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IOGT-NTO – Idéburen medlemsbaserad nykterhetsorganisation vars vision är ett samhälle, en värld, 
där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. 

ANDT - Förkortning för alkohol, narkotika, dopning och tobak. 

NPM -  New Public Management 
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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte var att analysera hur aktörer inom ANDT-politiken på ett effektivt sätt kan delta i 

processen för framtagande av policy och implementeringen av denna. Två frågeställningar 

formulerades. Den ena var på vilket sätt ANDT-politiken är präglad av government och vad det 

innebär för styrning och organisering, och den andra var likalydande men för governance. Som 

teoretisk anknytning för government användes en beskrivning av Pierre et al och för governance 

användes tre styrningsdoktriner av Hertting et al; mål- och resultat-, nätverks- och brukarstyrning. 

Som metod gjordes en idéanalys av den så kallade ANDT-propositionen. 

Government innebär kortfattat att betoningen ligger på gränser mellan till exempel staten och 

kommunerna eller genom att privata, offentliga och idéburna aktörer är tydligt åtskilda. Hierarkier är 

viktiga och ett politiskt centrum tar fram detaljerade planer som sedan implementeras av 

förvaltningen. Governance är ett ramverk med många olika inriktningar som, tvärtemot government, 

tar sin utgångspunkt i att gränserna överskrids. Samarbete, samverkan och nätverk av olika aktörer 

som näringsliv och idéburna organisationer är viktiga beståndsdelar. Offentlig styrning kan ske via 

mål och ansvar är oklarare och svårare att utkräva jämfört med government. 

Government tycks utifrån analys av uppställda indikatorer främst råda inom några specifika fält som 

att regeringen, trots långsiktiga mål att samlas kring, ändå årligen fastställer ett åtgärdsprogram. Staten 

styr också myndigheterna via bland annat regleringsbrev i riktning mot det de vill ha genomfört. 

Slutligen är målen och övrigt innehåll i ANDT-propositionen fastställt av en politisk församling.  

När det gäller governance analyserades detta genom tre olika perspektiv i ett försök att fånga 

mångfalden inom detta ramverk. När styrningsdoktrinen för brukarstyrning tillämpades kunde inte 

governance sägas råda förutom via några mindre skrivningar om till exempel brukarråd. Mål- och 

resultatstyrningsdoktrinen tycks däremot på många sätt ha präglat ANDT-politiken. Substantiella mål 

fastställs av den politiska församlingen och staten styr via mål och får återkoppling via ett 

utvärderingssystem som är under utvecklande. På många ställen inom ANDT-politiken betonas 

samverkan och samordning med relevanta aktörer som, förutom berörda myndigheter, är näringsliv 

och idéburna sektorn. Regionala och kommunala offentliga institutioner nämns också. ANDT-

propositionen är i hög grad präglad av nätverksstyrningsdoktrinen. Länsvisa dialoger och nationella 

hearings med relevanta aktörer tycks förstärka den bilden. 

Att påverka uppsatta mål via politiska församlingar är fortfarande relevant men ett nätverk som vill 

genomföra något som kan leda till förverkligandet av de fastställda målen har troligen en större chans 

att få gehör för sina frågor än en enskild aktör som direkt vänder sig till enskilda politiker. Det verkar 

inte spela någon roll om nätverket består av offentliga institutioner, näringsliv eller idéburna 

organisationer, då samtliga aktörer har möjlighet att delta. 
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1. ANDT-politiken förändras 
I mitt yrkesliv har jag de senaste åren arbetat med påverkan av politiska beslutsfattare i regering, 

riksdag och andra institutioner. Detta har skett via mediala insatser och kampanjer, personliga möten 

och uppvaktningar eller genom konferenser och andra aktiviteter. Det fält jag påverkat inom är 

alkohol- och narkotikapolitiken och den organisation jag arbetar inom är IOGT-NTO. Som bakgrund 

har jag bland annat haft de kunskaper från statsvetenskapliga studier som jag erhöll i mitten av 

nittiotalet. Kunskaper som jag de senaste åren märkt inte speglar den praktiska verklighet jag befunnit 

mig i, då de till exempel varit mer fokuserade vid att ett lands regering föreslår och verkställer lagar 

antagna av landets parlament. 

Under alla år har det hela tiden varit viktigt att träffa rätt minister och att ha kontakt med rätt utskott i 

riksdagen. Vidare har kontakt med olika myndigheter varit värdefullt. Däremot har det de senaste åren 

hela tiden funnits en känsla av att detta inte räcker och att det behövs mer. Påverkansarbetet har behövt 

vara mer komplext och omfattande för att ha någon verkan. 

För sju år sedan fick vi inom organisationen på allvar upp ögonen för EU. Många alkoholpolitiska 

beslut verkade avgjorda genom olika beslut inom EU utan att vi haft någon information eller 

inflytande. Vårt påverkansarbete utvidgades så att vi idag utgår från ett kontor i Bryssel för att säkra 

vår EU-spaning. I Bryssel är vi medlemmar i en paraplyorganisation med andra ideella organisationer 

över hela Europa som verkar för en restriktiv alkoholpolitik. Med denna plattform som grund har vi 

varit med i ett antal Europeiska projekt där både medlemsländer och organisationer ingått. Vi sitter 

också med i ett forum som leds av EU-kommissionen och som har både organisationer och 

producenter inom alkoholområdet som medlemmar. Denna styrningsform hade jag inte läst om i 

någon handbok. 

På hemmaplan insåg vi vidare att det inte alltid hjälpte att riksdagen beslutade i en fråga. Det stora 

arbetet för en restriktiv alkoholpolitik beslutas ändå lokalt av respektive kommun eller länsstyrelse. Vi 

fick därför arbeta med att stärka det lokala alkoholpolitiska påverkansarbetet. 

Mängden av olika nätverk har också ökat de senaste åren. Vi sitter med i nätverk där kriminalvården 

ingår, eller Systembolaget och Statens Folkhälsoinstitutet. Vi är med och formar program och 

seminarier på konferenser där främst olika myndigheter står som inbjudare, eller bjuder in till 

konferens tillsammans med en riksdagsledamot, Sveriges Hotell & Restaurangföretagare och Alna. 

Det har blivit vanligare att olika intresseorganisationer och politiker går samman om en gemensam 

ståndpunkt som de vill ha igenom. 

Från att under många år ha kritiserat regeringen blev vi sedan inbjudna att ingå i det så kallade ANDT-

rådet. ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak. Här sitter, förutom regerings- och 

myndighetsrepresentanter, även ledamöter från ideella sektorn och forskarvärlden. Rådet är 
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rådgivande till regeringen. Vidare inbjöds vi att skriftligen inkomma med synpunkter på den nya 

ANDT-strategi som skulle tas fram och vi fick, tillsammans med många andra ideella organisationer, 

delta vid en hearing i framtagandet av denna strategi. Tidigare har vi skrivit remissvar på offentliga 

utredningar men väldigt sällan varit med i den formella processen för att forma framtida politik. 

Ifjol satsades det stort på en kampanj för att komma åt langningen av alkohol till ungdomar. 

Kampanjen hette ”Tänk om” och bestod av bland annat bioreklam, hemsida och flygblad. Bakom 

kampanjen stod Statens Folkhälsoinstitut i samarbete med polisen, Systembolaget och IOGT-NTO. En 

vid första åsynen märklig kombination av partners men där det gemensamma budskapet, målet, var 

överordnat. Målet om att ingen alkohol skulle langas till ungdomar var det gemensamma. 

Påverkansarbetet inom IOGT-NTO för en restriktiv alkoholpolitik har helt klart förändrats de senaste 

tio åren. Riksdag och regering spelar inte lika stor roll som tidigare, även om de fortfarande är viktiga. 

Istället tycks arbetet förskjutas till andra nivåer och olika nätverk. Målet är ibland överordnat vem som 

utför arbetet. Kunskaperna från statsvetenskapen i mitten av nittiotalet är inte lika relevanta idag som 

de var då. 

Många förvaltningsforskare menar att det under senare år skett ett grundläggande skifte i synsättet 

avseende bland annat samhällets styrning och organisering. Något som brukar sammanfattas i ”från 

government till governance”. Med det menas bland annat en förskjutning från hierarkiska och mer 

auktoritativa styrningsmekanismer till mer horisontella mekanismer eller en förskjutning från regering 

och riksdag till andra aktörer. Vidare kan man inte tolka den pågående förändringen som ett enkelt 

skifte från government ena dagen till governance den andra dagen. Utvecklingen är mer komplicerad 

(Pierre 2009 7-8). 

Samhällsvetenskapliga studier inom olika politiska fält visar också att offentlig styrning via samverkan 

och nätverksbyggande mellan främst olika offentliga aktörer, men också privata och ideella sådana, 

skett inom ett antal politikområden. Som exempel kan nämnas stadsdelsförnyelse, regionalpolitik, 

alkoholpolitik och jämställdhet. Den samlade bilden av dessa studier är dock att förekomsten av 

nätverk är totalt sett ett relativt begränsat fenomen (Gossas 4-5). 

