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Abstract 

 

The values politicians relate with public administration are likely to affect the way that they want 

the public administration to be organised. The purpose of this study is therefore to examine which 

values Swedish parliamentary parties relate with public administration and more particularly how 

they emphasise these values. 

   

The study is conducted as an analysis of theoretically relevant bills that the government party and 

the parliamentary parties have introduced to the Riksdag, and reports and statements of opinion 

from the parliamentary committees. The documents are from the Riksdag’s sessions from 

2000/01 to 2005/06. After examining the documents the conclusion can be drawn that the value 

that is most emphasised during the period is legal security. This might mean that legal security 

will have more influence on the decisions taken about the organisation of Swedish public 

administration.   

 

Key-words: Swedish public administration, New Public Management, Parliamentary parties, 

Riksdag, values, legal security, political democracy, economic efficiency.   
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1 Problem 

 

Förvaltningen förknippas dels med ekonomiska värden som effektivitet, men också med 

demokratiska värden som rättsäkerhet och offentlig etik (jfr Lundquist 1998: 63). Dessa värden 

måste alltid beaktas av förvaltningen. Problemet är bara att de också står i konflikt med varandra 

(jfr Berg 2001: 41).  Genom att fokusera på ett värde kan man därför att komma att tappa bort de 

andra.  

 

En för stor betoning av ekonomivärdena kan därför komma att medföra att demokrativärdena 

negligeras, något som kan få till följd att den offentliga förvaltningen upphör att vara en bevakare 

av det gemensamma goda (Lundquist 1998: 154). Detta kan i sin tur leda till att de svagare i 

samhället riskerar att slås ut (jfr ESS 2006: 98). Det omvända scenariot, med en för stor betoning 

av demokrativärdena är inte heller önskvärt då det kan komma att innebära att medborgarna 

tappar förtroende för förvaltningen för att de uppfattar den som en ineffektiv (jfr ESS 2006:2:21). 

 

De värden som de som fattar beslut om förvaltningen relaterar till den samma påverkar hur den 

kommer att utformas (jfr Berg 2001: 40). På grund av detta har de som fattar beslut om 

förvaltningens utformning en viktig uppgift i att hitta en bra avvägning mellan värdena.  (SOU 

1997: 57: 38). 

 

Till dem som fattar beslut om förvaltningens utformning hör riksdagsledamöterna, och då i 

förlängningen riksdagspartierna. Deras syn på värdena kan följaktligen komma att påverka 

förvaltningens utformning. Därför är det viktigt att studera vilka värden partierna förknippar med 

förvaltningen och hur de betonar dessa värden.  
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Beslut om förvaltningens utformning tas inom politikområdet förvaltningspolitik, därför kommer 

här en kort beskrivning av vad detta politikområde innebär.  

2  Vad är förvaltningspolitik?  
 

Begreppet förvaltningspolitik med den innebörd som det har idag fick sitt genombrott under 

andra hälften av 1980-talet (Premfors 2003: 261). Förvaltningspolitiken är "idédebatten och 

maktkampen kring den offentliga förvaltningen" (Peterson och Söderlind 1993: 8).  Mer konkret 

handlar förvaltningspolitiken om hur förvaltningen ska struktureras, organiseras, styras och 

utvecklas (jfr SOU 1997: 57: 37).  

3 Teori  
 

Teorikapitlet börjar med en beskrivning av ett sätt att se på förvaltningen som fått genomslag i 

förvaltningspolitiken de senaste 20 åren; New Public Management (NPM).  Beskrivningen av 

NPM följs av den del av förvaltningsteorin som kritiserar den utifrån att den har en felaktig syn 

på förvaltningens uppdrag och därför också en felaktig betoning av de värden som bör styra den 

offentliga förvaltningen. Slutligen beskrivs vilka dessa värden är och varför man genom att infria 

ett värde till fullo riskerar att inte infria ett annat värde. Beskrivningen av dessa värden ligger 

sedan till grund för analysen. 

3.1 New Public Management 
 

NPM är ingen teori i sig utan ett samlingsnamn för en rad olika teorier om hur den offentliga 

sektorn bör styras och organiseras (Greve 2003: 67).  Huvudsyftet med de olika teorierna är att 

den slösande offentliga sektorn ska göras mer lönsam genom en höjd effektivitet vid produktion 

av varor och tjänster (Lane 2000: 60). Idéerna för hur detta ska gå till är hämtade från den privata 

sektorn (Lane 2000: 60). NPM - teorierna kan delas i två block.   

  

Det första blocket vill skapa högre effektivitet genom att ersätta byråkrati med marknad genom 

att använda sådant som privatisering och konkurrensutsättning. Tanken är att den offentliga  
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sektorn har svårt att uppnå effektivitet då den inte befinner sig i en konkurrenssituation och därför 

inte behöver tänka på kostnadsminimering (jfr Lane 200: 73). I en konkurrenssituation är det 

också lättare att kontrollera verksamhetens effektivitet än vad det är i ett monopol (Busch 

2005:105).  

 

Det andra blocket vill istället överföra ledarskapsprinciper från den privata sektorn till den 

offentliga. Hit hör sådant som målstyrning och entreprenörsbaserat ledarskap (jfr Greve 2003: 87, 

Klausen 2005: 58). Det andra blocket innebär främst en positiv syn på ledarens möjlighet att 

påverka organisationens inriktning (jfr Greve 2003: 93f).  

 

NPM har kritiserats utifrån flera teoretiska vinklar (Greve 2003: 67). Det finns inte utrymme i 

denna uppsats att redogöra för dem alla. Därför följer nedan endast en utveckling av den 

problematisering som kan sägas vara mest relevant för denna uppsats.  

 

3.2 Förvaltningens värden - mer än ekonomisk effektivitet 
 

En del av kritiken mot NPM går ut på att dess fokus på ökad ekonomisk effektivitet kan göra att 

andra värden som är viktiga att ta hänsyn till i förvaltningen kommer i skymundan. Færlie m.fl. 

menar att kritiken inte ska ses som en problematisering utan snarare en utveckling av NPM (jfr. 

Færlie 1996: 14f). 

 

Kritiken utgår från en föreställning om att den offentliga förvaltningen inte kan jämföras med den 

privata sektorn, då den verkar i ett sammanhang som gör att idéer från det privata inte går att 

överföra rakt av (jfr Greve 2003: 98f). Detta kan beskrivas som att den offentliga förvaltningen 

finns till eftersom att det finns en föreställning om att även de som inte kan klara marknadens 

krav också har rätt att existera (ESS:2006 :2: 98). 
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Den offentliga förvaltningens speciella uppgift gör att den inte bara kan sträva mot att uppnå ren 

vinstmaximering (jfr Fox, 2002: 16). Lane menar t.ex. att den offentliga förvaltningen inte bara 

ska vara en fördelare av varor och tjänster utan att den även ska se till att de universella värden 

som finns inom det offentliga implementeras (Lane 2000: 14).  

 

Det finns alltså dels ekonomiska värden d.v.s. värden som relateras till vad varor och tjänster får 

kosta, och icke-ekonomiska värden, d.v.s. värden som inte kan relateras till ett pris. Dessa icke-

ekonomiska värden relateras istället till etiska och moraliska uppfattningar (jfr Berg 2001: 41). 

Det går kanske att räkna ut vad de kostar att uppnå de icke-ekonomiska värdena, med det går inte 

att beräkna vad vinsten ekonomiskt (Berg 2001: 46). Berg ger exemplet att ge medborgarna en 

känsla av säkerhet. Det går att räkna ut vad det kostar, men det är svårare att beräkna det 

ekonomiska värdet av att medborgarna känner sig säkra (Berg 2001:46).  

 

Förvaltningen måste på grund av sitt speciella uppdrag ta hänsyn till både ekonomiska och icke-

ekonomiska värden för att berättiga sin existens, medan den privata sektorn endast behöver ta 

hänsyn till de ekonomiska värdena (Lundquist 1998: 63).   Förvaltningens icke-ekonomiska 

värden kan också kallas för demokratiska värden (jfr Lundquist 1998: 63). Vilka de demokratiska 

och ekonomiska värdena är för förvaltningen beskrivs nedan.  

 

3.3  Definition av förvaltningens demokratiska värden 
 

Lundquist definierar tre demokratiska värden för förvaltningen, de är politisk demokrati, 

rättsäkerhet och offentlig etik (Lundquist 1998: 63). 

3.3.1 Politisk demokrati 
 

Politisk demokrati har med styrningen av förvaltningen att göra. En förvaltning kan därför anses 

uppfylla värdet politisk demokrati om den uppfyller vissa krav i samband med styrandet.   
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Kraven är:  

 

1. Att beslut om vem som ska leda förvaltningen tas genom allmänna val. De som sedan väljs är 

de som ska legitimera att förvaltningen styrs korrekt. Av detta följer att förvaltningen även ska 

vara följsam mot de folkvaldas vilja. (Lundquist 1998: 91) 

 

2. Att det finns möjlighet för folket att framföra synpunkter på förvaltningen Av detta följer att 

förvaltningen ska vara följa folkviljan (Lundquist 1998: 91). 

 

Folkets möjlighet att framföra synpunkter kan se ut på lite olika sätt.  Klason har skapat tre 

idealmodeller som visar hur folket kan få inflytande över förvaltningen. Den första är 

medborgardeltagande. Enligt detta sätt att se på medborgarinflytande är medborgaren en individ 

vars inflytande legitimeras genom att han/hon som medborgare i en stat har vissa politiska 

rättigheter. Inflytandet sker genom att medborgaren motsätter sig det som händer genom att 

protestera. Målet med medborgardeltagande är att nå konsensus eller i alla fall ett majoritetsbeslut 

i olika frågor. (Klason 2000:43)  

 

Den andra typen av inflytande är brukarinflytande. Denna modell utgår från att individen har rätt 

till en vara eller tjänst genom att uppfylla vissa kriterier. Enligt denna modell ska individen bara 

tillgodose sina egna eller sin grupps intressen i förhållande till förvaltningen. Målet är att 

åstadkomma samförstånd inom gruppen kring varan/tjänstens utformning. Även här sker 

motståndet mot ett beslut genom att brukaren ges möjlighet att protestera. (Klason 2000: 47) 

 

Den tredje typen av inflytande är konsumentanpassningsmodellen. Här ses individen som en kund 

som väljer mellan olika alternativ. På så sätt skapas en marknadsliknande situation där beslutet 

om varor och tjänster fattas av kunden ensam. För att visa sitt missnöje och visa motstånd 

använder sig kunden av sorti. Detta innebär att individen om han/hon är missnöjd väljer en annan 

producent av varan eller tjänsten. (Klasson 2000: 49f).  
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3.  Att det finns öppenhet. Öppenhet innebär att förvaltningen är öppen för insyn. Öppenhet är 

en förutsättning för att folket ska kunna framföra sina synpunkter på förvaltningens innehåll. 

