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Sammanfattning  
Hur regeringen styr de svenska myndigheterna är en fråga som är ständigt aktuell och 

omdebatterad. Denna uppsats syftar till att studera hur regeringen styr de svenska 

myndigheterna genom olika typer av mål i regleringsbreven och hur dessa mål påverkas av 

myndigheternas ekonomiska storlek och departementstillhörighet. De utvalda myndigheterna 

i denna uppsats har kategoriserats efter totala intäkter 2014 och departementstillhörighet. 

Målen i de utvalda myndigheternas regleringsbrev har därefter kategoriserats utifrån en 

upprättad mall med tre olika typer av mål beroende på om det är ett långsiktigt mål, ett mer 

kortsiktigt mål eller om det är ett mer detaljerat mål. De benämningar som används för dessa 

mål är outcomemål, outputmål och input/processmål.  

 

I uppsatsen testas Pollitts teori om att styrningen påverkas av hur stor ekonomisk tillgång 

myndigheten har. Detta visar sig vara sant för de svenska myndigheterna där de myndigheter 

med stora intäkter under 2014 också hade fler mål i de regleringsbrev som sattes upp för 

2015. Resultaten från denna studie visar också att framför allt input/processmålen och 

outputmålen följs åt vilket kan tyda på att det finns en tanke när just dessa mål sätts upp. Det 

verkar finnas en tendens till att de myndigheter som hör till Justitiedepartementet har en något 

högre andel input/processmål jämfört med övriga myndigheter men i övrigt kan inte någon 

större effekt utifrån departementstillhörighet urskiljas i denna studie. Här skulle det dock 

behövas mer forskning för att kunna dra några mer generella slutsatser.   
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1. Inledning 
Riksdagen beslutar om mål, ändamål och ekonomiska ramar för de svenska myndigheterna 

vilket utgör grunden för de regleringsbrev som regeringen årligen skickar till alla svenska 

myndigheter om hur verksamheten inom varje myndighet ska styras. Regleringsbreven utgörs 

av en verksamhetsdel där regeringen preciserar vad respektive myndighet ska uppnå och 

redovisa, och en finansieringsdel där respektive myndighets finansiella anslag för kommande 

år finns angiven.1  

 

Mål- och resultatstyrning är någonting som tagit fart och utvecklats sedan 1980-talet och 

blivit mer och mer populärt. Tidigare styrde ledarna tillvägagångssätten genom detaljstyrning 

för att på så sätt uppnå de mer långtgående målen. Detta sätt att styra på var dock väldigt trögt 

och därmed väcktes en motreaktion där man satte målen i centrum och lät tillvägagångssättet 

vara mer öppet för utövaren att själv bestämma.2 

 

Idag styrs svenska förvaltningsmyndigheter av staten genom i huvudsak mål- och 

resultatstyrning.3 När det talas om en fullt utvecklad mål- och resultatstyrning är tanken att 

uppdragsgivaren endast sätter ett mål om det önskade slutresultatet och lämnar helt till 

uppdragstagaren att bestämma medel för att nå dessa mål. Dock är detta en bra bit ifrån hur de 

svenska myndigheterna styrs idag då mycket av den svenska politiken handlar just om hur de 

politiska mål som sätts upp ska uppnås.4 Genom den statliga utredning som inleddes 2006 i 

syfte att utreda statens styrning framgår att det till och med skulle kunna vara skadligt för 

demokratin om staten lämnar över allt för mycket makt till myndigheterna att själva 

bestämma över hur de politiska målen ska uppnås och därmed bör statens styrning av 

myndigheterna till viss del också vara mer detaljstyrd.5  

 

I samma utredning diskuteras också att det är viktigt att se till den enskilda myndigheten då 

myndigheterna är olika, de arbetar med olika frågor, är olika stora och har olika kompetenser. 

																																																								
1 Ekonomistyrningsverket (2016) 
2 Moynihan Daniel P. (2006) s. 78 2 Moynihan Daniel P. (2006) s. 78 
3 Kartläggning av regleringsbreven ESV s. 9 
4 SOU 2007:75 (2007) s. 57 
5 SOU 2007:75 (2007) s. 185-186 
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Samma typ av styrning passar helt enkelt inte alla organisationer varför inte heller alla 

myndigheter bör styras på samma sätt.6  

 

Utifrån detta är det därför av stor vikt att titta närmare på hur regeringen idag faktiskt styr de 

svenska myndigheterna genom de årliga regleringsbreven. 

 

1.1. Syfte och frågeställning  
Om man läser regleringsbreven som finns på Ekonomistyrningsverkets hemsida kan man 

snabbt se att de skiljer sig mycket mellan olika myndigheter. Vissa regleringsbrev är utförligt 

utformade samtidigt som andra är mycket begränsade. Tanken med denna uppsats är att titta 

närmare på hur målen i regleringsbreven är formulerade samt undersöka eventuella 

förklaringar till att utformningen på regleringsbreven, med målen i fokus, ser så olika ut för 

olika myndigheter.  

 

Denna studie syftar till att närmare studera hur målen i de svenska myndigheternas 

regleringsbrev formuleras idag och hur regeringen i dessa regleringsbrev styr myndigheterna 

genom olika typer av mål. I regleringsbreven finns det olika typer av mål, det finns mål som 

handlar om långtgående planer för framtiden, vad visionen för myndigheten är. Sedan finns 

det mål som talar om vad myndigheten önskas uppnå på kortare sikt och till sist finns det mål 

som talar om hur själva arbetet ska gå till och vad för typ av material som ska användas i 

utförandet.  

 

Jag är också intresserad av att titta närmare på om myndighetens ekonomiska storlek har 

betydelse för hur målen i regleringsbreven är utformade både vad gäller antal mål men också 

om myndighetens ekonomiska storlek kan ha någon betydelse för vilka typer av mål som sätts 

upp. Det är också intressant att undersöka om departementstillhörighet har någon betydelse 

för hur målen i regleringsbreven är formulerade.  

 

Denna uppsats kommer därmed att utgå ifrån följande frågor: 

 

Hur används olika typer av mål i regeringens styrning av de svenska myndigheterna genom 

regleringsbreven? 
																																																								
6 SOU 2007:75. (2007) s. 189 
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Hur påverkar myndighetens ekonomiska storlek och departementstillhörighet målen i 

regleringsbreven?  

 

Studien avgränsas till att endast närmare studera 2015 års regleringsbrev för att på så sätt 

kunna göra en djupare analys och titta närmare på hur målen faktiskt är uppbyggda. Genom 

att endast titta på 2015 års regleringsbrev kan denna studie inte analysera någon förändring 

över tid men fördelen och det som också är syftet med denna uppsats är att det går att göra en 

djupare analys av hur målen i regleringsbreven är uppbyggda. Denna studie kan också ses 

som en förstudie för att i framtiden utvecklas vidare och på så sätt också kunna se en 

förändring över tid.  

 

1.2. Disposition  
I avsnitt 2. Bakgrund kommer jag att redogöra för de delar som ligger till grund för denna 

studie. Jag tar här upp hur mål- och resultatstyrningen har utvecklats och införts i den svenska 

förvaltningsstyrningen samt hur den har ifrågasatts som styrningsform genom den statliga 

utredning som inleddes 2006. Detta följs av ett stycke om hur makten fördelas i Sverige och 

vad denna har för betydelse vad gäller styrningen av de svenska myndigheterna. Därefter tar 

jag upp betydelsen av de svenska regleringsbreven och hur de är uppbyggda. Detta avsnitt 

avslutas med tidigare forskning. I avsnitt 3. Avgränsning redogörs för de avgränsningar som 

har gjorts för denna uppsats. Efter detta följer avsnitt 4. Metod där de metoder som använts 

redovisas och exempel på hur målen har kodats samt en presentation av materialet och hur 

urvalsprocessen gått till. Avslutningsvis presenteras studiens resultat samt en diskussion om 

det presenterade resultatet i avsnitt 5. Resultat, vilket följs av slutsatser i avsnitt 6.  

 

1.3. Undersökningens begränsningar 
 

Denna uppsats har en del begränsningar som bör nämnas. Att koda regleringsbreven har tagit 

mycket tid och trots att en ordentlig mall för hur kodningsarbetet ska gå till, har tagits fram är 

det inte alltid lätt när de faktiska regleringsbreven ska tolkas. För att minimera risken för 

feltolkningar och slarv har varje regleringsbrev lästs och kodats minst fyra gånger vid olika 

tillfällen. På detta sätt har den mänskliga faktorn i kodningsarbetet minimerats.  
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Det hade varit en fördel för studien om fler regleringsbrev hade kunnat tas med i urvalet, 

framförallt med avseende på myndigheter per departement för att bättre kunna uttala sig om 

någon potentiell variation mellan departementen. Tyvärr fanns det inte plats för detta inom 

tidsramen för denna uppsats då arbetet med att koda regleringsbreven var så pass omfattande.  

 

Uppsatsen är också begränsad vad gäller vilka variabler som har tagits i beaktande, vilket 

kanske inte ger en så väldigt bred bild av vad det är som förklarar variationen mellan de olika 

typerna av mål i olika myndigheters regleringsbrev. Dock anser jag att denna uppsats är en 

bra början för en vidare studie vad gäller att just hitta fler förklarande variabler.  