Är det kanske det här fenomenet som jag i mitt påverkansarbete stött på? Har jag hamnat mitt i skiftet 

från government till governance? Det finns mycket litteratur som teoretiskt belyser fenomenet att 

samhällets styrning och organisering gått från government till governance. Hur detta ser ut och 

fördelningen dem emellan är viktigt att veta då det på många sätt avgör hur policy skapas och hur den 

sedan implementeras. Det är inte bara relevant för idéburna organisationer, som IOGT-NTO, att veta, 

utan är också intressant för näringsliv som vill vara med och påverka policyprocessen samt för de 

politiker och tjänstemän som vill skapa policy och implementera den så effektivt som möjligt. Detta är 

med andra ord statsvetenskapligt intressant. Detta fält är dessutom inte analyserat och diskuterat 
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speciellt mycket inom ANDT-politiken1. Dessa frågor skulle vara relevanta för forskningen inom 

området att belysa och denna studie är gjord som ett led i bidraget till att öka kunskapen inom detta 

fält. 

Politikområdet är utvalt dels för att det är ett fält jag personligen är insatt i och dels för att det är ett 

fält där många politiska förändringar skett under de senaste tio åren, bland annat är fyra tidigare 

specifika politikområden sammansatta till ett, ANDT-politiken. Detta samtidigt som det är ett typiskt 

område där det är svårt att enbart lagstifta för att nå full effekt av de insatser som görs. Den praktiska 

politiken ligger ofta utanför både riksdag och regerings möjlighet att ensamt fatta beslut om.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att analysera hur aktörer inom ANDT-politiken på ett effektivt sätt kan 

delta i processen för framtagande av policy och implementeringen av denna. Det finns exempel på att 

förvaltningar inte alls är rustade för att möta dagens nya utmaningar och att konventionella sätt att 

hantera dessa istället kan vara kontraproduktiva (O’Toole 1997 45). Graden av government och 

governance blir här relevant att veta utifrån inledningens konstaterande att det skett en förskjutning 

från government till governance. Styrningen och organiseringen kan antas se olika ut om ANDT-

politiken utgår mer från det ena eller det andra ramverket och således kan processen för aktörer att 

delta se olika ut.  

Följande frågeställningar är formulerade för att leda till syftet: 

1) På vilket sätt är ANDT-politiken präglad av government och vad innebär det för styrning och 

organisering? 

2) På vilket sätt är ANDT-politiken präglad av governance och vad innebär det för styrning och 

organisering? 

1.2 Teoretisk anknytning 
ANDT-politiken präglas av både government och governance. Utgångspunkten blir därför de breda 

ramverk som finns i synsättet på vad som menas med government och vad som menas med 

governance. Dessa ramverk är därför viktiga att beskriva och teoretisera kring. Då de, som tidigare 

nämnts, är breda ramverk blir beskrivningen av dessa teoretiska ramverk också därefter.  

En konkretare teoretisk modell av hur government kommer till uttryck finns i Pierre 2009 (Pierre 2009 

20). Beskrivningen där sammanfaller till stora delar med andra källor som beskriver detta. Hur man 

ska se på government råder det dessutom relativ enighet om. 

                                                           
1
 En sökning på Libris ger två träffar på sökorden ”tobacco” och ”governance”, varav ingen berör Sverige. Det finns en studie 

om alkoholpolitik som Lundqvist gjort 2005, men en sökning på sökorden ”alcohol” och ”governance” ger nio träffar utan 

att beröra Sverige. 
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Däremot finns det inom governance som ramverk många olika inriktningar och synsätt. Som exempel 

kan nämnas The minimal state, corporate governance, New Public Management, NPM, Good 

governance, Socio-cybernetik system, Self-organizing networks (Rhodes 1996 653). Pierres modell 

kan därför i det sammanhanget tyckas vara något för ensidig i sin avspegling av governance. För att ge 

mer rättvisa till governance behövs en mer mångfacetterad teori som fångar upp mångfalden. En sådan 

teori att utgå ifrån kan vara Herttings tre styrningsdoktriner (Hertting 2009 29-32). Dessa 

styrningsdoktriner speglar governance på tre olika sätt och ger därför mer rättvisa till governance som 

begrepp och ger en inblick i hur brett det begreppet är. De tre styrningsdoktrinerna är mål- och 

resultatstyrning, nätverksstyrning och brukarstyrning. 

Dessa tre styrningsdoktriner utgår från teorin om NPM (Hertting 2009 30-31), vilken är en variant av 

governance som ofta nämns i litteraturen. NPM kommer ur en internationell reformvåg med start 

under 1980-talet. Den driver bland annat tesen att den offentliga sektorn är för stor för en effektivt 

fungerande ekonomi och att den offentliga servicen blir ännu effektivare om den sker under mer 

marknadsekonomiska former, bland annat i samverkan med idéburna organisationer. Samtidigt ska 

styrningen av det offentliga skärpas (Pierre 2009 7-9). 

NPM som internationell reformvåg drev också över västvärlden (Rothstein 2010 189). I Sverige kunde 

vi från 1980-talet, med en topp under efterdyningarna av den finansiella krisen under 1990-talet, se 

regeringar av olika slag driva politik inspirerad av NPM (Pierre 2009 8). Det gäller såväl borgerliga 

och alliansregeringar som socialdemokratiska regeringar (Hertting 2009 30). Detta har varit en faktor 

som bland annat påverkat relationerna mellan finansdepartementet och fackdepartementen inom 

Sverige (Pierre 2009 93). NPM kan sägas vara en våg av förvaltningsförnyelse inom Sverige (Hertting 

2009 22). NPM är en teori inom governance som gjort avtryck i Sverige och vars efterdyningar 

fortfarande tycks göra vidare avtryck. Därför har denna teori valts som utgångspunkt för 

teorianknytningen till Herttings tre styrningsdoktriner. 

Ibland ifrågasätts om NPM verkligen tillhör governance då skillnader finns. NPM betonar till exempel 

att den offentliga sektorn är orsaken till alla problem. NPM utgår vidare från det inomorganisatoriska 

och att därigenom förändra hierarkier medan det samlade governanceperspektivet betonar det 

mellanorganisatoriska och förhandlingen däremellan så att hierarkin därmed blir mindre viktig. De 

tydliga likheterna mellan den gängse beskrivningen av governance och NPM berör dock ett antal 

faktorer som gör att det mycket väl går att tolka NPM som en del av governance. Dels gäller det synen 

på politikerrollen som mer fokuserar på mål istället för att direkt styra över verksamhet. Dels gäller det 

otydligheten rörande ansvarsutkrävande, vilket gör att ansvaret mer och mer hamnar på enskilda 

individer. Båda beskriver vidare en nedtoning av uppdelningen mellan offentligt och privat, även om 

NPM mer betonar det viktiga med privat som en motpol till det offentliga. Där anses det offentliga 
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vara otidsenligt. Slutligen ligger likheterna också kring fokus på styrning och resultat (Björk et al 2003 

115-116). 

Herttings teori med utgångspunkt i governanceteorins NPM samt uppdelningen i tre olika 

styrningsdoktriner, för att än mer passa governance, gör detta till en lämplig teori för denna uppsats.  

1.3 Metod, material och källkritik 
Denna uppsats är en litteratur- och dokumentstudie som fokuserar på litteratur som behandlar 

begreppen government och governance samt dokument som fokuserar på ANDT-politik. Detta är 

vidare uteslutande en kvalitativ studie som utgår från den proposition om den svenska ANDT-

politiken som antogs i mars 2011 (Regeringens proposition 2010/11:47). För att undersöka i vilken 

grad denna proposition präglas av government och governance görs en idéanalys av propositionen 

utifrån de beskrivningar och indikatorer som satts upp för ramverk inom såväl government som 

governance. Detta bedöms kunna ge tillräckliga uppgifter för att kunna analysera och diskutera studien 

utifrån syftet. 

Idéanalys används när det finns behov av att kartlägga och jämföra ideologiska delar av texter. 

Granskningen av de aktuella idéerna eller normativa slutsatserna som finns i texter tar i sin tur och 

speglar relativt stabila värden, ideologier och trosföreställningar av såväl aktörer som policyområden 

eller från debatter. Vidare är idéanalys kvalitativ i det att den undersöker till exempel själva idéerna i 

en text istället för att kvantifiera antalet gånger orden och meningarna i textdokumenten används. 

Kvantitativ analys är inte så gångbar när det gäller att analysera värden och det är viktigt att också 

värdera sammanhanget som texterna står i. Antalet gånger som ett ord förekommer ger inte alltid 

rättvisa till det innehåll och värde som texten signalerar. Vid idéanalys kan det vara lika viktigt att 

fokusera på vad som inte sägs, istället för att bara analysera de ord som förekommer. Ramverket för att 

göra en idéanalys kan ta sig olika uttryck. I denna uppsats används så kallade idealtyper för att 

möjliggöra en analys av vilka idéer eller ideologier som är representerade i ett specifikt dokument och 

därmed sortera texten i olika kategorier som på förhand är kända (Matti 2009 131-133). 

Litteraturstudien bygger främst på tre källor skrivna av sju författare, Björk et al, Pierre et al och 

Hertting et al. Björk et al:s och Pierre et al:s litteratur bygger i sin tur på en genomgång av ett större 

urval av litteratur inom governance och får utifrån sin roll som till exempel litteratur på 

statsvetenskapskurser anses spegla begreppen väl. Det är också en fördel att denna litteratur har ett 

bredare angreppssätt när det gäller hur samhällets styrning och organisering gått från government till 

governance samt täcker in flera delar av governancebegreppet eftersom det är en bredare beskrivning 

som eftersträvas. I vissa fall där så bedömts nödvändigt för att styrka eller bredda perspektivet har 

ytterligare litteraturkällor använts. 



