs dock på att ge en 

heltäckande eller övergripande bild av fältet39. Istället kommer tonvikten att ligga på de 

identifierade problem som har koppling till denna rapports fokus, dvs. skärningspunkten 

mellan horisontell samverkan och styrning. 

 

Christensen et al (2006) definierar tre grundläggande komponenter i den mål- och 

resultatstyrning som vuxit fram i så många länder de senaste 20 åren: 

First, the leadership must formulate clear, stable, and consistent goals and 
targets, and give subordinate bodies more leeway and discretion in their daily 
work. Second, subordinate agencies and units must report on performance and 
results using a well-developed system of performance indicators. Finally, the 
leadership must use the reported results to reward good performance and 
punish bad.  

I detta citat ser vi tydligt att det aktuella paradigmet vilar på ett antagande om en principal 

som formulerar övergripande inriktning för verksamheten och sedan följer upp sin agent 

på de resultat som föreligger. I Sverige kan vi översätta principal-agent40 förhållandet med 

Regeringen/regeringskansliet (RK) – Myndigheterna41. I Statskontorets rapport Effektiv 

styrning? (2006:3, s24) sammanfattas viktiga utgångspunkter förknippade med den svenska 

mål- och resultatstyrningen. För det första fanns en idé om tydligare ansvarsfördelning 

mellan å ena sidan politikerna som ansvariga för att formulera mål, följa upp resultat och 

utkräva ansvar och å andra sidan myndigheterna som genomförare av insatser. Vidare 

nämns i rapporten ambitionen att stärka den politiska makten genom att sätta fokus på 

uppnådda resultat, istället för att som tidigare i förväg detaljerat reglera hur tilldelade 

resurser får användas. Detta skulle samtidigt ge myndigheterna större frihet att välja medlen 

för genomförandet.  

                                                 

39 Den läsare som önskar få en mer heltäckande bild av historiken kring och den nuvarande 
utformningen av den svenska mål- och resultatstyrningen hänvisas till Bilaga 2 i Statskontorets 
rapport (2006:3) Effektiv styrning? – Om resultatstyrning och effektivitetsproblem. 
40 I bland annat Quist (2005) återfinns liknande diskussioner där principal-agent ersatts med de två 
nivåerna policy och administration. 
41 Möjligen är detta något av en förenkling då riksdagens utskott lämnas utanför. Hur förhållandet 
mellan parlamentet och regeringen i ett styrningsperspektiv ser ut förtjänar dock en egen rapport 
och lämnas tills vidare utan ytterligare åtgärd. Men här kan nämnas att riksdagen till exempel tar 
beslut om statsbudgeten och därmed om medelstilldelning till olika utgiftsområden.  
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Självfallet har vi i Sverige kunnat se en kontinuerlig utveckling av det system som sjösattes 

för mer än 15 år sedan. Dock är det tydligt att systemet fortsatt innehåller problem som 

skapar frustration såväl inom RK som bland myndigheterna. Redan i den 

förvaltningspolitiska propositionen (prop. 1997:57) identifierades det låga deltagandet från 

politikerna i resultatstyrningen. Här lyftes också problemet med att styrningen i så hög 

utsträckning inriktades på enskilda myndigheter fram. I samma anda konstaterades att 

ambitionen att bryta ned de övergripande politiska målen i myndighetsspecifika mål och 

resultatkrav samt göra dessa mål precisa och mätbara ibland drivs för långt. Ytterligare en 

allvarlig anmärkning kan återfinnas i form av konstaterandet att feedbacken från 

myndigheterna i form av årsredovisningar så sällan används för planering och beslut inom 

RK. Den senare punkten återkommer bland annat i Statskontorets rapport Sektorisering inom 

offentlig förvaltning (2005:3). En liknande tanke återfinns också i en SNS rapport från 200242 

där bristerna i regeringens styrning av myndigheterna problematiserades. RK bedöms i 

denna rapport sakna strategisk kapacitet att styra det växande antalet myndigheter med 

komplexa verksamheter.  

 

En intressant iakttagelse som är svår att gå förbi vid studier av ett antal kritiska rapporter 

utspridda över ett flertal år är avsaknaden av konkreta aktiviteter för att komma till rätta 

med de påtalade bristerna43. Möjligen kan det faktum att vi i skrivande stund har en 

pågående statlig utredning där mål- och resultatstyrningen ska utvärderas komma att ändra 

på detta44. Hur som helst har vi under de senaste åren noterat att den reaktion mot NPM 

som introducerades i inledningen av denna rapport har gjort intåg såväl i den politiska 

retoriken som i den praktiska verkligheten inom den svenska förvaltningen. En 

sammanhållen förvaltning var till exempel ledorden i förre statsrådet Österbergs utformning av 

förvaltningspolitiken45. Man skulle således kunna argumentera för att den 

utvecklingstendens som syns i den internationella forskningslitteraturen under 2000-talets 

                                                 

42 Does anyone govern?  
43 För den som är intresserad av detta fenomen kan Göran Sundströms avhandling Stat på villovägar 
(2003) rekommenderas.  
44 Dir. Fi2006:30 
45 Hur den nya regeringen förhåller sig till detta fenomen är dock i skrivande stund okänt för 
författaren.  
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inledning nu också syns i den svenska praktiken. I Statskontorets rapport rörande 

sektorisering (2005:3, s 134) som nämnts ovan återfinns ett flertal partiella diagnoser. Här 

nämns bland annat risken att flera myndigheter arbetar med samma arbetsuppgifter, risken 

att ärenden faller mellan stolarna samt en svåröverskådlig förvaltning. I det så kallade 

VISAM-projektets46 slutrapport diskuteras mål- och resultatstyrningen i relation till 

horisontell samverkan (Statskontoret 2005:125, s 242): 

Det sätt som mål- och resultatstyrningen används internaliseras i hela 
förvaltningen. Detta medför att såväl enskilda individers mentala strukturer 
och processer som förvaltningens kollektiva dito inte öppnar upp för 
alternativa sätt att betrakta verkligheten. I praktiken innebär detta att mål 
avseende samverkan och att utveckla nya arbetsformer inte får prioritet jämfört 
med de rena produktionsmålen i respektive myndighet.   

Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR)47 fick 2004 i uppdrag att, i dialog med 

Ekonomistyrningsverket och andra myndigheter, analysera och bedöma hur traditionell 

styrning kan kompletteras med vad som kallades en styrning baserad på 

myndighetsövergripande verksamhetsprocesser. Uppdraget redovisades i rapporten 

Processbaserad verksamhetsstyrning i staten48. En viktig slutsats i rapporten var att en 

processbaserad verksamhetsstyrning kan bidra till såväl att effektivisera statsförvaltningen 

som att utveckla resultatstyrningen. Processbaserad verksamhetsstyrning definieras i 

rapporten som samverkan utifrån en sammanhållen process i vilken två eller flera aktörer 

tillsammans levererar en tjänst till en medborgare. Utgångspunkten är att förstå 

medborgarnas förväntningar och önskemål på en viss tjänst och hur man bäst skapar den 

värdeskapande kedja av aktiviteter som kan möta dessa förväntningar. Med ett sådant 

synsätt blir det också tydligt att det finns ett antal faktorer som kan underlätta, försvåra eller 

ibland till och med förhindra processen att fungera. Utformningen av mät-, styr- och 

kontrollsystem är en sådan systemfaktor. Processen är en del av ett större system som 

genom sin utformning sätter gränser för hur goda resultat som kan uppnås.  

 

                                                 

46 Ett projekt där ett flertal myndigheter med ett stort antal tjänstemöten arbetade tillsammans för 
att utreda olika frågeställningar kopplat till horisontell samverkan.     
47 Sedan 1 januari 2006 är KKR en del av Verket för förvaltningsutveckling (Verva) 
48 dnr Fi2004/2631 
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I ett regeringsbeslut (dnr Fi2006/2687) angav dåvarande regeringen sin avsikt att bedriva 

ett utvecklingsarbete för att pröva om en processbaserad horisontell verksamhetsstyrning 

kan bidra till att utveckla resultatstyrningen, för att på sikt effektivisera statsförvaltningen. 

Inom finansdepartementet pågår därför i skrivande stund fyra delprojekt rörande vad som 

benämns horisontell styrning49. Det gemensamma syftet med dessa projekt är att utveckla 

styrningen av statlig verksamhet så att det samlade värdet av offentlig verksamhet 

förbättras för olika grupper. Med gemensamt lärande i fyra olika fallstudier skall projektet 

resultera i en bättre förståelse av sambanden mellan regeringskansliets arbetssätt, 

regeringens styrning av statlig verksamhet och avsedda effekter inom sektorsövergripande 

verksamheter som omfattar annan verksamhet än den statliga. De fyra fallstudierna är 

regionförstoring som sektorsövergripande process, snabb etablering på arbetsmarknaden 

för nyanlända invandrare, vuxnas lärande samt utrikesmyndigheternas författningsreglerade 

service till svenskar. I föreliggande rapport kommer vi att rikta ett specifikt intresse mot det 

förstnämnda fallet; regionförstoring.  

1.2 Ett utmanande svenskt fall – regionförstoring 

Den svenska regionalpolitiken har under 2000-talet utvecklats till en regional 

utvecklingspolitik. Borta, i alla fall retoriskt, är den tidigare tanken om utjämning där utsatta 

regioner ska kompenseras. Idag förväntas varje region bedriva ett utvecklingsarbete som 

grundas i de möjligheter och begränsningar som respektive region har och den centrala 

målsättningen är regional tillväxt. Det finns dock fortsatt en oklarhet i vad som är 

regionalpolitikens egentliga syfte. I en rapport från ITPS (A2005:011) med titeln 

Regionalpolitik som tillväxtpolitik argumenterar författaren för att politikområdet präglas av 

såväl oklara roller och otydligt ansvar som målkonflikter mellan det traditionella 

utjämningsmålet och det mer modernt orienterade tillväxtmålet. Politikområdet präglas 

vidare av att vara territoriellt inriktat trots att en stor del av de resurser som krävs för att 

stimulera en regional tillväxt är fastlåsta i sektoriella stuprör. Medel för arbetsmarknad, 

                                                 

49 Det kan finnas anledning att reflektera över huruvida styrning kan anses vara horisontell och vad 
som i så fall menas med detta begrepp. Jag uppfattar att begreppet i detta sammanhang fortsatt 
baseras på relationen mellan principal och agent. Horisontalitet avser i detta fall att principalen 
tydliggör och beaktar ett flertal agenters gemensamma värdeskapande. Det är således inte tal om att 
agenter på en och samma nivå styr varandra. 
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utbildning och kommunikation är alla exempel på sektoriella politikområden med stor 

betydelse för regional tillväxt.   

 

Mot bakgrund av ovanstående är det lätt att förstå att samverkan över de sektoriella 

gränserna lyfts fram som en viktig faktor för en framgångsrik regional utveckling. Enligt 

ovan nämnd rapport från ITPS (2005, s40) har ”behovet av mer kraftfullt samordnade insatser lyfts 

fram som något av en huvudstrategi i den nya regionala utvecklingspolitiken”. I såväl de senaste årens 

propositioner som i centrala dokument från Nutek talas om strategisk samordning, ökad 

sektorssamordning och att inte administrativa gränser får avgöra hur olika aktörer 

gemensamt ska ta sig an viktiga frågor.  