 

2. Bakgrund  

2.1. Mål- och resultatstyrning 
Reformmodellen New Public Management (NPM) började spridas över världen under början 

av 1980-talet med syfte att rationalisera styrningen i organisationer. Tidigare styrde ledarna 

tillvägagångssätten genom detaljstyrning för att på så sätt uppnå de mer långtgående målen. 

Detta sätt att styra på var dock väldigt trögt och därmed väcktes en motreaktion där nya 

styrningsformer stod i fokus för att hitta ett mer effektivt sätt att styra på.7 Idéerna om hur 

denna rationalisering av styrningen ska gå till genom NPM är dock mycket vida och 

genomförs på många olika sätt världen över.8 Mål- och resultatstyrning9, där målen står i 

fokus och där tanken är att tillvägagångssättet ska vara mer öppet för utövaren att själv 

bestämma, är någonting som härstammar ur denna reformmodell och ligger till grund för hur 

den svenska förvaltningen styrs idag.10 Denna styrningsform har använts i Sverige sedan 

början av 1990-talet.11  

 

Hertting och Vedung talar om att en idealtypisk mål- och resultatstyrning följer fyra bärande 

idéer: 

1. Huvudmannen på central nivå sätter övergripande men tydliga mål som avser utfall 

																																																								
7 Moynihan Daniel P. (2006) s. 78 
8 Hertting, Nils & Vedung, Evert (2009) s. 30-31 
9 Mål- och resultatstyrning är det begrepp som kommer att användas genomgående genom 
denna uppsats och används synonymt med resultatstyrning och målstyrning 
10 Ekonomistyrningsverket (2016) 
11 SOU 2007:75. (2007) s. 94 
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och anvisar resurser i form av en ospecificerad klumpsumma 

2. Utförande exekutiv preciserar de övergripande målen till delmål och etappmål, samt 

väljer självständigt konkreta medel och metoder för att nå målen 

3. Huvudmannen annonserar och ombesörjer att uppföljning och utvärdering senare 

kommer att ske i syfte att kontrollera om målen nåtts; med valda medel och metoder  

4. Huvudmannen utkräver ansvar av sin utförande exekutiv och vidtar, i mån av behov, 

korrigerande åtgärder på basis av uppföljningen och utvärderingen12 

 

Hur den svenska förvaltningen styrs är en fråga som är under ständig granskning. Det är en 

fråga som påverkas av det politiska läget och av hur samhället utvecklas. En viktig del för att 

en verksamhet ska kunna fungera under mål- och resultatstyrningen är att det ska gå att 

granska de mål som sätts upp på olika sätt, exempelvis genom återrapportering. En 

verksamhet som styrs genom mål- och resultatstyrning där det inte går att granska resultatet 

förblir ostyrd.13 År 2006 inleddes en utredning med uppdrag från den dåvarande regeringen 

att utvärdera styrningsformen i syfte att effektivisera hur de svenska myndigheterna styrs. I 

denna styrutredning talas det om vikten av att målen i regleringsbreven ska vara utformade 

enligt den så kallade SMART-mallen, vilket betyder att målen ska uppfylla kraven av att vara 

”specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta”.14  

 

2.2. Maktfördelning 
I regeringsformens första kapitel, första paragraf går att läsa ”All offentlig makt i Sverige 

utgår från folket”.15 Detta förverkligas genom att allmän och lika rösträtt råder och allmänna 

val sker vart fjärde år där folket väljer representanter som ska företräda dem när det kommer 

till att styra Sverige. Genom dessa val förflyttas alltså makten från folket till de politiker som 

blivit valda att styra Sverige. Detta ges uttryck för i principal-agent-teorin där principalen 

(folket) är den som har makten och, som i detta fall genom allmänt val, ger sitt förtroende till 

agenten (riksdagen) att utöva makten.16 Därefter förskjuts principal- och agentrollerna när 

riksdagen utser regeringen, här är det alltså riksdagen som innehar rollen som principal och 

regeringen rollen som agent. 

																																																								
12 Hertting, Nils & Vedung, Evert (2009) s.35 
13 SOU 2007:75. (2007) s. 94 
14 SOU 2007:75. (2007) s. 101 
15 Justitiedepartementet L6. (1974) 
16 Guston, David H. (1996) s. 231 



Verksamhetsstyrning i svenska myndigheters regleringsbrev Tove Åkerrén 

	 9	

 

Regeringen förverkligar sedan sin politik genom förvaltningsstyrningen. När regeringen 

delegerar makten till myndigheterna att utföra den förvaltning som politikerna gått till val 

med förflyttas makten återigen, denna gång från regeringen till myndigheterna. Det är med 

andra ord regeringen som nu är principalen och myndigheterna som är agenten.  

 

När makten delegeras på detta sätt är det lätt att det uppkommer problem om det inte finns en 

tydlig balans mellan principalen och agenten i alla led. Det måste vara klart för både 

principalen och agenten vad det är som ska göras och vem som gör vad. Det är också viktigt 

att det står klart för alla parter varför uppgifterna ska utföras för att undvika missförstånd och 

att principalen och agenten strävar efter olika saker. Detta är dock ett problem som är svårt att 

undvika då politikerna som delegerar makten fokuserar på det politiska perspektivet medan 

myndigheterna som ska utföra uppgifterna inte har samma fokus.17 

 

I styrutredningen från 2006 kan dessa problem urskiljas när det diskuteras om hur 

myndigheterna ska styras på bästa sätt. Det är viktigt att myndigheterna har tydliga mål och 

vet vad det är som ska göras samtidigt som tanken med mål- och resultatstyrningen är att det 

är öppet för myndigheterna att själva besluta om vilka medel som är de bästa för att uppfylla 

dessa mål. Samtidigt är det många gånger just hur dessa mål ska uppnås som är det som 

skapar oenighet. Att sätta upp ett mål exempelvis att brottsligheten i landet ska minska råder 

det ingen oenighet kring men däremot hur detta ska göras och därmed hur detta mål ska nås är 

många gånger den politiska frågan och den fråga som det faktiskt kan råda just oenighet 

kring. Det kan därför vara tänkvärt huruvida en fullt utvecklad mål- och resultatstyrning 

verkligen är det bästa i alla lägen vad gäller den politiska styrningen av den svenska 

förvaltningen.18  

 

I samma utredning diskuteras också att det inte finns ett övergripande styrningssätt som skulle 

vara att föredra framför något annat utan styrmetoden måste anpassas efter vad varje enskild 

myndighet har för befogenheter. Vad myndighetens huvudsakliga uppgift är och vad 

myndigheten har för befogenheter är alltså också avgörande för hur styrningen av 

myndigheten ser ut. Pollitt skriver att politiker tenderar att blanda sig i mindre när det rör 

																																																								
17 Guston, David H. (1996) s. 231-232 
18 SOU 2007:75. (2007) s. 185-186 
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ämnen och kunskapsområden där expertiskunskap krävs.19  Han skriver också att ämnen som 

är politiskt intressanta ofta har fler mål jämfört med ämnen som inte är politiskt intressanta. 

Exempelvis så torde Sveriges metrologiska och hydrologiska institut (SMHI) vara mindre 

styrt jämfört med Skatteverket då skattefrågor är av större politiskt intresse jämfört med 

väderfrågor som SMHI arbetar med. Dessutom kräver SMHI mer expertis vilket också enligt 

denna teori skulle sänka politikernas benägenhet att detaljstyra en sådan myndighet.20  

 

En annan intressant aspekt som enlig Pollitt också påverkar den politiska styrningen av 

myndigheter är hur stor ekonomi den berörda myndigheten har att tillgå. Om det är en stor 

myndighet som handhar stora belopp är det mer troligt att styrningen från regeringens sida är 

mer detaljerad och utförlig i jämförelse med om det är en myndighet som inte alls har lika 

stora intäkter.21 Detta hör också ihop med principal-agent-teorin då en myndighet med stor 

ekonomi också ofta är en myndighet vars uppgifter påverkar fler medborgare och därmed är 

det viktigare för medborgaren (principalen) hur detta sköts jämfört med en myndighet som 

inte har möjlighet att påverkar befolkningen i samma utsträckning.  