Därför är öppenhet en viktig del i den offentliga förvaltningen. Öppenhet tar sig uttryck i att vi 

har en offentlighetsprincip, som bland annat ska se till att prioriteringar sker öppet. (Agevall 

1998: 53). 

 

4. Att folkets fri- och rättigheter beaktas. (Lundquist 1998: 91) Ett demokratiskt samhälle och 

styrelseskick bygger på att medborgarna har vissa fri- och rättigheter. Till dessa räknas 

yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och 

religionsfrihet. (Staaf: 21) Beaktandet av fri och rättigheter hör tydligt ihop med det andra 

demokrativärdet som är rättsäkerhet.  

3.3.2 Rättsäkerhet 
 

 I demokratirådets rapport från 1995 definieras begreppet rättsäkerhet som bestående av fyra olika 

delar. Delarna är rättslikhet, förutsebarhet, bevarandet av medborgarnas integritet och 

rättstillgänglighet. (Rothstein 1995: 91f) 

Rättslikhet innebär att "alla myndigheters verksamhet bestäms av generella rättsnormer som är 

lika för alla”. (Staaf: 19) Ingen ska behandlas bättre eller sämre än någon annan (ibid). 

Förutsebarhet innebär att individer ska kunna förutse vilka konsekvenser deras handlande får, 

och vilka beslut de kan vänta sig av myndigheterna. Förutsebarheten ska garantera att 

förvaltningen inte behandlar medborgare godtyckligt. (Staaf: 17) 

Upprätthållandet av individers integritet innebär att den enskilde individens rättigheter inte ska 

kränkas vid myndigheternas maktutövning (Staaf: 20f).  

Slutligen har Rättstillgänglighet att göra med att ingen medborgare är rättslös och att alla ska ha 

rätt att hävda sina rättigheter mot det allmänna med hjälp av effektiva medel. För att kunna göra 

detta krävs tillgång till institutioner som gör detta möjligt, t.ex. genom att överklaga. (Rothstein 

1995:92).  
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Rättsäkerheten kan sammanfattningsvis sägas vara ett sätt att garantera medborgaren att staten 

inte kommer handla på ett orätt sätt.   

3.3.3 Offentlig etik 
 

Etik är reflektioner kring de normer och värderingar som styr hur individer handlar.  Etik är 

därför också riktlinjer för hur individen bör handla och vilka plikter individen har i förhållande 

till vad som anses vara gott eller ont, rätt eller fel (Nikku 1998: 9).  För de som är anställda i den 

offentliga förvaltningen har en egen etik utformats kring hur de bör uppträda och handla 

(Lundquist 1998: 95). Denna etik har bl.a. att göra med deras speciella position som 

myndighetsutövare. I rollen som myndighetsutövare möter tjänstemännen ofta människor som 

hamnar i underläge och detta kräver särskilda hänsyn (Nikku 1998: 10).  

 

Lundquist ser fyra dygder som alla anställda i offentlig förvaltning har att förhålla sig till. 

(Lundquist 1998: 101). För det första ska tjänstemannen vara disciplinerad. Lundquist definierar 

detta som att tjänstemannen utför sitt arbete på ett fullgott sätt och på så sätt "göra skäl för sin 

lön". För det andra ska det gå att lita på tjänstemannen, något som innebär att han/hon ska vara 

"ärlig och rättrådig" och inte ta emot mutor. För det tredje ska tjänstemannen vara rättvis vilket 

innebär att han/hon ska vara objektiv i sina bedömningar och inte partisk. För det fjärde ska 

tjänstemannen känna professionell heder d.v.s. utföra de uppgifter som åläggs honom/henne av 

den politiska ledningen, samt föreslå förbättringar i det sätt som uppgifterna bör utföras. 

Övergripande alla dessa är integriteten som innebär att tjänstemannen alltid vill det "rätta och det 

goda" även om han/hon utsätts för yttre påverkan. (Lundquist 1998: 101) 

 

Förutom dessa dygder som kan sägas gälla alla offentligt anställda så finns det även etiska regler 

som enbart är giltiga inom vissa sakområden eller yrkesområden. (jfr Lundquist 1998: 93). På 

grund av utrymmesskäl berörs inte dessa i denna uppsats.  
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De demokratiska värdena överlappar varandra.  Medborgarna kan t.ex. inte ha synpunkter på 

förvaltningen om den inte är öppen för insyn (Agevall och Klason 2000: 24). Ett annat exempel 

är att rättslikheten inte kan upprätthållas om inte tjänstemännen handlar rättvist. Värdena kan 

också komma att hamna i konflikt med varandra. Den politiska demokratins krav på öppenhet och 

insyn kan t.ex. hamna i konflikt med rättssäkerhetens krav på personlig integritet. (Staaf : 23) 

 

3.4 Definition av förvaltningens ekonomivärden 
 

Förvaltningens ekonomivärden är synonyma med att uppnå hög ekonomisk effektivitet (jfr 

Lundquist 1998: 63f). Att man talar om flera värden beror på att begreppet ekonomisk effektivitet 

kan definieras på lite olika sätt. Generellt sätt kan det sägas finnas två huvuddistinktioner av 

begreppet, inre och yttre effektivitet.  

 

Inre effektivitet uppstår i relationen mellan satsade resurser (input) och resultat (output). Det vill 

säga att man vill få ut mesta möjliga resultat för minsta möjliga satsning (Lane 2000: 62, ESS 

2006: 2: 13). Inre effektivitet kan i sin tur delas upp i kostnadseffektivitet och produktivitet.  

Kostnadseffektivitet kan definieras som att man med så låga kostnader som möjligt få så hög 

produktion som möjligt. Produktivitet är istället att med en så liten arbetsinsats som möjligt 

maximera produktionen. (Ds 2001: 42: 8)  

 

Yttre effektivitet uppstår i om resultatet av satsningen är ändamålsenligt d.v.s. förenligt med de 

mål verksamheten satt upp och den etik man avser att hålla sig till (Lane 2000: 62 ESS 2006: 2: 

14). Yttre effektivitet är därför att uppnå målen till rimliga kostnader (Wallenberg 1986: 8, jfr 

Johansson 1995: 26). Synonymer till yttre effektivitet är sådant som ”verkningsfull, verksam och 

ändamålsenlig”. (Johansson 1995: 26)  
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Ett annat sätt att se på yttre effektivitet är att se det som förmågan att hantera motstridiga 

intressen (ESS 2006: 2: 19). Enligt detta synsätt uppkommer effektivitet när det finns balans 

mellan organisationens olika verksamheter och inte genom att en verksamhet prioriteras för att 

uppnå ett optimalt resultat på bekostnad av de andra. (ESS 2006: 2: 19, Ds 2001: 42:9).  

 

En organisation kan ha inre effektivitet utan att ha yttre effektivitet. Detta förhållande uppstår om 

organisationen är kostnadseffektiv utan att nå sina mål (jfr ESS 2006: 2: 14).  

 

Det går också att se på effektivitet som ett sätt att förena demokrati och ekonomivärdena på. 

Agevall kallar detta för ett differentierat effektivitetsbegrepp (Agevall 1998: 44). Detta innebär 

att man förutom att mäta det som görs utifrån dess kostnadseffektivitet även relaterar till dess 

substanseffektivitet (i vilken mån alla får rätt saker) och processeffektivitet (i vilken mån alla får 

saker på rätt sätt) (Agevall 1998: 44ff).  

 

3.5 Konflikt mellan demokrati- och ekonomivärden 
 

Det blir konflikt mellan demokrati- och ekonomivärden eftersom att de bygger på olika 

rationaliteter (Berg 2001: 41) Ett exempel på detta är att demokrativärdena uppfylls bäst när 

fördelning av varor och tjänster sker efter behov, medan ekonomivärdena kräver en fördelning 

byggd på efterfrågan (jfr Agevall 1998: 53). Detta innebär att det rent teoretiskt kan uppstå en 

konflikt mellan värdena kring vem som har rätt till varan/tjänsten. Ur ekonomivärdenas synpunkt 

är det den som kan betala för varan/tjänsten på marknaden som får varan och tjänsten. Det är 

marknaden som styr fördelningen. Ur rättvisesynpunkt är det istället den som behöver, eller har 

rätt till varan/tjänsten enligt lagen som ska ha den. (jfr Lane 2000: 96) Ett exempel på detta är att 

om staten distribuerar de gemensamma medlen på ett sådant sätt att den totala outputen minskar i 

förhållande till om marknaden hade skött distributionen så har ekonomivärdet fått stå tillbaka för 

demokrativärdet (Lane: 101).  
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Anledningen till förvaltningen ändå måste försöka ta hänsyn till båda värdena är att ett för 

ensidigt fokus på ekonomisk effektivitet och att marknaden ska styra gör att en del människor 

riskerar att slås ut (Lane 2000: 101). Förvaltningen får inte heller enbart fokusera på de 

demokratiska värdena, då den måste fördela sina varor och tjänster på ett sådant sätt att 

medborgarna anser att den är legitim, något som kräver att förvaltningen arbetar på ett effektivt 

sätt (jfr ESS 2006:2:21).  

 

Berg menar att ”Choices of value have implications for policy decisions concerning the size and 

scope of the public sector, as well as how the public sector is organised, how the services are 

provided.”  (Berg 2001: 40) Vidare menar hon att förvaltningens utformning inte bara påverkas 

av de värden som väljs utan också hur uppfattningen om dessa värden ser ut (ibid.). Detta gör det 

till en av förvaltningspolitikens viktigaste uppgifter att hitta en bra balans mellan de olika värdena 

(SOU 1997: 57: 38).  

 

4 Syfte och frågeställningar 
 

Till dem som utövar förvaltningspolitik hör riksdagsledamöterna, och därför i förlängningen 

riksdagspartierna. På grund av detta är uppsatsens syfte att undersöka de värden som 

riksdagspartierna förknippat med förvaltningen i riksmötena 2000/01 till 2005/06.  