10 

 

Litteraturen av Hertting et al har som primärt syfte att behandla begreppet utvärdering inom politiken 

och med specifikt fokus på svensk storstadspolitik. Dock utgår de från teorin om New Public 

Management, NPM, när de formulerar sina tre styrningsdoktriner. NPM är, med sina brister och 

förtjänster, en välkänd teori inom governance som gjort avtryck i Sverige och vars efterdyningar 

fortfarande tycks göra vidare avtryck. Hertting et al:s teser får därför anses vara litteratur som även ger 

ett användbart verktyg för att analysera och diskutera governance utifrån tre olika synsätt. Ett verktyg 

som behövs för att göra den studie som finns i denna uppsats. 

Dokumentstudien utgår främst från regeringens proposition om den svenska ANDT-politiken, men 

också delvis via andra dokument. Sådant material är användbart genom att det som är beslutat av 

regering och riksdag formellt också är offentliga ståndpunkter i en fråga. Däremot kan konstateras att 

det inte är säkert att den styrning som i praktiken tillämpas följer de formella beslut som antagits. 

Studien kan med andra ord, via den idéanalys som gjorts, enbart ge svar på om regeringens och 

riksdagens intentioner med sin politik inom ANDT-området svarar mot syftet och frågeställningarna 

med uppsatsen, inte hur den praktiska tillämpningen är. Å andra sidan har propositionen precis 

antagits av riksdagen varför någon tillämpning ännu ej finns att studera. För att utvärdera till-

ämpningen behöver andra studier göras när propositionen implementerats och tillämpats efter en tid. 

1.4 Avgränsning 
Till att börja med är denna uppsats enbart fokuserad till ett politikområde, nämligen ANDT-politiken, 

och gör därmed inga anspråk att gälla inom andra politikområden. Vidare är den geografiskt begränsad 

till Sverige, även om EU och olika länder på olika sätt påverkar den politik som behandlas. Uppsatsen 

studerar dessutom i huvudsak ett nuläge inom ANDT-politikområdet, även om en viss tillbakablick 

görs. Slutligen ger uppsatsen bara svar på det som står skrivet, det vill säga den gör inga anspråk på att 

kunna tolka hur de offentligt antagna propositionerna tillämpas i praktisk handling. 

1.5 Disposition 
I uppsatsens andra kapitel görs en genomgång av litteratur som teoretiskt diskuterar hur government- 

och governancebegreppet kan se ut och dess inbördes relation. Ibland står orden ensamma medan de 

ibland står som till exempel governmentsynsättet, goveranceperspektivet eller governmentramverket. I 

princip menas här samma sak. Governance är i sin tur indelat i tre avsnitt, ett för respektive 

styrningsdoktrin. Kapitlet beskriver vidare ett antal indikatorer som enligt litteratur tyder på att ett 

government- respektive ett governancesynsätt råder. I kapitel tre jämförs sedan ANDT-politiken, 

utifrån ANDT-propositionen, med de indikatorer på government och governance som diskuterades i 

kapitlet innan. Studien förväntas ge svar på i vilken grad ANDT-politiken präglas av government 

respektive governance. Slutsatser och diskussion i kapitel fyra kommer sedan att utgå från denna 

analys. Där kommer det att framgå hur väl denna analys leder till syftet och frågeställningarna samt 

vilka eventuella vidare frågor det väcker. 
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2. Government och governance 
För att besvara frågorna som formulerades i syftet med denna uppsats behöver en analys av i vilken 

grad styrningen och organiseringen av den svenska ANDT-politiken präglas av government respektive 

governance göras. För att kunna göra detta behöver de båda begreppen samt deras inbördes relation 

beskrivas teoretiskt och mer ingående. 

Det inledande resonemanget handlar om government. Det traditionella användandet av begreppet 

governance var som synonym till government (Stoker 1998 17). Begreppen government och 

governance användes således ibland med en liktydig innebörd ända fram tills slutet av nittiotalet då 

begreppen tydligare började särskiljas åt. Government kan ses som formella statliga institutioner som 

har möjlighet att fatta beslut och dessutom har möjlighet att implementera dessa. Vidare omfattar 

government även institutionella processer på nationell nivå som bland annat syftar till att underlätta 

kollektivt agerande (Björk et al 2003 21-22). Grunder för mobilisering i en viss fråga inom 

government utgår från ett idé- och beslutscentrum med avgörande betydelse medan grunden för 

deltagande i förändringsprocesser är auktoritet och tvång där förändringsmetoden utgår från system 

med inslag av order och diktat med detaljerade regler samt budget och mål (Pierre 2009 20).  

Government utgår från att det på olika sätt finns gränser, till exempel mellan olika samhällsnivåer som 

internationellt, nationellt och kommun eller mellan privat, offentligt och idéburen sektor (Björk et al 

2003 137-139). Inom governmentperspektivet ses staten som demokratins redskap, vilket också utgör 

folkets vilja och representativitet är därför ett kriterium (Björk et al 2003 141). Frågan är då vilka 

händelser kan då ha skett i samhället så att governance så tydligt kommit att särskiljas från 

government? Varför räckte det inte med det klassiska governmentperspektivet? 

En tolkning till den förändring vi ser är att de statliga verksamheterna har kommit att bli mer 

omfattande och differentierade. De hänger idag ihop på ett alltmer komplicerat sätt, inte bara med 

varandra utan också med det omgivande samhällets verksamheter. Det har också blivit en mer 

specialiserad förvaltning och fler och fler verksamheter hanteras av experter. Många ser EU-

medlemskapet och internationaliseringen som en betydelsefull anledning till governanceperspektivets 

framväxt. Staten har idag, frivilligt eller för att den känt sig tvingad, gett ifrån sig betydande delar av 

sin maktbas. Sammantaget kan sägas att såväl staten som dess relation till övriga samhället har blivit 

mer komplicerad (Pierre 2009 7-8). Denna komplexitet verkar vara en orsak till att klassisk 

government inte räcker till som styrning och organisering för den politik som ska åstadkommas.  

Omvärlden har också förändrats och i flera länder drevs en internationell reformvåg under 1980- och 

1990-talet som gick ut på att staten ska vara liten men effektiv. Denna reformvåg kom att kallas New 

Public Management, NPM, och drev bland annat tesen att den offentliga sektorn var för stor för att 

ekonomin skulle fungera effektivt och att den offentliga servicen skulle bli effektivare om den skedde 

under mer marknadsekonomiska former i samverkan med civilsamhället. Denna omstrukturering 
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skulle ske samtidigt som styrningen av det offentliga skulle skärpas (Pierre 2009 8-9). Omvärldens 

förändringar med NPM verkar ha förskjutit normen i samhället och tvingat Sverige att följa efter. 

Samtidigt kan man fråga sig varför NPM, som beskrivs som en internationell reformvåg, genomfördes 

på så många olika sätt runt om i världen. Olika strukturförändringar inom offentlig sektor förs in under 

begreppet. Inte heller NPM, precis som vi kommer att se gällande governance, kan därför sägas vara 

något entydigt. Det är en reformrörelse med mycket allmänt hållet innehåll. Det tycks dock 

återkommande handla om att effektivisera genom till exempel tydligare mål och krav, 

decentralisering, konkurrensutsättning, kundval samt möjlighet för brukare att utöva inflytande 

(Hertting 2009 30-31).  

Mot slutet av 1990-talet kom en reaktion mot ekonomiseringen av förvaltningen och istället lyftes det 

särpräglade med staten fram, som till exempel rättssäkerhet och integritet. Ekonomiseringsperspektivet 

tycktes inte vara nog. Här börjar begreppet governance än mer användas särskiljt från government 

(Pierre 2009 8-9). Betydelsen av att staten ändå kan spela en roll verkar skymta fram. De ovannämnda 

exemplen, rättsäkerhet och integritet, är svåra att garantera utan statens inflytande. Vad menas då med 

governance? 

Governance är inget entydigt begrepp och förstås kanske bäst i förhållande till government, som ovan 

diskuterats. Governance kan ses som en sorts kritik till government och representerar såväl ett 

analytiskt perspektiv som ett nytt empiriskt fenomen. I det analytiska perspektivet ingår att se 

governance som ett paradigmskifte som lyckats beskriva fenomen som synts empiriskt, men som den 

tidigare samhällsvetenskapen inte lyckats beskriva analytiskt. Governance anses därmed kunna 

användas för att analytiskt beskriva och förklara hur politiska processer och system organiseras och 

styrs. Samtidigt kan governance syfta till helt nya former av organisering eller styrning och skulle 

därmed utgöra ett helt nytt empiriskt fenomen. Det kan vara interaktioner mellan det offentliga och det 

privata eller till och med individer. Det kan också handla om mer samarbete mellan olika aktörer 

(Björk et al 2003 22-23). 

Värt att nämna i sammanhanget är också att det, som tidigare diskuterats, finns de som hävdar att 

governance är ett utfall av government, att det så att säga skulle existera ett kausalt förhållande dem 

emellan. Government skulle där kunna ses som institutioner och aktörer som agerar med varandra och 

där governance är processerna för government (Björk et al 2003 23). Den traditionella hierarkin är, 

utifrån det här synsättet, en modell av governance, precis som nätverk och andra samarbetsmodeller är 

det. Governance skulle då vara bredare och mer allomfattande än government, då governance även 

inkluderar både offentliga och privata aktörer (Rothstein 2010 262). 

Government handlade, som tidigare nämnts, om att fokusera på gränser. Governance kan istället sägas 

söka bryta dessa gränser. Det kan röra sig om samhällsöverskridande gränser som decentralisering 
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eller EU, gränser mellan individer och grupper via individualisering eller mellan olika 

samhällsgrupper via till exempel privatisering. Governance kan sägas förflytta sig från gränserna till 

koordineringen i samhället (Björk et al 2003 137-139). Samarbete och samverkan över gränserna blir 

med andra ord viktigare än att hålla på gränserna. 