 

Ett av de centrala områden som lyfts fram inom det aktuella politikområdet är behovet av 

större arbetsmarknadsregioner. Det finns ett grundläggande antagande som säger att större 

arbetsmarknadsregioner leder till ökad tillväxt. Det kan möjligen finnas anledning att ställa 

sig frågande inför detta antagande, men den här rapporten är inte rätt forum för en sådan 

diskussion. Låt oss istället konstatera att vi har en situation där landets folkvalda politiker 

genom den svenska statsförvaltningen vill skapa större arbetsmarknadsregioner och 

därmed tillväxt. Detta ska dessutom ske på ett sådant sätt att aspekter som hållbarhet och 

jämställdhet inte försämras. Regionförstoring är det begrepp som används i sammanhanget. 

Det kan stimuleras genom exempelvis investeringar i infrastruktur, underlättande för 

distansarbete eller planering av boende. Vi kan således konstatera att realisering av denna 

idé innebär aktiviteter inom flera olika myndigheter som dessutom verkar inom olika 

sektorer och med olika huvudmän i form av olika departement och enheter inom RK. I de 

direktiv som gått ut i samband med delprojektet kring horisontell styrning rörande 

regionförstoring finns myndigheter som Nutek, Vinnova, Vägverket, Banverket, 

Rikstrafiken, Boverket, Post- och telestyrelsen, samtliga länsstyrelser med flera 

uppräknande.  

 

Det gemensamma målet för de aktuella myndigheterna skulle kunna uttryckas som färre 

arbetsmarknadsregioner än dagens inom en femårsperiod. Bara denna enkla formulering 

ger upphov till ett flertal frågor. Vem formulerar ett sådant effektmål? Hur kan detta 
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effektmål balanseras mot andra mål i de olika myndigheternas regleringsbrev? På vilken 

nivå översätts ett sådant effektmål till mer konkreta aktiviteter eller prestationer i olika 

myndigheter? Hur ska de aktiviteter som behöver genomföras finansieras? Hur mäter man 

framsteg över tid? Vem eller vilka är ansvariga för att effektmålet uppnås? Möjligen är det 

frågor av denna karaktär som legat till grund för utformandet av det regeringsuppdrag som 

denna rapport är en del av.  

1.3 Uppdrag, syfte och tillvägagångssätt 

Vilket nämndes redan i rapportens första stycke är denna underlagsrapport en del av ett 

regeringsuppdrag (N2006/1661/RUT). Uppdraget har dessutom en koppling till fallstudien 

kring regionförstoring. I uppdraget efterfrågas en genomgång av internationella exempel 

för att förstå hur man kan följa upp och utvärdera sådana komplexa frågor. Sju frågor som 

särskilt ska belysas hämtas direkt från uppdragstexten: 

• Vilka avgränsningar av organisationer, aktörer och utgifter görs vid uppföljningar 
och utvärderingar av sektorsövergripande processer?   

• Hur relateras resultatet av sektorsövergripande utvärderingar till det som 
redovisas inom ramen för sektorsspecifika uppföljningar och utvärderingar?   

• Vilka indikatorer används för att följa upp och utvärdera måluppfyllelser när flera 

aktörer medverkar till resultaten?   
• Hur mäts sambanden mellan resursförbrukning och förväntade effekter vid 

horisontell styrning? 

• Hur hanteras sambanden mellan mål, kostnad och resultat vid effektutvärdering 
av sektorsövergripande processer? 

• Är metoderna inriktade på utvärdering av enskildheter eller av hela systemkedjor 

av vidtagna åtgärder i processerna?  
• Hur ser förutsättningarna ut för att tillämpa horisontell styrning och underlätta 

initiering av sektorsövergripande utvärderingar? 
 

Den här rapporten är bara en del av den rapportering som förväntas svara upp mot 

uppdraget från regeringen. Syftet är att med utgångspunkt i ovanstående frågeställningar 

studera de internationella erfarenheterna kring skärningspunkten mellan horisontell 

samverkan och styrning. Detta görs med en tydlig koppling till det svenska fallet kring 

regionförstoring. Tillsammans med Statskontorets Lars Niklasson har jag genomfört 
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studiebesök och semistrukturerade intervjuer i sju olika länder under våren och hösten 

2006. I uppdraget nämndes Storbritannien, Kanada, Australien och Finland som särskilt 

intressanta länder att studera. Vi har längs vägen kompletterat dessa länder och för egen del 

har intervjuer hållits också i Holland, Nya Zeeland och USA. Totalt har jag medverkat vid 

42 olika intervjuer med mer än 60 respondenter i de sju olika länderna (se bilaga 1 för 

detaljer). Jag har också inom ramen för studien medverkat vid ett antal intervjuer med 

personer verksamma i den svenska förvaltningen. Utöver intervjuer har kompletterande 

data samlats via centrala dokument och webbsidor. Aktuell forskningslitteratur har också 

studerats. Trots att studiebesök och intervjuer planerats och genomförts i samverkan så 

vilar ansvaret för den föreliggande rapportens brister och förtjänster helt på författaren.  

 

I kommande kapitel kommer en första genomgång av intryck från studiebesök och 

intervjuer att redovisas. Dessa är på en generell nivå och representerar sådant som 

återkommande diskuterats mer eller mindre i samtliga länder. Sedan följer ett kapitel där 

mer detaljerade erfarenheter och angreppssätt från de olika länderna redovisas. Slutligen 

diskuteras de internationella erfarenheterna och sätts i relation till det svenska fallet kring 

regionförstoring.  
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2. Återkommande samtalsämnen – en referensram 

I detta kapitel presenteras en referensram som bidrar till att sätta de kommande exemplen 

från den internationella scenen i ett sammanhang. Referensramen är uppbyggd kring några 

generella iakttagelser från de studiebesök och intervjuer som genomförts. Dessutom har 

relevant forskningslitteratur50 använts för att staga upp resonemangen. De fyra avsnitten 

utgör var och ett en utmaning att ta ställning till för statsförvaltningar med ambitioner att 

utveckla formerna för horisontell samverkan. I det första avsnittet diskuteras distinktionen 

mellan att styra på prestationer (output) eller att styra på effekter (outcome). Sedan följer 

ett avsnitt som tar upp olika former av produktionslogik och olika former av horisontell 

samverkan. Vidare följer ett resonemang kring kopplingen mellan finansiell styrning och 

mål- och resultatstyrning. Kapitlet avslutas med en introduktion av ansvarsfrågan.  

2.1 Prestationer eller effekter? 

I samband med att det svenska fallet rörande regionförstoring introducerades i föregående 

kapitel användes begreppet effektmål. Centralt för de kommande resonemangen i rapporten 

är distinktionen mellan vad som i den internationella diskussionen benämns output 

(prestationer) och outcome (effekter). Radin (2006:15) definierar de två begreppen: 

Output: Products and services delivered. Outputs are completed products of 
internal activity: the amount of work done within the organization or by its 
contractors (such as miles of road repaired or number of calls answered). A 
focus on outputs is criticized as a way for organizations to continue to do the 
work they have always done without determining whether that work actually 
leads to desired outcomes.  

Outcome: An event, occurrence, or condition that is outside the activity or 
program itself and is of direct importance to program customers or the public. 
We also include indicators of service quality, those of importance to customers, 
under this category. While the definition of outcomes may emerge from 
organizational goals, the organization may not have the authority or resources 
available that allow it to actually reach for the goal.   

En bild (figur 1) hämtad från den finska statsförvaltningen kan hjälpa oss att 

kontextualisera de två begreppen. Bilden beskriver hur principalen formulerar vilka effekter 

                                                 

50 De områden som behandlas representerar alla omfattande forskningsfält och kapitlet gör på intet 
sätt anspråk på att innehålla fullständiga redovisningar av respektive område. 
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man via det uppdrag som ges till agenten önskar se i samhället. I Sverige återfinns dessa 

formuleringar främst i regleringsbreven till myndigheterna. På vägen ”ned” till 

frontpersonal bör dessa i ett eller flera steg brytas ned eller översättas till operationella mål 

som styr de aktivteter som genomförs. Genom produktionsprocesser i en myndighet 

skapas output i form av olika aktiviteter eller tjänster. Av bilden framgår också att det med 

fördel bör etableras en loop där de ursprungligt formulerade effektmålen ska färga 

aktiviteter och rapportering och slutligen återkomma i någon form till policynivå som input 

till nästa varv i loopen. Detta betyder i teorin att det första steget där effektmålen 

formuleras ger förutsättningarna för uppföljning och utvärdering. En för rapporten 

relevant slutsats av ovanstående är att det inom en statsförvaltning kan vara svårt att 

studera eller utveckla formerna för uppföljning och utvärdering utan att förhålla sig till 

styrningsrelaterade frågor som exempelvis hur mål formuleras och bryts ned.  

 

Figur 1. Hämtad från Joustie (2006) 

Bilden visar också förtjänstfullt på de två olika effektivitetsbegrepp som finns i det engelska 

språket (efficiency och effectiveness). Det är paradoxalt nog ingen garanti att en myndighet 

med hög inre effektivitet (operational efficiency) i lika hög grad bidrar till att politikområdet 

utvecklas i en för policynivån önskvärd riktning (policy effectiveness). Utmaningen ligger i 

själva nedbrytandet av målen som illustreras till vänster i figuren (outcome targets – 

operational performance targets). I de fall principalen blir osäker på om agenten verkligen 
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levererar i enlighet med effektmålet finns möjligheten att själv formulera detaljerade 

prestationsmål och därmed styra på aktiviteter eller tjänster. Låt oss till exempel anta att en 

viktig del av Tullverkets uppdrag är att bidra till korrekt handel över våra nationsgränser. 

Departementet kan välja att utforma regleringsbrevet antingen som ett övergripande 

uppdrag att just säkra nationens gränser (outcome) alternativt att uppdra åt verket att 

genomföra 40 000 timmar kontroll (output). Agentens frihetsgrad reduceras avsevärt i det 

senare fallet. Viktigt att bära med sig i den fortsatta framställningen är antagandet om 

principalens valmöjlighet avseende balansen mellan att styra på prestationer eller effekter51.  

 

Den idé rörande styrning som bilden från den finska förvaltningen representerar bygger på 

ett antagande om att det finns kausala samband mellan prestationer och effekter. Att det 

helt enkelt går att bryta ned ett effektmål till ett antal prestationsmål och att flera 

prestationer i sin tur kan summeras till en effekt. Nedanstående figur (2) från den Nya 

Zeeländska statsförvaltningen illustrerar detta antagande i form av en sammanhängande 

kedja. 

 

Figur 2. Hämtad från Learning from Evaluative Activity, Nov 2003, SSC, NZ. 

Men det är tveksamt om sambanden mellan prestationer och effekter alltid är så enkelt som 

bilden ger intryck av. Radin är kritisk till hur effektmål används inom den amerikanska 

statsförvaltningen och hon indikerar också de politiska dimensionerna som ryms i 

styrningen (2006:2): 

                                                 

51 I antologin Effektivitet och styrning i statliga myndigheter (2006) använder redaktörerna Modell & 
Grönlund begreppet yttre effektivitet när man talar om effekter. Boken utgör överhuvudtaget en 
intressant källa för den med intresse för balansen mellan prestationer och effekter. 
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While the emphasis on outcomes is appealing, it is difficult to put into 
operation. This is particularly true in the public sector, where the complexity of 
public action frequently involves a range of actors with different agendas and 
conflicting values operating within a fragmented decision process.   

Den Nya Zeeländske forskaren Norman för ett resonemang kring styrkor respektive 

svagheter med att styra på effekter respektive prestationer. Han uttrycker (2006:5): 

Outcomes can become so broad that they can mean all things to all people, 
with achievement being very difficult, if not impossible to measure. Outcome 
statements can become window dressing, which prevent outsiders from 
assessing how well an organisation is doing.   