Om förvaltningspolitikens mest centrala uppgift är att hitta en avvägning mellan de olika av olika 

demokrati- och ekonomivärden, är det också viktigt att fråga sig vilka av dessa värden som har 

mest genomslag i partiernas uttalanden. Därav följer frågorna:  

   

• Vilka av ekonomi - och demokrativärdena förknippar riksdagspartierna med förvaltningen? 

• Hur ser riksdagspartiernas betoning av dessa värden ut? 

• Finns det skillnader i betoningen mellan olika riksdagspartier? 
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5 Tidigare forskning 
 

I kapitlet redogörs för vad forskningen kommit fram till rörande makthavares syn på 

förvaltningsvärden och deras attityder till förvaltningen.   

 

Lundquist menar att det går att se att NPM: s ankomst medfört ett för stort fokus på 

ekonomivärdena kostnadseffektivitet och produktivitet i förvaltningens arbete  på bekostnad av 

demokrativärdena (jfr Lundquist 1998: 135ff). Strävan efter kostnadseffektivitet innebär enligt 

Lundquist att ”vi befinner oss på mycket stort avstånd från vad som föreskrivits av 

demokrativärdena” (Lundquist 1998: 147).  Lundquist menar att ett ökat fokus på 

ekonomivärden har inneburit att det skett en målförskjutning i den offentliga sektorns uppgift. 

Från att ha strävat efter att försöka göra det rätta och uppnå det gemensamma goda har man gått 

till att sträva efter att spara pengar (Lundquist 1998: 154). 

 

Premfors ger en annorlunda bild. Genom att studera de stora dragen i svensk förvaltningspolitik 

sedan 1970-talet har han dragit slutsatsen att det är olika värden som dominerat debatten vid olika 

tidpunkter. Förenklat sett menar han att det går att se en pendling mellan ekonomivärdet 

ekonomisk effektivitet och demokrativärdena rättsäkerhet och demokrati i svensk 

förvaltningspolitik. (Premfors 2003: 315) 

 

Under 1970-talet var målet med förvaltningspolitiken att göra rationaliseringar och besparingar 

inom förvaltningen. Därför dominerades förvaltningspolitiken av ekonomisk effektivitet. 

(Premfors 2003: 267ff) Under 1980-talet var målet att skapa större valfrihet och brukarinflytande 

över den offentliga sektorn, något som kan tolkas som att demokrativärdet för tillfället var mest 

betonat (Premfors 2003: 277f). I början av 1990-talet svängde pendeln tillbaka till 

effektivitetsvärdet igen, då skulle förvaltningen renodlas genom konkurrens och privatisering. 

(Premfors 2003: 293ff) Premfors menar dock att pendeln svängde tillbaka igen i slutet av 1990-

talet, då man började tala om en förvaltning som präglades av ett gott bemötande av sina  
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medborgare. Detta, menar Premfors, tyder på att demokrati och rättsäkerhet åter igen tog över till 

förmån för effektivitet. (Premfors 2003: 308ff) 

 

Gunnar Wallin m.fl. gjorde en intervjuundersökning med höga tjänstemän och politiker där bland 

annat deras attityder till förändringen av förvaltningen sedan 1970-talet undersöktes. De kom 

fram till att ”… en hel del av de särmärken som den offentliga verksamheten brukar tillskrivas 

och som utgjort en del av dess legitimitet inte längre samma giltighet som tidigare”. (Wallin m.fl. 

1999: 232) Med detta menas att istället för hur något åstadkoms så är det att något åstadkoms som 

räknas (ibid.). Enligt Wallin m.fl. tyder detta på att de förändringar som genomförts i 

förvaltningen i sedan 1970-talet i och med NPM satt sina spår hos de intervjuade (jfr. ibid.).  

 

Wallin m.fl. drog också slutsatsen att de intervjuade uppfattade det som att kraven på effektivitet 

och demokratisk styrning var väl balanserade i förhållande till varandra vid tiden för 

undersökningen (Wallin m.fl. 1999: 232f). Slutligen konstaterade forskarna att 

rättsäkerhetskraven inte var så betonade i svaren på frågorna i undersökningen. De hänvisar dock 

till annan forskning som menar att rättsäkerhet kom att ta större plats i slutet på årtiondet (jfr 

Peterson 1996 i Wallin m.fl. 1999: 233).  

 

Wockelberg har undersökt hur riksdagspartiernas attityd till förvaltningens roll i styrelseskicket 

sett ut mellan 1975-2000. Mer specifikt undersökte hon huruvida riksdagspartierna ville ha en 

följsam eller en självständig förvaltning. Hon kom fram till att riksdagspartierna i huvudsak är 

eniga i sin uppfattning om att den demokratiska styrkedjan kräver en följsam förvaltning, men att 

de inte är eniga kring vem eller vad den ska vara följsam mot. (Wockelberg 2003: 317) 

 

Partierna var eniga i sin syn på att lagen och politikernas möjlighet att styra ska vara stor 

(Wockelberg 2003: 325). Samtliga partier tycker också att det är vikigt med ett medborgerligt 

perspektiv på förvaltningen, men endast Vänsterpartiet ansåg att förvaltningen skulle styras av ett  

 

 



SARA WEDING  C-UPPSATS 
Stallvägen 25:304  STATSVETENSKAP 
352 52  VÄXJÖ 
swepj03@student.vxu.se  2007-01-30 
 

13 

 

direktdemokratiskt inslag (Wockelberg 2003: 328). När det gäller direktdemokratin påpekar 

Wockelberg dock att hon i sin undersökning endast fokuserat på statsförvaltningen.  En 

inkludering av den kommunala förvaltningen hade enligt Wockelberg kanske kunnat leda till ett 

annat resultat. (ibid.) 

 

Wockelberg kom också fram till att det fanns fler att vara följsam mot än lagen, politikerna och 

folket (jfr Wockeberg: 324). Dessa är experterna d.v.s. de anställda inom förvaltningen, 

domstolarna, särintressena samt de att en speciell etik ska begränsa tjänstemännen. Partierna var i 

huvudsak eniga kring inflytandet för alla dessa ”extra” styrinstrument, endast när det gäller 

särintressena fanns det skiljande synsätt. Socialdemokraterna var för medan moderaterna, 

folkpartiet, kristdemokraterna och ny demokrati var emot. (jfr Wockelberg 2003 fig. 2: 332 ) 

 

6 Metod 
 

För att uppfylla syftet med uppsatsen gjordes en textanalys. Anledningen till detta val har först 

och främst en tidsaspekt. Att få till intervjuer med riksdagsledamöter inom den snäva tid som en 

C-uppsats medger är svårt. Förutom tidsaspekten har textanalys också andra fördelar. En fördel 

med metoden är att den tillåter en jämförelse över tid, och kan därmed ge en bättre uppfattning 

om hur stabil och rotad inställningen till värden är hos partiet. En annan fördel är att partiernas 

inställning till frågan kan avgöras utan att de behöver tillfrågas. Risken med en intervju är att 

detta inte är frågor som de tänker på så ofta och att man därmed inte får speciellt genomtänkta 

eller representativa svar.  I detta fall var det också lätt att få tag på ett bra textmaterial att 

analysera i och med att riksdagstrycket finns tillgängligt på Internet (jfr Silvermann 2001: 122). 

 

Textanalysen är kvalitativ. En kvantitativ textanalys, d.v.s. att mäta förekomsten av ett visst antal 

värden enbart genom att räkna dem räcker inte för att skapa en tillräckligt djupgående förståelse 

för de värden partierna förknippar med förvaltningen (jfr Silvermann 2001: 124).  För att kunna ta 

reda på vilka värden som är starkt respektive svagt betonade krävs det bland annat att värdet  
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studeras utifrån det kontext som det uttrycks i, något som kräver en kvalitativ analys (jfr. 

Esaiasson 2003: 233).  

 

Hur analysen har gått tillväga beskrivs i delkapitlet efter nästa, men först ges en beskrivning av 

det empiriska material som ligger till grund för analysen.  

 

6.1 Material 
 

Det empiriska material som ligger till grund för analysen är riksdagstrycket. Till riksdagstrycket 

hör motioner, propositioner och skrivelser, skriftliga frågor och svar, betänkanden, yttranden och 

framställningar.   Av dessa ingår motioner, betänkanden samt propositioner och skrivelser i 

analysen.  De andra dokumenttyperna visade sig inte innehålla något användbart material och 

uteslöts därför.  

 

Fördelarna med att använda riksdagstrycket är främst två. För det första är det lätt att få tag på 

materialet då de utgör en del av det offentliga trycket. För det andra är det ett centralt debattforum 

för partierna vilket innebär att de åsikter som här redovisas kan anses som representativa för 

partiets inställning i förvaltningsfrågor (jfr Wockelberg 2003: 69f).  

 

Det går att tänka sig att ett annat val av texter för analys, t.ex. partiernas partiprogram eller annat 

liknande material som är fritt från det politiska spel som finns inom riksdagsdebatten. Dessa 

texter har dock valts bort då det inte går att förvänta sig att partiet uttrycker sig utförligt kring de 

värden som de förknippar specifikt med statsförvaltningen. (jfr Wockelberg 2003:69f) 

 

För att välja ut relevanta dokument användes ”theoretical sampling” Theoretical sampling 

innebär att man väljer texter som utifrån teorin antas besvara frågorna (jfr Silvermann 2001: 251). 

I mitt fall innebär detta att de texter valts är de som kan tänkas säga mig något om de värden 

partierna förknippar med förvaltningen. Först genomsöktes riksdagens web-arkiv med hjälp av  
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sökorden ”statlig förvaltning” och ”förvaltningspolitik”.  Av träffarna valdes sedan de texter ut 

som ansågs mest relevanta.  

 

Dokumenten som valts ut är sådana som i titeln eller den korta ”träfftexten” visar att texten 

innehåller generella uttalanden om förvaltningen och hur den bör utformas. Dokument som i titel 

eller kort text visade sig beröra specifika myndigheter (t.ex. socialstyrelsen) och sakfrågor (t.ex. 

alkoholfri representation) har uteslutits. Anledningen till att de uteslutits beror på att det är svårt 

att avgöra om uttalanden som görs i dessa dokument kan anses spegla synen på hela förvaltningen 

eller bara just den myndigheten eller det sakområdet. Av samma anledning uteslöts även 

dokument som var för generella (t.ex. de som handlar om hur man ser på värden i hela samhället).  