 

2.3. Myndigheternas regleringsbrev 
De svenska myndigheterna styrs utöver lagar och regleringar av regeringen genom 

instruktioner, årliga regleringsbrev och genom särskilda beslut om uppdrag. Myndigheternas 

instruktioner innehåller huvudsakliga uppgifter och ledningsformer för respektive myndighet 

och är mer fasta och långvariga i jämförelse med regleringsbreven. I de årliga regleringsbrev 

som skickas ut till myndigheterna finns anvisningar om hur mycket pengar den berörda 

myndigheten har att tillgå under det kommande året och i förekommande fall finns också 

uppdrag specificerade och krav på vad som ska återrapporteras till regeringen samt när detta 

ska ske.22 

 

Inom Regeringskansliet beskrivs regleringsbreven som ”ett av de viktigaste instrumenten för 

regeringens styrning av myndigheterna”.23 Som tidigare nämnts utgörs regleringsbreven av en 

verksamhetsdel där regeringen preciserar vad respektive myndighet ska uppnå och redovisa, 

																																																								
19 Pollitt, Cristopher. (2006) s. 36 
20 Pollitt, Cristopher. (2006) s. 36 
21 Pollitt, Cristopher. (2006) s. 37 
22 Regeringskansliet (2014) 
23 SOU 2007:75. (2007) s. 101 
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och en finansieringsdel där respektive myndighets finansiella anslag för kommande år finns 

angiven.24 Under verksamhetsdelen finns det i förekommande fall en del som benämns mål 

och återrapporteringskrav där målen först och främst ska vara riktade till att avse 

myndigheternas prestationer och då också vara möjliga att följa upp. Alla mål som 

myndigheten ska uppnå ska finnas angivna i regleringsbrevet, målen kan gälla för längre tid 

än ett år men i sådana fall ska målet återges även i efterföljande års regleringsbrev. De mer 

övergripande och långtgående målen som står nämnda i myndigheternas instruktioner behöver 

däremot inte tas upp även i regleringsbreven.25   

 

2.4. Tidigare forskning  
I Norge har Jostein Askims genomfört en studie där han studerade 77 av de norska 

myndigheternas regleringsbrev från 201226 med syfte att undersöka hur den norska regeringen 

styr sina myndigheter. 27 Askims studie ligger till stor del till grund för hur denna uppsats har 

utformats. Askim är intresserad av att titta närmare på hur den norska förvaltningen styrs och 

om det finns någon tanke bakom de mål som regeringen sätter upp till de norska 

myndigheterna. I sin studie studerar Askim regleringsbreven för de utvalda myndigheterna 

och kategoriserar de mål som finns i dessa. Han använder sig av fyra olika sorters mål där det 

första är outputmål som syftar till vad myndigheten ska bidra med, exempelvis antal 

behandlade patienter. Efter det kommer outcomemål vilka syftar till vad det är som ska 

uppnås genom outputmålen, exempelvis bättre folkhälsa. Därtill kommer inputmål vilka 

syftar till vilka egenskaper myndigheten ska ha, exempelvis genom vilken typ av egenskaper 

personalen ska ha eller vad för material som ska användas. Slutligen kommer processmål som 

säger hur myndigheten ska gå till väga i sitt arbete, exempelvis vilka de ska samarbeta med.28 

Genom att dela upp målen i dessa olika kategorier kan han studera i vilken del av 

”målkedjan” som målen når myndigheterna och på så sätt också undersöka resultatstyrningens 

roll för styrningen av de norska myndigheterna. Dessa definitioner kommer, med viss 

modifiering, också att ligga till grund för denna undersökning. Mer om hur definitionerna för 

denna studie ser ut finns under avsnitt 4.1 Material.  

 

																																																								
24 Ekonomistyrningsverket (2013) 
25 Finansdepartementet (2011) s. 16 
26 Askim, Jostein. (2015) s. 374 
27 Askim, Jostein. (2015) s. 365 
28 Askim, Jostein. (2015) s. 366 
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Askim tittar också på om det finns något samband mellan hur styrningen ser ut beroende på 

vad myndigheten har för huvudsakliga sysslor och delar även in myndigheterna i kategorier 

med avseende på bland annat myndighetens storlek, ålder, organisationens heterogenitet, 

antalet utförda uppgifter och huruvida dess uppgifter är av politisk karaktär. 

 

Han kommer fram till att output- och outcomemålen är mer frekvent återkommande i norska 

regleringsbrev jämfört med de mer detaljerade input- och processmålen vilket också är i 

enlighet med den resultatstyrning som är satt som mål för hur norska myndigheter ska styras. 

Dock ser han också ett mönster av att styrningen av de norska myndigheterna är inkonsekvent 

där han menar att målen sätts upp utan större eftertanke. Han påpekar att detta resultat trots 

allt inte är allt för förvånande och att hur målen sätts upp till stor del påverkas av 

myndigheternas sammansättning. Askim påpekar att framtida forskning därför bör studera hur 

beslut om den verkställande styrningen i Norge sker och hur dessa är samordnade. Han ser 

också ett mönster i att antalet utförda uppgifter, organisationens heterogenitet och 

myndighetens ålder påverkar hur målen sätts upp.  

 

I Sverige har inte någon liknande studie utförts. Ekonomistyrningsverkets publicerade dock 

2009 en rapport om kartläggning av regleringsbrev mellan 2008 och 2009 där de utvärderar 

hur regleringsbreven förändrats efter det att verksamhetsstrukturen tagits bort. De kommer här 

fram till att antalet mål i regleringsbreven har minskat mellan de studerade åren.29 Denna 

rapport har dock endast fokuserat på att analysera ”effektmål” vilket kan liknas vid det jag 

kallar outcomemål och ”prestationsmål och åtgärdskrav” vilket är något som påminner om 

det som i min studie benämns outputmål. I övrigt mäts i Ekonomistyrningsverkets rapport 

också ”återrapporteringskrav om effekter”, ”övriga återrapporteringskrav”, ”anslagsposter”, 

”villkor om anslag” och ”villkor till avgifter”.30 I denna rapport har dock inte de mer 

detaljstyrda målen analyserats vilket ger utrymme för denna uppsats. Dessutom är fokus för 

Ekonomistyrningsverkets rapport att se en förändring mellan åren 2008 och 2009 vilket också 

skiljer sig från syftet med denna uppsats.  

 

																																																								
29 Ekonomistyrningsverket (2009) s. 9 
30 Ekonomistyrningsverket (2009) s. 21 
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3. Avgränsning  
För att genomföra denna studie på ett effektivt sätt har vissa nödvändiga avgränsningar varit 

viktiga att göra. Till att börja med har analysen av myndigheternas regleringsbrev begränsats 

utifrån några viktiga aspekter. Många gånger ändras regleringsbreven under året men för att 

vara konsekvent kommer endast originalversionen av 2015 års regleringsbrev från de 

strategiskt utvalda myndigheterna att beaktas. I analysen av regleringsbreven kommer endast 

verksamhetsdelen att studeras då det är just verksamhetsstyrningen denna studie syftar till att 

studera. Övriga delar i regleringsbreven vilka utgörs av finansiering, undantag från 

ekonomiadministrativa (EA) regelverk och övriga bestämmelser31 kommer alltså inte att ligga 

till grund för denna studie. Verksamhetsdelen som i sin tur innehåller delarna mål och 

återrapporteringskrav, organisationsstyrning och uppdrag kommer att studeras i sin helhet då 

mål kan finnas i alla delar och inte endast i delen mål och återrapporteringskrav. I vissa 

regleringsbrev finns också en del före rubriken Verksamhet men för att vara konsekvent 

kommer denna del inte att studeras. På samma sätt finns det i vissa regleringsbrev en del som 

står under rubriken Verksamhet men innan den första underrubriken, denna del kommer i 

dessa fall att studeras. Med andra ord är det alla delar under rubriken Verksamhet fram till 

rubriken Finansiering som kommer att studeras. 

 

Syftet med denna studie är att se hur styrningen genom mål i de regleringsbrev regeringen 

skickar till myndigheterna ser ut och därmed kommer endast regleringsbreven undersökas 

närmare. Detta betyder att i de fall det i regleringsbreven hänvisas till andra dokument 

kommer dessa inte tas i beaktande. I de fall då det i regleringsbreven hänvisas till andra 

dokument exempelvis genom att det står att ”myndighetens handläggningstider ska minska i 

enlighet med de ramar som ställts upp i myndighetens instruktion” kommer därmed detta 

endast analyseras utifrån den första delen av texten ”myndighetens handläggningstider ska 

minska”. Det är viktigt att påpeka att det med denna avgränsning kan innebära att mål 

förbises, det kompletterande dokumentet kan innehålla flera mål som skulle göra skillnad för 

den studerade myndighetens totala antal mål. Trots det är detta en avgränsning som varit 

nödvändig för att uppsatsens omfång ska rymmas inom den tidsram som satts upp. Det är 

också en avgränsning som är viktig för att bibehålla det fokus på just regleringsbreven som 

denna studie har för avsikt att undersöka.  

 

																																																								
31 Finansdepartementet (2011) s. 16 
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4. Metod 
I detta avsnitt redogörs för vilka metoder, material och vilket urval som ligger till grund för 

analysen. Processen för att kunna genomföra denna undersökning har skett genom flera steg 

där det första steget var att samla in material för att kunna göra ett strategiskt urval. Därefter 

har regleringsbreven för de strategiskt utvalda myndigheterna studerats djupgående för att 

kunna klassificera målen, vilket har gjorts med utgångspunkt i Jostein Askims modell där han 

klassificerar målen i de norska regleringsbreven på liknande sätt.  

 

4.1. Analysverktyg 
För att denna analys ska bli möjlig är det viktigt att först och främst identifiera vad det är som 

är mål i regleringsbreven. Vad som är ett mål behöver förklaras tydligt då det inte är helt 

självklart. För att göra denna bedömning har till att börja med Ekonomistyrningsverket 

definition av mål använts.  