Vi kan också addera svårigheten att utkräva ansvar, något som vi återkommer till senare i 

detta kapitel. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den tilltalande tanken om att styra 

med hjälp av att formulera önskade effekter har sina begränsningar.  

Det finns å andra sidan uppenbara nackdelar också med att styra på prestationer. För det 

första finns en risk att de tjänstemän som formulerar de detaljerade kraven på policynivå 

inte har tillräcklig insyn i villkoren runt produktionen. Risken finns också att synfältet blir 

begränsat, något som inte minst blir tydligt vid diskussioner i samband med horisontell 

samverkan. Ytterligare ett problem är att fokus hamnar på det som är enkelt att mäta, vilket 

inte alltid har en tydlig koppling till myndighetens uppdrag och egentliga värdeskapande. 

Det tydligaste svenska exemplet är den tidigare styrningen av AMS som varit en het potatis 

såväl i media som i den senaste valrörelsen. En av de negativa effekter som riskerar att 

skapas med en sådan design är det som i internationell litteratur benämns goal displacement52. 

Norman (2006) diskuterar begreppet:  

The concept of goal displacement sums up the human tendency to focus on 
the most easily defined and monitored definitions of results, particularly when 
their work futures depend on such reporting….Clearly specified objectives 
(outputs) can result in people putting all their efforts into achieving the 
specifications and in so doing undermine achievement of the goals (or 
outcomes) that are the desired end result.  

                                                 

52 En svensk avhandling som förtjänstfullt visar på detta fenomen behandlar styrningen inom den 
svenska polisen (Holgersson, 2005). En läsvärd artikel som tar upp liknande problematik är van 
Thiel & Leeuw (2002). 
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Om vi relaterar utvecklingen inom den svenska statsförvaltningen till ovanstående kan vi 

konstatera att den ursprungliga tanken när mål- och resultatstyrningen introducerades var 

att överge den detaljstyrning som den tidigare input-styrningen naturligt gav. En tolkning är 

att man eftersträvade en situation där policynivån formulerade önskvärda effekter och 

sedan lämnade över till nästa nivå att realisera dessa. I Statskontorets rapport 2006:3 (s. 61) 

framgår dock att vi nu har en situation där regeringen i mycket stor utsträckning börjat 

styra genomförandet av verksamheten ”genom att lämna mängder av uppdrag och ställa omfattande 

krav på återrapportering”. Genom att studera ett antal regleringsbrev kan man också 

konstatera att det finns en stor mängd styrsignaler som inriktas mot detaljerade 

prestationer. I samma anda som internationella forskare kan man uttrycka att också den 

svenska statsförvaltningen i och med NPM fått ett ökat fokus på prestationer i styrningen.  

Den svenska situationen påminner mycket om utvecklingen i Nya Zeeland. Där startades 

2003 ett omfattande utvecklingsprogram under etiketten Managing for Outcomes i syfte att 

motverka den starka detaljstyrningen av prestationer. Även i Kanada pågår ett omfattande 

arbete att balansera mellan output och outcome i styrning på federal nivå. Från båda dessa 

länder återkommer en rad exempel i nästkommande kapitel.  

2.2 One size fits all? 

Wilson (1989) står för ett av de mer kända försöken att klassificera produktionen inom en 

statsförvaltning. Han bygger sin klassificering på den distinktion mellan prestationer och 

effekter (outcome) som introducerades i föregående avsnitt. I Wilsons typologi (figur 3) 

framgår att såväl prestationer som effekter kan vara antingen observerbara eller inte 

observerbara53. Detta resulterar i fyra olika myndighetstyper med olika produktionslogik54. 

Wilson uttrycker (1989:158): 

Agencies in which both outputs and outcomes can be observed; agencies in 
which outputs but not outcomes can be observed; agencies in which outcomes 
but not outputs can be observed; and agencies in which neither outputs nor 
outcomes can be observed (…) I have called the first kind of agency a 
production organization, the second a procedural organization, the third a craft 
organization, and the fourth a coping organization. 

                                                 

53 Observerbarhet inkluderar i det här fallet också möjligheten att mäta det aktuella fenomenet. 
54 Det är givetvis också möjligt att olika produktionstyper ryms inom en och samma myndighet. 
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 Observable outcomes Not observable outcomes 

Observable 
outputs 

Production Procedural 

Not observerable 
Outputs 

Craft Coping 

Figur 3. Typologi över statlig produktion från Wilson (1989) 

Gregory (1995) har vidareutvecklat denna klassificering i syfte att kritisera den ”one-size-

fits-all” trend som han anser präglar den Nya Zeeländska statsförvaltningen. Han 

argumenterar för att mål- och resultatstyrningen bygger på ett antagande om att alla 

myndigheter kan producera observerbara prestationer och effekter (dvs. antas vara 

production organizations). Liknande kritik mot mål- och resultatstyrningen i USA har 

formulerats av Radin (2006:34f).  

Managers and officials who face performance measurement demands often 
find that these requirements come from those who seem to ignore the special 
requirements of programs or organizations. (…) As I have written elsewhere, 
you could call this a situation where square pegs are expected to fit into round 
holes.  

Det finns säkert möjligheter att diskutera svagheterna i Wilsons klassificering55, men för 

argumentationen i detta avsnitt fungerar den för att illustrera problemet med att betrakta 

exempelvis en process för beskattning av privatpersoner (production) och fridlysning av 

vilda djur (craft) som jämförbara storheter. Statkontoret (2005:3, s 114) är inne på samma 

linje: 

Den offentliga sektorn blir ett samlingsbegrepp för verksamheter av helt olika 
slag: reglerande, kontrollerande, stödjande, främjande, bevarande, skyddande, 
spanande, förhandlande, dömande och tjänstepresterande. Att placera alla 
dessa aktiviteter bredvid varandra som jämförbara ”delsektorer” leder lätt till 
att viktiga dimensioner försvinner ur synfältet. 

                                                 

55 Se exempelvis Barzelay (2001). 
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Rimligen är det så att diskussionen rörande balansen mellan att styra på prestationer eller 

effekter i hög grad är avhängig vilken typ av produktionslogik som råder. Min uppfattning 

är att objektet i diskussionen ofta blir en statsförvaltning istället för en myndighet eller 

kanske till och med en del av en myndighet. Olikheter inom förvaltningen skulle i större 

utsträckning beaktas i samband med utformning av styrning, uppföljning och utvärdering56.  

Ovanstående kan förstärkas genom att addera det faktum att det också finns olika former 

av horisontell samverkan. I samband med en internationell litteraturgenomgång rörande 

begrepp som joined-up government, whole-of government och horizontal management konstaterades 

att samverkan mellan olika aktörer med fördel bör betraktas som ett heterogent fenomen 

(se Quist 2005 för mer detaljer).  I rapporten problematiseras fyra olika former av 

horisontell samverkan, varav tre känns angelägna att nämna också i detta sammanhang57. 

Den första formen benämns samverkan utifrån sammanhållen process. Karaktärsdrag här är att 

två eller flera aktörer tillsammans levererar en tjänst till en medborgare. Ett aktuellt 

exempel från Sverige är starta-eget-processen, där den nya företagaren i sin jakt på ett 

aktiverat bolag bör följa en mer eller mindre tydligt snitslad bana som löper över flera 

myndighetsgränser. Utifrån den blivande företagarens perspektiv är det ett värde som ska 

erhållas, men den värdeskapande kedjan av aktiviteter löper sekventiellt genom flera olika 

myndigheter (se figur 4).  Genom att identifiera flödet utifrån medborgarens perspektiv blir 

det tydligt att processen håller samman de olika myndigheterna.  

 

                                                 

56 Ett exempel på vilka uttryck detta skulle kunna få finns i Ulrika Westrups avhandling 
Gränsöverskridande styrning (2002). Studien behandlar de krav som verksamhetens karaktär medför på 
ekonomisk styrning i social verksamhet inriktad mot barn och ungdomar.  
57 Den fjärde formen är att breda ut vissa typer av frågor på många eller samtliga myndigheter. 
Exempel på sådana frågor är jämställdhet och demokrati. I den internationella forskningslitteraturen 
benämns ofta dessa frågor som horisontella, men i dessa fall handlar det ej om samverkan kring 
tydliga värdeskapande kedjor utan enbart om att många myndigheter förväntas arbeta med en fråga 
under samma tidsperiod. Jmf gärna med Statskontorets rapport På tvären (2006:13).  
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Figur 4. En illustration av Samverkan utifrån sammanhållen process. 

I den engelskspråkiga litteraturen används ofta uttryck som life event och target population. I 

princip är de två begreppen varianter på samma tema och den andra formen av horisontell 

samverkan benämns här samverkan utifrån målgrupp. Det kan handla om fattiga människor i 

Vancouver eller studerande i Australien. I det förstnämnda fallet berörs målgruppen av ett 

flertal olika offentliga aktörer som exempelvis sociala myndigheter, arbetsförmedling och 

polis. Genom att samla dessa aktörer och identifiera de olika processer som tillsammans 

skapar värde för målgruppen samverkar man med syfte att förbättra situationen för den 

aktuella målgruppen. 

 

Figur 5. En illustration av Samverkan utifrån målgrupp. 

Det finns likheter med det första exemplet ovan, men samverkan av detta slag behöver inte 

innebära att man arbetar tillsammans i en tydlig värdeskapande kedja. Snarast handlar det 

om att de olika aktörerna strävar efter att i större utsträckning vara medvetna om varandras 

processer. Den sekventiella tidsordningen från ovan kan här i många fall ersättas med en 

högre grad av parallellitet mellan de olika aktörernas insatser.  
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Båda de ovan beskrivna samverkansformerna kan sägas tillhöra familjen service delivery. Den 

tredje formen av horisontell samverkan kontrasterar de ovanstående genom att sakna tydlig 

mottagare av det värde som skapas. Istället finns till exempel ett specifikt rum som 

uppmärksamheten riktas mot. Det kan vara den vackra naturhamnen i Sydney eller ett 

naturvårdsområde i norra Kanada som står i centrum för samverkan. Benämningen för 

denna form var i den föregående rapporten samverkan utifrån gemensam vision.  En alternativ 

benämning skulle kunna innehålla strofen kollektiva nyttigheter eller kollektivt värde. 

Ambitionen att skapa större arbetsmarknadsregioner faller under denna kategori av 

horisontell samverkan. Det går inte att identifiera en tydlig sammanhållen process och 

likväl saknas en tydlig målgrupp. Det närmaste vi kommer är således formen samverkan 

utifrån gemensam vision.  

2.3 Kopplingen till budgetarbetet 

I Sverige talar vi ofta om att den ekonomiska styrningen består av en del finansiell styrning 

och en del resultatstyrning58. En grundidé är att principalen inte ska tilldela en agent fler 

eller mer omfattande uppdrag än vad agenten kan åstadkomma med de medel som tilldelas 

i budgetprocessen. Eftersträvansvärt är således en balans mellan den finansiella styrningen 

(medel) och resultatstyrningen (mål). Flera av de internationella exempel som redovisas i 

nästa kapitel illustrerar väl kopplingen mellan dessa båda styrformer. Som en bakgrund till 

de internationella exemplen är det därför relevant att lyfta fram några av de svagheter som 

noterats i den svenska ekonomiska styrningen.  

 

Den finansiella styrningen sker i en struktur som är uppdelad på utgiftsområden och anslag. 

