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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
 
I kriser testas ”kvaliteten i våra styrande institutioner” (Svedin 2015:123). De hotar 

grundläggande värden och ”kräver att beslutsfattare vidtar åtgärder” under tidspress och stor 

osäkerhet (Svedin 2015:123). Kriser kan vara av olika karaktär: orsakade av naturen eller 

människan, nationella eller internationella, ekonomiska eller politiska (Boin, t’Hart, Stern & 

Sundelius 2017:7). Enligt Lina Svedin accepterar allmänheten i regel att beslutsfattandet sker 

centralt och utan vidare insyn under en kris, men i efterhand krävs det att allmänheten ges 

möjlighet till insyn och en möjlighet att utkräva ansvar av beslutsfattarna som agerat under 

krisen (Svedin 2015:123).  

 

Utöver ett effektivt och snabbt agerande är det av stor vikt att beslutfattarnas hantering av krisen 

överensstämmer med lagar och regler samt allmänhetens uppfattning om det moraliskt rätta 

(Deverell, Hansén och Olsson 2015:14). I länder såsom Sverige råder en parlamentarisk 

demokrati där den offentliga förvaltningen förväntas föra folkets talan och fatta beslut som 

ligger i allmänhetens intresse under ordnade former (Deverell, Hansén och Olsson 2015:14; 

Skr. 2013/14–155, 4; Svedin 2012:2). Allmänheten har således rätt att utkräva ansvar när man 

anser att beslutsfattare agerat omdömeslöst eller missbrukat sin tilldelade makt (Svedin 

2015:131). Det här är vad som benämns ”accountability”, eller på svenska ”ansvarighet”, och 

innebär att de styrande i en demokrati ska redogöra för sina handlingar inför de styrda som kan 

ställa dem till svars om de anser att dem har agerat felaktigt (Lewin 2007:3; Svedin 2012:17). 

Möjligheten till detta är enligt forskare avgörande för allmänhetens förtroende för offentliga 

institutioner (Boin et al. 2017:110; Svedin 2015:123). 

 

När det kommer till Sverige anser Svedin att förutsättningarna finns att tjäna som ett 

föredömligt exempel på politikers och tjänstemäns ansvarstagande i kriser (Svedin 2015:136). 

Samtidigt kan man urskilja ”en nedgång i allmänhetens förtroende för de styrande 

institutionerna” (Svedin 2015:136). Denna slutsats kommer hon fram till genom studera 64 

politiska kriser i Sverige mellan åren 1931–2005 (Svedin 2012:61; Svedin 2015:141). Svedins 

argument är att mekanismer för att utkräva ansvar existerar men att de är ”gravt underutnyttjade 

i svensk krishantering” (Deverell, Hansén & Olsson 2015:14). Som exempel nämner hon 

mekanismer som riksdagspolitiker har till buds såsom misstroendeförklaring (Svedin 
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2015:138). Hon hävdar att det är riksdagens ”starkaste påföljdsmekanism” men att den sällan 

används (Svedin 2015:138). Hon talar även om rättssystemet och hävdar att det sällan är 

närvarande i svenska kriser (Svedin 2015:137). En anledning till detta enligt Svedin är att det 

råder en kollektivt orienterad politisk kultur som präglas av ”en motvilja att peka ut individer 

som ansvariga” (Svedin 2015:141).  

 

Ansvarsutkrävandet av politiker och tjänstemän i fallet med Transportstyrelsens IT-

upphandling 2015 avviker dock från detta. I juli 2017 uppdagades av TT att generaldirektör 

Maria Ågren fick avgå från sin post hos Transportstyrelsen i januari för att hon i samband med 

upphandlingen till IBM Sverige gjorde avsteg från lagen som resulterade i att myndigheten:  

 

(…) lämnade ut uppgifter som gjorde att länder i Östeuropa kunde spåra personer med 

skyddad identitet, bepansrade fordon, efterlysta fordon och var och när värdetransportbilar 

kör (Oscarsson 2017).  
 

I samband med detta meddelade regeringen att de ville att Statens ansvarsnämnd skulle pröva 

om Ågren skulle avskedas från sin anställning i Regeringskansliet (Regeringskansliet 2017a). 