 

Ekonomistyrningsverket definierar ett mål som ”ett önskat resultat eller tillstånd vid en viss 

framtida tidpunkt”32 vilket skiljer sig från myndigheternas grundläggande sysslor. Målen kan 

dock formulera en egenskap i dessa grundläggande sysslor vilket gör att formuleringen 

”Handläggningstiderna ska minska” kan ses som ett mål. ”Grundprincipen blir att målet är 

skilt från vad myndigheten ska göra. Vad myndigheten ska göra, det gör den för att uppnå 

målet”.33 Denna definition kommer att ligga till grund för min analys vad gäller de mer 

långsiktiga målen. Eftersom syftet med denna studie är att också se hur regeringen styr 

myndigheterna till att uppnå de önskade långsiktiga målen kommer det som 

Ekonomistyrningsverket benämner ”förklarande måluppfyllelseanalys” 34 också studeras 

närmare i denna uppsats. När man talar om förklarande måluppfyllelseanalys studeras även 

vad som görs för att uppnå målen. I detta fall avses alltså vilka åtgärder som åberopas 

myndigheterna i regleringsbreven för att nå de önskade målen. Dessa åtgärder kan med andra 

ord ses som delmål för att nå det slutgiltiga målet.35 Även om det är så att det övergripande 

målet inte uttryckligen står med i regleringsbreven kommer ändå övriga mål att studeras.  

 

																																																								
32 Eliasson, Kenneth (2006) s. 12 
33 Eliasson, Kenneth (2006) s. 12 
34 Eliasson, Kenneth (2006) s. 9 
35 Genom denna uppsats kommer benämningen mål vara synonymt med delmål. 
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Då delmålen för att nå de slutgiltiga målen också kan se olika ut är det intressant att titta 

närmare på vad det finns för olika mål i regleringsbreven och därför måste dessa 

kategoriseras. För att kategoriseringen ska kunna göras på ett bra sätt behöver det finnas en 

tydlig mall till hur detta kategoriseringsarbete går till. Det är viktigt att alla begrepp 

formuleras tydligt för att upprätthålla god reliabilitet.36 Alltså mallen för hur kategoriseringen 

går till måste vara uppbyggd på ett sådant sätt att samma resultat fås oavsett hur många 

gånger kategoriseringen av målen i regleringsbreven upprepas. För att kunna klassificera 

målen har jag utgått från Jostein Askims artikel där han studerar de norska myndigheterna på 

liknande sätt.  

 

Jostein Askims definitioner av hur olika mål kan se ut ligger till grund för hur indelningen av 

olika styruppdrag ser ut även i denna studie. Askims uppdelning ser ut på följande sätt37: 

 

• Outcomemål: Vad arbetet ska leda till, vad syftet är. Exempelvis bättre hälsotillstånd 

hos befolkningen. 

• Outputmål: Vad myndigheten bidrar med och vad som ska göras för att uppnå de 

långsiktiga målen. Exempelvis antal behandlade patienter.   

• Inputmål: Myndighetens kompetens och fysiska infrastruktur, mål som syftar till att 

personalen ska ha det som behövs för att utföra ett bra arbete. Exempelvis att 

personalen ska ha en viss kompetens eller vilket material som ska användas så som att 

det ska anställas ekonomer och köpas in nya IT-system. 

• Processmål: Hur arbetet ska utföras, om arbetet ska utföras enskilt eller i grupp, vilka 

man ska samarbeta med och på vilket sätt.  

 

Denna studie kommer dock att slå samman input- och processmål vilka båda är mer 

detaljstyrande mål. Det finns flera skäl till denna sammanslagning i denna uppsats där ett skäl 

är att det blir tidsbesparande att endast ha tre olika kategoriseringar jämfört med fyra. 

Dessutom är input- och processmålen mer detaljerade och båda dessa mål lämnar inte mycket 

till myndigheterna att själva fatta beslut i hur de ska göra för att uppnå dessa mål, det är också 

en finare gräns mellan dessa två mål jämfört med output- och outcomemålen. Därtill används 

																																																								
36 Teorell, Jan & Svensson, Torsten (2007) s. 59 
37 Askim, Jostein. (2015) s. 366-367 
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också inputmålen mindre frekvent i regleringsbreven jämfört med de övriga mål som satts 

upp.  

 

Input/processmålen säger alltså hur man åstadkommer outputmålen vilka anger vad det är 

som ska göras, vilka i sin tur leder till outcomemålen som talar om vad det mer långsiktiga 

syftet med uppdraget är. Med andra ord anger outputmålen vad som kommer ut ur processen 

och outcomemålen säger varför vi ska göra detta utifrån ett mer långsiktigt perspektiv.  

 

För att illustrera hur jag har kodat målen följer här ett par exempel: 

 

På första sidan i Bokföringsnämndens regleringsbrev går att läsa ”Bokföringsnämnden ska 

utveckla god redovisningssed.”38 Detta kodar jag som ett outcomemål då det står vad den 

långtgående visionen med uppdraget är men inte hur de ska uppnå detta mål och inte heller 

står det hur de ska utföra sina uppgifter. 

 

I Brottsförebygganderådets regleringsbrev på femte sidan går att läsa ”Brå ska redovisa en 

plan för hur myndigheten avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering…” vilket jag 

kodar som ett outputmål då det här handlar om att de ska utveckla arbetet med 

jämställdhetsintegrering men det står här inte uttryckt på vilket sätt detta ska ske. 

Fortsättningsvis står ”…i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska 

målen.” Detta kodar jag som ett outcomemål då det tydligt står vad det mer långsiktiga målet 

är. Slutligen går att läsa ”Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål och 

aktiviteter som myndigheten avser att vidta, samt genomföras under 2016-2018.”39 Detta 

kodar jag som ett input/processmål då det tydligt står hur detta arbete ska göras. Denna 

formulering återkommer dessutom i ett flertal regleringsbrev vilka då har kodats på samma 

sätt. 

 

Ett annat stycke som återkommer i flera regleringsbrev och bland annat går att läsa i 

Trafikverkets regleringsbrev på tredje sidan är ”Trafikverket ska i arbetet med 2015 års risk- 

och sårbarhetsanalyser särskilt beakta och analysera informationssäkerheten i de delar av 

verksamheten och i de tekniska system som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna 

																																																								
38 Regeringen (2014) Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Bokföringsnämnden s. 1 
39 Regeringen (2014) Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Brottsförebyggande rådet 
s.5 



Verksamhetsstyrning i svenska myndigheters regleringsbrev Tove Åkerrén 

	 17	

utföra sitt arbete. I detta arbete ska även informationssäkerheten inom myndigheten [sic] 

ansvarsområde beaktas och analyseras.”40 detta kodar jag som både ett outputmål, då det tar 

upp vad trafikverket ska arbeta med, men samtidigt också som ett input/processmål då det står 

att de särskilt ska analysera och beakta berörda delar.  

 

På fjärde sidan i Skatteverkets regleringsbrev går att läsa ”Skatteverket ska redovisa hur 

myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som 

beslutats i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010–2015.”41 Detta kodar 

jag överhuvudtaget inte som ett mål då det inte framgår genom regleringsbrevet vad det är 

som ska uppnås. 

 

4.2. Urval och presentation av material 
Under året 2015 fanns det 226 myndigheter i Sverige. För att kunna genomföra denna studie 

har Ekonomistyrningsverkets lista över svenska myndigheter 2015 använts som grund.42 Då 

tiden för denna studie är begränsad har det inte varit möjligt att undersöka alla myndigheter 

och därmed har ett strategiskt urval utifrån denna lista gjorts. Denna studie syftar till att se hur 

styrningen genom de regleringsbrev regeringen skickar till myndigheterna ser ut. Därmed 

kommer endast regleringsbreven undersökas närmare, vilket betyder att i de fall det i 

regleringsbreven hänvisas till andra dokument kommer dessa inte tas i beaktande. I denna 

studie kommer endast originalversionen av 2015 års regleringsbrev från de strategiskt utvalda 

myndigheterna att beaktas.  

 

Myndigheter som är på väg att avvecklas har tagits bort från urvalet då syftet med denna 

studie är att studera hur regeringen styr myndigheterna genom olika typer av mål och en 

myndighet som är på väg att avvecklas förväntas inte ha mål på samma sätt jämfört med andra 

myndigheter. Också helt nya myndigheter för år 2015 har inte tagits med då dessa 

myndigheter ännu inte hunnit etablera sig hos varken regeringen, departementen eller i sitt 

eget arbete. Det skulle absolut vara intressant att titta närmare på hur regeringens styrning 

skiljer sig mellan nystartade myndigheter och äldre, mer etablerade myndigheter men detta 

ryms tyvärr inte inom ramen för detta arbete.  

																																																								
40 Regeringen (2014) Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Trafikverket s. 3 
41 Regeringen (2014) Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Skatteverket s. 4 
42 Ekonomistyrningsverket (2015) 
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Myndigheterna har sorterats efter departement och här har Riksdagsförvaltningen, 

Riksrevisionen och Riksdagens ombudsmän JO, som är de tre myndigheter som hör till 

Riksdagen och dess verk m.m. sorterats bort då det är riksdagen och inte regeringen som är 

huvudman. 43  Detta eftersom denna studie syftar till att se hur regeringen styr sina 

myndigheter. På samma sätt har även Regeringskansliet sorterats bort då det för denna 

uppsats inte är intressant att se hur regeringen sätter upp sina egna mål. Det skulle dock kunna 

vara intressant att vidare studera hur styrningen av Regeringskansliet skiljer sig jämfört med 

styrningen av övriga myndigheter. Detta lämnas dock till framtida studier då det inte ryms 

inom ramen för denna uppsats.       