Resultatstyrningen sker i sin tur i en struktur som innehåller de tre nivåerna 

politikområden, verksamhetsområden och verksamhetsgrenar. Om man studerar hur 

budgetprocessen framställs på regeringens hemsida (www.regeringen.se) får man intrycket 

att det finns en logisk koppling mellan de 27 olika utgiftsområden som härstammar från 

riksdagens utskott och de 48 politikområden för vilka regeringen formulerar mål. Detta 

ifrågasätts bland annat av Statskontoret (2006:3, s 89) som menar att kopplingen mellan de 

två styrformerna ännu inte uppnåtts.  
                                                 

58 Se till exempel bilaga 2 i Statskontorets rapport 2006:3. 
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Om vi följer budgetprocessen under ett år kan vi också notera andra problem. 

Budgetpropositionen som lämnas i september innehåller förslag om utgiftstak för följande 

budgetår. Dessutom innehåller den förslag om hur statens pengar ska fördelas på de olika 

utgiftsområdena och på de sammanlagt mer än 500 anslagen. I budgetpropositionen finns 

också mål uttryckta för de 48 politikområdena.  

 

I december fastställer riksdagen det ekonomiska utrymmet inom respektive utgiftsområde. 

Därefter föreslår riksdagens utskott hur pengarna ska fördelas på anslag inom de 

utgiftsområden som utskottet arbetar med. Kammaren fattar beslut om de drygt 500 

anslagen i mitten av december. Därefter ska regeringen se till att besluten verkställs. Detta 

sker genom att regeringen utformar regleringsbrev till myndigheterna. Regleringsbreven 

anger målen för myndigheternas verksamhet, hur stora anslag myndigheterna får använda 

och vilken resultatinformation som de ska lämna till regeringen. Ett nytt verksamhetsår kan 

sedan ta sin början. 

 

Tidigt under detta nya verksamhetsår (februari) måste myndigheterna lämna sina 

årsredovisningar för det gångna året. En årsredovisning innehåller information om både 

ekonomi och verksamhet. Den omfattar en redogörelse för hur myndigheten lyckats nå de 

mål som regeringen i föregående regleringsbrev angett för deras verksamhet på 

verksamhetsgrensnivå. Detta material bearbetas inom RK och regeringen lämnar sedan i 

mitten av april en skrivelse till riksdagen som innehåller en årsredovisning för staten med 

en redogörelse för det ekonomiska utfallet. Där framgår det bland annat hur stora statens 

inkomster och utgifter verkligen blev under det föregående budgetåret. Här redovisas också 

ett fåtal resultat för några centrala områden, exempelvis arbetslöshet och sjukfrånvaro. 

Ungefär samtidigt påbörjas nästa års budgetprocess genom den ekonomiska 

vårpropositionen. Cirkeln är på väg att slutas. 

 

Men vid en kritisk anblick finns det logiska luckor i den loop som beskrivits ovan. Hur RK 

exempelvis via de resultat som redovisas per verksamhetsgren från myndigheterna via 

verksamhetsområden tar sig till nästkommande års mål för politikområden är oklart. Vilken 

är logiken bakom de två storheterna utgiftsområden och politikområden? I 
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årsredovisningen för staten är det en tydlig slagsida mot den finansiella redovisningen. 

Vilka resultat som presteras är svårt att få ett samlat grepp över. Signifikativ är den medialt 

upphaussade vandringen där finansministern bär budgeten till riksdagen. När, var och hur 

sker motsvarande vandring för årets resultat? Man kan också ställa sig undrande till längden 

på planeringscykeln som beskrivits översiktligt ovan. Många av de effekter man från 

policynivå vill åstadkomma kan helt enkelt inte uppnås inom ramen för en ettårig cykel. 

Risken är uppenbar att regleringsbrev och årsredovisningar fylls av annan information än 

den som är relevant för det pågående värdeskapandet.  

 

Dialogen riskerar därmed att bli en innehållslös rutinhandling där handläggare såväl inom 

RK som på myndigheterna spelar med i ett spel. Ovanpå detta kan vi lägga visionen om 

den sammanhållna förvaltningen, som står i fokus för denna rapport. Det är idag tillräckligt 

komplicerat att följa dialogen mellan RK och myndigheter i de fall man rör sig inom ett och 

samma vertikala rapporteringssystem. I de fall värdeskapandet skär över utgiftsområden 

eller politikområden blir det i princip omöjligt att följa. Frågan är om det överhuvudtaget är 

realistiskt att tala om en sammanhållen förvaltning inom ramen för nuvarande 

styrparadigm? 

2.4 Ansvarsfrågan 

Ansvar (accountability) är ett omfattande och aktuellt forskningsområde. Det är rimligt 

med tanke på det vikande förtroendet för folkvalda politiker och skattebetalarens önskan 

om transparens och value-for-money att hantera detta område med stort allvar. I Sverige 

har Riksrevisionen en central funktion när det gäller att skapa underlag som möjliggör 

utkrävande av ansvar. Myndigheten arbetar på uppdrag från parlamentet och granskar 

regeringens och myndigheternas förvaltning. Liknande funktioner finns i flera av de länder 

som ingår i studien och inte minst den kanadensiska motsvarigheten (Office of Auditor 

General) får ett stort medialt utrymme och spelar en viktig roll för det pågående 

utvecklingsarbetet i Kanada. Det är viktigt att poängtera att vi här inte i första hand beaktar 

möjligheten att utkräva ansvar när det handlar om korruption eller dylikt. För att 

upprätthålla en trovärdig förvaltning bör brister i styrning och organisering av 

verksamheten uppmärksammas och ansvar utkrävas.  
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I ett vertikalt utformat system är det förhållandevis okomplicerat att diskutera 

ansvarsfrågan. Normalt finns någon form av kontrakt eller regleringsbrev mellan principal 

och agent som reglerar dels den finansiella sidan av relationen och dels vad som ska 

förväntas i utbyte (jmf medel-mål diskussionen i avsnitt 2.3). Det är i dessa fall möjligt att i 

efterhand peka på brister i förvaltningen och beroende på ursprunget härleda dessa till 

policynivå eller till administrativ nivå. I tidigare forskningslitteratur (exempelvis Bakvis & 

Juillet, 2004; Ryan & Walsh, 2004) har det konstaterats att just möjligheten att utkräva 

ansvar är en stor utmaning vid horisontell samverkan. Befintliga strukturer för 

ansvarsutkrävande kan till och med vara kontraproduktiva. Norman (2003:18) 

sammanfattar väl: 

The focus on accountability for performance and results can narrow the 
perspective of managers to visible and predictable outputs. This is at the 
expense of taking responsibility for less easily predicted and controlled 
outcomes. Structures and systems that emphasises accountability and the 
delivery of performance can provide focus at the expense of coordination. 

Den amerikanske professorn Donald Kettl har gjort sig känd för sina studier av 

koordineringsproblem i den amerikanska statsförvaltningen. Bland hans empiriska 

studieobjekt finns förvaltningens respons i samband med orkanen Katrina samt framväxten 

av Homeland Security i spåren av 11 september-attacken. Han ställer i en rapport (Kettl, 

2005:9) frågan hur en mer nätverksliknande statsförvaltning ska arbeta med ansvarsfrågan 

och svarar delvis själv: 

The answer to these questions traditionally came through hierarchy, but, as we 
have seen, the conduct of 21st century government directly challenges this 
approach. We certainly are not about to abandon authority as the cornerstone 
of public administration. Nor should we. Elected officials and citizens alike 
have the right to expect to hold administrators accountable for the 
performance of public programs. But the more we rely on network-based 
service systems, the more we need approaches to accountability beyond 
hierarchy to ensure that public agencies effectively manage public programs.  

Figur 6 illustrerar utmaningen vid en hierarkisk organisering och lägger en grund för 

kommande diskussioner rörande ansvar baserade på de internationella exemplen. Den 

beskriver en relativt enkel situation där vi har en och samma principal som håller samman 

ett område med multipla agenter. En viktig förutsättning är att det finns någon form av 
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synergieffekt som kan åstadkommas vid samordning av de tre agenternas aktiviteter. I detta 

fall har principalen minst två olika alternativ vid utformandet av styrningen. 

 

Alternativ ett i figuren beskriver en situation där samordningen sker på policynivå och tre 

olika målbeskrivningar (M1-3) återfinns i de tre olika regleringsbreven till myndigheterna A, 

B och C. Ansvaret för respektive måluppfyllelse kan åläggas de tre myndigheterna. 

Däremot kan enbart principalen hållas ansvarig för en utebliven synergieffekt. För att detta 

alternativ skall fungera i praktiken krävs omfattande strategisk och analytisk förmåga på 

policynivå.  Troligen är det också av stor vikt att man på djupet förstår hur de 

värdeskapande processerna ser ut. I alternativ två i figuren så utformar principalen ett 

gemensamt effektmål för det aktuella området och lämnar samordningen till agenterna.  

 

I det senare fallet kompliceras ansvarsfrågan. Vem kan hållas ansvarig vid en utebliven 

effekt? Principalen som inte kan kontrollera genomförandet kan knappast hållas ansvarig. 

De tre agenterna kan var och en skyffla ansvarsbördan till de övriga två och hävda att de 

utfört sin del. Något konspiratoriskt skulle vi kunna säga att detta är den ”perfekta” 

konstruktionen i ett politiskt system. Ingen kan hållas ansvarig om effekten uteblir och alla 

kan sträcka på sig vid eventuell framgång. För skattebetalaren samt för de som önskar 

upprätthålla ett förtroende för den offentliga sektorns tjänster har alternativ två däremot 

uppenbara begränsningar.  

C B A 

M1 M3 M2 

P 

Alternativ 1  

C B A 

 M 

P 

Alternativ 2 

Figur 6. Ansvarsfrågan vid horisontell styrning 
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I den internationella diskussionen förekommer begrepp som shared accountability, men någon 

fruktbar lösning på denna utmaning har inte identifierats. Figuren illustrerar också att 

ansvarsdiskussionen inrymmer en dimension om förhållandet mellan frihet och kontroll. I 

enlighet med vad som tidigare diskuterats i detta kapitel kring balansen mellan prestationer 

och effekter har principalen valmöjligheter med avseende på grad av detaljstyrning. I 

nästkommande kapitel återfinns bland många andra exempel en idé från den Nya 

Zeeländska statsförvaltningen där frihet och kontroll är tänkt att balansera varandra.   

2.5 Sammanfattning 

I detta kapitel har viktiga och delvis sammanhängande områden diskuterats. Inledningsvis 

presenterades det pågående samtalet rörande relationen mellan prestationer och effekter. 

Grundantaganden rörande bland annat de kausala sambanden problematiserades. Jag 

argumenterade sedan för behovet av att i ökad utsträckning ta hänsyn till olikheter 

avseende produktionslogik och horisontell samverkan när former för styrning och 

uppföljning utvecklas. Med tanke på att vi i Sverige i princip använder en och samma 

modell för mål- och resultatstyrning, anpassad efter en vertikal logik är det knappast 

förvånande att olika utredningar funnit brister i denna styrning. Vidare introducerades 

kopplingen mellan resultatstyrningen och den finansiella styrningen. Här gömmer sig ett 

antal frågor av avgörande betydelse för den svenska situationen. Kapitlet avslutades med en 

diskussion kring svårigheten att utkräva ansvar i samband med horisontell samverkan. Med 

denna referensram i ryggen kan vi i nästa kapitel vända uppmärksamheten mot de 

internationella exempel som bedömts vara av störst intresse för rapportens fokus.  
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3. Internationella erfarenheter 

I detta kapitel följer en redovisning av konkreta åtgärder som olika länder eller delstater 

företar i syfte att stödja horisontell samverkan. Självklart är det viktigt att notera att de olika 

angreppssätten som redovisas bör ses som resultat av den specifika kontext de vuxit fram 

i59. Dock har här valts att inte i varje enskilt fall problematisera eventuella olikheter med 

den svenska förvaltningen. Exemplen bör i första hand betraktas som inspirationskällor, 

inte som färdiga lösningar redo för implementering. Den kritiske läsaren bör också notera 

att flera angreppssätt har få år på nacken och därmed saknar empiriskt stöd. Poängteras bör 

också att denna rapport enbart har möjlighet att skrapa på ytan av respektive exempel. I 

flera fall anges därför elektroniska källor där den intresserade läsaren kan botanisera vidare. 