Alliansen presenterade senare samma månad att de skulle väcka misstroendeförklaringar 

gentemot tre statsråd för att inte ha ingripit tidigare och förmedlat informationen till berörda 

parter (Hedenmo 2017). Allmänheten liksom media uttryckte även sitt missnöje mot ansvariga 

politiker och tjänstemän för hanteringen av situationen i opinionsundersökningar och artiklar 

(Ericson, Jönsson & Lindhe 2017; Lindhe 2017a).  

 

Händelsen utvecklades till en politisk kris i Pär Daléus termer då nationella beslutsfattares 

hantering av händelsen ansågs vara undermålig då de inte bedömdes leva upp till vad som 

förväntades av dem (Daléus 2015:24). Ansträngningarna att utkräva ansvar av dessa 

beslutsfattare avviker från tidigare studier av politiska kriser då mekanismerna för 

ansvarsutkrävande inte tycks vara gravt underutnyttjade i detta fall. Denna avvikelse väcker 

frågor.  

 

1.2 Forskningsproblem och frågeställning 
 
I den svenska regeringsformen föreskrivs att ”all offentlig makt i Sverige utgår ifrån folket” 

(Skr. 2013/14–155, 4). Detta omvandlas i praktiken genom att Sverige har ett parlamentariskt 
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och representativt statsskick som bygger på en uppdrags- och ansvarskedja där folket väljer en 

riksdag som väljer en statsminister som i sin tur utser en regering (Skr. 2013/14–155, 4). Under 

regeringen lyder förvaltningsmyndigheter som bedriver en stor del av den politiska 

verksamheten genom mandat av regeringen att verkställa politiska beslut (Skr. 2013/14–155, 

4–5). Denna uppdrags- och ansvarskedja är viktig att efterleva för den offentliga sektorn för att 

bibehålla förtroende. Allmänheten förväntar sig att offentliga institutioner förvaltar den makt 

de blivit delegerade genom att föra folkets talan och fatta beslut under ordnade former (Skr. 

2013/14–155, 4; Svedin 2012:2). Förvaltas detta felaktigt har allmänheten rätt att utkräva 

ansvar av beslutsfattare som ett led i den demokratiska styrkedjan (Svedin 2015:131).   

 

Enligt de empiriska fall som Svedin bygger sina slutsatser på undermineras de system som finns 

i Sverige för att utkräva ansvar av att mekanismerna för detta avseende är underutnyttjade 

(Deverell, Hansén & Olsson 2015:14). Detta anses ha bidragit till ett undermåligt 

ansvarsutkrävande i Sverige vilket resulterat i en ”gradvis urholkning av allmänhetens 

förtroende för svenska offentliga institutioner” (Svedin 2015:142). I fallet med 

Transportstyrelsen tycks det motsatta förekomma. Misstroendeförklaringar väcktes, 

rättssystemet blandades in och allmänheten och media uttryckte sitt missnöje. 

 

Enligt Svedin finns det tre komponenter som formar ansvarsutkrävande inom den statliga 

förvaltningen i kriser (Svedin 2015:125, 130). Dessa komponenter är:  

 

a) i vilka politiska miljöer och administrativa miljöer som händelserna utspelar sig och hur 

aktörerna agerar, b) själva aktörerna som utkräver ansvar eller håller andra ansvariga, och 

c) de formella och informella strukturer och mekanismer som finns etablerade för att 

utkräva ansvar (Svedin 2015:125).  

 

För att ansvarsutkrävandet ska vara omfattande krävs det enligt henne att miljön präglas av 

öppenhet och tillgång till etablerade ansvarsmekanismer så att aktörer kan ”utvärdera, döma 

och straffa politikers och tjänstemäns handlingar i kriser” (Svedin 2011:15; Svedin 2012:166–

167; Svedin 2015:130, 141–142). Det innebär också att beslutsfattare tar ansvar för det som 

faller inom deras ansvarsområden (Svedin 2011:15; Svedin 2015:132).  

 

Ovan nämnda komponenter har enligt Svedins studier av politiska kriser i Sverige mellan åren 

1931–2005 inte möjliggjort en omfattande nivå av ansvarsutkrävande tidigare (Svedin 
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2015:141). Det främsta problemet enligt henne tycks inte vara tillgången till 

ansvarsmekanismer, utan det sätt de används på (Svedin 2015:141). Då ansvarsutkrävandet 

efter Transportstyrelsen tycks avvika från tidigare fall av ansvarsutkrävande vid politiska kriser 

i Sverige är det intressant att undersöka vilka potentiella orsaker som kan tänkas ligga bakom 

detta. Uppsatsen ska därför försöka besvara frågeställningen: Hur kan man förklara 

ansvarsutkrävandet av politiker och tjänstemän efter Transportstyrelsens IT-upphandling? 