Detta har också inneburit att delar av dokument som inte var relevanta även de har uteslutits, 

medan andra delar som var relevanta tagits med.  

 

När analysen påbörjats upptäcktes det att det fanns betänkanden som behandlade motioner 

rörande statlig förvaltning. Dessa motioner undersöktes därför också. De motioner som befanns 

relevanta upptogs i analysen. Urvalet följde samma princip som ovan, d.v.s. att det som rörde 

specifika myndigheter och sakfrågor inte togs med.  

 

Nackdelen med urvalsmetoden är att dokument kan ha missats som inte passar in i den teoretiska 

mallen, men som ändå skulle kunna säga något om partiets syn på förvaltningsvärdena, 

urvalsmetoden har ändå använts då den gör att möjligheten till generalisering av resultatet blir 

bättre eftersom dessa dokument kan sägas ha hög meningsfullhet för den teoretiska ingången (jfr 

Silvermann 2001: 252). 

 

Svagheten med urvalsmetoden är också att den är något godtycklig och att det därför är lätt att 

missa relevanta texter. För att minska risken för godtyckligheten har sökningen gjorts om vid 

flera olika tillfällen, och också under och efter analysen för att vara säker på att inga relevanta 

dokument har missats. Alternativet, att analysera alla dokumentträffar på sökorden hade inte varit 

möjlig, då detta hade gett ett alldeles för stort material att arbeta med. Det ansågs bättre att  
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begränsa urvalet än att ta in för mycket material (jfr Silvermann 2001: 152). Användningen av 

”theoretical sampling” bör också ha minskat risken för godtycklighet i urvalet.  

 

Sökningarna är gjorda per riksmöte och är hämtade från de sex senast avslutade riksmötena d.v.s. 

riksmötena från 2000/01 till 2005/06. Riksmötet 2006/07 hade kunnat vara intressant att ta med 

på grund av det maktskifte som skett, men då riksmötet inte är avslutat ännu så togs ändå beslutet 

att utesluta det. Sökningen skedde inte per parti utan per riksmöte. På så sätt undveks risken att 

partiernas dokument behandlades olika på grund av att ett parti genomsöktes först och ett sist.  

 

Ytterligare en nackdel är att sökresultatet för vänsterpartiet och miljöpartiet och i viss mån även 

moderaterna blev dåligt. Trots en kompletterande sökning med hjälp av ordet "myndigheter" 

kunde inga ytterligare texter läggas till. Partierna har ändå inkluderats i analysen, detta var trots 

allt de träffar som kom upp, och de borde därför säga något om partiets inställning till 

förvaltningen. Det bör dock betonas att slutsatserna som dragits för dessa partier är svagare än för 

övriga partier.  

 

För socialdemokraterna lades också en proposition från riksmötet 1997/98 till då partiet 

hänvisade till dokumentet när de tog upp frågan om förvaltningen i sina texter. Det är möjligt att 

detta kan ha medfört att resultatet påverkats negativt och gett en viss snedvridning i förhållande 

till övriga partier, men bedömningen gjordes att det hade varit mer fel att inte ta med den, då den 

legat till grund för socialdemokraternas förvaltningspolitik under den tidsperiod som här 

undersöks.  

 

6.2 Analysens tillvägagångssätt 
 

För att angripa texterna på ett bra sätt skapades en analysmall utifrån teori, syfte och 

frågeställningar där teorin utgör ramen som analysen håller sig inom. (jfr Silvermann 2001: 4) 

Analysmallen är till för att underlätta organiseringen av materialet på ett för mitt syfte och mina  
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frågeställningar relevant sätt (Jfr Esaiasson 2003: 235 och Jfr Boréus 2005: 155).  

 

Analysmallen är öppen. Nackdelen med detta är att slutresultatet av analysen mer kan komma att 

präglas av dokumentens faktiska innehåll och inte av mina analysfrågor (Jfr Esaiasson 2003: 

240f). En öppen analys riskerar också att resultatet blir alltför beroende av det material som 

används. Jag har ändå valt att använda mig en öppen analys då jag med mer strikt analysmall 

hade tvingat i texterna i ramar som inte passar dem och därmed missat relevanta uttalanden. (jfr 

Esaiasson 2003: 241) 

6.2.1. Att identifiera vad som är ett värde 
 

Det första steget som bör tas i analysen är att identifiera de värden som riksdagsledamöterna 

förknippar med förvaltningen i texten. Därför gäller det först att definiera vad som menas med ett 

värde.   

 

Värden kan definieras som ”…teoretiska konstruktioner som står för en varaktig föreställning om 

vad som är gott/ont önskvärt eller inte önskvärt” (Hammarström återgivet i Agevall 1998: 42). I 

analysen har därför värden tolkats som något partierna förknippar med förvaltningen och som de 

vill att förvaltningen ska eller bör vara, göra eller sträva efter att uppnå. Partiet visar också sina 

värden genom att uttrycka vad de anser förvaltningen inte ska eller bör vara, göra eller sträva 

efter.   

 

Ett exempel på ett uttalande som visar ett värde förknippat med förvaltningen är därför 

”Förvaltning och myndigheter ska vara folkets tjänare och hela folkets tjänare” (Motion 

2004/05: K309) Uttalandet visar vad partiet vill att förvaltningen ska vara. Vilket värde citatet 

förknippas med förklaras längre ner i texten.  

 

Ibland är denna typ av uttalande inte tillräckligt för att avslöja vilket värde som ligger bakom det. 

Då har argumentet för varför förvaltningen (inte) bör vara, göra eller sträva efter något tagits in i 
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beräkningen.  

 

 

När dessa uttalanden hittats kommer nästa steg i analysen. För att kunna besvara 

frågeställningarna måste man också vilka av förvaltningsvärdena d.v.s. om det är demokrati- eller 

ekonomivärden som det handlar om.  Därför måste uttalandena tolkas mot de olika 

”värdekategorierna”.   

 

6.2.2. Att identifiera vilket förvaltningsvärde det handlar om 
 

För att ordna in uttalandena i rätt ”värdekategori” krävs indikatorer på vad som kan tänkas vara 

demokrati- och ekonomivärden. Distinktionen demokrati- och ekonomivärden är bara en teoretisk 

konstruktion, det går inte att förvänta sig att ledamöterna uttrycker sig i dessa termer.1 Därför 

måste de operationaliseras.  

6.2.2.1 Operationalisering av demokrativärdena 
 

Som vi har sett i teorin har demokrativärdena att göra med att man ser ett värde i upprätthållandet 

av de demokratiska aspekterna av förvaltningens arbete.  De demokratiska värdena är politisk 

demokrati, rättsäkerhet och offentlig etik.  

 

När riksdagspartierna uttrycker att förvaltningen ska styras folkvalda, att medborgarna ska kunna 

lämna synpunkter, att förvaltningen ska vara öppen och respektera fri- och rättigheter eller när 

partiet uttrycker att förvaltningen ska vara följsam mot lag, folk och politiker signalerar detta att 

partiet vill att förvaltningen bör uppnå politisk demokrati.  

 

Ett exempel på ett sådan uttalande är det som redan diskuterats: ”Förvaltning och myndigheter 

ska vara folkets tjänare hela folkets tjänare.” (Motion 2004/05: K309) Uttalandet visar att partiet  

                                                 
1 D.v.s. genom att t.ex.  säga att "vi tycker att förvaltningen bör sträva efter att uppfylla  demokrativärdena" 
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vill att partiet ska följa folkviljan. Att förvaltningen ska följa folkviljan är en aspekt av att 

medborgarna ska kunna lämna synpunkter som i sin tur är en aspekt av värdet politisk demokrati.   

 

Ett annat uttalande som visar på värdet politisk demokrati är "En starkare ställning för 

medborgaren som konsument av offentligt finansierade välfärdstjänster uppnås i hög 

utsträckning genom att skapa valfrihet mellan olika konkurrerande alternativ och en mångfald i 

verksamheterna”.  (Motion 2004/05: K459) Detta uttalande visar dels att partiet ser ett värde av 

att folket får ha synpunkter på förvaltningen, men också att folket ska ha rätt till insyn, vilket är 

två av aspekterna av värdet politisk demokrati.  

 

När det gäller värdet rättsäkerhet så visas det genom att partiet vill att förvaltningen ska vara 

rättslik, förutsebar, att den respekterar individers integritet och att den är tillgänglig. Ett exempel 

på ett citat som berör en rättssäker förvaltning är: "I mötet i vardagen med myndigheterna skall 

medborgarna kunna känna sig förvissade om att de blir opartiskt och objektivt bemötta." (Motion 

2005/06: K451), som visar att partiet vill ha en förvaltning som strävar efter att uppnå värdet 

rättslikhet.   

 

När det gäller offentlig etik kan det förknippas med hur partierna ser på tjänstemannens och 

myndighetens roll och uppförande gentemot medborgaren, d.v.s. om partierna ser ett värde i att 

tjänstemännen är disciplinerad, pålitlig, rättvis och har professionell heder och integritet. Ett 

exempel på ett konkret uttalande är att "Statsförvaltningen behöver tjänstemän med god 

förvaltningskunskap, integritet, gott omdöme och ett etiskt förhållningssätt som väcker respekt”. 

(prop. 1997/98:136) 

6.2.2.2 Operationalisering av ekonomivärdena 
 

Ekonomivärden har- som i teorin konstaterats - att göra med att man vill att förvaltningen 

använder sina ekonomiska resurser på ett så bra sätt som möjligt.   Inre effektivitet visas genom 

uttalanden som handlar om relationen mellan insats och resultat.  Ett exempel på ett uttalande är:  
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”Det är ett känt faktum att det i varje administration och förvaltning finns en inbyggd tendens till 

expansion utan att för den skull produktionen av tjänster eller effektiviteten ökar. Denna tendens[ 

…] är direkt förödande […] i den offentliga förvaltningen.” (Motion 2003/04: K400). Partiet 

ställer sig negativa till att förvaltningen expanderar och därmed kräver mer resurser utan att det 

syns i resultatet, något som kan tolkas som att partiet vill ha en förvaltning som uppfyller värdet 

produktivitet eller kostnadseffektivitet.   

 

När det gäller yttre effektivitet visas det genom att partiet vill ha en ändamålsenlig förvaltning.  