 

Figur 7. En illustration av naturen på studiefenomenet 

Kapitlet följer en kronologisk struktur som påminner om naturen på studiefenomenet (se 

figur 7). Det första avsnittet behandlar olika angreppssätt som befinner sig i gränslandet 

mellan målformulering i samband med budgetarbetet och författande av olika former av 

kontrakt liknande de svenska regleringsbreven. Här fokuseras således principalen, 

                                                 

59 I Modell (2006) finns en möjlighet att koncentrerat ta del av styrningsreformer inom 
statsförvaltningarna i Storbritannien, Nya Zeeland samt USA.  

Policynivå

Administr
ativ nivå

- Målformulering

- Utformande av kontrakt

- Nedbrytning/Översättning

- Genomförande

- Uppföljning

- Utvärdering
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alternativt uttryckt policynivån. I det andra avsnittet närmar vi oss genomförandet. Här ska 

riktlinjer i kontrakt översättas till konkreta verksamhetsplaner och tillvägagångssätt för att 

mäta och rapportera resultat utformas. Kapitlets sista avsnitt tar upp olika exempel som 

behandlar uppföljning och utvärdering. Resultat som producerats och avrapporterats ska ge 

input till kommande analyser och ställningstaganden på policynivån. I detta avslutande 

avsnitt blir det också relevant att återknyta till resonemang från föregående kapitel kring 

ansvarsfrågan. 

3.1 Angreppssätt på policynivå 

Det finns ett antal olika angreppssätt på policynivå som kan vara av intresse att redovisa. 

Dessa används i syfte att beakta den horisontella utmaningen i samband med att strategiska 

dokument och budget fastställs. Innan vi vänder oss mot mer konkreta exempel på 

angreppssätt kan vi konstatera att olika former av arbetsgrupper för ministrar, 

koordinerande enheter nära regeringen samt så kallade specialstyrkor för specifika ändamål 

alla är exempel på mer eller mindre nya former för att hantera koordineringsproblematiken 

på policynivå, som tycks ha ökat i omfattning i takt med NPM rörelsens intåg. Kanske inte 

så konstigt med tanke på att högre grad av autonomi och avgränsning av tydliga enheter 

varit ett så tydligt mönster i reformarbetet. Det finns forskare som ser de senaste årens 

utveckling som ett försök att från centrum återta en del av den förlorade kontrollen och 

använder begreppet recentralization för att beskriva denna rörelse (exempelvis Halligan, 

2005). Följande angreppssätt kan dock också betraktas som försök att helt enkelt skapa 

bättre förutsättningar för det värdeskapande som ska ske på lägre nivåer i den 

fragmenterade förvaltningen. Ett resursstarkare centrum är en förutsättning för den ökade 

mängden av analytiskt och koordinerande arbete som uppenbart blir ett resultat av de 

horisontella ambitionerna. 

 

I Finland har man sedan 2003 arbetat med en ny form av tvärsektoriella politikprogram 

(för mer detaljer om bakgrunden se Quist 2005). Målsättningen beskrivs av Kekkonen 

(2006): 

The main objective is to improve horizontality within central government in 
order to enhance the implementation of the Government Programme. Instead 
of trying to solve problems by structural changes, “box management”, the 
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decision was to go for a much more ambitious objective of reforming the 
working methods of Government. 

Den sittande regeringen prioriterar fyra horisontella områden60. Men i regeringens så 

kallade strategidokument finns ytterligare en stor mängd horisontella frågor identifierade. 

Bland dessa finns exempelvis området Den regionala balansen förbättras och områden och regioner 

stärks. De fyra prioriterade områdena leds och samordnas av en minister som därmed får 

mandat att påverka också utanför sin egen traditionella portfölj. Exempelvis är det 

statsministern som ansvarar för informationssamhällsprogrammet. Vidare finns det för 

varje program en grupp av ministrar som tillsammans arbetar med realisering av 

innehållet61.  Var och ett av de fyra programmen har också en heltidsanställd 

programdirektör.  

 

Det finns effektmål fastställda för respektive politikprogram. För till exempel 

sysselsättningsprogrammet är effektmålen att sänka den strukturella arbetslösheten och 

förebygga utslagning, trygga tillgången på kunnig arbetskraft och förbereda åtgärder inför 

en framtida brist på arbetskraft förorsakad av att åldersstrukturen ändras, senarelägga 

utträdet från arbetsmarknaden och höja arbetsproduktiviteten samt förbättra 

organiseringen av och trivseln i arbetet. För var och ett av dessa effektmål finns ett antal 

nyckeltal identifierade. Ambitionen med dessa nyckeltal är enligt Kekkonen (2006) att 

etablera en ny form av diskussion i samband med budgetarbetet. Man vill inte längre vara 

begränsade till enbart ekonomiska och finansiella data som underlag. Ännu saknas dock en 

tydlig koppling mellan regeringens strategiska dokument och statsbudgeten. I 

bugetpropositionen för 2007 kan man förvisso i matrisform studera vilka anslag som är 

tänkta att täcka aktiviteter inom ramen för de olika programmen, men pengarna delas 

fortsatt ut till respektive sektor. Det är också oklart för författaren av denna rapport hur 

relationen mellan effektmålen och nyckeltalen ser ut samt hur ambitionerna på policynivån 

översätts till krav i kontrakten för respektive agent på genomförandenivå. Sammantaget 

torde dock politikprogrammen vara ett initiativ av intresse för den svenska förvaltningen. 

                                                 

60 Politikprogrammet för sysselsättning, politikprogrammet för företagsamhet, 
informationssamhällsprogrammet samt politikprogrammet för medborgarinflytande.  
61 Värt i sammanhanget att nämna är att Finland inte har samma form av konsensusbeslut i 
regeringen som vi har i Sverige. 
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Vi återkommer till den finska situationen för diskussioner rörande uppföljning och 

utvärdering längre fram i detta kapitel. 

 

Ett närliggande exempel kan hämtas från den kanadensiska statsförvaltningen. Här har man 

utvecklat vad man kallar ett Whole-of-Government Framework. Detta ramverk för mål- och 

resultatstyrning följer en kaskadliknande struktur som utgår från tre mycket övergripande 

politikområden som regeringen formulerat62. I 2005 års redovisning är dessa tre områden 

definierade som Sustainable Economy, Canada’s Social Foundations samt Canada’s Place in the 

World. För var och ett av dessa områden finns sedan fyra eller fem långsiktiga effektmål. 

Ett exempel på ett sådant inom det första politikområdet ovan är A clean and healthy 

environment. Vidare finns ett antal indikatorer (rörande exempelvis air quality och biodiversity) 

framtagna för att kunna följa upp trender inom respektive område. Det går också enkelt att 

i den databas63 som är kopplad till detta initiativ läsa ut vilka federala organisationer som 

bidrar till respektive effektmål. Det finns också en tydlig ambition att kaskaden ska fortsätta 

vidare via departement och myndigheter och att effektmålen och indikatorerna ska 

genomsyra de kontrakt som utformas. Längre fram kommer det verktyg (RMAF) som 

utformats för detta ändamål att presenterats. 

 

Innan vi lämnar Kanada för den här gången bör vi också nämna att man i flera år arbetat 

med så kallade horisontella initiativ på central, federal nivå. Detta är en projektliknande 

form64 där man utser olika områden som behöver utvecklas utifrån ett horisontellt 

perspektiv. I jämförelse med de finska politikprogrammen så är de horisontella initiativen 

fler till antalet och mer tydligt avgränsade som projekt. Till exempel är just nu tjänster till 

                                                 

62 Ett liknande initiativ finns också på delstatsnivå i form av Measuring up! i Alberta 
(www.finance.gov.ab.ca/measuring/index.html). Här finns bland annat goda exempel på olika 
matriser där korsreferenser mellan olika ministerier, effektmål och anslag kan studeras. 
Motsvarande dokument finns också nyligen framtaget i bland annat den australiensiska delstaten 
New South Wales där fem prioriterade områden, ett stort antal åtgärder och mål finns presenterade. 
Dokumentet kallas State Plan och finns att hämta via www.nsw.gov.au/stateplan/. 
63 Databasen kallas Strategic Outcome Database och återfinns via www.tbs-sct.gc.ca/rma/krc/so-rs_e.asp. 
64 Det kan vara på sin plats att kommentera att flera av de studerade förvaltningarna 
överhuvudtaget är mer projektorienterade än vad den svenska förvaltningen kan sägas vara. Visst 
förekommer projekt mellan olika offentliga aktörer också i Sverige, men inte i den omfattning som i 
flera av de studerade länderna. 
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lantbruksföretagare, nationell plan mot hemlöshet samt de olympiska spelen i Vancouver 

2010 avgränsade som horisontella initiativ. För varje projekt avsätts specifika budgetmedel. 

Dessa tilldelas normalt via de vertikala kanalerna, dock pågår enligt medarbetare på 

Treasury Board Secretariat (TBS) försöksverksamhet med gemensamma potter och fonder 

i syfte att underlätta horisontell samverkan. Detta är något som också efterlyses i 2005 års 

rapport från Auditor General of Canada65. Här föreslås att: ”existing practises, financial tools, 

and delegated authorities be examined with a view to harmonizing interdepartmental approaches”.  

 

I Australien har det skapats en Cabinet Implementation Unit (CIU) inom Department of the Prime 

Minister and Cabinet. Enhetens främsta uppgift är att stödja, övervaka och rapportera 

implementeringen av regeringens prioriterade program. I många fall innebär detta 

inrättande av taskforces för att understödja komplexa och horisontella politikområden. 

Sådana specialstyrkor är alltid tidsbegränsade och kan bestå från bara några månader upp 

till flera år. Ovan nämndes utvecklingen av RMAF i Kanada. En liknande guide för så 

kallade Implemenation Plans har utarbetats inom CIU. Också detta verktyg presenteras 

närmare längre fram i kapitlet.  

 

Ett initiativ som ligger relativt nära det svenska området regionförstoring kan hämtas från 

delstaten New South Wales i Australien. Under 2006 presenterades den första tioårsplanen 

för infrastrukturinvesteringar i delstatens historia. I planen framgår vilka prioriteringar som 

gjorts och i vilken tidsordning man planerar att genomföra olika typer av investeringar. 

Planen etiketteras som ett whole-of-government initiativ och sägs vara integrerande till sin 

karaktär. Såväl offentliga myndigheter som privata aktörer förväntas använda planen i det 

egna strategiska arbetet och den hjälper olika offentliga aktörer att förhålla sig till varandra.  

Planens tillkommande har föregåtts av ett gediget planeringsarbete och bland annat har sju 

drivkrafter (exempelvis populationsökning, teknisk utveckling och miljöaspekter) bakom de 

nödvändiga investeringarna identifierats. Det finns också en tydlig koppling till Sydney 

Metropolitan Strategy66 och delstatens budget. Planen innehåller dock ingen konkret 

                                                 

65 Report of the Auditor General of Canada to the House of Commons, Chapter 4, Managing 
Horizontal Initiatives.  
66 En 25-års plan för Sydneys utveckling 
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information om hur respektive myndighet ska förhålla sig till den övergripande strategin. 