 

För att ytterligare fördjupa förståelsen för fallet och utifrån detta dra slutsatser som skulle kunna 

ligga till grund för vidare studier är det också intressant att titta på vad det är som skiljer sig i 

detta fall från slutsatser som dragits om ansvarsutkrävande i samband med tidigare svenska 

politiska kriser. Därför lyder studiens andra frågeställning: Hur skiljer sig ansvarsutkrävandet 

i samband med Transportstyrelens IT-upphandling från tidigare svenska fall av 

ansvarsutkrävande vid politiska kriser? 

 

1.3 Syfte  
 
Syftet med denna studie är att göra ett kumulativt bidrag till forskningen om möjligheterna till 

ansvarsutkrävande av politiker och tjänstemän i offentlig sektor i samband med politiska kriser.  

Det kommer att ske genom att förklara hur ansvarsutkrävandet av tjänstemän och politiker efter 

Transportstyrelsens IT-upphandling skiljer sig från tidigare svenska fall. För att göra detta 

kommer studien sträva efter att finna potentiella orsaker bakom utkrävandet av ansvar genom 

Svedins analytiska ramverk. Genom att titta på de komponenter hon talar om i form av miljö, 

aktörer och strukturer och jämföra resultatet med tidigare forskning är strävan att urskilja 

möjliga förändringar av möjligheterna till ansvarsutkrävande.  

 

1.4 Disposition 
 
Inledningsvis behandlas tidigare forskning inom ämnesområdet av relevans för studien följt av 

ett teoriavsnitt där det analytiska ramverket som syftar till att besvara frågeställningarna 

presenteras. Detta följs av ett metodavsnitt för att beskriva det tillvägagångssätt som nyttjas i 

att analysera det empiriska materialet som redovisas i avsnittet därpå. Därefter följer en 

operationalisering där centrala begrepp i det analytiska ramverket preciseras för att klargöra 

vilka steg som ska genomföras i den empiriska undersökningen. Analysen följer därefter 

uppdelad i underrubriker som motsvarar analysverktyget och studien avslutas sedan med en 

redogörelse av slutsatser och förslag till vidare forskning.   
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2. Forsknings- och teorianknytning 

2.1 Tidigare forskning 
 
Inom den statsvetenskapliga disciplinen har krishanteringsforskningen expanderat nationellt 

och internationellt sedan 1990-talet (Deverell, Hansén & Olsson 2015:7). Fokus ligger ofta, 

liksom denna studie, på hur den offentliga förvaltningen agerar i kriser (Deverell, Hansén & 

Olsson 2015:8). Vid kriser förväntar sig allmänheten i demokratier att organ inom den 

offentliga förvaltningen ska hantera dessa (Boin et al. 2017:3–4). Förväntningarna är ofta höga 

i form av att de räknar med att offentliga organ ska avvärja eller minimera möjliga konsekvenser 

av en kris, avsluta den och övertyga dem om att det inte kommer att inträffa igen (Boin et al. 

2017:3). 

 

Enligt Svedin ligger ofta fokus inom forskningen på den akuta fasen av en kris och inte på 

efterarbetet i form av ansvarsutkrävande (Svedin 2012:15). Svedin anser dock att det är minst 

lika viktigt att undersöka efterdyningarna av en kris och att det i dag inte finns så mycket studier 

inom fältet (Svedin 2012:15). Detta är en anledning till denna uppsats kumulativa ansats.  

 

Ansvarsutkrävande är ett centralt steg i att avsluta en kris enligt Arjen Boin, Paul ’t Hart, Eric 

Stern och Bengt Sundelius (Boin et al. 2017:110). Det är först när beslutsfattare ställs till svar 

för sitt agerande som man kan återgå till det normala (Boin et al. 2017:110). Det är då man 

reflekterar över hanteringen av händelsen och kan blicka framåt genom att dra lärdomar av 

krishanteringen för att förbättra sin krishanteringsförmåga framöver (Boin et al. 2017:161). 