Hit hör därför uttalanden som berör relationen mellan verksamhetsmål och utgifter. Ett exempel 

är uttalanden som. "...effektivitetsvinster kan göras genom en mer ändamålsenlig förvaltning” 

(Motion 2005/06:K470). I de fall där det inte går att avgöra vilken typ av effektivitet som avses 

har värdet klassificerats som ekonomisk effektivitet.  

 

När klassificeringen av värdena är gjord återstår det fortfarande att bedöma vilka värden som är 

mest betonade.  

6.2.3  Att identifiera vilket värde som är betonat  
 

Ett sätt att se hur betonat ett värde kan sägas vara är att se hur många gånger det förekommer i 

dokumenten, men att bara räkna antalet förekomster ger en alltför förenklad syn på partiets 

värdebetoning. Den måste kompletteras med andra.  För att hitta värdenas betoning krävs även att 

texternas delar, helhet och deras kontext analyseras (Esaiasson 2004: 233).  

 

Därför har undersökningen även tagit hänsyn till hur många i partiet som står bakom motionerna. 

Detta avgörs enkelt med hjälp av signaturerna. Ju fler som skrivit på, ju mer sannolikt att 

dokumentet uttrycker en central åsikt för just det partiet. (jfr Wockelberg 2003 :50). Ett värde 

anses därför som mer betonat om det uttalats av många en gång än ett om det gjorts av en person 

flera gånger.  Tyngst väger de uttalanden som gjorts av många flera gånger.  
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Hänsyn har också tagits till hur dominerande värdet är i själva motionen. Ett värde som ligger till 

grund för innehållet i en hel motion är alltså mer betonat än ett värde som endast förekommer i 

förbifarten i en motion med ett annat huvudsakligt innehåll.  

 

Flera motioner har ett identiskt innehåll. Detta faktum skapade ett dilemma; ska uttalandet i dessa 

motioner anses vara centrala för partiet, då det upprepas om och om igen, eller ska det anses 

förekomma på ren slentrian, som innehållet i en standardmall? I denna undersökning har 

tolkningen gjorts att även om det kan vara en del av en standardmall, så säger det ändå något om 

partiets inställning till förvaltningen, då det någon gång formulerats som ett uttryck för partiets 

grundläggande syn på förvaltningen. Därför har de fått en central roll i partiets syn på 

förvaltningen.  

 

Betänkandena ger ännu en dimension till analysen. De som uttalar sig i betänkanden är de som 

sitter i utskotten som behandlar förvaltningsfrågor, i denna undersökning gäller det konstitutions- 

och finansutskottet. Dessa ledamöter måste anses ha en central roll i utformandet av partiets syn 

på värden.  (jfr. Wockelberg 2003: 50) Därför har deras uttalanden i betänkanden setts som 

indikatorer på hur betonat ett värde är av partiet. Det betyder att om utskottet har gjort ett 

uttalande så vägs det in i bilden av partiets värdebetoning, men det är inte i sig avgörande för 

partiets inställning till värdena.   Samma sak gäller även för de reservationer som partierna gör. 

Har ledamoten reserverat sig mot en av partiets motioner som uttrycker ett värde, kommer detta 

dokument att anses vara mer centralt än om så inte är fallet. (Wockelberg 2003: 50) 

 

För socialdemokraterna råder ett speciellt förhållande. De värden som betonas i propositioner och 

skrivelser har ansetts som mer viktiga för partiet än de som betonas i motionerna. Motionerna har 

ändå tagits med för att de kan förstärka eller försvaga den bild av betoningen som ges i 

propositionerna. 

 

För varje dokument skapade en stödmall. Stödmallarna användes huvudsakligen för att skapa en 

överblick över dokumenten. Först noterades vilket parti och av vilka riksdagsledamöter  
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dokumentet lämnats in. För varje dokument noterades partiets uttalanden om vad de ansåg att 

förvaltningen bör göra eller sträva efter och argumenten för det. (jfr Wockelberg 2003 :48). 

Uttalandena förbands sedan med ett av de ovan beskrivna värdena. Slutligen avgjordes hur 

centralt uttalandet kunde anses vara utifrån kriterierna som angivits.  

 

7 Resultat 
 

I resultatet redovisas partierna separat. För varje parti redovisas vilka av ekonomi- och 

demokrativärdena partiet förknippar med förvaltningen samt hur betonade dessa värden kan 

anses vara. I de fall som motionerna utgörs av identiska texter hänvisas endast till en av dessa 

motioner. En fullständig lista över använda dokument återfinns i källförteckningen. På grund av 

läslighetsskäl har hänvisning inte gjorts till alla dokument som förekommer där. Efter att 

resultatet för alla partierna redovisats sker en jämförelse av partierna.   

7.1 Centerpartiet 
 

Centerpartiet menar att "...det ska krävas mycket starka skäl för att kringgå den personliga rätten 

och integriteten” (Motion 2003/04:K223), något som visar att partiet vill ha en förvaltning som 

inte kränker individernas integritet. Centerpartiet vill också införa något som de kallar för en 

medborgarnas rättighetslista. Denna lista; "… bör innehålla krav på att dröjsmål inte får 

förekomma utan giltiga skäl samt en längsta tid innan medborgaren får svar från myndigheten 

eller verkställigheten genomförs”. (Motion 2002/03: K241, jfr Motion 2003/04: K223). Detta kan 

knytas till värdet av att det ska finnas rättstillgänglighet, d.v.s. en möjlighet för medborgarna att 

få sin sak prövad på ett effektivt sätt med hjälp av effektiva instanser. Både integritet för 

individen och rättstillgänglighet är aspekter av rättsäkerhet. Uttalandena visar därför att 

centerpartiet vill ha en förvaltning som uppfyller rättsäkerhetsvärdet. Rättsäkerhet är också ett 

starkt betonat värde hos centerpartiet, då det förekommer centralt i motionerna och är i motioner 

som är påskrivna av många.  
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Av samma anledning betonas också värdet av att medborgarnas synpunkter och vilja ska påverka 

förvaltningens arbete - något som i sin tur är ett av kraven för att förvaltningen ska kunna uppnå 

värdet politisk demokrati- starkt.  Centerpartiet anser att "de politiska institutionerna alltmer har 

reducerats till att leverera tjänster och service till medborgarna”. (Motion 2001/02: K371) något 

som de anser vara negativt då det minskar möjligheten för medborgarna att delta till förmån för 

snabbhet och effektivitet. (Motion 2001/02: K371) Den positiva inställningen till 

medborgarinflytande visar sig också genom att partiet är mycket positiva till så kallade 

självförvaltningsorgan. Anledningen är att de enligt partiet "ett av de viktigaste instrumenten för 

att öka den lokala delaktigheten är att ge fler möjlighet att förvalta sin egen verksamhet”. 

(Motion 2002/03: K241) 

 

Centerpartiet vill också ha en förvaltning som uppfyller ekonomivärdena. Partiet "är… oroade 

över den ineffektiva användningen av gemensamma medel i de offentliga myndigheterna", 

(Motion 2005/06: Fi314). Partiet är negativt till vad de anser vara ett ökat antal myndigheter då 

de menar att ”myndigheters verksamhet först och främst ska gagna medborgarnas intressen, 

vilket förutsätter produktiva och resultatrika organisationer".  (Motion 2005/06: Fi314) I det 

första uttalandet är det svårt att avgöra om partiet menar inre eller yttre effektivitet, men det andra 

kan tolkas som att partiet vill ha en förvaltning med en bra relation mellan input/output vilket 

visar att centerpartiet ser ett värde i en förvaltning som tillgodoser ekonomivärdet produktivitet. 

Även om värdet ekonomisk effektivitet har en ganska central roll i partiets inlägg så kan det inte 

anses lika betonat som rättsäkerhet och politisk demokrati då det inte förekommer i dokumenten i 

lika stor utsträckning och med en lika central position.  

 

Centerpartiet menar också att "Ett professionellt förhållningssätt till dem man som 

myndighetsperson möter är att känna empati men att inte ta den hjälpsökandes problem på sig".  

(Motion 2004/05: K379) Detta kan ses som att partiet vill ha rättvisa tjänstemän, något som i sin 

tur är en del av värdet offentlig etik. Värdet måste ändå anses som svagt betonat, då det endast 

förekommer i en motion underskriven av två ledamöter.  
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7.2 Folkpartiet liberalerna 

 

Folkpartiet vill ha en självständig förvaltning. Anledningen är att:  

" … i mötet i vardagen med myndigheterna skall medborgarna kunna känna sig förvissade om att de blir 

opartiskt och objektivt bemötta. I myndighetsutövningen skall det inte förekomma några partipolitiska 

sidoblickar eller tas andra ovidkommande hänsyn." (Motion 2005/06: K451, jfr motion 2004/05: K309) 

Detta kan tolkas som att folkpartiet vill ha en förvaltning som behandlar alla rättslikt. 

Rättslikheten är en del av rättsäkerhetsbegreppet. Därför kan önskan om en självständig 

förvaltning ses som ett uttryck för att folkpartiet vill att förvaltningen ska sträva efter rättsäkerhet.  

Partiet vill också ha en snabb handläggning av ärenden, något som tyder på att folkpartiet vill ha 

en förvaltning som är rättsillgänglig. Rättstillgängligheten får dock inte ses som särskilt betonat, 

då uttalandet endast sker i betänkanden (jfr t.ex. reservation 4 bet 2002/03: KU23). Sammantaget 

är dock rättsäkerhet ett värde som betonas starkt av partiet då det förekommer centralt i motioner 

som är påskrivna av många.  

 

Självständigheten har även en annan innebörd för partiet. En självständig förvaltning gör det 

enligt dem lättare att upprätthålla det "gamla ämbetsmannaidealet".(Motion 2005/06: K451) Med 

detta menar folkpartiet att tjänstemännen ska ha integritet och oberoende i förhållande till den 

politiska makten, snarare än att vara lyhörd för den. (Motion 2005/06: K451) Folkpartiet menar 

också att "Myndigheter som statens företrädare har [...]en alldeles unik ställning som inte kan 

jämföras med annan part. Medborgare har därför all rätt att förvänta sig ett ansvarsfullt och 

korrekt uppträdande ifrån myndigheternas sida." (Motion 2004/05: K410) Folkpartiet uttrycker 

också att de vill att statsförvaltningen ska vara fri från korruption (Motion 2002/03: Fi269).  