 

För att undvika missvisande resultat har Riksgäldskontoret uteslutits från urvalet då detta är 

en speciell myndighet vad gäller just intäkter eftersom att det är ”statens centralbank”.44 

Därmed har Riksgäldskontoret mycket höga intäkter utan att för den sakens skull vara en 

myndighet med egen stor ekonomisk tillgång. Genom att utesluta Riksgäldskontoret undviks 

risken för att det som avses mätas inte skulle vara det som faktiskt mäts. I tabell 1 

sammanställs alla de myndigheter som av olika anledningar sorterats bort.  

 

Tabell 1. Myndigheter som sorterats bort 
Myndighet Departementstillhörighet Kommentar 

Avvecklingsmyndigheten för 

vissa myndigheter inom vård- 

och omsorgsområdet Socialdepartementet 

Myndigheten upphörde  

2015-08-31. 

Presstödsnämnden Kulturdepartementet 

Myndigheten upphörde 2015-

06-30.  

Regeringskansliet Statsrådsberedningen Regeringen själv 

Riksdagens ombudsmän JO Riksdagen och dess verk m.m. Riksdagen är huvudman 

Riksdagsförvaltningen Riksdagen och dess verk m.m. Riksdagen är huvudman 

Riksgäldskontoret Finansdepartementet Statens bank 

Riksrevisionen Riksdagen och dess verk m.m. Riksdagen är huvudman 

Skolforskningsinstitutet Utbildningsdepartementet 

Myndigheten startade  

2015-01-01 

Statens va-nämnd Miljö- och energidepartementet Myndigheten upphörde  

																																																								
43 Statistiska centralbyrån Myndighetsregistret 
44 Riksgälden (2013) 
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2015-12-31 

Upphandlingsmyndigheten Finansdepartementet 

Myndigheten startade  

2015-09-01. 

 

För att på bästa sätt kunna besvara de frågeställningar som denna studie ställer har urvalet 

skett strategiskt där det första steget för att kunna gör detta urval grundar sig i Pollitts hypotes 

om att den politiska styrningen påverkas av hur stor ekonomi den berörda myndigheten har att 

tillgå.  

 

Det finns här flera olika sätt att mäta myndigheters ekonomi på som exempelvis genom att 

samla in information om hur mycket bidrag myndigheterna får från staten. Att mäta bidrag 

från staten för att testa denna hypotes har dock nackdelen att olika myndigheter får väldigt 

olika stora bidrag och vissa myndigheter har många andra intäkter utöver bidragen, vilket gör 

att bidragen endast utgör en liten del av de faktiska intäkterna medan en annan myndighet 

kanske får större bidrag från staten men i princip inte har några övriga intäkter. Därmed kan 

det vara så att en myndighet med stort bidragsstöd från staten trots detta har lägre intäkter 

totalt sett jämfört med en annan myndighet med litet bidragsstöd från staten. Detta är 

självklart något som också skulle kunna vara intressant att studera, alltså en jämförelse mellan 

hur regeringen styr myndigheter med små respektive stora intäkter i jämförelse mellan hur de 

styr myndigheter med stora respektive små bidrag. Detta är dock inget som denna studie 

ämnar göra varför också bidragsdelen utesluts som ett mått på myndigheternas ekonomiska 

ställning. 

 

Andra sätt att mäta myndigheternas ekonomi på skulle kunna vara genom att utgå från 

myndigheternas budget eller genom att titta på myndigheternas faktiska intäkter. För denna 

studie har myndigheternas totala intäkter under 201445 använts som verktyg för att göra ett 

strategiskt urval. Kanske hade det varit bättre att använda budgeterade intäkter för 2015 som 

utgångspunkt i urvalsarbetet. Dock torde de faktiska intäkterna för 2014 ligga relativt nära 

budgeterade intäkter för 2015 och därmed borde inte valet mellan dessa två sätt att 

kategorisera skilja sig nämnvärt. Därmed bör inte heller kategoriseringen efter 

myndigheternas intäkter 2014 anses som ett sämre alternativ för att testa hypotesen om att den 

politiska styrningen påverkas av hur stor ekonomi den berörda myndigheten har att tillgå. Det 

																																																								
45 Informationen har hämtats ur myndigheternas årsredovisningar 
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viktigaste är i detta fall att alla myndigheter är kategoriserade efter samma system för att 

kunna säkra reliabiliteten för studien.  

 

I kategoriseringen av myndigheternas intäkter har ett visst bortfall skett då information om 

intäkter från 2014 i vissa fall varit svårt att få tag i av olika anledningar. Exempelvis är 

Säkerhetspolisen och Försvarets radioanstalt myndigheter av det slag där alla publikationer 

inte offentliggörs. Domarnämnden och Domstolsverket är också exempel på två myndigheter 

som fallit bort under denna kategorisering då de står som två myndigheter i 

Ekonomistyrningsverkets lista men där den ekonomiska redovisningen sker gemensamt vilket 

gjort att det inte går att skilja dem åt i avseende på intäkter 2014. Detta bortfall är självfallet 

en brist i undersökningen men då det varit så pass få myndigheter det rör sig om bör detta 

trots allt inte påverka resultatet nämnvärt. Det handlar om totalt 11 myndigheter där intäkter 

från 2014 inte har hittats även om myndigheten var verksam då. Dessa myndigheter utgör 

knappt 5 procent av samtliga myndigheter varför bortfallet kan ses som litet och accepterbart. 

 

Tabell 2. Myndigheter som fallit bort 
Myndighet Departementstillhörighet 

Domarnämnden Justitiedepartementet 

Domstolsverket Justitiedepartementet 

Ersättningsnämnden Socialdepartementet 

Försvarets radioanstalt Försvarsdepartementet 

Kungl. Konsthögskolan Utbildningsdepartementet 

Kärnavfallsfonden Miljö- och energidepartementet 

Nämnden för statligt stöd till trossamfund Kulturdepartementet 

Revisorsnämnden Justitiedepartementet 

Sameskolstyrelsen Utbildningsdepartementet 

Säkerhetspolisen Justitiedepartementet 

Överklagandenämnden för studiestöd Utbildningsdepartementet 

 

Efter det att myndigheterna har kategoriserats efter totala intäkter 2014 har först och främst 

två myndigheter från varje departement valts ut, den myndighet med störst respektive den 

myndighet med lägst totala intäkter från 2014, för närmare granskning. Dessutom har 

medianen av intäkter hos alla myndigheter i populationen tagits fram och använts som 

måttstock för att få med ytterligare en myndighet från respektive departement som är så 
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likvärdig ”den genomsnittliga” myndigheten vad gäller intäkter som möjligt. Det är alltså 

medianen utifrån intäkter 2014 för samtliga myndigheter som använts och inte medianen 

inom respektive departement för sig. Detta gör det möjligt att lättare jämföra de olika 

departementen sinsemellan då likvärdiga myndigheter från respektive departement finns med 

i urvalet. 

 

Genom att använda medianen och inte medelvärdet när detta urval gjorts undviks effekten av 

att myndigheter med väldigt höga intäkter påverkar mycket.46 När medianen används fås ett 

värde på 21 453 Tkr fram vilket i sin tur jämförs med intäkterna för alla myndigheter inom 

respektive departement. Urvalet har därmed skett som så att den myndighet inom respektive 

departement som har intäkter som ligger närmast medianvärdet för alla myndigheter är den 

myndighet som har valts. Skulle medelvärdet istället använts som måttstock hade värdet 

istället varit 1 000 459,14 Tkr vilket är betydligt högre. 

 

Efter att detta urval gjorts är det 32 myndigheter vars regleringsbrev för 2015 kommer att 

studeras och analyseras. De utvalda myndigheterna listas i tabell 3 nedan.  

 

Tabell 3. Strategiskt utvalda myndigheter 
Myndighet Departementstillhörighet Intäkter 2014 Tkr  

Affärsverket svenska kraftnät Miljö- och energidepartementet 9325000 

Arbetsdomstolen Arbetsmarknadsdepartementet 28373 

Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsdepartementet 8152371 

Bokföringsnämnden Finansdepartementet 9453 

Brottsförebyggande rådet Justitiedepartementet 112035 

E-hälsomyndigheten Socialdepartementet 264548 

Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet 208557 

Elsäkerhetsverket Miljö- och energidepartementet 55014 

Exportkreditnämnden Utrikesdepartementet 1477360 

Folke Bernadotteakademin Utrikesdepartementet 215924 

Försvarsmakten Försvarsdepartementet 34512721 

Försvarsunderrättelsedomstolen Försvarsdepartementet 7581 

Försäkringskassan Socialdepartementet 8598000 

																																																								
46 Teorell, Jan & Svensson, Torsten (2007) s. 114 
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Gentekniknämnden Justitiedepartementet 5198 

Inspektionen för strategiska 

produkter Utrikesdepartementet 30987 

Kemikalieinspektionen Miljö- och energidepartementet 229767 

Konstfack Utbildningsdepartementet 176933 

Lunds universitet Utbildningsdepartementet 7501883 

Myndigheten för internationella 

adoptionsfrågor Socialdepartementet 13490 

Myndigheten för kulturanalys Kulturdepartementet 12702 

Nationalmuseum med Prins 

Eugens Waldemarsudde Kulturdepartementet 190548 

Polismyndigheten Justitiedepartementet 22289666 

Regionala etikprövningsnämnden 

i Linköping Utbildningsdepartementet 3112 

Riksarkivet Kulturdepartementet 466367 

Rådet för Europeiska 

socialfonden i Sverige Arbetsmarknadsdepartementet 156681 

Skatteverket Finansdepartementet 7971007 

Statens väg- och 

transportforskningsinstitut Näringsdepartementet 204069 

Svenska institutet Utrikesdepartementet 213122 

Svenska institutet för 

europapolitiska studier Statsrådsberedningen 16262 

Totalförsvarets 

rekryteringsmyndighet Försvarsdepartementet 158137 

Trafikverket Näringsdepartementet 28166347 

Verket för innovationssystem Näringsdepartementet 317 
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5. Resultat 
Syftet med undersökningen var att se hur regeringen styr myndigheterna genom olika typer av 

mål. För att göra detta undersöktes följande frågor närmare: 

 

Hur används olika typer av mål i regeringens styrning av de svenska myndigheterna genom 

regleringsbreven? 