Det är också oklart i vilken omfattning respektive myndighet har kunnat påverka innehållet 

i planen.  

 

När vi ändå är i denna del av världen bör de horisontella ambitionerna hos den centrala 

förvaltningen i Nya Zeeland behandlas. Ledordet i styrningen av förvaltningen är som 

tidigare nämnts Managing for Outcomes. Hela idén bygger tydligt på en utifrån-och-in logik där 

värdet för Nya Zeeländarna står som utgångspunkt för offentliga aktörers ifrågasättande av 

de egna arbetssätten. Inom State Service Commission (SSC)67 finns ett utvecklingsprogram 

med fokus just på mål och mätetal baserade på effekter. Inom ramen för detta program 

finns ett stort antal dokument och guider framtagna. Särskilt intressant är de två 

dokument68 som publicerades 2003-2004 på temat shared outcomes. Här finns bland annat att 

läsa: 

The decision to collaborate towards a shared outcome should be deliberate, 
and based upon an assessment that the joint activity of the two (or more) 
agencies is likely to be more effective (and cost effective) in achieving the 
outcome than their separate individual activities. There should also be some 
underpinning and testable rationale that clearly articulates how working 
together contributes to the outcome, and how results will be demonstrated in 
order to inform future decisions and ongoing learning. 

Helt naturligt med tanke på ovanstående kan man i olika centrala dokument från policynivå 

se hur långsiktiga effektmål som delas av flera organisationer används i syfte att styra 

förvaltningen. Varje ministerium uttrycker till exempel årligen i budgeten sina ambitioner i 

ett statement of intent. Ett exempel som ofta framhölls i intervjuer med såväl forskare som 

praktiker i Nya Zeeland är Ministry of Social Development. I deras statement för 2006 uttrycks 

effektmål och prioriterade områden för hela verksamheten. Vidare har de skapat regionala 

utvecklingsplaner som inkluderar effektmål som gäller för de olika myndigheterna 

tillsammans. Det är förvisso ett exempel på samverkan utifrån målgrupp, men ändå värt att 

framhålla som ett intressant fall. Återigen tvingas vi dock konstatera att det är svårt att följa 
                                                 

67 www.ssc.govt.nz. Organisationen påminner till viss del om en kombination av de svenska 
stabsmyndigheterna Verva och ESV.  
68 Getting better at managing for shared outcomes respektive Learning from evaluative activity – Enhancing 
performance through outcome-focussed management 
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hur de olika effektmålen översätts till konkreta mål för respektive myndighet. En annan 

variant på samma tema kan hämtas från Ministry for Agriculture and Forestry. De kan redovisa 

en treårsplan där det för var och ett av fyra övergripande effektmål kan redovisas 

nedbrutna effektmål, indikatorer samt vilka andra ministerier/myndigheter som bidrar till 

effektmålets realisering.  

 

I England är mål- och resultatstyrningen utformad runt Public Service Agreements (PSA). 

Dessa målsättningar är långsiktiga och nuvarande PSA gäller från 2005 till 2008. Arbetet 

med att formulera PSA:s föregås av så kallade Spending Reviews, som kan sägas vara 

omfattande horisontella utvärderingar av den offentliga apparaten (mer om dessa 

utvärderingar senare i kapitlet). På en hög nivå är PSA tydligt utformade runt önskade 

effekter. Ett exempel hämtas från Treasury (SR2004 PSA Target 6): Make sustainable 

improvements in the economic performance of all English regions by 2008 and over the long term reduce the 

persistent gap in growth rates between the regions, demonstrating progress by 2006. Det är också tydigt 

formulerat att Treasury delar detta effektmål med Office of the Deputy Prime Minister 

(ODPM) samt the Department of Trade and Industry (DTI). Den indikator som följs över 

tid är: Gross Value Added per head in each region. I intervjuer framkom att det finns 

gemensamma arbetsgrupper där Treasury, ODPM och DTI följer utvecklingen över 

portföljgränserna. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det i flera länder finns en medvetenhet om det faktum att 

en stor del av värdeskapandet i offentlig förvaltning sker med gemensamma ansträngningar 

mellan olika sektorer. Det är också tydligt att man i flera länder arbetar systematiskt för att 

på policynivå formulera långsiktiga och gemensamma effektmål för två eller flera enheter 

längre ned i systemet. Det pågår också ett utvecklingsarbete där kopplingen till 

budgetarbetet ska stärkas. Vi har flera gånger också stött på verktyg som RMAF och 

Implementation Plans, vilka är tänkta att underlätta för enheter på genomförandenivå att 

uppnå dessa effektmål. I nästa avsnitt ska vi studera sådana initiativ lite närmare.  
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3.2 Angreppssätt på administrativ nivå 

I föregående avsnitt introducerades de horisontella initiativ som den kanadensiska 

statsförvaltningen arbetar med. Där nämndes att det vanligaste är att medel för dessa 

initiativ tilldelas via de normala vertikala kanalerna. Bland annat för att skapa goda 

förutsättningar för de horisontella aspekterna i dessa initiativ har Treasury Board Secretariat 

(TBS) utvecklat verktyget Result-based Management Accountability Framework (RMAF) som kan 

sägas vara ett slags projektledningsverktyg. Trots att man sedan 2002 experimenterat med 

olika former av RMAF, inklusive en specifik version för horisontella initiativ, tycks det 

fortfarande vara mer av en teoretisk övning än genomförbart i praktiken. Det finns dock en 

del intressanta aspekter som gör det värt att detaljstudera den version som är tänkt att 

användas för horisontella initiativ.    

 

RMAF ska i första hand ägas av de programledare som ansvarar för genomförandet av de 

horisontella initiativen. Tillsammans med en expert på utvärderingsfrågor samt den övriga 

projektledningsgruppen ska ett omfattande dokument skapas tidigt i projektet. Enligt den 

guide69 som gavs ut i början av 2005 kan en komplett RMAF sammanfattningsvis sägas 

innehålla tre kärnkomponenter: 

• Program Profile - is a concise description of the policy, program or 
initiative including the context and need, stakeholders and beneficiaries, 
and resource allocations;  

• Expected Results - is a description and illustration (i.e., logic model) of 
how the activities of a policy, program or initiative are expected to lead 
to the required economic, social and or environmental change, 
accountabilities, and the critical assumptions on which the program, 
policy or initiative is based;  

• Monitoring and Evaluation - is a detailed roadmap for ongoing 
performance measurement and evaluation activities that will support 
effective program management and accountability. 

 

Den logiska modell som omtalas i den andra punkten ovan beskrivs närmare i dokumentet. 

Modellen utgörs av en grafisk representation av de kausala sambanden mellan aktiviteter, 

                                                 

69 Preparing and Using Result-based Management and Accountability Frameworks 
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resultat och effekter som det horisontella initiativet förväntas bidra med. Utifrån denna 

modell kan man sedan (i alla fall teoretiskt) bygga såväl system för att följa upp som att 

utvärdera arbetet. Detta betonas vara viktigt just för sådana initiativ där flera olika aktörer 

förväntas bidra till en gemensam effekt. En annan erfarenhet från den kanadensiska 

förvaltningen är att de horisontella initiativen i hög grad behöver klargöra kraven på 

rapportering samt de ekonomiska relationerna mellan parterna. RMAF är det verktyg som 

bör användas i detta sammanhang. I den databas70 som finns knuten till de horisontella 

initiativen kan man som ett resultat av arbetet med RMAF studera de olika projekten och 

utläsa vilket departement som har den ledande rollen, tidplan, total finansiering, effektmål 

samt governance struktur. Rent teoretiskt skulle RMAF kunna vara ett verktyg som 

används för att omvandla ett effektmål till mer användbara planer för genomförande, 

uppföljning och utvärdering. Men som sagt saknas ännu i stort empiriska erfarenheter av 

dylikt arbete.  

 

Tidigare nämndes också de så kallade Implementation Plans som används i Australien med 

liknande syfte som RMAF i Kanada71. Bland annat ska dessa planer vara72: 

…based on a sound programme logic, presenting a clear line of sight from the 
original proposal and the government’s expectations, to the inputs and how 
they will contribute to the achievement of those expectations; the outputs to 
be delivered; why and how those outputs are expected to deliver the outcomes 
sought, and the assumptions made about those links; and how this delivery 
chain and its supporting assumptions will be evaluated. 

Även här är således en viktig del av arbetet att skapa system för att följa upp och utvärdera 

en tänkt utvecklingsinsats. I den aktuella guiden poängteras också att i de fall flera 

myndigheter är involverade ska planen tydligt visa vilken myndighet som är ansvarig för de 

olika aspekterna av den totala insatsen. Totalt sett så är det ett omfattande arbete som krävs 

för att skapa de aktuella planerna och det känns relevant att fråga sig hur mycket 

information som finns tillgänglig så tidigt i en utvecklingsprocess. Det är också tydligt att 

planerna bygger på ett antagande om att det finns identifierbara kausalsamband mellan de 

                                                 

70 www.tbs-sct.gc.ca/rma/eppi-ibdrp/hrdb-rhbd/pol-pol/ea-ae_e.asp. 
71 I USA används Performance Partnerships vilka har tydliga släktskap med angreppssätten som 
redovisas här. Se Radin (2006:157f) för detaljer. 
72 www.dpmc.gov.au/implementation/docs/implementation_guidelines.pdf. 
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olika aktiviteter som genomförs av myndigheterna och den slutliga effekt som erhålls i 

samhället. Det kan ju samtidigt tyckas vara bättre att man försöker tänka och kommunicera 

i sådana termer, än att inte tänka och kommunicera alls. Kettl (2005:22) tycks vara inne på 

samma linje när han skriver: 

One of the most promising solutions is performance measurement. The 
technique embraces the usual puzzles of defining what organizations ought to 
do and measuring how well they do it. Some of the most interesting 
innovations involve “crosscutting performance management” to encourage all 
of the members of an interorganizational network to recognize their individual 
contributions to shared goals – and to assess their effectiveness in doing so. 
Seen this way, performance management becomes more than a tool of 
measurement and more than a driver of management – it becomes a language 
for talking about common action. 

3.3 Uppföljning och utvärdering 

Tidigare i detta kapitel har vi följt en logik som fokuserar dynamiken mellan principal och 

agent. I det första avsnittet diskuterades olika angreppssätt som kan användas av 

principalen för att redan på policynivå söka skapa goda förutsättningar för horisontella 

frågor. Sedan introducerades ett par olika angreppssätt som används på administrativ nivå 

för att strukturera det horisontella arbetet. I detta avslutande avsnitt återvänder vi till 

policynivå och studerar på vilka sätt man följer upp och utvärderar de aktiviteter som 

genomförts.  

 

De finska politikprogrammen innehåller som tidigare nämnts effektmål som tydligt är 

horisontella till sin karaktär. Det finns således ingen myndighet som ensam kan ställas till 

svars för eventuell utebliven måluppfyllelse. Varje effektmål kan följas upp med hjälp av ett 

antal nyckeltal som finns angivna redan i regeringens strategiska dokument. Enligt 

Kekkonen (2006) är det medarbetare på statsrådets kansli som ansvarar för utvärderingen 

av det strategiska dokumentet och därmed av politikprogrammen. För att hantera denna 

process har kansliet stärkts genom nya resurser öronmärkta för uppföljning och 

utvärdering. För respektive politikprogram finns dessutom ett nätverk av tjänstemän inom 

departementen som koordinerar datainsamling och förbereder rapporter. Formellt startas 

respektive utvärdering av statsministern som uppdrar åt respektive departement och 

program att inrapportera data. Verkningarna av exempelvis sysselsättningsprogrammet följs 
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således på detta sätt regelbundet upp. Statistikuppföljningen kompletteras med en 

forskningsevaluering (som ännu inte slutförts).  