Sammantaget visar detta att folkpartiet vill att tjänstemännen ska sträva efter att uppnå den 

offentliga etikens ideal om tjänstemän som har hög integritet och som behandlar alla rättvist. 

Värdet av offentlig etik är ganska starkt betonat, då det förekommer i ett flertal motioner. I dessa 

har dock inte värdet  
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någon central position, utan konstateras mest i förbifarten i anslutning till annat.  

 

Folkpartiet vill att förvaltningen ska sträva efter ekonomivärdena. "Det ska ställas stora krav på 

effektivitet i statens verksamhet. Varje ineffektivt använd skattekrona är en stöld från 

skattebetalarna." (Motion 2004/05: Fi270, jfr Motion 2002/03: Fi269) Det framgår inte här om 

det är inre eller yttre effektivitet som åsyftas, då det inte går att avgöra vad partiet menar med att 

skattekronorna används ineffektivt. Även folkpartiet är kritiskt till vad de anser vara en ökning av 

antalet myndigheter i Sverige.  "De nya, små myndigheterna dras inte bara med höga 

administrationskostnader; de visar också på större sårbarhet än större myndigheter. 

Sammantaget bidrar de till att minska effektiviteten i statsförvaltningen. "(Motion 2004/05: K309 

jfr Motion 2004/05: Fi263). Här är det tydligare vilket av ekonomivärdena som avses. Partiet ser 

ett värde i en förvaltning som håller administrationskostnaderna nere, d.v.s. som är 

kostnadseffektiv.  Värdet av en effektiv förvaltning måste anses vara betonat av partiet, då 

motionerna där önskemålen om en mer ekonomiskt effektiv förvaltning är förhållandevis många 

och då de är påskrivna av flera ledamöter.  

 

Folkpartiet vill att medborgaren ska vara "en kvalificerad kravställare som har förmåga att välja 

mellan ett brett utbud av offentligt finansierade tjänster" (Motion 2005/06: K450) Folkpartiet 

menar att detta ger effektivitet och mångfald åt förvaltningens arbete. Uttalandet kan sägas visa 

två saker; för det första tycker folkpartiet som ovan fastslagits att förvaltningen ska eftersträva 

ekonomisk effektivitet. För det andra visar uttalandet att folkpartiet tycker att det är viktigt att 

medborgarna har rätt att framföra sina synpunkter på förvaltningens arbete genom 

kundanpassningsmodellen, något som är en aspekt av värdet politisk demokrati.  

 

Folkpartiet vill slutligen att förvaltningen ska följa folkviljan; "statsförvaltningen ska vara folkets 

tjänare och hela folkets tjänare" (Motion 2004/05: K309), något som även det är en aspekt av 

värdet politisk demokrati. Värdet av att medborgarna ska kunna framföra synpunkter förekommer 

dock inte i en central position i dokumenten och kan därför inte anses vara särskilt starkt betonat 

av partiet 
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7.3 Kristdemokraterna 

 

Kristdemokraterna vill ha en förvaltning som strävar efter rättsäkerhet. De vill införa s.k. 

dröjsmålstalan för medborgare gentemot förvaltningen eftersom det: "I en rättsstat är … viktigt 

att medel står till buds som garanterar den enskilde medborgarens rätt till en säker och snabb 

handläggning av ett ärende."  (jfr Motion 2002/03:K363, Motion 2003/04:K385 ) Detta kan 

tolkas som att kristdemokraterna vill ha en förvaltning där rättstillgängligheten är god.  

Kristdemokraterna vill också att förvaltningen ska vara förutsebar "Rättskipning och 

myndighetsutövning ska... vara rimligt förutsebara med stöd av lagen och med hänsyn till etiska 

värden." (Motion 2002/03:K362).  

 

Rättstillgänglighet och förutsebarhet är båda komponenter av värdet rättsäkerhet. Rättsäkerhet 

och då särskilt rättsillgänglighet är också ett av de värden som kristdemokraterna betonar starkt, 

eftersom det förekommer i centralt i motioner som många skrivit på.    

 

Kristdemokraterna vill också att det ska utvecklas en "demokratiskt professionalism". Med 

hänvisning till att tjänstemän i förvaltningen har en unik arbetssituation vill kristdemokraterna att 

"staten och kommunerna som arbetsgivare fortlöpande [ska] värna om att skapa sådana 

arbetsförhållanden att tjänstemännens integritet och självständighet tas till vara och 

uppmuntras”.  (jfr b.la. Motion 2001/02: K65) Detta tolkas här som att partiet vill att 

förvaltningen strävar efter att uppfylla värdet offentlig etik. Det är svårt att avgöra om värdet av 

offentlig etik är starkt eller svagt betonat. Å ena sidan förekommer värdet i dokument som många 

kristdemokrater signerat, men å andra sidan det har det inte en central plats i dessa dokument. 

Slutsatsen får ändå bli att värdet betonas relativt starkt, då det ändå diskuteras som ett eget stycke  

i texterna och inte bara som en del av ett annat stycke.  
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Kristdemokraterna anser att det finns ett värde i en förvaltning som uppmuntrar det aktiva 

deltagandet i förvaltningens arbete (Motion 001/02: K65, Motion 2003/04: K400 m.fl.). Partiet 

vill också att "stat och kommun ger olika grupper möjlighet till autonomi, genom 

självförvaltning" (ibid.).  Detta tyder på att Kristdemokraterna ser ett värde i att medborgarna får 

framföra sina synpunkter på förvaltningen, vilket var en av aspekterna av den politiska 

demokratin. Detta värde har dock ingen central plats i dokumenten och kan därför inte anses vara 

betonat. 

 

Kristdemokraterna vill också se en ekonomiskt effektiv förvaltning. De menar att den offentliga 

verksamheten ska "utföras utifrån ett mycket gott förvaltarskap med invånarnas gemensamma 

medel”. (Motion 2004/05: Fi266) Kristdemokraterna slår också fast att "En ineffektivt skött 

administration är … ett hot mot allmänhetens förtroende och därmed ett hot mot demokratin”. 

 (Motion 2003/04: K400) Det är oklart om partiet med detta avser yttre eller inre effektivitet, då 

det är oklart vad som menas med en ineffektivt skött administration. Kristdemokraterna är inte 

heller de positiva till det som anses vara ett för stort antal små myndigheter då små myndigheter 

inte kan anses vara kostnadseffektiva (Motion 2004/05: K423). Ekonomivärdena är starkt 

betonade av partiet då de förekommer i texter som är påskrivna av många, men inte lika starkt 

betonade som rättsäkerhet, då det förekommer mindre centralt i dokumenten. 

 

7.4 Moderata Samlingspartiet 
 

Moderaterna vill att förvaltningen ska sträva efter att uppnå ekonomivärdena. Detta visar sig 

främst i partiets kritik mot antalet myndigheter. Partiet vill att "Antalet myndigheter och 

myndigheternas uppgifter bör utredas i syfte att renodla desamma”. (Motion 2005/06: K269 jfr 

Motion 2004/05: K320) Moderaterna menar också att "Färre myndigheter skulle spara pengar 

och minska byråkratiskt krångel för människor" (Motion 2004/05: K320, jfr Motion 2005/06:  

Fi222). Moderaterna uttalar sig också positivt om konkurrens inom den kommunala förvaltningen 

"Kommunala medel som inte utsätts för konkurrens används mindre effektivt och bidrar till att  
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fördyra kommunens service och tjänster". (Motion 2000/01: K344) Sammantaget visar detta att 

moderaterna vill ha en förvaltning som strävar efter att uppnå både yttre och inre effektivitet, 

d.v.s. de ekonomiska värdena. De ekonomiska värdena är starkt betonade av moderaterna i deras 

motioner, då det förekommer frekvent och med en central plats i dokumenten. 

 

Moderaterna vill även att förvaltningen ska sträva efter öppenhet, vilket är en aspekt av politisk 

demokrati. "Möjlighet till insyn för medborgarna och att laglighetspröva den verksamhet som de 

själva bidrar till med skattemedel är otillräckligt." (Motion 2000/01: K344) och att "För att öka 

öppenheten och insynen för medborgare, politiker och medier skall kommunal verksamhet 

bedrivas i förvaltningsform, inte i bolagsform”. (Motion 2005/06: K269) Moderaterna vill också 

att kunskapen om offentlighetsprincipen ska bli bättre bland de anställda i förvaltningen. (Motion 

2001/02: K1) Öppenhet är ett värde som betonas relativt svagt av moderaterna, då det inte 

förekommer centralt i dokumenten. Dokumenten har inte skrivits på grund av att partiet vill ha 

mer öppenhet, utan av andra anledningar.  

 

Moderaterna tar också upp att de vill att medborgarna ska kunna framföra sina synpunkter på 

förvaltningen genom att välja mellan olika alternativ. (Jfr Motion 2001/02: K60), vilket är en 

annan aspekt av politisk demokrati. Inte heller detta värde får dock anses vara betonat, då det inte 

förekommer särskilt centralt i dokumenten.  

 

Moderaterna vill slutligen att det ska finnas möjlighet till skadestånd för medborgare och företag 

som anser att förvaltningen har behandlat deras ärende fel (Motion 2001/02: L333). Moderaterna 

ser detta som ett skydd för medborgarna mot förvaltningens maktutövning. Detta kan tolkas som 

att moderaterna anser att det är viktigt med rättstillgänglighet då detta innebär att det finns en 

effektiv möjlighet att få rättelse. Värdet betonas relativt starkt av partiet.  Det förekommer bland 

annat i en motion som skrivits på av många ledamöter.  
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7.5 Miljöpartiet de gröna 
 

Miljöpartiet vill att: "Medborgaren ska stå i centrum för all offentlig verksamhet." (Motion 

2004/05: K459, jfr reservation 5 bet 2004/05: KU14). Därför måste medborgaren enligt partiet få 

mer att säga till om i förhållande till förvaltningen. För att åstadkomma detta vill miljöpartiet öka 

medborgarnas valmöjligheter : 

 

"En starkare ställning för medborgaren som konsument av offentligt finansierade välfärdstjänster uppnås 

i hög utsträckning genom att skapa valfrihet mellan olika konkurrerande alternativ och en mångfald i 

verksamheterna."  (Motion 2004/05: K459) 

 

Miljöpartiet anser att medborgarna ska ha möjlighet att ställa krav på varorna och tjänsternas 

kvalitet. (Motion 2003/04: L343) För att åstadkomma att medborgarna har mer att säga till om i 

förhållande till förvaltningen vill miljöpartiet skapa något som de kallar för "brukarindikatorer".  