Hur påverkar myndighetens ekonomiska storlek och departementstillhörighet målen i 

regleringsbreven?  

 

5.1. Myndighetsnivå 
Resultatet från de undersökta myndigheternas regleringsbrev sammanställs och analyseras i 

ett första steg i Excel. Totalt är det 32 myndigheters regleringsbrev som har analyserats och i 

dessa regleringsbrev har totalt 541 olika mål påträffats. Vad gäller universitet och högskolor 

har universiteten och högskolorna egna regleringsbrev men sedan finns det också ett 

gemensamt dokument för samtliga universitet och högskolor. I denna studie finns Lunds 

universitet och Konstfack med i urvalet och då har först och främst deras egna regleringsbrev 

analyserats och därefter har dessutom det samlade regleringsbrevet för universitet och 

högskolor studerats och lagts till i beräkningen av antal mål. Exempelvis så fanns det ett 

input/processmål, två outputmål och två outcomemål i det samlade regleringsbrevet för 

universitet och högskolor. Samtidigt fanns det i Lunds universitets regleringsbrev ett 

input/processmål och två outputmål varför det enligt den samlade beräkningen för Lunds 

universitet fanns två input/processmål, fyra outputmål och två outcomemål.  

 

I diagram 1 nedan syns en sammanställning av de undersökta regleringsbreven uppdelat efter 

de olika måltyperna.  
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Diagram 1. Sammanställning av totala antalet undersökta mål 

 
 

Det visar sig att det vanligast förekommande målet för samtliga undersökta myndigheter är 

outputmålen där det totala antalet är 215 och därmed utgör cirka 40 procent av totala antalet 

mål. Därefter kommer input- och processmålen vilka uppgår till 175 stycken vilket i sin tur 

utgör drygt 32 procent av alla sammanlagda mål och till sist är det outcomemålen vilka 

återkommer 151 gånger och därmed utgör cirka 28 procent av det totala antalet mål. För att se 

hur antalet mål och fördelningen mellan de olika måltyperna variera mellan de olika 

myndigheterna sammanställs materialet i tabell 4 nedan. 

  

Tabell 4. Antal mål och fördelningen mellan måltyperna sorterat efter myndighet 

Vald myndighet Departement 

Totalt 
antal 
mål input/process output outcome 

Affärsverket svenska 
kraftnät 

Miljö- och 
energidepartementet 31 32,3 % 22,6 % 45,2 % 

Arbetsdomstolen 
Arbetsmarknadsdeparteme
ntet 0 0 % 0 % 0 % 

Arbetsförmedlingen 
Arbetsmarknadsdeparteme
ntet 29 37,9 % 24,1 % 37,9 % 

Bokföringsnämnden Finansdepartementet 5 20 % 20 % 60 % 
Brottsförebyggande rådet Justitiedepartementet 72 36,1 % 44,4 % 19,4 % 
E-hälsomyndigheten Socialdepartementet 20 25 % 55 % 20 % 
Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet 42 45,2 % 38,1 % 16,7 % 

Elsäkerhetsverket 
Miljö- och 
energidepartementet 5 60 % 40 % 0 % 

Exportkreditnämnden Utrikesdepartementet 13 15,4 % 46,2 % 38,5 % 
Folke Bernadotteakademin Utrikesdepartementet 13 53,8 % 38,5 % 7,7 % 
Försvarsmakten Försvarsdepartementet 66 24,2 % 50 % 25,8 % 

175	

215	

151	

input/process	 output	 outcome	

Totalt	antal	mål	i	undersökta	
regleringsbrev	
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Försvarsunderrättelsedomst
olen Försvarsdepartementet 0 0 % 0 % 0 % 
Försäkringskassan Socialdepartementet 47 27,7 % 31,9 % 40,4 % 
Gentekniknämnden Justitiedepartementet 2 0 % 50 % 50 % 
Inspektionen för strategiska 
produkter Utrikesdepartementet 10 20 % 60 % 20 % 

Kemikalieinspektionen 
Miljö- och 
energidepartementet 9 33,3 % 44,4 % 22,2 % 

Konstfack Utbildningsdepartementet 6 33,3 % 33,3 % 33,3 % 
Lunds universitet Utbildningsdepartementet 8 25 % 50 % 25 % 
Myndigheten för 
internationella 
adoptionsfrågor Socialdepartementet 3 33,3 % 33,3 % 33,3 % 
Myndigheten för 
kulturanalys Kulturdepartementet 6 33,3 % 66,7 % 0 % 
Nationalmuseum med Prins 
Eugens Waldemarsudde Kulturdepartementet 7 28,6 % 28,6 % 42,9 % 
Polismyndigheten Justitiedepartementet 30 36,7 % 30 % 33,3 % 
Regionala 
etikprövningsnämnden i 
Linköping Utbildningsdepartementet 0 0 % 0 % 0 % 
Riksarkivet Kulturdepartementet 2 50 % 50 % 0 % 
Rådet för Europeiska 
socialfonden i Sverige 

Arbetsmarknadsdeparteme
ntet 4 25 % 50 % 25 % 

Skatteverket Finansdepartementet 30 13,3 % 26,7 % 60 % 
Statens väg- och 
transportforskningsinstitut Näringsdepartementet 1 0 % 0 % 100 % 
Svenska institutet Utrikesdepartementet 18 38,9 % 44,4 % 16,7 % 
Svenska institutet för 
europapolitiska studier Statsrådsberedningen 3 66,7 % 33,3 % 0 % 
Totalförsvarets 
rekryteringsmyndighet Försvarsdepartementet 3 66,7 % 33,3 % 0 % 
Trafikverket Näringsdepartementet 9 33,3 % 44,4 % 22,2 % 
Verket för 
innovationssystem Näringsdepartementet 47 36,2 % 46,8 % 17 % 
Måltyperna i tabellen anges i andel utifrån det totala antalet mål för respektive myndighet.  

 

Det kan konstateras att den myndighet av de undersökta myndigheterna som har flest mål är 

Brottsförebyggande rådet med totalt 72 mål och Försvarsmakten med totalt 66 mål. För båda 

dessa myndigheter är det just outputmålen som dominerar vilket syns extra tydligt vad gäller 

Försvarsmakten där hälften av alla mål utgörs av just outputmål. Arbetsdomstolen, 

Försvarsunderrättelsedomstolen och Regionala etikprövningsnämnden i Linköping tillhör de 

myndigheter som inte har några mål alls och Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 

har överhuvudtaget ingen verksamhetsdel i sitt regleringsbrev.  
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Myndigheten för kulturanalys är den myndighet som har högst andel outputmål, här utgörs 

66,7 procent av den totala andelen mål av just outputmål. Svenska institutet för 

europapolitiska studier och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet är de myndigheter som har 

störst andel input/processmål med hela 66,7 procent, dock har dessa myndigheter endast tre 

mål vardera totalt. Näst efter Statens väg- och transportforskningsinstitut som har 100 procent 

outcomemål, dock har de också bara ett mål i sitt regleringsbrev, är det Skatteverket som är 

den myndighet som har störst andel outcomemål. I Skatteverkets regleringsbrev består 60 

procent av alla mål av just outcomemål.  

 

När myndigheterna sorteras efter intäkter 2014 kan ett tydligt mönster urskiljas där de 

myndigheterna med störst intäkter också har fler mål. Det finns dock några avvikelser från 

detta mönster däribland Brottsförebyggande rådet som är en av de myndigheter som i urvalet 

ska representera den genomsnittliga myndigheten men som ändå ligger i nederkant vad gäller 

totala intäkter från 2014 men trots detta är den myndigheten med flest antal mål totalt. 

Trafikverket är en annan myndighet som sticker ut rejält med relativt få mål totalt sett 

samtidigt som denna myndighet är en av de största sett till intäkter. Också Verket för 

innovationssystem avviker från detta mönster då det är den av de undersökta myndigheterna 

med lägst intäkter men samtidigt är en av de myndigheter som har flest antal mål totalt sett. 

Det som är väldigt intressant med just detta är att både Trafikverket och Verket för 

innovationssystem tillhör samma departement, nämligen Näringsdepartementet. Utifrån detta 

skulle det vara mycket intressant att studera just näringsdepartementet närmare.  