 

I Kanada producerar Treasury Board Secretariat årligen en omfattande resultatredovisning 

som kallas Canada’s Performance – The Government of Canada’s Contribution. Det är regeringens 

samlade årsredovisning som ställs till parlamentet. Den är strukturerad runt det som 

tidigare redovisats som Whole-of-Government Framework. Vi kan således notera en 

ambition att såväl för horisontella initiativ som för övriga politikområden tydligt visa på 

samband mellan budget/strategiska planer och de resultat som produceras (jmf med den 

svenska situationen som beskrivs i avsnitt 2.3). En annan tydlig ambition i Kanada är att 

låta de inkomna resultaten påverka nästa års budget/strategiska planer. Trots dessa 

ambitioner finns det fortsatta brister i systemet. Auditor General73 riktar kritik mot 

utvärderingar av de horisontella initiativen och menar att det till och med saknas sådana 

utvärderingar i de fall som studerats. Detta ger ytterligare belägg för att arbetet med länken 

mellan de två nivåerna - RMAF - ännu befinner sig på ett omoget stadium alternativt 

enbart fungerar i teorin. Ett angränsande problem är att de resultat som redovisas i den 

omfattande databasen är strukturerade efter de olika departementen och att det är svårt att 

följa kopplingarna till de övergripande effektmålen.   

 

Ovanstående exempel visar hur man på olika sätt följer upp aktiviteter inom 

statsförvaltningen. När det sedan gäller utvärderingar av horisontella initiativ har några få 

exempel identifierats.  Vi har koncentrerat jakten på utvärderingar av effekter och därmed 

utelämnat formativa utvärderingar. Utvärdering av effekter innebär här en utvärdering av 

såväl positiva som negativa resultat som härstammar från aktiviteter utförda av multipla 

agenter på uppdrag av en eller flera principaler. En generell insikt som i flera fall nämnts i 

intervjuer är behovet att avsätta medel för omfattande utvärderingar redan vid skapandet av 

olika horisontella projekt och initiativ (jmf RMAF).  

 

                                                 

73 Report of the Auditor General of Canada to the House of Commons, Chapter 4, Managing 
Horizontal Initiatives, 2005. 
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I den engelska statsförvaltningen spelar the Treasury en central roll. Ett viktig redskap är de 

Spending Reviews som genomförs vartannat år74. Dessa utvärderingar följer normalt 

respektive sektor och bidrar med viktig input till kommande års budget och övrig strategisk 

planering. Men det finns också en medvetenhet om att ett antal viktiga frågor inte ryms 

inom sektorer och därför har man såväl 2000 som 2002 inkluderat så kallade Cross cutting 

reviews75. År 2000 valdes 15 olika områden ut för utvärdering och 2002 var det sju. I den 

senaste utvärderingen från 2004 finns inga liknande utvärderingar redovisade, men i 

förarbetet till 2007 års utvärdering framgår att det åter kommer att genomföras ett antal 

horisontella utvärderingar. För varje sådan utvärdering skapas en referensgrupp med olika 

intressenter representerade. Hur respektive utvärdering i övrigt genomförs är ofullständigt 

beskrivet i de källor vi haft tillgång till. Den utvärdering som bedömts ligga närmast den 

föreliggande rapportens fokus kan hämtas från 200076. Då utvärderades de samlade statliga 

insatserna för jordbruks- och lantliga områden. Utvärderingen resulterade i ett batteri av 

nya effektmål som i flera fall delas mellan olika aktörer.  

 

I Norge tillsattes 2001 en omfattande utredning för att öka kunskapen om effekterna av 

olika typer av statliga insatser för regional utveckling. Även om det inte är fråga om en 

återkommande utvärdering så är utredningen av intresse också för föreliggande rapport. I 

den NOU (2004:2) som sammanfattar utredningen görs en distinktion mellan den smala 

och den breda regionalpolitiken (jmf lilla och stora i Sverige). Totalt redovisas 19 olika 

politikområden med betydelse för regional utveckling. En viktig orsak till utredningen var 

att det i stor utsträckning saknades systematiska och samlade studier av hur kopplingar 

mellan dessa olika politikområden ser ut och hur de samverkar inom området regional 

utveckling. Man konstaterar att de senaste årens utveckling mot ökad detaljstyrning och 

tydligare krav på respektive sektor har försvårat möjligheterna att föra en bred 

regionalpolitik. I rapporten argumenteras också för behovet av en regional aktör med 

mandat att samordna de statliga insatserna för respektive region. Utöver detta innehåller 

                                                 

74 1998 genomfördes en mer omfattande variant under namnet Comprehensive Spending Review. En 
liknande utvärdering kommer att genomföras 2007 och samtidigt utökas intervallet till tre år.  
75 I Kanada har vi noterat det snarlika begreppet cross cutting evaluation, men konkreta exempel på att 
sådana genomförts lyser med sin frånvaro.  
76 Kapitel 32 i Spending Review 2000.  
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slutrapporten många intressanta resonemang rörande de metodologiska svårigheterna att 

studera effekter av statliga insatser.  

 

I Nya Zeeland finns en pågående diskussion om behovet av utvärderingar av horisontella 

initiativ. 2001 etablerades Social Policy Evaluation and Research Committee (SPEaR) som 

en tvärsektoriell agent med syfte att arbeta med analys och utvärdering av olika 

politikområden. I den guide77 som forskare vid SPEaR håller på att utveckla för utvärdering 

nämns ambitionen att adressera cross-agency och cross-disciplinary behov. Tyvärr har inga goda 

exempel på utvärderingar av effekter som har en tydlig relevans för det svenska fallet med 

regionförstoring hittats. Dock stryks behovet ytterligare under i en rapport från State 

Service Commission (SSC)78. Bland annat betonas behovet att ”improving monitoring and 

evaluation mechanisms to determine where collaboration is effective”.  Man noterar också bristerna i 

nuvarande utvärderingar:  

… evaluation of collaborative initiatives is often limited, focused on process, 
and conducted over too short time-scales to pick up changes in outcomes over 
time. It also reflects the fact that many of the expected benefits of 
collaboration, such as improved relationships, are difficult to measure.  

I Nya Zeeland finns också en utvecklad tankekedja rörande ansvarsfrågan vid horisontell 

samverkan. I Norman (2006) uttrycks detta som en slogan: ”Managing for outcomes while 

accounting for outputs”. Utgångspunkten för resonemanget är att effekter och prestationer är 

två olika storheter och att det inte är antingen eller (vilket NZ redan testat) som är 

lösningen på styrproblematiken i en statsförvaltning. I texterna runt den utvecklade formen 

uttrycks de negativa erfarenheterna från den prestationsfokuserade styrning som präglat de 

senaste åren. Man har i NZ upplevt en stark slagsida mot kortsiktiga och finansiella 

nyckeltal. För att balansera detta har man utvecklat ett verktyg för självutvärdering som ska 

resultera i ett dokument (Statement of Intent) där organisationens långsiktiga ambitioner 

uttrycks (se också avsnitt 3.1). En chef hålls fortsatt ansvarig för att de medel som tilldelas 

den organisatoriska enheten används på ett ansvarsfullt sätt och i relation till de krav på 

prestationer som återfinns i kontraktet med principalen. Dessutom hålls chefen ansvarig 

                                                 

77 www.spear.govt.nz/good-practice/index.html. 
78 Review of the Centre Integrated Service Delivery: Regional Co-ordination - Final Workstream 
Report, 2003, SSC. 
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för att det strategiska arbetet med fokus på mer långsiktiga effekter etableras. I de fall dessa 

effekter skapas tillsammans med andra aktörer hålls man också ansvarig för att formerna 

för denna samverkan är utvecklad. Intressant i sammanhanget är också att de nya 

budgetdirektiven till myndigheter/departement innehåller en uttrycklig uppmaning att bistå 

ansvarig minister med råd angående utformningen av relevanta effektmål för 

politikområdet samt huruvida de aktuella målen för prestationer är i linje med dessa 

långsiktiga ambitioner eller ej.  

Vidare finns ett intressant initiativ att studera inom State Service Commission (SSC). En 

viktig uppgift för SSC är att bidra till koordinering av de statliga myndigheterna. Bland 

stabsmyndighetens egna mål finns därför en önskan om att säkerställa att det totala 

bidraget från de statliga myndigheterna är större än summan av varje myndighets resultat. 

Det intressanta i sammanhanget är de indikatorer som används för att följa utvecklingen 

inom detta område. Tillsammans sägs de illustrera tillståndet för horisontell samverkan i 

den Nya Zeeländska statsförvaltningen och i den senaste lägesrapporten79  uttrycks de två 

indikatorerna på följande sätt: 

• The extent to which behaviours exhibited by State servants support 
coordination in pursuit of results  

• The extent to which systems support strategy, design and service 
delivery staff to work together 

Rapporten innehåller också omfattande redogörelser för hur dessa två indikatorer följs upp 

samt information om det nuvarande tillståndet inom statsförvaltningen. Bland annat finns 

att läsa (s.45): 

Public management systems and clarity of accountabilities have improved 
substantially over the last two decades. Since 2001, departments have been 
expected to define clearly the outcomes they are pursuing on behalf of the 
government and how their activities contribute to the results required. 
Agencies have also increased their cooperation as they have worked together to 
achieve results, particularly with shared services, but there are still gaps. The 
accountability challenge is to establish cross-entity, cross-sector or all-of-
government accountabilities in a manner that makes a meaningful connection 
with shared results. Also, organisational structures generally do not facilitate a 
focus on shared outcomes. In order to achieve the Coordinated State Agencies 

                                                 

79 State of the Development Goals Report 2006, SSC. 
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goal, changes to systems, behaviours and the interaction between these two 
will need to continue to evolve. 

Den här typen av citat är signifikativa för såväl intervjuer som skriftliga källor. Det finns en 

uppenbar medvetenhet om bristerna i de nuvarande systemen. Ansvarsfrågan, 

uppföljningar och utvärderingar är alla exempel på underutvecklade områden i relation till 

horisontell samverkan. Tyvärr finns det få väl beprövade angreppssätt som har visat sig 

bidra till att råda bot på de identifierade problemen. Det betyder också att flera av de 

tydliga och högst relevanta frågor som formulerades i regeringsuppdraget fortsatt saknar 

svar. Möjligen är det så att frågorna är formulerade utifrån en förhoppning om att ett antal 

mindre justeringar inom det nuvarande styrparadigmet skulle kunna underlätta horisontell 

samverkan. Risken är uppenbar att utmaningarna är större än så. Vi ska ändå i det 

avslutande kapitlet som följer hämta hem de internationella erfarenheterna som redovisats i 

innevarande kapitel och bland annat sätta dem i relation till det svenska fallet rörande 

regionförstoring. På vilka sätt kan vi inspireras av de internationella erfarenheterna?  
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4. Utmaningar för den svenska statsförvaltningen 

I inledningskapitlet presenterades den styrningsproblematik som föreligger inom 

politikområdet regional utveckling. En önskan om större arbetsmarknadsregioner användes 

för att illustrera en komplex form av horisontell samverkan utan vare sig tydlig målgrupp 

eller sammanhållen process.  Vi har sedan tagit del av de begränsade internationella 

erfarenheter som finns angående skärningspunkten mellan horisontell samverkan och 

styrning. I detta kapitel återvänder vi till den svenska situationen och reflekterar över vilka 

lärdomar som kan göras. Kapitlet inleds med en diskussion kring ett antal mer generella 

utmaningar för den svenska statsförvaltningen. Sedan följer ett avslutande avsnitt där en 

mer specifik utmaning rörande regionförstoring diskuteras. 