 

Förutom valfrihet ska brukarindikatorerna också skapa möjlighet till inflytande och insyn i den 

offentliga förvaltningen. Brukarindikatorerna gör det enligt miljöpartiet möjligt för medborgarna 

att jämföra olika alternativa tjänster "Genom jämförelser kan brukaren och medborgaren se om 

verksamheten bedrivs kostnadseffektivt, om de bästa möjliga metoderna används och om man 

följer med utvecklingen" (Motion 2005/06: Fi220, Motion 2004/05: K459). Detta visar att 

miljöpartiet vill ha en förvaltning som strävar efter öppenhet och en möjlighet för medborgarna 

att framföra sina synpunkter. Detta är i sin tur två aspekter av den politiska demokratin. Politisk 

demokrati måste anses vara starkt betonat av partiet, då det förekommer centralt i motionernas 

innehåll och då dessa motioner är påskrivna av många.  

 

Det sista uttalandet visar också att miljöpartiet ser ett värde i en förvaltning som strävar efter 

ekonomivärdet kostnadseffektivitet, men kostnadseffektivitet får inte anses som ett betonat värde 

av partiet. I en annan motion slår de nämligen fast att "... det är viktigt att inte all offentlig  
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verksamhet schablonmässigt utsätts för ett traditionellt företagsekonomiskt synsätt. " (Motion 

2000/01: K401, Motion 2001/02: K381). Det är något oklart vad miljöpartiet avser med ett 

företagsekonomiskt synsätt, men det kan tolkas som att miljöpartiet när det gäller ekonomiska 

värden sätter den yttre effektiviteten (måluppfyllelse) före produktivitet och kostnadseffektivitet.  

Yttre effektivitet betonas inte heller starkt av partiet, då det inte diskuteras på fler sätt än de ovan 

nämnda.  

Miljöpartiet vill också att det ska skapas så kallade "medborgarkontrakt". "Medborgarkontrakt är 

ett sätt att förtydliga och stärka medborgarens inflytande och möjligheter att påverka service och 

tjänster." (Motion 2004/05: K459) Medborgarkontrakten har alltså delvis samma innebörd som 

"brukarindikatorerna" de ska öka möjligheten för folket att framföra sina synpunkter.  

Medborgarkontrakten har en funktion till. De "tydliggör medborgarens rättigheter gentemot det 

offentliga". (Motion 2004/05: K459) Ett exempel på vad de kan innebära mer konkret enligt 

partiet är att: "I de fall ett medborgarkontrakt definierar handläggningstider och dröjsmål bör 

medborgaren kunna föra dröjsmålstalan mot den myndighet som ska fatta beslutet. " (Motion 

2004/05: K459, Motion 2005/06: K320) Detta kan tolkas som att miljöpartiet vill att 

förvaltningen ska sträva efter att uppnå rättstillgänglighet, vilket är en aspekt av rättsäkerheten. 

Värdet av rättsäkerhet är starkt betonat av partiet av samma anledning som politisk demokrati, 

d.v.s. att det förekommer centralt i dokumenten och att dessa dokument har många påskrifter.  

7.6 Vänsterpartiet 
 

Vänsterpartiet vill att förvaltningen ska sträva efter öppenhet. De menar att anställda på 

förvaltningarna måste bli bättre på reglerna kring allmänna handlingar samt att informationen 

måste vara tillgänglig för alla oavsett vilka informationskanaler de kan ta del av. (jfr Motion 

2003/04:K319) Partiet menar att "...all samhällsinformation måste utformas så att den inte 

undantar människor som saknar tillgång till datorer, inte kan hantera datorer eller saknar 

språkkunskaper" (2003/04:K307). Öppenhet kan ses som starkt betonat av partiet, då partiet  
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diskuterar värdet i ett flertal av de analyserade motionerna.  

 

Förutom till öppenheten kan citatet ovan knytas till att vänsterpartiet vill att förvaltningen ska 

sträva efter rättsäkerhet, då ett krav för rättsäkerhet är att alla behandlas lika. Ett annat uttalande 

som tyder på att vänsterpartiet vill att förvaltningen strävar efter rättsäkerhet är att de vill att alla 

besked till medborgarna ska ske skriftligt.  

 

"Rättssäkerheten skulle förbättras väsentligt om beslut alltid meddelas skriftligt. Eftersom den som söker 

hjälp är i en utsatt situation socialt, på grund av ålder eller funktionshinder kan ett muntligt besked 

innebära osäkerhet om innebörden av ett beslut även om det varit positivt."  (Reservation 1 bet. 2001/02: 

KU24, jfr Motion 2002/03:K269) 

 

Ett annat sätt som vänsterpartiet uttrycker rättsäkerhetsbegreppet är att de vill öka förståelsen för 

homo-bi och transsexuella (HBT) "om statsförvaltningen ska kunna leva upp till principen om 

alla människors lika värde, oavsett sexuell tillhörighet eller könsidentitet, är det av väsentlig 

betydelse att HBT-perspektivet integreras i all statlig verksamhet" (Motion 2005/06: L375, jfr 

reservation 8 bet 2003/04: KU11). Sammantaget är rättsäkerhet ett värde som betonas relativt 

starkt av partiet, då det förekommer centralt i många av partiets motioner.  

 

Partiet vill också att anställda inom offentlig sektor ska veta om att de har rätt att utnyttja och 

vågar utnyttja sin meddelarfrihet. "För att främja ett fritt meningsutbyte och för att tillförsäkra 

alla sina grundlagsskyddade rättigheter bör ... personal inom offentlig verksamhet ges 

information om de rättigheter som tillkommer dem i enlighet med grundlagarna." (2003/04:    

K319) Detta visar att partiet tycker att det är viktigt att de anställda inom offentlig förvaltning har 

integritet, något som var den övergripande aspekten av att  arbeta efter god offentlig etik. Det 

visar också att partiet tycker att det är viktigt att rättsäkerheten omfattar även de statsanställda. 

Det är svårt att avgöra betoningen av värdet offentlig etik. Dels kan man säga att det inte är starkt 

betonat då det förekommer i få motioner, men dessa motioner är å andra sidan signerade av 

många ledamöter. Slutsatsen får ändå bli att värdet är relativt starkt betonat, då värdet när det  
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förekommer i texterna spelar en central roll.   

 

I en motion uttrycker vänsterpartiet också att "Det borde finnas möjligheter att slå samman vissa 

myndigheter för att dels få en ökad effektivitet, dels en enklare och tydligare myndighetsstruktur 

med en distinktare uppdelning av ansvarsområden”. (2004/05: Ub337) Detta tyder på att 

vänsterpartiet vill att förvaltningen använder sina resurser på ett bra sätt, d.v.s. strävar efter att 

uppfylla ekonomivärdena, men detta kan inte anses vara ett värde som vänsterpartiet betonar 

särskilt starkt då det endast uttrycks i en motion, och då vänsterpartiet i betänkanden inte heller 

reserverar sig mot utskottets avslag av motionerna som handlar om att minska antalet 

myndigheter.  

 

7.7 Socialdemokraterna 
 

Socialdemokraterna vill "att förvaltningen skall fullfölja sina uppgifter i enlighet med de beslut 

som har fattats av riksdag och regering”. (prop. 1997/98: 136, jfr prop. 2003/04: 1D30) Detta 

visar att socialdemokraterna vill att förvaltningen ska vara följsam mot de folkvalda, något som 

är en del av den politiska demokratin. Socialdemokraterna vill också att förvaltningen ska vara 

öppen, något som också det är en del av den politiska demokratin.  Detta kan illustreras med 

citaten ”Öppenheten är grunden för allmänhetens förtroende för myndigheter och förvaltningar”. 

(Skr 2000/01: 151), och "Offentlighet och allmänhetens rätt till insyn bör vara huvudregel i 

verksamhet som helt eller delvis finansieras med offentliga medel. " (Prop. 2001/02: 80). Politisk 

demokrati är dock ett relativt svagt betonat värde, då det inte diskuteras så ofta av partiet. 

 

Socialdemokraterna vill också att "förvaltningen skall fatta materiellt riktiga beslut på grundval 

av gällande lagar och andra författningar samt att enskilda skall ha möjlighet att få sin sak 

prövad i domstol”. (prop. 1997/98:136, jfr prop. 2003/04: 1D30), något som visar att 

socialdemokraterna betonar rättslikhet och rättstillgänglighet.  
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Rättssäkerhetsvärdet framkommer också när socialdemokraterna talar om att medborgarna ska ha 

förtroende för förvaltningen. "Förtroende kan ses som en förväntan på att en institution arbetar 

för medborgarens bästa och inte missbrukar sin maktposition." (skr. 2000/01:151) Detta visar att 

partiet anser att det är viktigt att medborgarnas integritet inte kränks.  

Slutligen visar partiet at de vill ha rättsäkerhet när de talar om förvaltningens kvalitet. Kvalitet i 

förvaltningen för socialdemokraterna är; "… tillgänglighet till information och tjänster, som 

svarar mot samhällets behov. Det handlar om korta handläggningstider och korrekta beslut. Det 

handlar också om tillmötesgående, dvs. att bli väl bemött av kompetenta anställda." (prop. 

1997/98:136) Korta handläggningstider och korrekta beslut har som tidigare konstaterats med 

rättsäkerhet att göra då det handlar om rättstillgänglighet. Sammantaget kan man säga att 

betoningen av värdet rättsäkerhet är stark, då socialdemokraterna återkommer till värdet flera 

gånger i sina propositioner och att det när det förekommer har en framträdande position i 

dokumenten.   

 

Ekonomisk effektivitet, och då särskilt yttre effektivitet är ett annat värde som av samma orsaker 

kan sägas vara starkt betonat av socialdemokraterna "förvaltningen skall åstadkomma avsedda 

resultat och uppnå de mål som fastställts av statsmakterna och att detta sker kostnadseffektivt." 

(1997/98:136) Här ses den inre och yttre effektiviteten som ett enda begrepp. Högre yttre 

effektivitet (d.v.s. måluppfyllelse) ska genom att man har så låga utgifter som möjligt (d.v.s. 

kostnadseffektivitet).   