Man kan också se governance som att den ökade komplexiteten i samhället tvingat riksdag och 

regering att lämna ifrån sig olika beslut och verksamheter och därmed makt och ansvar. Dels till 

regioner och kommuner, dels till företag och intresseorganisationer, dels till statliga myndigheter och 

dels till EU och andra internationella institutioner (Pierre 2009 9-10). Man kan tala om en ”urholkad” 

stat (Rhodes 661). De olika aktörerna förfogar över olika resurser medan ingen aktör ensam har 

tillräckliga resurser för att lösa problemen. Det skapar gemensamma intressen och samarbeten. Staten 

förfogar till exempel över demokratisk legitimitet, lagstiftning och pengar medan privata 

organisationer istället förfogar över expertis, gruppmandat samt kontroll över implementering av 

policys (Pierre 2009 10). De olika aktörerna kompletter varandra. 

Även om governance mer handlar om processer än institutioner spelar staten vidare en roll genom sina 

institutionella arrangemang för hur governance organiseras. Om fokus till exempel läggs på 

decentralisering så påverkas styrningen i samhället. Om kommunerna får mer självbestämmande gör 

det dem till en intressantare samarbetspart för det lokala näringslivet och lokala organisationer. Från 

att tidigare lagt sin energi på staten förskjuts mer på kommunen. Samtidigt ger detta incitament för 

kommunen att bedriva lokala samverkansprojekt och –nätverk (Rothstein 2010 262). 

Statens roll blir inte att styra och ställa över medborgarna. Medborgarna har, bland annat via höjd 

utbildningsnivå, blivit allt bättre på att själva kontakta staten och värna sina intressen eller förmedla 

idéer och information till staten. Därför blir statens roll mer att informera, samarbeta med, underlätta 

för eller stödja medborgarna (Pierre 2009 9).  

Vidare handlar statens roll om att ange övergripande problemformuleringar, sätta ramarna för till 

exempel finansiering och arbetssätt i nätverken samt påverka föreställningarna hos olika aktörer om 

vad som är problem och hur de borde lösas. Governance innebär med andra ord inte att staten slutar att 

styra, men att styrningen sker via andra former. Det handlar om att sätta upp ramar för aktörer inom 

nätverk så att dessa kan upprätthålla en hög grad av självstyre. En svaghet i det här sammanhanget är 

att staten oftast behandlas som en enhetlig aktör, medan den i verkligheten ofta består av fler olika 

departement, råd och enskilda aktörer som ofta drar åt olika håll (Pierre 2009 14-15). 

Kritik mot governance är bland annat att den utmanar den representativa demokratimodellen. Den 

modellen bygger på tydlighet i vem som fattar beslut och verkställer dessa samt hur ansvar sedan ska 

utkrävas. Inom governance blir det svårare för politiker att dra tydliga gränser mellan olika 

verksamheter och att avgränsa vilka aktörer som är ansvariga för vad. Gränserna mellan offentligt och 
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privat utsuddas. Ansvar är svårare att avkrävas. Ett sätt att hantera denna kritik är att peka på att 

governance i högre grad innebär en deliberativ demokratimodell, till skillnad från den representativa. 

Demokratisk legitimitet skapas genom att alla som är berörda av ett visst beslut blir involverade 

genom att erbjudas möjlighet att samtala om problemet (Pierre 2009 17-18). 

Även om samhället förvisso går mot mer governance verkar det som om det kan ske en tillbakagång 

till government i kristider eller när ett akut reformbehov kan skönjas. Inom ett politikområde kan 

således styrningen variera mellan centraliserad och decentraliserad styrning. Det kan handla om frågor 

som att svensk skogsnäring hotas på lång sikt om inget görs snabbt eller finansiella kriser som kräver 

beslut (Pierre 2009 252-253). 

2.1 Styrningsdoktriner för governance 

Governance är, som tidigare nämnts, ett begrepp med många olika inriktningar. En del av governance 

är tidigare nämnda New Public Management, NPM. Inom NPM finns olika beståndsdelar varav här 

fokuseras på tre av dem. En beståndsdel är fokus på resultat och därmed målstyrning. Den andra delen 

är flexibla organisationer där nätverksstrukturer och privata aktörer finns med. Den tredje och sista 

delen är individen som enligt NPM gör sina egna val som konsumenter, som medborgare kan de 

använda marknaden för att visa vad de vill (Björk et al 2003 114-116).  

Den decentraliserade politiska styrningen kan ta sig uttryck inom tre olika så kallade 

styrningsdoktriner2: mål- och resultatstyrning, nätverksstyrning och brukarstyrning. Målstyrning 

handlar om ett vertikalt synsätt där mål sätts upp centralt medan lokala utförare ska ges handlingsfrihet 

när det gäller vilket medel som ska användas. Nätverkstyrningens synsätt är horisontellt och fokus 

ligger på samordning av olika aktörer för att lösa komplexa samhällsproblem. Brukarstyrning åtnjuter 

ett synsätt där fokus förskjuts från politiker och tjänstemän till styrningens slutmottagare, det vill säga 

brukaren. Inslag av alla tre styrningsdoktriner finns i begreppet politisk styrning och de existerar 

parallellt (Hertting 2009 29-32). 

2.1.1 Mål- och resultatstyrning 
Idéer om styrning mot mål har spridits och används sedan ett antal decennier på såväl kommunal, 

nationell som EU-nivå. Dessa idéer har haft olika namn som bland annat målstyrning eller 

resultatstyrning. Idéerna om mål- och resultatstyrning har motiverats för att lösa styrningsproblem i en 

växande välfärdsstat. Problem som beskrivits som tröghet, krångel med byråkratin eller bristande 

flexibilitet (Hertting 209 33). 

Mål- och resultatstyrning ställs upp som en antites eller komplement till så kallad processtyrning eller 

detaljstyrning. Istället för att styra processerna för att uppnå önskat resultat är tanken att direkt gå på 

                                                           
2
 Doktriner är en uppsättning idéer som består av föreställningar om verkligheten som knyts ihop med en praktisk 

handlingsorientering. Föreställningarna talar för denna praktiska handlingsorientering och gör en förespråkad handling eller 

strategi logisk eller rimlig (Hertting 2009 29).   
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utfallet och beskriva övergripande och realistiska mål. Utförarna tillåts att fritt välja process och medel 

inom given budgetram för att uppnå målen (Hertting 2009 33-34). 

Den idealtypiska doktrinen om mål- och resultatstyrning kan sägas bygga på följande fyra 

grundläggande föreställningar; 1) Huvudmannen på central nivå, till exempel en utifrån representativ 

demokrati vald politiker i riksdagen, sätter övergripande men tydliga mål som avser utfall ute i 

samhället och till det tilldelar en budgeterad klumpsumma, 2) Preciseringen av delmål samt 

prioriteringen dem emellan och val av medel och metod delegeras längre ner i kedjan till lämpligast 

exekutiv person, till exempel inom förvaltningen, 3) Den centrala huvudmannen annonserar 

utvärdering och uppföljning samt genomför detta och slutligen 4) Den centrale huvudmannen utkräver 

ansvar av sin exekutiv och vidtar eventuella åtgärder (Hertting 2009 34-35). 

Kritik mot detta synsätt är bland annat att det är politikers skyldighet att göra prioriteringar bland 

målen och inte överlämna det till någon annan. Vidare görs ibland gällande att målstyrning skulle vara 

icke-hierarkisk organisering. Detta är inte helt tydligt och klart. NPM innehåller förvisso inslag av 

flexibla nätverkslösningar, men samtidigt är det den centrala huvudmannen som sätter målen och 

pekar i vilken riktning samhället ska utvecklas. Mål- och resultatstyrning faller in under en mer 

övergripande kategori av hierarkisk styrning (Hertting 2009 35-36).  

Hierarkiska mål-medel-kedjor utgör grunden genom att politiker ska sätta mål och tjänstemän realisera 

dem genom att självständigt välja medel. Färre regler leder till aktivt ledarskap för att lösa uppgiften. 

Målen ska vara allmänna men inte vaga, så att beställningen uppfattas som tydlig. Målen ska vidare 

vara substantiella, det vill säga inte avse procedurer och tillvägagångssätt, och bör i princip avse utfall 

i mätbar form. Utvärdering är en nyckelstrategi för att den centrala huvudmannen ska kunna utöva 

kontroll. Styrningen ska leda till högre effektivitet (Hertting 2009 36-38). 

Det avvikande i detta synsätt jämfört med klassisk regelstyrning är inte de hierarkiska procedurerna. 

Istället är det nya det lösare sätt i vilken styrningen upprätthålls, fokuseringen på resultatmål istället 

för processerna samt möjligheten för de exekutiva att själva avgöra delmål och medel (Hertting 2009 

41). 

2.1.2 Nätverksstyrning 
På alla nivåer i samhället lyfts idag frågan om betydelsen av partnerskap, samverkan och nätverk fram. 

Centrala ämbetsverk får i uppdrag att främja samverkan över sektorsgränser med andra myndigheter, 

privata eller ideella aktörer. Samverkans- och samordningsbrister pekas också ofta ut som problem för 

det offentligas genomförande (Hertting 2009 41). 

