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  Utkast 

Eva Edström Fors  2017-11-14   

 

Regeringens styrning av välfärdstjänster inom kommuner och 

landsting efter införandet av det generella statsbidraget år 1993.  

En studie av konsekvenser för regeringens styrning och av förändrade 

relationer inom och mellan departementen till följd av ändrade 

ansvarsförhållanden.  

Motiv och bakgrund  

Forskningsplanen baseras på den komplexa relationen mellan å ena sidan staten 

och å andra sidan kommuner och landsting/regioner. Fokus ligger på de 

områden inom välfärdssektorn där det finns en nationell politik med mål som 

likvärdighet och jämlikhet men som ska genomföras av kommuner och landsting 

(skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård).  

Den svenska samhällsstyrningsmodellen, med den så kallade dubbla dualismen 

kännetecknad av fristående myndigheter, en långtgående decentralisering med 

en grundlagsfäst kommunal självstyrelse, innebär utmaningar. Bland allmänhet, 

media (och nationella politiker) uppmärksammas skillnader i utförandet av 

välfärden allt oftare som problem. Begreppen likvärdighet och jämlikhet tolkas 

normativt, utfallet förväntas vara utan skillnader som kan förklaras av lokala 

eller regionala skilda förutsättningar eller beslut. Kommunen blir med detta 

synsätt utförare av en nationellt beslutad politik.  

Under 1990-talets början skedde i Sverige stora förändringar som haft betydelse 

för utvecklingen av relationen mellan staten och kommuner och landsting. Flera 

huvudmannaskapsförändringar genomfördes, exempelvis fick kommunerna ett 

utökat ansvar för skolan, skolan kommunaliserades. Under 90-talets början fick 



2 
 

 

också sektorsmyndigheterna inom skolområdet och det sociala området nya 

roller och styrsystem. Valfrihet och privatisering ställde nya krav på styrning 

och regelverk. En övergång till mål- och resultatstyrning skulle ersätta den 

tidigare detaljstyrningen vilket påverkade lagstiftningens utformning och andra 

styrdokument.  

I denna forskningsplan är det främst en förändring som uppmärksammas och 

fokus ligger på den centrala, statliga nivån. År 1993 infördes ett generellt 

statsbidrag, den så kallade ”påsen” som ersatte en majoritet av de tidigare 

specialdestinerade statsbidragen till kommunsektorn. Införandet föregicks av ett 

kortvarigt sektorsbidrag på skolans område. Beslutet om införande av det 

generella statsbidraget påverkade inledningsvis främst kommuner men sedan 

även landstingen. Övergången från flera specialdestinerade statsbidrag till ett 

generellt statsbidrag var ett steg bland andra i arbetet med att förändra den 

statliga styrningen.  En minskad detaljstyrning skulle ge kommunerna större 

frihet att själva välja lösningar för att genomföra sina åtaganden1.  

Beslutet innebar stora förändringar vad gäller ansvarsfrågor inom regeringen 

och i Regeringskansliet. Ett tidigare sammanhållet ansvar för såväl finansiering 

som reglering på respektive fackdepartement splittrades upp. 

Finansdepartementet fick beredningsansvaret för finansieringen av den 

kommunala verksamheten genom ansvaret för frågor gällande det generella 

statsbidraget. I departementet har placeringen av ansvaret varierat över tid. 

Genom förändringen fick Finansdepartementet en förändrad roll vis-a-vis 

fackdepartement som Utbildnings- och Socialdepartementen. Efter införandet 

1993 har det generella statsbidragets utformning varit föremål för flera 

utredningar och politiska beslut.  

                                                           
1 Statskontoret (2016), Det kommunalekonomiska utjämningssystemets historik 1993–2017, Statskontoret 
promemoria till Utredningen om kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (Fi 2016:12). Dnr 2017/60–
5.  
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Vilka konsekvenser förändringen och de ändrade ansvarsförhållandena fick för 

utformningen av regeringens styrning av kommunal sektor och för 

Regeringskansliets hantering av styrningsfrågorna är inte undersökt.  

Tidigare forskning  

Det finns tidigare forskning om hur relationen mellan staten och kommuner har 

utvecklats historiskt, och även om hur de politiska partierna sett på den 

kommunala självstyrelsen, men redovisningarna slutar vid 1990-talets början2. 

Det saknas inte forskning om styrningsfrågor men fokus har legat på frågor 

inom den statliga sfären. Regeringskansliets roll och funktion inom olika 

sektorer och dess styrning av myndigheterna har studerats. I den forskning som 

genomförts avseende Regeringskansliet betonas generella drag i organisationen, 

eventuella skillnader i förutsättningar mellan olika departement lyfts inte fram3.   

Forskningen som avser det kommunala området har ofta ett perspektiv av ”local 

governance” eller nätverksstyrning medan statens styrning av kommunerna och 

den speciella, komplexa relationen inte uppmärksammats och särskilt inte 

utifrån ett regeringskansliperspektiv. Samtidigt är frågan politiskt aktuell. Ett 

exempel utgör den av regeringen tillsatta Tillitsdelegationen som följt på 

debatten om styrningsmodeller som New Public Management (NPM) och vad 

som ska följa4. I denna debatt tas ofta upp statens styrning av kommunsektorn 

där främst organisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är aktiv. 