4.1 Generella utmaningar 

När man betraktar den svenska mål- och resultatstyrningen i ljuset av de internationella 

erfarenheterna kring horisontell samverkan som rapporten beskrivit framträder ett antal 

generella utmaningar. Det är inte så att man i de studerade länderna har lösningar för 

respektive utmaning, men man har i högre grad antagit dem som just utmaningar och för i 

flera fall en mer tydlig dialog kring dem än i Sverige. De fem utmaningar som 

problematiseras i detta avsnitt är: 

 

1. Otydlighet avseende uppdrag och roller 

2. Otydlig målstruktur 

3. Svårt att hantera horisontell samverkan i budget 

4. Avsaknad av ramverk för horisontell samverkan 

5. Svagt fokus på resultat och ansvarsutkrävande 

 

När vi i Sverige ställs inför horisontella frågor råder ofta en otydlighet avseende uppdrag 

och roller. Vi saknar till exempel utpekade horisontella initiativ likt dem i Kanada. Det 

finns ingen sammanställning av vilka frågor som inte direkt ryms inom den vertikala 

styrningen och hur ansvarsfördelningen mellan olika departement/myndigheter ser ut i 

dessa fall. Relationen mellan departement och myndighet är också i många fall en oklar och 
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tvetydig. Många gånger tycks myndigheten besitta störst strategisk förmåga och därmed se 

behoven av samverkan, vilket dock inte stöds i regleringsbrev som i många fall enbart 

relaterar till det vertikala systemet. I en jämförelse med flera av de studerade exemplen är 

det uppenbart att det svenska regeringskansliet saknar särskilda organ för samordning. 

Statsrådsberedningen som enligt instruktionerna ska samordna arbetet inom RK har inte 

den aktiva roll som exempelvis sin finska motsvarighet, som bland annat arbetar med de 

politikprogram som redovisades i föregående kapitel.  Något motsägelsefullt men möjligen 

ändå hoppfullt kan vi läsa i Statskontorets rapport 2005:3 (s. 37) att arbetet i RK under 

senare år i ökad utsträckning sker i form av projektarbeten, tvärsektoriella nätverk och 

arbetsgrupper.  Detta är dock inget som författaren av föreliggande rapport sett några 

tydliga spår av.  

 

Den målstruktur som används i Sverige är i jämförelse med flertalet av de studerade 

länderna otydlig. Möjligen är de internationella exemplen väl naiva i sina ambitioner med 

nedbrytbara mål i obrutna kedjor. Men det finns en tydlighet som är avundsvärd och den 

tydligheten skapar också ett tryck på att hantera alla frågor inom ramen för målstrukturen. 

Detta driver enligt min mening på arbetet med de horisontella frågorna. Den svenska 

otydligheten möjliggör indirekt en fortsatt styvmoderlig behandling av dessa frågor. 

Internationellt pågår också en viktig diskussion rörande relationen mellan prestationer och 

effekter (output-outcome) som är viktig för oss i Sverige att ta och vara en del av.   

 

Den tredje utmaningen rör kopplingen mellan horisontella frågor och budgetprocessen. 

Det är uppenbart att vi i Sverige inte tydligt kopplar olika anslag i statsbudgeten till 

horisontella frågor som löper över myndighetsgränser. I föregående kapitel nämndes de 

olika matrislösningar som flera andra länder arbetar med i just detta syfte.  Redan 1997 lade 

den förvaltningspolitiska kommissionen fram alternativet att ge ett samlat anslag till flera 

myndigheter för att nå ett gemensamt övergripande mål. Myndigheternas redovisningar 

skulle då ske direkt i relation till det övergripande målet (SOU 1997:57). Det har också 
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genomförts försök med finansiell samverkan inom bland annat Finsam och Socsam80.  I 

Statskontorets rapport 2006:3 (s 58) betonas också finansieringens viktiga betydelse för att 

åstadkomma samverkan och de upprepar möjligheten med ett samlat anslag. Här nämns 

också möjligheten att pröva att tilldela anslag till en myndighet för att köpa tjänster av en 

annan. Området är dock fortsatt underutvecklat, vilket skapar hinder för en effektiv 

horisontell samverkan. Självklart är också den otydlighet som skapas genom icke 

överensstämmande utgiftsområden och politikområden en bidragande orsak till de svenska 

problemen. 

 

I de fall som horisontell samverkan trots ovanstående utmaningar kommer till stånd i 

Sverige saknas ett enhetligt ramverk inom vilket samverkan kan ske på administrativ nivå. 

De försök med RMAF i Kanada som ingående diskuterats i föregående kapitel innehåller 

många viktiga aspekter som saknas i Sverige. Inte minst finns ett behov att utveckla 

formerna för hur uppföljning och utvärdering ska hanteras inom ramen för horisontell 

samverkan. 

 

Mot bakgrund av ovanstående fyra utmaningar är det föga förvånande att vi i den svenska 

statsförvaltningen också har svagt fokus på resultat och därmed får svårt att utkräva ansvar 

i samband med horisontell samverkan. Tidigare i rapporten har noterats den snedvridna 

balans som råder vad gäller medial uppmärksamhet mellan budget och resultatredovisning. 

Vi har också problematiserat ansvarsfrågan. Flera av de studerade länderna uppvisar en 

större vilja att komma till rätta med brister i resultatredovisningen och i högre grad utkräva 

ansvar. Denna och flera av de ovan nämnda utmaningarna gäller således inte enbart för 

horisontell samverkan, utan indikerar mer omfattande problem inom den svenska 

förvaltningen. 

 

                                                 

80 Finsam behandlade samverkan mellan försäkringskassan och sjukvården. Socsam adderade också 
socialtjänsten. Enligt Statskontoret 2005:3 (s72) har just finansiell samverkan varit en bärande tanke 
i dessa projekt. Ett flertal positiva effekter som underlättar horisontell samverkan har noterats i 
spåren av den finansiella samverkan.    



 

46 

4.2 En specifik utmaning rörande regionförstoring 

Utöver ovanstående mer generella utmaningar för den svenska statsförvaltningen 

tillkommer en mer specifik utmaning när vi studerar fallet regionförstoring. Här tillkommer 

en dimension med aktörer på olika nivåer. På spelplanen finns myndigheter med nationella 

uppdrag. Dessa har i flera fall en intern geografisk struktur som inte överensstämmer med 

vare sig varandra eller de myndigheter som har territoriellt uppdrag (länsstyrelserna). Vidare 

finns på spelplanen andra territoriella aktörer (exempelvis regionförbund) som inte direkt 

kan styras på samma sätt som myndigheterna. Vi kan anta att någon form av gemensam 

planering, som i sin tur påverkar de enskilda aktörernas planering, är av vikt för att 

åstadkomma större arbetsmarknadsregioner. Ingen aktör har ensam möjlighet att lösa 

problemet. En central utmaning i sammanhanget är att avgöra på vilken nivå och mellan 

vilka aktörer denna samverkande planering bör ske.  

 

Ett alternativ är att man finner nya former för samverkan inom RK för att skapa bättre 

förutsättningar för genomförandet. Men i och med områdets karaktär och spänningen 

mellan centralisering och decentralisering finns hinder. Det är utan tvekan ett stort avstånd 

mellan RK och de regionala aktörerna. Ett annat alternativ skulle vara att de nationella 

myndigheterna (Banverket, Boverket m.fl.) samverkar på nationell nivå för att i 

planeringsarbetet skapa bättre förutsättningar för större arbetsmarknadsregioner. Men detta 

skapar en problematisk relation till de olika territoriella aktörerna. Detta förstärks av 

problemet med de nationella myndigheternas olika interna geografiska strukturer. Det 

tredje och kanske mest naturliga alternativet är att utnyttja de befintliga regionala aktörerna 

och lägga samordnande uppdrag på till exempel Länsstyrelserna. Här finns ju i flera fall 

upparbetade relationer med andra regionala aktörer och i vissa fall med de nationella 

myndigheternas interna geografiska struktur (jmf RTP). Här finns dock ett uppenbart 

problem i och med karaktären på uppdraget. Arbetsmarknadsregionerna behöver inte med 

nödvändighet överensstämma med nuvarande gränser81. En utökning skulle dessutom 

innebära en form av gränsöverskridande, vilket kan vara svårt att överblicka ”inifrån” en 

                                                 

81 Arbetsmarknadsregioner kan i många fall till och med korsa nationsgränser. Under vårt besök i 
Kanada fick vi till exempel studera hur bilindustrin i amerikanska Detroit är viktig för många 
boende i gränsområdet.   



 

47 

region. Att skapa större arbetsmarknadsregioner kan också vara kontraproduktivt i 

förhållande till andra regionala intressen och frågan kan därmed prioriteras ned.  

 

Felet i ovanstående resonemang kan vara att de tre olika alternativen framställs som 

uteslutande i förhållande till varandra. Den bästa lösningen för att skapa större 

arbetsmarknadsregioner kanske inte ryms i antingen – eller. Man skulle kunna tänka sig att 

vi i Sverige likt flera andra länder påbörjar arbetet med mer projektliknande horisontella 

initiativ som skär rakt igenom förvaltningens olika gränser. Vi skulle då behöva hantera de 

generella utmaningarna som diskuterades i föregående avsnitt. Det skulle således bland 

annat kräva att vi går utanför de normala ramarna i mål- och resultatstyrningen och vidare 

hanterar initiativen på ett annat sätt i budgetprocessen. Regionförstoring skulle kunna vara 

ett sådant horisontellt initiativ.  
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En sammanhållen förvaltning

En sammanhållen förvaltning har under en tid varit ledord i den förvaltning-
spolitiska diskussionen i Sverige. Detta speglar en internationell rörelse 
där de värdeskapande processer som skär tvärs genom olika organisato-
riska enheter fokuserats inom olika statsförvaltningar. I Storbritannien har 
fenomenet benämnts joined-up government och på Nya Zeeland talar man om  
whole-of government. Oavsett benämning syftar de olika initiativen till en ökad 
koordinering av den statliga förvaltningen och utmanar på så sätt den rådande 
siloliknande, funktionella organiseringen.

Denna forskningsrapport är framtagen inom ramen för Akademin för medborga-
rorienterad verksamhetsutveckling i staten (www.ctf.kau.se/Akademin.shtml). Här 
presenteras två rapporter som med olika uppdragsgivare inom den svenska 
förvaltningen författats av Johan Quist vid Centrum för tjänsteforskning – CTF. 
Den första rapporten är en litteraturgenomgång där olika former av horisontell 
samverkan presenteras och diskuteras. Den andra rapporten behandlar skärn-
ingspunkten mellan styrning och horisontell samverkan och baseras på en ge-
nomgång av internationell forskningslitteratur samt intervjuer med ledande for-
skare och praktiker i ett flertal olika länder. De länder som besökts och studerats 
är Australien, England, Finland, Holland, Kanada, Nya Zeeland och USA.

Johan Quist har sin forskning knuten till Centrum för tjänsteforskning – CTF och ämnet 
företagsekonomi, Karlstads universitet. e-post: johan.quist@kau.se