Inom nätverksstyrning är horisontell koordinering och samordning det som främst lyfts fram, men 

även värdet av helhetsperspektiv och synergieffekter utöver enskilda organisationer och program. Det 

grundläggande problemet går under namnet fragmentisering och handlar om att till exempel 
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människor hamnar mellan stolarna. Det räcker inte bara att peka ut att styrningen sker horisontellt, det 

finns även en frivillig drivkraft att samordna sig horisontellt genom självorganisering. Den hierarkiska 

tankegången kommer tillkorta då det behövs komplexa problemlösningar (Hertting 2009 41-42). 

En definition av renodlad nätverksstyrning är ”när en samling ömsesidigt beroende aktörer frivilligt 

och förtroendefullt samarbetar i informella – och därmed också öppna och flexibla – former kring 

sakfrågor och problem, i syfte att förbättra förmågan att realisera egna och gemensamma intressen” 

(Hertting 2009 42). 

En särskild nätverksdoktrin innehåller följande drag: Samordning mellan olika sektorer är styrningens 

primära syfte. Detta för att samhällets problem är komplexa såväl i sakfrågan som i procedurerna. Den 

grundläggande mekanismen för denna samordning är horisontellt samarbete och självorganisering 

mellan direkt berörda aktörer, till exempel myndigheter, företag och intresseorganisationer. Då dessa 

nätverk går på tvärs över det formella hierarkiska så främjas öppna, platta och informella 

samordningsformer till vilka det är lätt att ansluta sig eller hoppa av. För att komma igång samt 

upprätthålla dessa nätverk kan externa aktörer stimulera dessa (Hertting 2009 43). Samtidigt har 

centrala politiska instanser en delvis annan roll än övriga aktörer, och kan kanske därigenom inte anses 

jämbördig. 

Centrala politiska instanser kan ta initiativ för att sätta igång eller stimulera styrning genom nätverk. 

De försöker genom detta påverka förutsättningarna för horisontell samverkan. De kan till exempel 

aktivera olika aktörer och sätta ramar för nätverkandet. Centrala målformuleringar kan också fungera 

som riktningsgivande (Hertting 2009 48-49). 

Slutligen ska här beröras demokratifrågan kopplat till nätverksstyrning. Det är svårt att förena 

nätverksstyrning med den parlamentariska styrkedjan och det demokratiska ansvarsutkrävande som 

därtill hör. Oklart ansvar är det pris som får betalas för att de problem som finns i samhället ska kunna 

lösas. Om problemen löses vinner dessutom politiken legitimitet. Å andra sidan finns förhoppningsvis 

medborgare och brukare med i nätverksstyrningen varför man kan få reda på vad som fungerar som 

problemlösning och acceptans för denna (Hertting 2009 49-50). 

2.1.3 Brukarstyrning 
Doktrinen om brukarstyrning utgår från en sorts marknadsmekanism. Kundernas eller brukarnas 

efterfrågan är det som styr. Valfriheten gör att samhällets resurser kundanpassas. Brukare blev ett 

modeord inom offentlig administration på 1980-talet. Med brukare menas de som är slutmottagare av 

offentliga åtgärder, det vill säga till exempel patienterna, eleverna eller arbetssökande (Hertting 2009 

50-51). 

Det tycks finnas två perspektiv som motiverar brukarstyrning. Ett skäl utgår från den politiska 

huvudmannen och talar om att brukarstyrning ger effektivare politik och högre acceptans för den 
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medan det andra skälet utgår från brukaren och då deras rätt att få offentlig service anpassad utifrån 

individens val (Hertting 2009 51). 

Brukarstyrningsdoktrinen utgår från att det individualiserade samhället gjort det svårt att nyttja 

traditionella styrningsformer. Styrningen riktar sig därför mot brukaren men ser denne som en resurs 

som i utbyte ges utrymme att påverka den offentliga servicen på operativ nivå. Brukaren mobiliseras 

och styrs genom kundval och konkurrens mellan minst två utförare eller genom att brukarna får delta i 

beslutsprocesserna (Hertting 2009 52). 

Tanken om det individualiserade samhället bygger på föreställningen att individen idag identifierar sig 

mindre och mindre med kollektiva värderingar. Samtidigt finns här också föreställningar om att 

dagens individer har större förmåga att veta sitt eget bästa och företräda sig själva. Detta gör att 

samtidigt som individen vill forma sitt eget liv ställer den ökade krav på mångfacetterad offentlig 

service. Individualisering är troligen ett resultat av framgångsrik kollektiv politisk styrning med höjd 

utbildningsnivå och ökad social trygghet. När så de individuella önskemålen inte tillgodoses ökar 

istället politikerföraktet (Hertting 2009 52-53). 

Brukardoktrinen har en föreställning om ett ömsesidigt beroende i vertikalt led, ett vertikalt 

maktutbyte. De offentliga huvudmännen erbjuder brukarna ett visst inflytande i utbyte mot att 

brukarna ger tillbaka i form av till exempel information och kunskap som gynnar verksamheten. 

Brukarna nyttjar sedan sin konsumentmakt och väljer det alternativ, till exempel de leverantörer, som 

mest gynnar dem, samtidigt som det offentliga slutar producera onödiga verksamheter. Det andra 

sättet att utnyttja brukarinflytande är genom att de erbjuds inflytande genom att delta i 

beslutsprocesser, till exempel genom att vara med och bestämma över servicens inriktning eller genom 

att sitta med i till exempel styrelsen. Ofta förutsätts detta inflytande gälla genom att se brukarna som 

kollektiv (Hertting 2009 53-55). 

2.2 Indikatorer för government och governance 
I det följande kommer en mer konkret teoretisk modell av hur de båda styrnings- och 

organisationsmodellerna government och governance kommer till uttryck att beskrivas. När det gäller 

government tas som utgångspunkt Pierre 2009 (Pierre 2009 20), då det råder relativ enighet om 

synsättet på hur man ska se på government. Däremot har vi, som tidigare påvisats, sett att begreppet 

governance är mer disparat. Det finns flera olika inriktningar och synsätt. Därför beskrivs här 

indikatorer för tre olika synsätt inom governance, Herttings så kallade styrningsdoktriner, som utgår 

från NPM utifrån motivering i tidigare kapitel. 

Indikatorerna för government har sedan, för att bli jämförbara med indikatorerna för governance, 

omarbetats så att de också utgår från organisering, statens uppgift, primär aktörsrelation, procedur och 

legitimeringsgrund, vilka är detsamma som governance. Vissa begrepp är inte jämförbara rakt av, men 
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då en tydligare jämförelse är att föredra för att underlätta analysen har detta ändå modifierats med de 

brister som det innebär. Denna bearbetning åskådliggörs i tabell 2.1 nedan. 

Tabell 2.1 Government  

Organisering Tydliga organisationsgränser, en ensamt ansvarig reglerare. 

Vertikala impulser via den inomorganisatoriska formella styr- och 

ansvarskedjan 

Statens uppgift Detaljerad input- (regler, budget mm), output- (mål och 

resultatkrav) och processtyrning 

Primär aktörsrelation Monocentrism, ett auktoritativt idé- och beslutscentrum med 

avgörande betydelse. 

Procedur Inomorganisatoriska auktoritativa och reglerade system, med inslag 

av order, diktat och rådgivning 

Legitimeringsgrund Representativ demokrati 

 

Inom government är det, som nämnts i tidigare kapitel, viktigt med gränser för organiseringen. Det 

finns en ensam reglerare som är ansvarig, ofta staten i form av riksdag eller regering. Formell styrning 

via hierarki är sättet för organisering och ansvar och den görs vertikalt uppifrån och ner. Statens 

uppgift blir då mångfacetterad där den dels ska styra på detaljnivå via till exempel regler och budget 

men också dels via mål- och resultatkrav. Den primära relationen för aktörer blir därför så kallad 

monocentrism, det vill säga att staten är ett auktoritativt idé- och beslutscentrum med avgörande 

betydelse. Proceduren utgår från system med inslag av order, diktat och rådgivning men då 

representativ demokrati är legitimeringsgrund är de inslagen nödvändiga för att den representativa 

demokratin ska ha kontroll på proceduren. 

De tre styrningsdoktrinerna åskådliggöras nedan genom tabell 2.2. Dessa kommer tillsammans med 

indikatorerna i tabell 2.1 att tillämpas när ANDT-politiken jämförs så att det framgår hur mycket 

government och governance denna politik är präglad av. 

Mål- och resultatstyrningen är till viss del lik government i sina kriterier. Den organiseras via ett 

vertikalt synsätt uppifrån och ner och legitimeras via politiska beslut i en representativ demokrati. 

Vidare är den primära aktörsrelationen lik governments beslutscentrum med avgörande betydelse i det 

att mål- och resultatstyrningen fokuserar på politikerna och den förvaltning som ska implementera 

politiken. Den stora skillnaden ligger här i avsaknaden av detaljstyrning. Statens uppgift är att styra 

direkt mot mål där proceduren fokuserar på upprättandet av mål som sedan utvärderas mot utfall, men 

där förvaltningen själva väljer medel för att implementera målen. 

Nätverksstyrningen organiserar sig istället horisontellt och genom självorganisering istället för 

centrala påbud. Statens uppgift blir mer indirekt genom att stimulera eller sätta upp ramarna för 

nätverken. Den primära relationen för aktörer är vidare med företag och organisationer förutom 

myndigheter. Då det är nätverk är proceduren samarbete, dialog och förhandling. Därmed blir 
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legitimeringsgrunden inte representativ demokrati. Istället talas det om resultatlegitimitet då de som är 

berörda av besluten förutsätts ha kommit till tals eller åtminstone erbjudits möjligheten till detta. 