Ansvarsutkrävande är även en viktig process inom demokratin då det finns både legala och 

sociala förväntningar på beslutsfattare att stå till svar för sitt agerande (Boin et al. 2017:110). 

Det handlar om legitimitet, att man som makthavare redogör för och står för sitt handlande 

(Boin et al. 2017:110). Allmänhetens förtroende är enligt författarna rent avhängig hur detta 

ansvarsutkrävande går till (Boin et al 2017:110). Vikten av ansvarsutkrävande kan alltså inte 

nog betonas i utifrån ett demokratiskt perspektiv vilket är relevant i denna studie då fallet berör 

Sverige som bygger på en demokratisk styrkedja. 

  

I rapporten ”Demokratin och mordet på Anna Lindh” diskuterar Helena Wockelberg hur 

ansvarsutkrävande går till i praktiken. Genom att analysera ansvarsutkrävandet av Säpos 

hantering av utrikesministern Lindhs skyddsbehov konstaterar hon att det finns olika verktyg 

att tillta för att utkräva ansvar av offentliga maktutövare i Sverige (Wockelberg 2003:16–17). 
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Svenska myndigheter har nämligen i relation till regeringen en mycket hög grad av 

självständighet, vad hon benämner ”den svenska förvaltningsmodellen”, men denna 

självständighet är villkorad (Wockelberg 2003:10, 21). Myndigheter förväntas t.ex. lyda lagen, 

”principen om lagstyre”, och följa ”offentlighetsprincipen” genom att allmänna handlingar ska 

kunna offentlighetsgöras (Wockelberg 2003:17, 21–22). Riksdagen och regeringen har även 

tillgång till olika revisionsorgan som kan granska myndigheter och dess verksamhet i form av 

Riksrevisionen och Konstitutionsutskottet (Wockelberg 2003:16–17). Massmedia granskar 

även myndigheter i syfte att avslöja missförhållanden och medborgarna har möjlighet att ta 

ställning till de styrande i allmänna val (Wockelberg 2003:16–17). Flertalet mekanismer för 

ansvarsutkrävande existerar med andra ord i det svenska samhället. Dessa mekanismer hävdar 

Shirin Ahlbäck Öberg, som diskuterar kontrollorgan i Sverige i artikeln ”Regeringsformen och 

den samtidiga reformen av Riksrevisionen” från 2011, kontrolleras av regeringsformen. Den 

svenska författningen möjliggör nämligen ansvarsutkrävande i form av bland annat kapitlet vid 

namn ”Kontrollmakten” som föreskriver om ”speciella institutioner med uppgift att granska 

förvaltningens arbete” (Ahlbäck Öberg 2011:334). Dessa institutioner är 

”Konstitutionsutskottet (KU), statsrådens juridiska ansvar, misstroendeförklaring, 

interpellations- och frågeinstitutionen, Riksdagens Ombudsmän (JO) och Riksrevisionen” 

(Ahlbäck Öberg 2011:334). Den svenska grundlagen utgör med andra ord en central del i det 

som möjliggör ansvarsutkrävande av politiker och tjänstemän såtillvida att den föreskriver om 

formella kontrollorgan.  

 

I sin bok ”Accountability in Crises and Public Trust in Governing Institutions” från 2012 

diskuterar Svedin hur olika aktörer nyttjar ovan nämna kontrollmekanismer för att utkräva 

ansvar i Sverige. Det gör hon genom en empirisk studie av 64 politiska kriser i Sverige mellan 

åren 1931–2005, däribland mordet på Olof Palme 1986, M/S Estonia 1994 och 

tsunamikatastrofen 2004 (Svedin 2012:61, 91; Svedin 2015:134). Utifrån dessa fall kommer 

Svedin fram till olika generella slutsatser om ansvarsutkrävande i Sverige som hon bland annat 

redogör för i ”Perspektiv på krishantering” från 2015. Först och främst konstaterar Svedin att 

det är vanligast att kollegor utkräver ansvar av andra kollegor (Svedin 2015:136). Media är näst 

mest aktiv och därefter kommer allmänheten som anstränger sig främst när den drabbats direkt 

eller indirekt av en kris (Svedin 2015:137). Rättssystemet är ofta frånvarande (Svedin 

2015:137). 
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De mekanismer som kollegor främst använder är att utse statliga utredningar och kommittéer 

medan den starkast sanktionerande mekanismen, misstroendeförklaringar, sällan används 

(Svedin 2015:138). Orsaken till detta, enligt Svedin, är en kollektivt orienterad politisk kultur 

som präglas av en ”motvilja att peka ut individer som ansvariga” (Svedin 2015:141). Man vill 

hellre uppnå samförstånd än att starta offentliga konflikter vilket resulterar i interna utredningar 

där involverade beslutsfattare når en överenskommelse med den granskade institutionen om att 

agerandet var felaktigt utan formella påföljder (Svedin 2012:171, 174; Svedin 2015:140–141). 