 

För att kunna säga mer om hur dessa samband faktiskt hänger ihop har den insamlade datan 

importerats till statistikprogrammet SPSS för att på så sätt kunna göra regressioner och 

närmare analyser om det faktiskt finns något samband mellan de olika variablerna. När jag 

ska testa Pollitts hypotes om att den politiska styrningen av en myndighet påverkas av hur stor 

ekonomisk tillgång myndigheten har är det alltså hur antalet mål i regleringsbreven påverkas 

av hur stora intäkter myndigheten har. Därmed är Intäkter_2014 den oberoende variabeln som 

påverkar totalt_antal_mål, alltså den beroende variabeln. Denna hypotes testas genom en 

enkel regressionsanalys. I figur 1 och 2 redovisas resultatet av denna regression. 
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Figur 1. Regressionsanalys intäkter 2014 och totalt antal mål 
Model Summary 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 
the 

Estimate 
1 ,437a ,191 ,164 17,8312 
a. Predictors: (Constant), Intäkter_2014 

 

Figur 2. Regressionsanalys intäkter 2014 och totalt antal mål 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 12,861 3,500  3,675 ,001 

Intäkter_201
4 9,898E-7 ,000 ,437 2,660 ,012 

a. Dependent Variable: totalt_antal_mål 

 

I figur 1 kan vi se att R Square ger oss ett värde på 0,191 vilket betyder att 19,1 procent av 

variationen i totala antalet mål i 2015 års regleringsbrev förklaras av intäkter 2014. Att 

intäkter endast förklarar 19,1 procent av variationen i det totala antalet mål kan tyckas lite 

men det visar ändå på att det faktiskt finns en effekt. Det är viktigt att påpeka att en mycket 

stark korrelation mellan två variabler kan vara ett varningstecken på att det som undersöks 

endast är två mått på samma sak och därför per definition ger en hög korrelation. 47 Här skulle 

det vara intressant att lägga till fler variabler till ekvationen, exempelvis Pollitts teorier om att 

myndigheter där det krävs mer expertis skulle vara mindre styrda. Detta har dock inte rymts 

inom ramen för denna uppsats. 
 

B-koefficienten i figur 2 ger oss effekten av hur ett steg uppåt på skalan för den oberoende 

variabel påverkar den beroende variabel.48 Alltså när intäkterna för 2014 ökar med tusen 

kronor kommer antalet mål i regleringsbrevets verksamhetsdel att öka med 9,898E-7 vilket är 

mycket lite. Dock är det viktigt att tänka på att en ökning med tusen kronor i intäkter för de 

studerade myndigheterna också är mycket liten och att det skiljer 34 512 404 Tkr mellan de 

studerade myndigheterna som hade störst respektive minst intäkter 2014. Detta gör att det 

trots detta finns ett intressant samband här. Om man räknar om detta betyder det ungefär att 
																																																								
47 Teorell, Jan & Svensson, Torsten (2007) s. 173-176 
48 Teorell, Jan & Svensson, Torsten (2007) s. 167-172 
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om intäkterna ökar med ca 1 000 000 Tkr kommer regleringsbrevet innefatta ytterligare ett 

mål. För att överhuvudtaget kunna uttala oss om detta samband behöver vi dock veta om det 

är signifikant. Enligt tabellen är signifikansnivån i detta fall 0,012, desto lägre tal desto bättre. 

I detta fall kan det konstateras att med 95 procents säkerhet är koefficienten skild från noll.49  

 

Det är också intressant att se om det finns något mönster i hur regeringen satt upp målen i 

regleringsbreven. Hänger de olika typerna av mål ihop på något sätt? Exempelvis att om 

regeringen sätter upp ett input/processmål sätter de också upp ett outputmål eller ett 

outcomemål så att det ska bli tydligt för myndigheten vad som är tanken att de ska uppnå. För 

att kontrollera om det finns något mönster i hur regeringen satt upp målen i myndigheternas 

regleringsbrev görs en korrelationstabell med variablerna input/processmål, outputmål och 

outcomemål. Resultatet finns i figur 3.  

 

Figur 3. Korrelationstabell input/processmål, outputmål och outcomemål 
Correlations 

 Input/process output outcome 
Input/proces
s 

Pearson 
Correlation 

1 ,905** ,717** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 
N 32 32 32 

output Pearson 
Correlation ,905** 1 ,727** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 
N 32 32 32 

outcome Pearson 
Correlation ,717** ,727** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  
N 32 32 32 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

I tabellen ser vi korrelationen mellan input/processmål och outputmål, input/processmål och 

outcomemål och mellan outputmål och outcomemål. Vi kan se att alla korrelationer är 

signifikanta på 0,01-nivån vilket betyder att vi med 99 procents säkerhet kan konstatera att det 

finns en korrelation mellan variablerna. Korrelationen kan antingen vara positiv eller negativ 

och mäts på en skala från -1 till +1 där både -1 och +1 visar på perfekta korrelationer och 

																																																								
49 Teorell, Jan & Svensson, Torsten (2007) s. 142 
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tecknet framför visar om det är en positiv eller negativ korrelation. 50  I detta fall är 

korrelationen mellan input/process och output 0,905, korrelationen mellan input/process och 

outcome 0,717 och korrelationen mellan output och outcome 0,727. Till att börja med kan vi 

alltså kommentera att det är en positiv korrelation i alla dessa fall, vilket alltså betyder att när 

mål av ett slag ökar, ökar också de andra typerna av mål. Detta är också något som kan 

urskiljas i tabell 4 där alla mål finns specificerade. Detta kan tyckas vara relativt starka 

korrelationer men man ska vara försiktig med att uttala sig om huruvida detta är starkt eller 

svagt då vi inte har något att jämföra med. Dock kan vi här säga att korrelationen mellan 

input/processmål och outputmål är starkare än korrelationen mellan input/processmål och 

outcomemål. Detta betyder alltså att input/processmål oftare förekommer i symbios 

tillsammans med outputmål i jämförelse med outcomemål. På samma sätt förekommer också 

kombinationen mellan outputmål och outcomemål oftare än input/processmål och 

outcomemål. Det är dock viktigt att här också påpeka att vi genom denna tabell inte kan se en 

korrelation för dessa tre mål tillsammans och kan därför inte heller uttala oss om någon sådan.  

 

5.2. Departementsnivå 
För att tydligare se hur det ser ut när man jämför de olika departementen sammanställs 

informationen efter departement vilket vi kan se i tabell 4 nedan.  

 

Tabell 4. Antal mål och fördelningen mellan måltyperna sorterat på departement 

Departement 
Totalt antal 
mål andel input/process andel output andel outcome 

Arbetsmarknadsdepartementet 33 36,4 % 27,3 % 36,4 % 
Finansdepartementet 77 31,2 % 32,5 % 36,4 % 
Försvarsdepartementet 69 26,1 % 49,3 % 24,6 % 
Justitiedepartementet 104 35,6 % 40,4 % 24 % 
Kulturdepartementet 15 33,3 % 46,7 % 20 % 
Miljö- och energidepartementet 45 35,6 % 28,9 % 35,6 % 
Näringsdepartementet 57 35,1 % 45,6 % 19,3 % 
Socialdepartementet 70 27,1 % 38,6 % 34,3 % 
Statsrådsberedningen 3 66,7 % 33,3 % 0 % 
Utbildningsdepartementet 14 28,6 % 42,9 % 28,6 % 
Utrikesdepartementet 54  33,3 %  46,3 %  20,4 %  
 

																																																								
50 Teorell, Jan & Svensson, Torsten (2007) s. 176 
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Från varje departement har tre myndigheter analyserats förutom för Statsrådsberedningen där 

endast en myndighet har analyserats på grund av att endast en myndighet från detta 

departement fanns med i urvalet. Även för Utrikesdepartementet skiljer sig antalet 

analyserade myndigheter där fyra myndigheter har analyserats. Detta eftersom att när ”den 

genomsnittliga” myndigheten inom Utrikesdepartementet skulle tas fram var det två 

myndigheter som låg på samma avstånd från medianen varför då båda dessa myndigheter togs 

med i urvalet.  

 

Vad gäller fördelningen mellan departementen är det tydligt att det är Justitiedepartementets 

myndigheter som har flest antal mål totalt sett i sina regleringsbrev. Förutom 

Statsrådsberedningen är det Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet som har 

minst antal mål i sina regleringsbrev. För att närmare analysera om departementstillhörighet 

har någon betydelse för antalet mål i regleringsbreven används även här statistikprogrammet 

SPSS. Myndigheterna har då gjorts om till dummyvariabler vilket betyder att det undersökta 

departementet får värdet 1 och övriga departement får värdet 0. 51  Därefter görs en 

regressionsanalys där det totala antalet mål är den beroende variabeln som antas påverkas av 

departementstillhörighet. Dessa regressionsanalyser görs för varje departement52, dock är 

inget resultat signifikant vilket tyder på att departementstillhörighet inte har någon betydelse 

vad gäller det totala antalet mål i regleringsbreven i detta urval. Det är dock viktigt att påpeka 

att departementstillhörighet ändå skulle kunna ha betydelse men att detta urval är för litet för 

att kunna påvisa detta.  

 

På samma sätt har också de olika måltyperna analyserats beroende på 

departementstillhörighet och här finns det endast ett signifikant resultat mellan 

Justitiedepartementet och antal input/processmål, övriga resultat är icke signifikanta. 

Regressionen mellan Justitiedepartementet och input/processmål återfinns i figur 4.  