Det finns också en aktuell, kritisk diskussion om regeringens relationer med 

SKL avseende användningen av så kallade mjuka styrmedel som 

överenskommelser, nationella samordnare m.fl. och vilka konsekvenser som 

                                                           
2 Se Hjelmqvist, I. (1994) Relationer mellan stat och kommun och Strandberg, U. (1998) Debatten om den 
kommunala självstyrelsen 1962–1994 båda avhandlingar vid Stockholms respektive Göteborgs universitet.  
3 Se exempelvis Premfors & Sundström (2007), Regeringskansliet och Niemann, C. (2013) Villkorat förtroende 
och Ullström, A. (2011) Styrning bakom kulisserna -Regeringskansliets politiska staber och regeringens 
styrningskapacitet, Hall, P. (2015) Makten över förvaltningen. Förändringar i politikens styrning av svensk 
förvaltning samt Larsson, T. (1986), Regeringen och dess kansli. Samordning och byråkrati i maktens centrum.  
4 Regeringen, kommittédirektiv 2016:51, Tillit i styrningen, regeringsbeslut 16 juni 2016.  
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uppstår i relationen till sektorsmyndigheterna på området5. SKL har också 

återkommande tagit upp att antalet specialdestinerade statsbidrag inte minskat 

på det sätt som införandet av det generella statsbidraget förutsatte. Denna 

fortsatta detaljstyrning leder till ineffektivitet i kommunal sektor menar SKL6. 

Forskningsintresse och forskningsfrågor 

Det kan konstateras att den stora förändringen av såväl styrning som 

finansiering av de så kallade välfärdstjänsterna som gjordes under 1990-talets 

början, och som radikalt förändrade de inbördes relationerna inom 

Regeringskansliet mellan berörda departement, inte varit föremål för forskning. 

Den forskning som gjorts av regeringens styrning har haft fokus på styrningen 

av förvaltningen och styrningens utformning inom och mellan olika sektorer. 

Det kan också konstateras att målet att minska den statliga detaljstyrningen inte 

har uppnåtts enligt Sveriges Kommuner och Landsting. Det finns även 

uttalanden från nuvarande och tidigare regeringar med ett liknande innehåll7. 

Forskningsfrågor:  

1. Hur såg processen ut som ledde till införandet av det generella 

statsbidraget och den förändrade styrningen och finansieringen av 

välfärdstjänsterna? Finns det likheter/skillnader mellan genomförandet av 

detta beslut och införandet av mål- och resultatstyrning inom den statliga 

sektorn?  

2. Hur har ansvaret för de kommunala frågorna definierats inom regeringen 

och Regeringskansliet givet de båda fackdepartementen (Social- och 

Utbildningsdepartementet) respektive Finansdepartementet, hur avvägs 

finansieringsansvaret mot regleringsansvaret? Hur har relationerna inom 

                                                           
5 Riksrevisionen, Staten och SKL – en slutrapport om statens styrning på vårdområdet (RiR 2017:3).  
6 Se ”Statens detaljstyrning leder till mindre effektiv välfärd”, debattartikel av samtliga partiföreträdare i SKL:s 
arbetsutskott, Dagens Nyheter, DN Debatt 2017-10-12.  
7 Se exempelvis prop. 2009/10:175, Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt där regeringen 
konstaterar att intentionerna från 1990-talet inte fått tillräckligt genomslag, även nuvarande regering har gjort 
motsvarande uttalanden.  
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och mellan de berörda departementen påverkats/utvecklats efter beslutet 

om införandet av det generella statsbidraget?  

3. Har förutsättningarna att styra och ta politiskt ansvar för statsråden på 

Social- och Utbildningsdepartementet förändrats eller är de oförändrade 

relativt tiden före införandet av det generella statsbidraget? Vilka 

strategier har statsråden/departementen på Social- och 

Utbildningsdepartementen utvecklat/tillämpat för att kunna styra mot 

kommunal sektor?  

4. Hur kan dagens utveckling med ett stort antal nya och kvarvarande 

specialdestinerade statsbidrag förklaras givet de motiv som låg bakom 

införandet av det generella statsbidraget?   

I min masteruppsats studerade jag motiven bakom valet av nationella 

samordnare som styrmedel på det sociala området. Uppsatsen har ett tydligt 

inifrånperspektiv på Regeringskansliet. Det är politiska avvägningar på högsta 

politiska nivå bakom valet av nationella samordnare som styrmedel som 

studeras. Jag tänker mig nu en fortsättning på detta perspektiv utifrån de 

förutsättningar som råder på den nationella politiska nivån när det gäller både 

möjligheten att styra och att kunna ta ett nationellt politiskt ansvar för frågor 

som skola, socialtjänst eller hälso- och sjukvård givet det delade ansvaret mellan 

staten och kommuner och landsting. Ansvaret för frågorna som berör kommuner 

och landsting finns också inom flera departement. Det betyder att delar av 

nuvarande Utbildnings-, Social- och Finansdepartementen berörs (tidigare även 

Civildepartementet).  