Utvärdering och dömande är således vanligt förekommande medan straffande åtgärder sällan 

sker formellt utan snarare informellt (Svedin 2012:163).  

 

Medier använder främst formella mekanismer i form av att publicera granskande artiklar och 

informella mekanismer i form av att forma den allmänna opinionen genom kritisk rapportering 

av politiker och tjänstemäns handlingar i kriser (Svedin 2012:161; Svedin 2015:139). Detta kan 

ses som att media främst bidrar till att utvärdera och döma beslutsfattares agerande (Svedin 

2012:161–165). Allmänheten, liksom media, utvärderar och dömer främst beslutsfattare de 

gånger de förmår utkräva ansvar (Svedin 2012:163). Den sanktionerande, formella, 

mekanismen allmänna val används mer sällan (Svedin 2015:141). Det måttliga engagemanget 

att utkräva ansvar kan förklaras med en begränsad tillgång till information (Svedin 2015:141).  

Rättssystemet är den aktör med störst möjlighet att bidra till sanktioner och såldes straffa 

beslutsfattare i form av att väcka åtal mot enskilda politiker eller tjänstemän, men det händer 

sällan (Svedin 2015:139). Istället råder en form av informell praxis i Sverige att hotet om 

rättsliga efterspel i form av tydliga grundlagar och andra lagar och direktiv ska ”fungera 

avskräckande och få beslutsfattare att agera ansvarsfullt” (Svedin 2015:139). Bristande 

krishantering resulterar därför sällan i rättsliga påföljder (Svedin 2012:140; Svedin 2015:157).  

 

Den överväldigande slutsatsen från hennes studie är att ansvarsutkrävande på nationell nivå 

sällan får några konsekvenser då aktörer underlåter att använda sanktionerande mekanismer på 

grund av en kollektivt orienterad kultur och bristande tillgång till information (Svedin 

2015:140, 142). Vad detta resulterar i är ”bristande legitimitet i offentlig krishantering” vilket 

återspeglas i SOM-undersökningar där allmänhetens förtroende för den svenska offentliga 

förvaltningen följt en negativ trend 1986–2005 (Svedin 2015:142; Svedin 2012:89, 148, 152).  

 

Empiriska studier av ansvarsutkrävande i samband med kriser som inträffat efter år 2005 är 

tämligen sparsam. Däremot har Annika Brändström i sin avhandling ”Crisis, accountability and 
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blame management: strategies and survival of political office-holders” studerat tio olika kriser 

i Sverige varav två av dem inträffade efter år 2005 (Brändström 2016:100). Dessa är 

Carnegiekrisen 2007 och Saudiaffären 2012. Enligt Brändström var dessa kriser 

”institutionella” i form av att de orsakades av interna beslut i organisationer som bidrog till 

fiaskon som resulterade i omfattande ansvarsutkrävande av bland annat inblandade statsråd 

(Brändström 2016:104–105). Som resultat av detta avgick finansmarknadsministern Mats 

Odells statssekreterare Urban Funered i samband med Carnegiekrisen och i Saudiaffären avgick 

försvarsminister Sten Tolgfors (Brändström 2016:105, 107). Slutsatserna hon drar utifrån dessa 

kriser är att det som främst tvingar politiker och tjänstemän att avgå är att de blir starkt 

kritiserade i media och att oppositionen ställer formella krav på att de ska avgå (Brändström 

2016:110). Dessa ansträngningar att utkräva ansvar hävdar hon i sin tur beror på krisens art. Att 

de är institutionella i form av att enskilda individer fattat beslut som orsakat ett negativt utfall 

resulterar lättare i utpekande av skuld (Brändström 2016:111). Utifrån Brändströms studie kan 

man alltså dra slutsatsen att de fall där ansvarsutkrävande varit omfattande främst beror på 

krisens art och att det sedan år 2005 inträffat två sådana kriser. Dessa kriser har dock inte 

studerats utifrån Svedins analytiska ramverk vilket fallet i denna studie kommer att göra.   