Tabell 2.2 Governance Mål- och 

resultatstyrning 

Nätverksstyrning Brukarstyrning 

Organisering Vertikal: uppifrån-och-

ner 

Horisontell 

självorganisering 

Vertikal: nerifrån-

och-upp 

Statens uppgift Att styra direkt mot 

substantiella mål för 

utfall 

Att styra indirekt genom 

att stimulera eller sätta 

ramarna för 

självorganiserade och 

självreglerande nätverk 

Att styra indirekt 

genom att 

arrangera 

möjligheter för 

brukare och 

medborgare att 

påverka den 

offentliga servicen 

Primär aktörsrelation Politiker – förvaltning Berörda organiserade 

intressen (myndigheter, 

företag, organisationer) 

Brukare (kunder) - 

serviceleverantörer 

Procedur Mål-medel-kedja 

(måloperationalisering) 

Samarbete, dialog och 

förhandling 

Konkurrens och 

deltagande 

Legitimeringsgrund Politiska beslut 

(representativ 

demokrati) 

Deliberation och 

resultatlegitimitet 

Valfrihet och 

deltagardemokrati 

 

Slutligen beskrivs brukarstyrning. Organiseringen är här också, precis som vid mål- och 

resultatstyrningen, vertikal med den skillnaden att styrningen här istället går nedifrån och upp. Statens 

uppgift är indirekt genom att erbjuda arenor och andra möjligheter för medborgare och brukare att 

påverka offentlig service. Därför blir den primära aktörsrelationen mindre beroende av staten och 

istället mer beroende av relationen mellan brukare och den serviceleverantör som används. 

Leverantören behöver inte nödvändigtvis vara offentlig och proceduren är således konkurrens och 

deltagande. Legitimeringsgrunden blir därför valfrihet gällande serviceleverantör och en typ av 

deltagardemokrati. 

Sammanfattningsvis har denna del redogjort för indikatorer för såväl government som governance där 

government är modifierad för att bli jämförbar med de tre styrningsdoktriner som beskrivs inom 

governance. I följande kapitel kommer en operationalisering att göras där den så kallade ANDT-

propositionen analyseras utifrån ovanstående indikatorer. 
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3. Hur präglas ANDT-politiken av government respektive governance? 
För att uppnå denna uppsats syfte ställdes två frågor om på vilket sätt ANDT-politiken är präglad av 

government respektive governance och vad det innebär för styrning och organisering. Med ANDT-

politik, eller den så kallade ANDT-propositionen, avses här regeringens proposition 2010/11:47 som 

antogs av riksdagen i mars 2011. I detta kapitel redogörs först översiktligt processen fram till 

nuvarande ANDT-politik samt vad ANDT-propositionen innehåller. Därefter analyseras denna 

proposition utifrån de olika indikatorerna för organisering, statens uppgift, primär aktörsrelation, 

procedur och legitimeringsgrund för såväl government som de tre styrningsdoktrinerna gällande 

governance. 

ANDT-politiken har omorganiserats sedan nuvarande alliansregerings tillträde 2006 jämfört med den 

socialdemokratiska regeringen innan det. Under den socialdemokratiska regeringen beslutade 

riksdagen om Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner och den senaste handlingsplanen 

gällde åren 2006 till och med 2010 (Regeringens proposition 2005/06:30). Dåvarande regeringen 

inrättade också den så kallade Alkoholkommittén vars uppdrag var att ha ett övergripande ansvar för 

att intentionerna i handlingsplanen förverkligades genom att samordna de nationella insatserna och 

stimulera de kommunala och regionala aktiviteterna. Kommittén hade också till uppgift att bedriva 

opinionsbildning (Regeringens proposition 2005/06:30 13). Styrelsen för kommittén innehöll 

uteslutande representanter från olika offentliga myndigheter och Socialdepartementet (Regeringens 

proposition 2005/06:30 7). 

Våren 2008 inrättade den nya regeringen ett sekretariat för samordning av alkohol-, narkotika-, 

dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-sekretariatet). Sekretariatet placerades inom regeringen med 

Socialdepartementet som hemvist. En av sekretariatets huvuduppgifter är att ansvara för 

sammanställningen av årliga åtgärdsprogram för ANDT-politiken (Regeringens proposition 

2010/11:47 7).  

ANDT-sekretariatet är även sekretariat åt regeringens råd för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 

tobaksfrågor (ANDT-rådet) och den interdepartementala arbetsgruppen för samordning av alkohol-, 

narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (SAMANT). ANDT-rådet har löpande varit rådgivande och 

lämnat synpunkter på de förslag som presenterats om mål och inriktning för den framtida ANDT-

politiken och strategin. I rådet ingår representanter från myndigheter, civilsamhället samt 

forskningsinstitut (Bilaga 1). SAMANT består av representanter från ett antal departement som är 

berörda av frågor inom det så kallade ANDT-området (Regeringens proposition 2010/11:47 7-8). 

Under mandatperioden 2006 till och med 2010 genomförde Socialdepartementet också, i samverkan 

med respektive länsstyrelse, länsdialoger med regionala och lokala aktörer, inom till exempel 

organisationer och forskning, i samtliga län. Socialdepartementet förde vidare under 2009 och 2010 en 

dialog med små kommuner och storstäder för att inhämta synpunkter om vad en framtida strategi 
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skulle kunna bidra med för att bättre ta hänsyn till deras specifika situation, intressen och behov. 

Socialdepartementet inbjöd också under våren 2010 idéburna organisationer till en hearing om mål 

och inriktning för den framtida ANDT-politiken, samt inbjöd dem att skriftligen besvara en enkät om 

mål, inriktning och prioriteringar för en framtida nationell ANDT-strategi (Regeringens proposition 

2010/11:47 8).  

Regeringen lade i december 2010 fram ett förslag till en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, 

dopnings- och tobakspolitiken, den så kallade ANDT-propositionen för ANDT-politiken. Riksdagen 

behandlade och beslutade om strategin i mars 2011. Ur Regeringens proposition 2010/11:47, sidorna 

1-2, kan nämnas följande citat, som beskriver vilken syn staten har på styrning och organisering av 

ANDT-politiken: 

”[…] Syftet är att ange mål och inriktning för hur samhällets insatser ska genomföras, samordnas 
och följas upp under åren 2011–2015. Propositionen innehåller förslag till ett gemensamt 
övergripande mål för ANDT-politiken. Dessutom informeras om en målstruktur, kopplad till ett 
uppföljnings- och utvärderingssystem för att bättre kunna mäta effekterna av samhällets insatser.  
 
Den samlade strategin för ANDT-politiken syftar till att underlätta statens styrning av stödet på 
ANDT-området, att skapa bättre förutsättningar för samordning och samverkan samt att få till en 
samlad syn på de gemensamma faktorer som ligger bakom mycket av problemens uppkomst, men 
också deras lösningar.  
 
[---] Dessa mål är ständigt aktuella och har inte någon bortre tidsgräns. Till de långsiktiga målen 
knyts nationellt prioriterade mål som ska uppnås under strategiperioden.  
 

Fortsatta insatser behövs för att förbättra samarbetet mellan olika myndigheter och mellan 
myndigheter och organisationer. Likaså behövs en fortsatt satsning på den regionala ANDT-
samordningen […]. Strategin lägger också en grund för att bygga upp ett långsiktigt hållbart 
system med indikatorer som gör det möjligt att följa utvecklingen och som utgör underlag för en 
utvärdering av insatserna under strategiperioden.”  

I citatet ovan kan noteras att det finns skrivningar om bland annat mål kopplat till utvärdering 
samt samordning och samverkan. Syftet talar om mål och samordning. ANDT-propositionen 
lyfter i sin inledande text fram delar av governence via mål- och resultatstyrning samt 
nätverksstyrning. Nedan analyseras respektive styrningsdoktrin och dess indikatorer utifrån 
ANDT-propositionen. 

3.1 Government 
När det gäller organisering är indikatorn för government att ha tydliga organisationsgränser och en 

ensamt ansvarig reglerare. Vertikala impulser går via den inomorganisatoriska formella styr- och 

ansvarskedjan. I den nya ANDT-politiken finns förvisso ett ANDT-sekretariat inom 

Socialdepartementet. Men det sekretariatet är inte ensamt om att verkställa ANDT-politiken, utan är 

enbart en liten del av det stora pusslet som snarare har ett samordningsansvar. Det tycks inte finnas 

några tydliga organisationsgränser. Däremot är målen inom propositionen något som kommuniceras 

vertikalt, vilket tyder på government. Å andra sidan kan det, som vi kommer se nedan, även tyda på 

mål- och resultatstyrning. 
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Detaljerad input- (regler, budget mm), output- (mål och resultatkrav) och processtyrning är statens 

uppgift inom government. Detta tycks här komma till uttryck genom att ANDT-sekretariatet har ett 

utpekat ansvar för att årligen ge förslag till åtgärdsprogram. Programmet fastställs sedan av regeringen 

utan att passera riksdagen. Åtgärdsprogram tyder också på viss detaljstyrning utöver enbart en strategi 

med mål. Det finns också hierarkiska inslag där bland annat myndigheter har utpekade uppgifter att 

utföra inom området. En slutsats som kan dras är att åtgärdsprogrammen inom ANDT-strategin har 

inslag av government. 

Det monocentrum som är denna indikators primära aktörsrelation kan inte sägas råda. Den gick ut på 

att ett auktoritativt idé- och beslutscentrum med avgörande betydelse fanns. Tvärtom tycks regering 

och riksdag vara angelägna om att väva in många olika aktörer som har relationer med dem likväl som 

med varandra. Däremot fattar politiker beslut som förvaltningen, i form av ANDT-sekretariat och 

statliga myndigheter, sedan har i uppgift att verkställa. Men något centrum med avgörande betydelse 

tycks inte finnas. 