Avgränsning 

Det generella statsbidraget studeras som ett instrument eller styrmedel som 

införs för att radikalt ändra på ansvarsförhållanden avseende finansieringen och 

styrningen av kommunal verksamhet på främst Socialdepartementets och 

Utbildningsdepartementets ansvarsområden. Dessa verksamhetsområden i 
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kommuner och landsting styrs med speciallagstiftning där dessa departement har 

ett särskilt ansvar. Bidragets konkreta utformning som varierat över tid studeras 

inte.  

Verksamheterna skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård är en dominerande 

del av verksamheterna inom kommuner och landsting. Studien avgränsas vad 

gäller skola till ungdomsskolan (grundskola och gymnasium), andra skolformer 

omfattas inte. Det finns även andra, statligt styrda och finansierade verksamheter 

i kommuner och landsting som inte omfattas av studien. Det bör även nämnas att 

kommuner och landsting har egen beskattningsrätt, de statliga bidragen är inte 

den enda finansieringskällan för kommunal verksamhet.  

Hur styrningen förändrats avseende sektorsmyndigheterna till följd av 1993: års 

beslut studeras inte. Den statliga styrningens effekter eller genomslag i 

kommunsektorn studeras inte.  

Teori och metod 

Forskningsplanens inriktning innebär ett tydligt teoretiskt perspektiv av 

governance och metagovernance. Den anknyter därmed direkt till den aktuella 

diskussionen inom governanceforskningen om staten, dess kapacitet att styra 

och valda strategier för att kunna styra8. Vidare anknyter min forskningsuppgift 

till den omfattande forskning om det svenska Regeringskansliet som jag tidigare 

refererat till och där även organisationsteoretisk forskning använts som 

komplement. Forskningsplanen tangerar också den forskning som med 

nyinstitutionell teori, särskilt historisk institutionalism, undersökt 

beslutsprocesser bakom införandet av mål- och resultatstyrning inom 

statsförvaltningen genom användning av bl.a. processpårning9.   

                                                           
8 Se exempelvis Jacobsson,B. Pierre, J. & Sundström, G. (2015), Governing the embedded state. The 
organizational dimension of governance, Oxford: Oxford University Press.  
9 Ibid., se även Sundström, G. (2003), Stat på villovägar. Resultatstyrningens framväxt i ett historiskt-
institutionellt perspektiv (avhandling vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet).   
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En forskning om statens styrningsrelation till den kommunala sektorn med ett 

fokus på Regeringskansliets berörda departement skulle kunna fylla en lucka 

inom forskningen och komplettera bilden av Regeringskansliet och dess 

styrningskapacitet. Forskningsplanens frågeställningar är relevanta då statens 

styrning av kommuner och landsting är en aktuell och politiskt central fråga.   

Forskningsuppgiften genomförs genom dokumentstudier som kompletteras med 

intervjuer av främst tjänstemän och politiker som över tid haft insyn i om och 

hur styrningen och dess förutsättningar förändrats10. Med hänsyn tagen till 

intervjupersonernas bakgrund kommer semi-strukturerade elitintervjuer att 

användas. Processer och motiv bakom införandet och senare utveckling av det 

generella statsbidraget som instrument och del av statens styrning behöver 

kartläggas och analyseras utifrån de redovisade forskningsfrågorna11.  

Eventuellt skulle en komparativ ansats vara intressant där något/några nordiska 

aspekter på frågan om utformningen av statens styrning av kommunsektorn kan 

tillföra värdefulla aspekter. Innebär exempelvis ministerstyre att frågan om 

finansieringsansvar för kommuner och landsting inte är föremål för politisk 

diskussion på samma sätt som i Sverige?  

 

 

 

                                                           
10 Styrningsdokument från Regeringskansliet som berör ansvarsfrågor och finansiering av kommunal 
verksamhet inom välfärdssektorn avses.  
11 Här avses exempelvis dokumentation från den parlamentariskt tillsatta stat-kommunberedningen, se nedan.  
I samband med tillkomsten av förordningen (1981:305) om översyn av statliga myndigheters föreskrifter, 
anvisningar och råd, den s. k. översynsförordningen, ålades de statliga myndigheterna att göra en total 
genomgång av regler som riktar sig till kommuner och landstingskommuner. Det inrättades en arbetsgrupp 
(stat —kommun-gruppen) för att leda översynsarbetet. När stat—kommun-gruppens arbete avslutades fick 
den en fortsättning i den tidigare nämnda beredningen, Stat - kommun-beredningen (C 1983:02). Vidare bör 
nämnas dokumentation från programberedningen på dåvarande Svenska Kommunförbundet. 
Programberedningen fick namnet ” Bestämma i eget hus”. Inom ramen för denna beredning studerades också 
förändringar av statlig styrning i Danmark och Norge.  
 


