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Statsvetenskapens bidrag i SPEQS? 
§  Andra discipliner kan bidra med teknisk kunskap om 

vad som bör göras (t.ex. sänka koldioxidutsläppen/flytta Kiruna/
skydda den biologiska mångfalden i Östersjön) 

§  Statsvetenskap kan bidra med kunskap om huruvida 
och på vilket sätt kunskap omvandlas till politik (och 
varför den inte alltid gör det)… 

§  …och huruvida och på vilket sätt politik genomförs/blir 
praktik (och varför den inte alltid gör det). 



Därför… 
§  I takt med att samhällets olika delar blir allt mer sammanlänkade 

blir statsvetenskap allt viktigare för att förstå komplicerade 
politiska processer 
§  Statsvetenskap kan bidra med kunskap om hur makt (om)fördelas 

mellan olika nivåer i samhället…  
§  …vilka aktörer som har makten att formulera problem… 
§  …och vilka konsekvenser det får för möjligheterna att omvandla 

kunskap till praktisk politik 
 
à Om vi inte förstår hur samhället är organiserat, vet vi inte hur vi 

ska nå från kunskap till politik och från politik till praktik 



Syfte (Projekt 2) 

För att undersöka hur MKN-systemet fungerar i 
nuläget, och hur det skulle kunna förbättras, är det 
viktigt att undersöka: 
• de institutionella arrangemangen för MKN på olika 
nivåer (från EU till lokal) 
• hur beslutsfattare uppfattar systemet 
• hur MKN implementeras och fungerar inom olika 
institutionella sammanhang (länder). 
 



Förvaltning 

Förvaltning: ”att sköta eller administrera något för någon annans 
räkning” (NE). 

• Demokratipolitik: inriktad på att förverkliga folkstyrelsens ideal 
• Författningspolitik: införa och ändra grundlagar 
• Förvaltningspolitik: idéer och åtgärder om offentliga förvaltningens 
organisation och arbetssätt 
 
Förvaltningspolitiskt mål: 
”En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och 
effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som 
därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-
arbete” (Förvaltningspolitiska propositionen, prop. 2009/10: 175) 

 



Riksdag och Regering 
Riksdagen: Sveriges högsta beslutande organ. Fattar de 
beslut som regeringen sedan verkställer. 349 ledamöter, 
utskott: bereder ärenden. 
 
Regeringen: Den styrande och verkställande makten, 
består av statsminister, vice statsminister, övriga statsråd. 
Departementschefers och biträdande departemenschefers 
uppgifter: 
   1) Leda egna departementet/egna området politiskt och 
administrativt 
   2) Företräda sitt område mot andra departement och i riksdagen 
   3) Företräda sitt område och regeringen mot EU, allmänheten, 
massmedia, intresseorganisationer, näringsliv och egna 
partiorganisationen lokalt och regionalt. 
 



Vertikala maktdelningen i 
Sverige 

•  Fyra nivåer: EU, riks, regional, kommunal.  

 

•  I Sverige fattas kollektiva regeringsbeslut: enskild minister har begränsad 
beslutanderätt. Regeringskansliet och underlydande myndigheter är organisatoriskt 
enskilda. I Sverige får inte ministrar detaljstyra förvaltningen – inte lägga sig i enskilda 
beslut. 

•  Lokala självstyrelsen – en av den svenska folkstyrelsens huvudprinciper. Rätt och 
möjlighet att sköta en väsentlig del av de offentliga angelägenheterna. Självständigt 
handlande och kunna fatta beslut om sin egen förvaltning. 

Staten	   Lands*ng/regioner	   Kommuner	  

Riksnivå	   Riksdagen	  
Regering	  
Centrala	  ämbetsverk	  

SKL	  

Länsnivå	   Länsstyrelser,	  
Länsmyndigheter	  

Lands:ngsfullmäk:ge	  
	  

Kommunalförbund,	  
kommunförbund,	  
regionförbund	  

Kommunal	  nivå	   Lokal	  statsförvaltning	   Lokala	  organ	  
Sjukvårdsenheter	  
	  

Kommunfullmäk:ge	  



Vattenförvaltningen 

 
 



Hur bidrar projekt 2 till 
SPEQS? 

•  Bidrar till förståelsen av administrativ (och delvis även 
legal) samstämmighet, legitimitet och adaptivitet.  

•  Till det gemensamma projekt 6, förväntas projekt 2 svara 
på följande frågor: 

1) hur är processen med att fastställa, implementera och 
följa upp MKN organiserad i olika administrativa system, 
och vilka konsekvenser får detta för implementeringen av 
MKN? 

2) Hur upplever tjänstemännen processen med att 
fastställa, implementera och följa upp MKN? 