Fortfarande finns inslag av procedurens inomorganisatoriska auktoritativa och reglerade system, med 

inslag av order, diktat och rådgivning, i de regleringsbrev som utifrån propositionen och sedermera 

åtgärdsprogrammet utfärdas till berörda myndigheter. Det är dock bara att betrakta som ett inslag i 

hela proceduren då den främst sker på annat sätt än via centrala myndigheter. 

Representativ demokrati är indikatorn för legitimeringsgrund. Beslutet om strategin och dess mål är 

antagen i den politiska församlingen och ansvaret för den övergripande strategin är placerad i 

Socialdepartementet via det så kallade ANDT-sekretariatet. Det tycks som om government här skulle 

råda, men det kan lika gärna, som vi kommer att se nedan, vara mål- och resultatstyrning som råder. 

En sammanfattande slutsats som kan dras är att ANDT-politiken till viss del präglas av government. 

Det tycks till största del handla om det åtgärdsprogram som antas årligen. Dock tycks inte government 

vara dominerande utifrån den idéanalys som gjorts.  

3.2 Mål- och resultatstyrning 
ANDT-propositionen innehåller ett övergripande mål, sju långsiktiga mål som anger inriktningen utan 

tidsgräns samt till dessa knutna prioriterade mål (Regeringens proposition 2010/11:47 1). Dessa mål 

fastställs ”uppifrån” och kommuniceras sedan ut ”nedåt”, vilket tyder på att organiseringen är vertikal. 

Noterbart är att detta är lika med government ovan. 

Statens uppgift inom mål- och resultatstyrningen är att styra direkt mot substantiella mål för utfall. 

Detta kommer här till uttryck genom samhällets förskjutning från handlingsplan till en strategi som 

enbart innehåller substantiella mål, ”från betoning på detaljerad förhandsplanering och styrning till 

betoning på implementeringsprocessen och de generella politiska mål den ska förverkliga” (Gossas 4). 

De långsiktiga målen har ingen bortre tidsgräns och pekar på mål och inriktning för hur samhällets 
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insatser ska genomföras. Man kan med fog säga att staten styr via mål som övriga aktörer har att 

förhålla sig till för att tillgängliggöra sig olika resurser som till exempel ekonomiska medel eller 

tillgång till kompetensutveckling. Detta beror bland annat på att Riksrevisionen har påtalat behovet av 

en tydligare styrning av statens stöd gällande detta arbete. Riksdagens tolkning är att en samlad 

strategi för ANDT-politiken, via ANDT-propositionen, underlättar statens styrning. I ANDT-

propositionen görs det via bland annat fastställande av mål kopplat till utvärdering (Regeringens 

proposition 2010/11:47 19). 

När det gäller mål- och resultatstyrningsdoktrinen fattar politiker beslut som förvaltningen sedan, i 

form av ANDT-sekretariat och statliga myndigheter, har till uppgift att verkställa. På så sätt märks den 

primära aktörsrelationen i form av politiker-förvaltning. Även om regional styrning sker via 

samverkan och samordning pekas länsstyrelsen ut som den som har en central roll (Regeringens 

proposition 2010/11:47 61). Detta beror troligen på att länsstyrelsen är en offentlig myndighet med 

direkt koppling till staten. Det tycks dock inte som om relationen politiker-förvaltning är dominant 

inom ANDT-politiken, istället uppmuntras andra relationer. 

Målen har fattats politiskt medan medel för att nå målen överlämnas till de olika aktörerna. Målen i 

strategin är dock kopplade till ett utvärderings- och uppföljningssystem med olika indikatorer. Utifrån 

dessa kommer troligen resurserna som finns att fördelas på olika sätt i framtiden genom att de 

prioriteras olika vartefter åren går. På så sätt tycks proceduren med mål-medel-kedja upprätthållas. 

Beslutet om strategin och dess mål är antagen i den politiska församlingen och ansvaret för den 

övergripande strategin är placerad i socialdepartementet via det så kallade ANDT-sekretariatet. 

Legitimeringsgrunden är med andra ord politiska beslut via representativ demokrati. 

En slutsats som kan dras utifrån ovan gjorda analys är att ANDT-propositionen på många sätt är 

influerad av mål- och resultatstyrningsdoktrinen. Det syns bland annat genom upprättandet av mål av 

de politiska församlingarna och genom att medlen för att uppnå målen överlåts åt de aktörer som ska 

uppnå målen. 

3.3 Nätverksstyrning 
Det finns en övergripande organisation som beskriver samordningen av alla aktörer inom ANDT-

politiken. Denna organisation verkar vara tydligt präglad av horisontell självorganisering genom 

nätverksstyrning (Bilaga 2). Där framgår att det, för att verkställa ANDT-politiken, behövs samverkan 

och samarbete mellan myndigheter, näringsliv och idéburna sektorn samt inom och mellan nationell, 

regional och lokal nivå. Där framgår också att ett särskilt ANDT-råd tillsatts som har deltagare från 

myndigheter, näringsliv och ideella sektorn (Bilaga 1). ANDT-propositionen bygger på att det finns en 

struktur för samverkan och samordning (Regeringens proposition 2010/11:47 23). En slutsats som kan 

dras är att nätverksstyrning råder inom organiseringen av ANDT-politiken. 
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Statens uppgift inom nätverksstyrning är att styra indirekt genom att stimulera eller sätta ramarna för 

självorganiserade och självreglerande nätverk. Nätverksstyrningsdoktrinen kan tolkas råda i det att det 

skett en förskjutning från separata planer för alkohol- och narkotikaområdet till en enhetlig strategi för 

hela ANDT-sektorn. På så sätt koordineras närliggande politiska fält redan i strategin vilket förväntas 

spilla över i samverkan på olika sätt. Man kan säga att sammanslagningen av fyra politikområden 

”tvingar” aktörer från de fyra olika områdena att samarbeta och samverka med varandra. Allt detta 

samordnas av ANDT-sekretariatet, vilket kan ses som indirekt styrning. 

Regeringen har vidare stimulerat nätverk via länsvisa dialoger med representanter från det offentliga, 

från civilsamhället och från näringslivet, vilket i allra högsta grad kan tolkas som nätverksstyrning. 

Kommunerna har inom sin kompetens stort ansvar för ANDT-förebyggande arbete (Regeringens 

proposition 2010/11:47 60), men vävs på detta sätt in i helhetsprocessen. I kombination med att staten 

sätter mål som sedan kommuniceras ut i nätverken kan det konstateras att statens uppgift här 

sammanfaller med nätverksstyrningens indikator.  

I ANDT-propositionen betonas samverkan och samordning mellan myndigheter och andra berörda 

aktörer (Regeringens proposition 2010/11:47 23). Dels görs det strukturerat via ANDT-rådet med 

representanter från myndigheter, civilsamhället samt forskningsinstitut men dels också via 

interdepartementala möten och överläggningar. Samma syn på styrning tycks gälla regionalt och 

kommunalt. Nätverksstyrning via berörda organiserade intressen som till exempel myndigheter, 

företag och organisationer verkar vara rådande när det gäller primär aktörsrelation. 

I ANDT-propositionen betonas samverkan, samarbete och dialog, vilket tyder på nätverksstyrning. 

Indikatorn för proceduren tycks därmed uppfylld då den är samarbete, dialog och förhandling. 

Syftet med ANDT-propositionen är bland annat att få till en samlad syn på problem och lösningar 

(Regeringens proposition 2010/11:47 1). Detta faller väl in på indikatorn för legitimeringsgrunden 

som var deliberation och resultatlegitimitet. Nätverksstyrningen märks mest via det arbete som gjordes 

inför framtagandet av förslaget till ANDT-strategi. Det skedde hearings, lokala träffar samt möjlighet 

för alla intresserade att ge in skriftliga åsikter. Den processen torde stärka deltagandet och 

legitimiteten. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att ANDT-propositionen sammanfaller med samtliga indikatorer 

för nätverkstyrning och en slutsats är därmed att ANDT-politiken är starkt präglad av 

nätverksstyrningen inom governance. 

3.4 Brukarstyrning 
Organiseringen inom brukarstyrning är vertikal i riktning nerifrån och upp. Om detta nämns ingenting 

inom ANDT-propositionen. Däremot nämns brukarorganisationer som en aktör bland andra som ska 

finnas med i den övergripande organisationen (Bilaga 2). Med andra ord tycks brukarstyrning inte 
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finnas med som någon tongivande faktor vid organiseringen av politikområdet, men däremot är den 

inte bortglömd. 

Statens uppgift för denna indikator är att styra indirekt genom att arrangera möjligheter för brukare 

och medborgare att påverka den offentliga servicen. I ett av målen i ANDT-propositionen, 

”Långsiktigt mål 5: Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd 

av god kvalitet”, nämns förvisso att det bör inrättas brukarråd samt att det ska vara möjligt för 

brukarna att själva att få kunskap om kvalitet och resultat (Regeringens proposition 2010/11:47 48-

50). Detta skulle möjligen kunna tolkas som ett sätt att arrangera möjligheter för brukare att påverka 

den offentliga servicen, något som skulle kunna falla in under statens uppgift. Den uppgiften tycks 

dock inte vara betydande. 