 

Socialdemokraterna visar också att de vill ha en ekonomiskt effektiv förvaltning när de talar om 

att renodla förvaltningens arbete. Renodlingen ska ”öka effektiviteten och verksamhetens 

ändamålsenlighet i förhållande till de uppgifter och mål som fastlagts av riksdagen och 

regeringen".  (prop. 1997/98:136, jfr skr. 2000/01: 151) Det är oklart om det avses inre eller yttre 

effektivitet eller båda.  
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Partiet visar också att vill ha ett mer differentierat effektivitetsbegrepp, d.v.s. ett begrepp som 

innefattar förvaltningens process och substans likväl som kostnadseffektivitet: "Förmågan att 

med oväld och med respekt för medborgarna förverkliga politiska intentioner är ett mått på 

förvaltningens effektivitet." (prop. 1997/98:136) Detta kan tolkas som att socialdemokraterna 

anser att uppfyllandet av demokrativärdena rättsäkerhet och demokrati även är mått på att värdet 

effektivitet uppfylls.   

 

Slutligen ser socialdemokraterna även ett värde i tjänstemän som har en god offentlig etik. 

"Statsförvaltningen behöver tjänstemän med god förvaltningskunskap, integritet, gott omdöme 

och ett etiskt förhållningssätt som väcker respekt." (prop 1997/98:136). Offentlig etik är ett 

relativt svagt betonat värde, då det inte har så stort utrymme i propositionerna.  

 

7.8 Jämförelse av partierna 
 

Det första som kan konstateras är att nästan alla partier förknippar förvaltningen med samtliga 

värden som diskuterats i teorin, d.v.s. politisk demokrati, rättsäkerhet, offentlig etik och 

ekonomisk effektivitet.2 Inget av partierna uttalar sig negativt kring något av värdena, något som 

visar att de är allmänt accepterade i den förvaltningspolitiska debatten. Det går också att se 

skillnader mellan partierna i den betoning som görs av värdena. Nedan följer en redogörelse 

värde för värde.  

7.8.1 Politisk demokrati 
 

När det gäller politisk demokrati är det främst två aspekter av den politiska demokratin som tas 

upp av partierna. Aspekterna är möjligheten för medborgarna att lämna synpunkter på 

förvaltningen, samt möjligheten till insyn i förvaltningens arbete. Centerpartiet och miljöpartiet är 

de två partier som starkt betonar vikten av att medborgarna ska kunna ha synpunkter på  

                                                 
2 Miljöpartiet och moderaterna nämner inte värdet av offentlig etik. 
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förvaltningens arbete. Detta rör främst den kommunala förvaltningen.  

 

Det går också att se en skiljelinje mellan vilken typ av medborgarinflytande partierna vill se. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna vill se mer av brukarinflytandemodellen medan 

moderaterna, miljöpartiet och folkpartiet vill ha mer av konsumentanpassningsmodellen. För de 

övriga två, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna kan ingen slutsats dras om vilken typ av 

inflytande de vill ha då frågan inte diskuteras.  Socialdemokraterna talar istället om vikten av en 

förvaltning som är följsam mot den politiska viljan.  

 

Öppenheten betonas starkt av vänsterpartiet medan de övriga partierna betonar det svagt eller 

relativt svagt.  Öppenheten förbinds mest med medborgarnas möjlighet att kunna framföra sina 

synpunkter och att utkräva ansvar.  

7.8.2 Rättsäkerhet 
 

Alla partier betonar vikten av rättsäkerhet starkt eller relativt starkt. Om rättsäkerhetsvärdet 

studeras mer i detalj kan man också se att det är rättstillgänglighet som tas upp av flest partier. 

Värdet förekommer främst i dokument som handlar om rätten till en kort handläggningstid. 

Partierna verkar anse att det är viktigt att medborgaren har effektiva möjligheter att försvara sig 

gentemot staten. Rättslikheten är också ett värde som tas upp av ett flertal partier. Av alla 

partierna är det bara kristdemokraterna som nämner rättsäkerhetsvärdet förutsebarhet.  

7.8.3 Offentlig etik  
 

Offentlig etik betonas relativt starkt av kristdemokraterna och vänsterpartiet medan övriga partier 

som tar upp det betonar det svagt eller relativt svagt.  Samtliga partier som berör den offentliga 

etiken tar upp behovet av tjänstemän som har integritet. När det gäller offentlig etik kan man 

också se att det som främst diskuteras är hur man ska underlätta för tjänstemännen att arbeta efter 

en offentlig etik inom förvaltningen.  
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7.8.4  Ekonomisk effektivitet 
 

Det finns också en viss skillnad när det gäller betoningen av ekonomisk effektivitet. Värdet var 

starkt betonat hos kristdemokraterna, folkpartiet, moderaterna och socialdemokraterna, men inte 

hos de övriga. Moderaterna får dock anses vara det parti som betonar behovet av en ekonomiskt 

effektiv förvaltning mest. Ekonomisk effektivitet diskuteras främst i ett större sammanhang än 

den enskilda myndigheten. Effektivitet är tänkt att uppnås genom omorganisationer i hela 

förvaltningsstrukturen t.ex. genom renodling eller minskning av antalet myndigheter. Det går 

också att konstatera att det var svårt att avgöra huruvida partierna avsåg inre eller yttre 

effektivitet.  

 

8  Slutsats 
 

Premfors menar att rättsäkerhet kommit att bli viktigare sedan slutet av 1990-talet, och detta 

verkar fortfarande vara gällande. Rättsäkerhet är det värde som överlag betonas mest av partierna, 

och måste därför anses vara det värde som partierna anser det vara mest angeläget att uppnå inom 

förvaltningen för tillfället.  Detta kan tolkas på två sätt. För det första kan det tolkas som att 

rättsäkerhet är ett värde som partierna anser att det viktigare att uppnå än de övriga värdena. För 

det andra kan det betyda att rättsäkerhet är det värde som partierna anser vara det mest eftersatta 

för tillfället och därmed det värde som förvaltningen måste sträva hårdare efter att uppnå än vad 

som görs idag. Denna andra tolkning känns mest trolig. Om det är så att de värden som 

beslutsfattare förknippar med förvaltningen som kommer att utforma den så kan man, oavsett 

vilken tolkning som än görs, förmoda att rättsäkerhet är ett värde som kommer att prägla 

förvaltningens utformning i framtiden. 

 

Detta kan också betyda att offentlig etik, som är det värde som betonas minst är det värde som 

politikerna anser vara tillfredsställande uppfyllt. Detta borde tyda på att partierna anser att de  
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anställda i förvaltningen redan arbetar på ett bra sätt och efter en god etik.  

 

Förutom rättsäkerheten vill partierna också att medborgarna ska ha möjlighet att framföra sina  

synpunkter. Precis som Wockelberg antydde är denna önskan främst knuten till den kommunala 

förvaltningen.  När det gäller de statliga myndigheterna är det istället möjligheten till insyn och 

rättsäkerhet genom t.ex. dröjsmålstalan som poängteras.   Det verkar som att deltagardemokrati 

endast är förebehållen den del av förvaltningen som ligger medborgarna närmast. Kanske anser 

partierna att det är att hoppas på för mycket att medborgarna även ska gå att intressera för 

statsförvaltningen. Eller kanske är det så att behovet av rättsäkerhet här konkurrerar bort 

möjligheten till medborgarinflytande.  

 

Lundquist farhågor om att NPM medfört att förvaltningen endast ska se till de ekonomiska 

värdena verkar inte vara befogad om man ser till de värden som partierna förknippar med 

förvaltningen under den undersökta tidsperioden. Det verkar snarare så att den pendel som i slutet 

av 1990-talet slog över till förmån för demokrati och rättsäkerhet inte kommer att slå tillbaka mot 

ekonomivärdena riktigt ännu. Däremot kan det mycket väl bli så att effektivitetsvärdet får större 

inflytande nu än vad det haft de tidigare, då de partier som betonade ekonomivärdena mest idag 

sitter i regeringsställning. Det kan också vara så att effektivitetsvärdena betonas mer när det gäller 

politiska beslut för varje myndighet för sig, något som inte undersökts i denna uppsats. För att gå 

vidare från denna uppsats skulle det därför vara intressant att studera debatten kring en enskild 

myndighet.  
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2005/06:Fi218 

2005/06:K427 

2005/06:K451 

2005/06:K450 

2005/06:Fi281 
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Kristdemokraternas motioner 

 

2000/01:K265 

2000/01:Fi507 

2001/02:K65 

2001/02:K286 

2001/02:Fi276 

2001/02:K328 

2002/03:Fi266 

2002/03K226 

2002/03:K363 

2002/03:K362 

2003/04:K385 

2003/04:Fi284 

2003/04:K400 

2003/04:K404 

2004/05:K423 

2004/05:Fi266 

2005/06:K454 

2005/06:K455 

2005/06:Fi306 

 

Moderata samlingspartiets motioner 

 

2000/01:K262 

2000/01:K344 

2000/01:Fi208 

2000/01:K287 

2000/01:K384 
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2001/02:K1 

2001/02:K60 

2001/02:L333 

2002/03:N258 

2003/04:K216 

2003/04:N208 

2004/05:K320 

2005/06:K269 

2005/06:K470 

2005/06:Fi222 

2005/06:Fi213 

2005/06: Fi232 

 

Miljöpartiet de grönas motioner 

 

2000/01:K401 

2001/02:K381 

2003/04:L343 

2004/05:L331 

2004/05:K459 

2005/06:Fi220 

2005/06:K320 

 

Vänsterpartiets motioner 

 

2001/02:K59 

2001/02:K245 

2002/03:K274 

2003/04:K319 
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2003/04:K307 

2004/05:Ub337 

2005/06:L375 

2005/06:K351 

 

Socialdemokraterna 

Motioner 

 

2000/01:N287 

2000/01:N306 

2000/01:K330 

2002/03:N370 

2002/03:K299 

 

Propositioner och skrivelser 

 

Prop 1997/98: 136 

Skr.2000/01:151 

Prop 2001/02:80 

Prop.2002/03:1D8 

Prop 2003/04:1D30 

Prop 2004/05:1D4 

Prop 2004/05:1D1 

Prop 2005/06:1D35 

 

Betänkanden 

 

2000/01:KU3 

2001/02:KU24 
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2002/03:KU23 

2003/04:KU11 

2004/05:FIU22 

2004/05:KU14 

2005/06:FiU16 

2005/06:KU7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