 

  

																																																								
51 Teorell, Jan & Svensson, Torsten (2007) s. 146 
52 För resultat från dessa regressionsanalyser se bilaga 1.  
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Figur 4. Regressionsanalys Justitiedepartementet=1 och input/processmål 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 13,800 2,417  5,710 ,000 

Departement 
dummy 23,200 8,015 ,694 2,895 ,018 

a. Dependent Variable: input/process 

 

Här kan vi se att B-koefficienten har ett värde på 23,2 och signifikansnivån är i detta fall 

0,018. Med hjälp av signifikansnivån kan det konstateras att med 95 procents säkerhet är 

koefficienten skild från noll. B-koefficientens värde anger att när departementstillhörigheten 

är Justitiedepartementet kommer antalet input/processmål i regleringsbrevets verksamhetsdel 

att öka med 23,2. Detta resultat ska dock tolkas med viss försiktighet då endast tre 

myndigheter från respektive departement är studerade.  

 

5.3. Diskussion 
Genom att studera de resultat som presenterats finns det några saker som är värda att 

uppmärksamma lite extra. Till att börja med är det intressant att kommentera att 

myndigheternas ekonomi till synes styr antalet mål i regleringsbreven. Detta är något som är 

av stor vikt i vår demokrati då det är viktigt för samhället att kontrollera vad våra skattemedel 

används till.  

 

Det är också intressant att titta på hur de olika målen används i styrningen av myndigheterna. 

Att input/processmålen används så pass mycket som de enligt denna studie gör är 

anmärkningsvärt då denna typ av mål går emot grundidén med mål- och resultatstyrningen 

där tillvägagångssättet ska vara mer öppet för utövaren att själv bestämma. Dock är det många 

gånger i just processen som politiken ligger och därmed torde inte en fullt utvecklad mål- och 

resultatstyrning vara att föredra.  

 

Genom att studera korrelationsmatrisen visar det sig att input/processmålen ofta förekommer 

tillsammans med outputmålen vilket också verkar rimligt då det är detaljstyrda mål som säger 

hur en viss uppgift ska utföras. Om dessa mål står helt ensamma kan det bli svårt för 
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myndigheten att förstå tanken bakom och varför denna uppgift ska utföras. Om dessa mål då 

är uppföljda av vad det är som ska uppnås är det också lättare för myndigheten att göra ett bra 

jobb.  

 

Återigen är det viktigt att påpeka att det många gånger är i just processen som politiken ligger 

och det är därför viktigt att de olika målen i vissa fall kombineras. Att exempelvis 

brottsligheten ska förebyggas är något som många är överens om men här är ligger politiken i 

just hur detta ska göras. Om då alla detaljstyrda mål skulle tas bort kan demokratin ta skada. 

Samtidigt är det också viktigt att utövaren vet varför en viss uppgift ska uppnås för att ha 

motiv till att utföra uppgiften på bästa sätt. Jag vill därför understryka att det resultat som syns 

i denna uppsats, där en kombination av de olika målen syns, är positivt för den svenska 

demokratin.  

 

Att slutligen studera resultatet med departementstillhörighet är också något som är intressant. 

Här skulle det självfallet behövas mer forskning för att kunna göra några vidare uttalanden 

men denna studie tyder dock på att det inte finns någon större skillnad i det totala antalet mål 

beroende på departementstillhörighet. Detta är något som jag ser som positivt då 

departementstillhörigheten inte bör vara den faktor som spelar roll i hur myndigheterna styrs. 

Det är dock återigen mycket viktigt att påpeka att det resultat som här presenteras ska tolkas 

med försiktighet då det endast är i genomsnitt tre myndigheter per departement som har 

studerats. Här behövs det alltså mer forskning.  

 

5.4. Vidare forskning  
Efter att ha genomfört denna studie finns det flera infallsvinklar som skulle vara intressanta 

att närmare studera. Vad gäller denna studie finns det inget signifikant resultat för att 

departementstillhörighet skulle ha någon betydelse vad gäller det totala antalet mål i 

regleringsbreven. Detta betyder dock inte att hypotesen om att departementstillhörighet skulle 

ha betydelse kan förkastas, det betyder endast att den inte kan bevisas varför ytterligare 

forskning skulle behövas för att kunna kontrollera detta i ett vidare perspektiv.  

 

Det skulle också vara intressant att undersöka vad det finns för ytterligare faktorer som skulle 

kunna påverka både det totala antalet mål i regleringsbreven och vilka typer av mål det är som 

sätts upp. Genom att tillföra fler variabler till denna studie skulle det vara möjligt att 
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undersöka detta. Exempel på variabler som skulle vara intressanta att undersöka utifrån detta 

perspektiv skulle kunna vara det som Pollitt diskuterar där myndigheterna delas in efter 

huruvida arbetet kräver expertiskunskap eller ej. Det går också att hitta inspiration i hur 

myndigheterna kan kategoriseras utifrån Askims studie där han delar in dem efter bland annat 

storlek och ålder. Självfallet finns det också fler sätt utifrån vilka myndigheterna kan 

kategoriseras varför det också finns starka motiv till att utveckla denna studie vidare.  

 

Ytterligare skulle denna studie också kunna tillföras ett tidsperspektiv genom att samma 

undersökning görs vid en annan tidpunkt för att sedan jämföra resultaten och på så sätt se om 

det finns någon förändring över tid.  

 

6. Slutsatser  
Denna uppsats konstruerades med syfte att undersöka hur regeringen styr de svenska 

myndigheterna genom olika typer av mål i regleringsbreven och hur myndighetens 

ekonomiska storlek och departementstillhörighet påverkar dessa mål. Utifrån resultaten i 

denna studie kan det konstateras att större myndigheter med stora intäkter ofta har fler mål 

jämfört med myndigheter med lägre intäkter.  

 

Det går också att utläsa att de mer övergripande målen alltså, outputmålen och outcomemålen 

är de vanligast förekommande vilket också går i linje med den styrutredning som 

presenterades 2007. Outputmålen är de mål som är i huvudsak mest vanligt förekommande 

och det visar sig också att de mer detaljstyrda målen, input- och processmål, har en hög 

korrelation med just outputmål.  

 

Departementstillhörighet visar sig inte ha någon signifikant effekt på antalet mål i 

regleringsbreven. Dock finns det en tendens till att de myndigheter som hör till 

Justitiedepartementet har något fler detaljstyrda mål jämfört med myndigheter från övriga 

departement.  
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Bilaga 1  
Resultat från regressionsanalyser med departementstillhörighet som dummyvariabel och 

totala antalet mål fördelat på departement 

	

Tabell 1. Regressionsanalys Arbetsmarknadsdepartementet=1 och totalt antal mål  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 50,800 10,121  5,019 ,001 

Departement 
dummy -17,800 33,568 -,174 -,530 ,609 

a. Dependent Variable: Totalt 
	

Tabell 2. Regressionsanalys Finansdepartementet=1 och totalt antal mål  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 46,400 9,807  4,731 ,001 

Departement 
dummy 30,600 32,527 ,299 ,941 ,371 

a. Dependent Variable: Totalt 
	

Tabell 3. Regressionsanalys Försvarsdepartementet=1 och totalt antal mål  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 47,200 10,042  4,700 ,001 

Departement 
dummy 21,800 33,305 ,213 ,655 ,529 

a. Dependent Variable: Totalt 
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Tabell 4. Regressionsanalys Justitiedepartementet=1 och totalt antal mål  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 43,700 8,301  5,264 ,001 

Departement 
dummy 60,300 27,532 ,590 2,190 ,056 

a. Dependent Variable: Totalt 
	

Tabell 5. Regressionsanalys Kulturdepartementet=1 och totalt antal mål  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 52,600 9,558  5,503 ,000 

Departement 
dummy -37,600 31,701 -,368 -1,186 ,266 

a. Dependent Variable: Totalt 
	

Tabell 6. Regressionsanalys Miljö- och energidepartementet=1 och totalt antal mål  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 49,600 10,268  4,831 ,001 

Departement 
dummy -4,600 34,054 -,045 -,135 ,896 

a. Dependent Variable: Totalt 
 

Tabell 7. Regressionsanalys Näringsdepartementet=1 och totalt antal mål  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 48,400 10,242  4,726 ,001 

Departement 
dummy 

8,600 33,968 ,084 ,253 ,806 

a. Dependent Variable: Totalt 
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Tabell 8. Regressionsanalys Socialdepartementet = 1 och totalt antal mål  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 47,100 10,017  4,702 ,001 

Departement 
dummy 22,900 33,223 ,224 ,689 ,508 

a. Dependent Variable: Totalt 
 

Tabell 9. Regressionsanalys Statsrådsberedningen=1 och totalt antal mål  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 53,800 8,920  6,031 ,000 

Departement 
dummy 

-50,800 29,586 -,497 -1,717 ,120 

a. Dependent Variable: Totalt 
 

Tabell 10. Regressionsanalys Utbildningsdepartementet=1och totalt antal mål  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 52,700 9,514  5,539 ,000 

Departement 
dummy 

-38,700 31,554 -,378 -1,226 ,251 

a. Dependent Variable: Totalt 
 

Tabell 11. Regressionsanalys Utrikesdepartementet=1och totalt antal mål  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 48,700 10,264  4,745 ,001 

Departement 
dummy 5,300 34,043 ,052 ,156 ,880 

a. Dependent Variable: Totalt 
	
 