ANDT-propositionen betonar inte primära aktörsrelationer utifrån brukare och serviceleverantörer 

nämnvärt. Anledningen kan antas vara att det nyligen lämnats in en särskild utredning som sett över 

hela missbruks- och beroendevården (Regeringens proposition 2010/11:47 49). 

I ANDT-propositionen talas inte om konkurrens på det sätt som brukar förknippas med 

brukarstyrning. Däremot talas det om att inrätta brukarråd vilket tyder på en vilja att tillämpa 

brukarstyrning via deltagande, något som nämns på annat ställe i denna genomgång. Det finns alltså 

vissa tecken på att indikatorn för denna procedur finns. 

När det gäller legitimeringsgrund via valfrihet och deltagardemokrati nämns i samma mål som ovan, 

”Långsiktigt mål 5” att ”förstärkt brukarinflytande är viktiga förutsättningar för en missbruks- och 

beroendevård av hög kvalitet som är anpassad till olika behov” samt att ”former utvecklas för att 

tillvarata brukarnas erfarenheter”. Det talas också där om att inrätta brukarråd samt att det ska vara 

möjligt för brukarna att själva att få kunskap om kvalitet och resultat (Regeringens proposition 

2010/11:47 47-48).  

En slutsats som kan dras utifrån en analys av detta område är att brukarstyrning nämns men att det inte 

är ett område som har någon som helst avgörande betydelse för styrningen av ANDT-politiken. 
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4. Slutsatser och diskussion 
Sammanfattningen av analysen visar att ANDT-politiken till viss del tycks präglad av government, till 

exempel genom att propositionen fastställs av en politisk församling, att åtgärdsprogram fastställs 

årligen samt att myndigheterna som finns inom politikområdet styrs. I övrigt verkar ANDT-politiken 

främst präglas av governance. Detta dels via mål- och resultatstyrning kopplat till utvärdering, men 

kanske främst via nätverksstyrning där samverkan och samordning mellan olika typer av aktörer 

betonas. I och med detta är uppsatsens två frågeställningar besvarade. 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur aktörer inom ANDT-politiken på ett effektivt sätt kan 

delta i processen för framtagande av policy och implementeringen av denna. Vad betyder detta för 

dessa aktörer? Det beror på vilken typ av aktör det är och vilken typ av policy den vill vara med och 

forma. Den centrala politiska nivån i form av riksdag och regering är fortfarande viktiga som aktörer i 

och med att de bereder förslagen på mål och den politiska församlingen i slutänden beslutar om dem. 

Att påverka uppsatta mål via dessa aktörer är fortfarande relevant. De mål som det sedan beslutas om 

kommuniceras ut till olika aktörer och blir vägledande för implementeringen av policy. Målen för 

kommande femårsperiod är förvisso satta, men många delmål kommer nu att processas fram på 

regionalt och lokalt plan. Nu är frågan hur de aktörer som vill vara med och forma kommande policys 

eller implementera befintliga ska agera? Vilken styrning och organisering passar bäst? 

Här tycks ett synsätt kring nätverksstyrning råda. Förvisso fastställer regeringen årliga 

åtgärdsprogram, vars innehåll kan påverkas av olika aktörer. Regeringen, via Socialdepartementet, 

tycks dock ha varit tydliga med att de ser samverkan och samordning som en viktig del, vilket 

återkommer upprepade gånger i ANDT-propositionen. Ett nätverk som vill genomföra något som kan 

leda till förverkligandet av ett av de fastställda målen och som vänder sig till exempel till ANDT-

sekretariatet har troligen en större chans att få gehör för sina frågor än en enskild aktör som direkt 

vänder sig till enskilda politiker. Det verkar inte spela någon roll om nätverket består av offentliga 

institutioner, näringsliv eller idéburna organisationer, då samtliga aktörer har möjlighet att delta. En 

utmaning ligger i om nätverksstyrningen även blir implementerad på regionalt och lokalt plan. 

I slutänden innebär detta i termer av styrning och organisering att staten tycks ha lyckats med sitt 

uppsåt, nämligen att nå samling runt ett antal fastställda mål och på det sättet styra med hjälp av mål 

samt att detta ska ske via organisering av nätverk bredare än enbart offentliga institutioner. På så sätt 

kommer staten runt det faktum att många av frågorna, där staten formulerat målsättningar, egentligen 

är ett kommunalt eller regionalt ansvar där staten ej skulle nå framgång genom att fastställa 

detaljplaner. Verkligheten tycks vara mer komplex än att riksdagen kan fastställa och enbart via 

statliga förvaltningar kan implementera hela politikområdet. 

Brukarstyrning var enligt analysen inte på något sätt betydande. Den kommande missbruks- och 

beroendeutredningen har nu lagt sina förslag. Om regeringen väljer att fullfölja den utredningens 
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förslag fullt ut kommer det att innebära en betydligt tydligare brukarstyrning framöver i specifikt 

missbruks- och beroendevården. Kanske kan det på längre sikt påverka organiseringen och styrningen 

av ANDT-politiken? Ytterligare funderingar ligger i det så kallade ANDT-rådet. Om det rådet 

framöver blir mer och mer betydande för att agera som rådgivande organ till Socialdepartementet 

kommer säkerligen frågor om dess sammansättning att resas. Om ledamöter byts ut eller om rådet 

utvidgas kan på sikt förändra ANDT-politiken. Även här har det formats och fortsätter formas 

regionala och lokala motsvarigheter. 

För framtiden verkar det finnas ett antal fält som vore angelägna att undersöka närmare. Den här 

uppsatsen har enbart diskuterat och resonerat svar utifrån det som står skrivet via en idéanalys, det vill 

säga den gör inga anspråk på att kunna tolka hur de offentligt antagna propositionerna tillämpas i 

praktisk handling. ANDT-propositionen har en tydlig utvärderingsambition som dock enbart utgår från 

ANDT-målen. En statsvetenskaplig undersökning om vad det fortsatta ANDT-arbetet utifrån ett 

government- och governanceperspektiv skulle innebära vore intressant att följa. Kommer government 

med tiden att helt fasas ut? I vilken takt sker i så fall det? Eller kan vi kanske komma att skönja en 

tillbakagång till viss del till government, till exempel om vi går mot mer krisartade tider? Det vore 

intressant utifrån samma skäl som denna uppsats, det vill säga för att aktörer som är intresserade av att 

vara med och ta fram ny policy eller implementera denna ska veta var de ska sätta in sina insatser.  

Ett annat fält som vore intressant att studera är att jämföra innehållet i ovanstående uppsats med den 

senast beslutade nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanen för perioden 2006 till och med 

2010, eller till och med den plan som gällde innan det. Detta utifrån ett lärande om hur mycket av det 

gamla synsättet som är kvar respektive vilken utveckling som skett från government till governance. 

Vilka förskjutningar från government till governance prioriterades och vilka förskjutningar var redan 

gjorda när den tidigare handlingsplanen antogs? Finns det ideologiska skillnader mellan olika 

regeringsalternativ när det gäller denna fråga eller finns det en samsyn över partigränserna? 

Ytterligare ett fält som berörts är nätverkens betydelse. Nätverksstyrning verkar på många sätt 

tillämpas i styrning och organisering av ANDT-politiken. Det torde betyda att nätverken blir alltmer 

betydande för de aktörer som vill påverka i framtagande av policy och i implementeringen av 

densamma. Här finns ett antal fält som borde vara intressanta att forska mer kring för att se vilken 

styrning och organisering som är mest betydande nu och på sikt. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Rådet för ANDT-frågor  
Den 18 oktober 2007 beslutade regeringen att inrätta ett råd för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobaksfrågor. Rådet ska agera som rådgivare till regeringen i alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobaksfrågor samt informera regeringen bland annat om forsknings- och utredningsresultat med 
relevans för utformningen av politiken inom dessa områden. Ordförande och ledamöter i rådet är 
utsedda enligt följande: 
 
Marcelind, Ragnwi, Socialdepartementet ordförande 
 
Herbst, Ulrika, Rikspolisstyrelsen, ledamot 
 
Nilsson, Lars Håkan, Kriminalvården, ledamot 
 
Alexandersson, Lars, Brottsförebyggande rådet, ledamot 
 
Holm, Lars-Erik, Socialstyrelsen, ledamot 
 
Wamala, Sarah, Statens folkhälsoinstitut, ledamot 
 
Johfur, Petra, Tullverket, ledamot 
 
Eriksson, Inger, Länsstyrelsen Dalarnas län, ledamot 
 
af Klinteberg, Britt, Stockholms Universitet, ledamot 
 
Pershagen, Göran, Karolinska Institutet, ledamot 
 
Nyberg, Fred, Uppsala Universitet, ledamot 
 
Eriksson, Charli, Örebro Universitet, ledamot 
 
Nilsson, Per, Ungdomsstyrelsen, ledamot 
 
Granath, Marianne, Sveriges Kommuner och Landsting, ledamot 
 
Hibell, Björn, Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning CAN, ledamot 
 
Carlstedt, Anna, IOGT -NTO, ledamot 
 
Haraké, Leena, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i alkohol och narkotikafrågor KSAN, ledamot 
 
Lundberg, Per-Erik, Riksförbundet Narkotika- fritt Samhälle RNS, ledamot 
 
Mattsson Weijber, Karin, Riksidrottsförbundet, ledamot 
 
Nilsson, Maria, Svenskt nätverk för tobaksprevention SNTP, ledamot  
 
Ängmo, Helen, Skolverket, ledamot (Regeringens hemsida)  
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Bilaga 2: Övergripande organisation för att nå de nationella målen 

(Regeringens proposition 2010/11:47 22) 

 

 