 

Leif Lewin, tidigare professor vid Uppsala universitet, diskuterar i sina böcker ”Democratic 

Accountability” och ”Statsvetenskapens grunder” vikten av ett omfattande ansvarsutkrävande. 

Lewin hävdar att ett undermåligt ansvarsutkrävande bidrar till ett minskat förtroende för 

politiker och tjänstemän vilket studier visar har inträffat i bland annat Europa (Lewin 2007:1; 

Lewin 2015:69). Samtidigt talar han om att ”valdeltagandet och förtroendet för politiker börjat 

stiga igen” i Sverige sedan millennieskiftet (Lewin 2015:70). Vad som orsakar detta råder det 

oenighet om enligt Lewin, men en förändring han talar om som kan ha påverkat detta är den 

nya förvaltningspolitik som präglar länder såsom Sverige (Lewin 2007:185; Lewin 2015:85).  

 

Lewin talar om att efterkrigstidens välfärdsreformer bidrog till att staten blev överbelastad i 

form av ett växande antal beslutsärenden (Lewin 2015:85). ”Genom New Public Management 

(NPM) skulle politiken effektiviseras” (Lewin 2015:85). NPM är en uppsättning 

institutionaliserade recept för hur man kan etablera en god organisering i den offentliga sektorn 

(Christensen, Lægreid, G. Roness & Røvik 2005:80). Dessa recept är hämtade från den privata 

sektorn och utgörs av idéer om beslutseffektivitet i form av decentralisering, produktivitet 

genom mål- och resultatstyrning följt av resultatrapportering samt öppenhet och insyn 

(Christensen et al 2005:114–118).  
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Enligt Tom Christensen, Per Laegreid, Paul G. Roness och Kjell Arne Rovik är 

ansvarsförhållandena i förändring som ett resultat av reformer inom den statliga förvaltningen 

inspirerade av NPM (Christensen et al 2005:135). En decentralisering har skett i form av att 

politiker delegerar makt till tjänstemän och vidare ned i ledet samtidigt som regeringen och 

departementen bär huvudansvaret för förvaltningspolitiken (Christensen et al 2005:136, 162–

163). Det har resulterat i att statliga organisationer erhåller mer autonomi men att de styrs 

genom mål- och resultatstyrning samt regelverk utformade av regeringen och departementen 

(Christensen et al 2005:161–163, 189). Det har även implementerats ”intensifierade 

rapporterings- och övervakningssystem” i form av resultatrapportering (Christensen et al 

2005:161–163, 189). Detta har bidragit till en ”individualisering av ansvar” där administrativt 

ansvar lätt utkrävs samtidigt som ansvar utkrävs av politiker vars områden underliggande 

organisationer tillhör (Christensen et al 2005:189). 

 

Reformer inspirerade av denna våg har även resulterat i att förhållandet mellan riksdagen och 

den utövande makten förändrats i form av att riksdagen återupplivat sin kontrollverksamhet 

(Christensen et al 2005:136). Riksdagen har nämligen ökat sin användning av 

ansvarsmekanismer såsom granskningskommissioner och ”allt oftare anmäls (…) statsråd till 

KU” (Christensen et al 2005:136–137). Allt fler chefer i statliga verksamheter har också 

tvingats avgå på senare tid, till exempel inom Kriminalvårdsstyrelsen (Christensen et al 

2005:136–137). Medborgarna uttrycker även allt oftare kritik mot den offentliga förvaltningen 

och media tar allt större plats i debatterna (Christensen et al 2005:188, 190). 

 

Redogörelsen av tidigare forskning ovan belyser olika aspekter av ansvarsutkrävande i samband 

med kris av relevans för studien. Sammantaget kan konstateras att ansvarsutkrävande är viktigt 

i det demokratiska samhället och att det i Sverige finns flertalet kontrollmekanismer för att 

utkräva ansvar av politiker och tjänstemän. Samtidigt konstaterar Svedin att en bristande 

krishantering av nationella beslutsfattare sällan resulterar i formella påföljder i Sverige då 

kontrollmekanismerna är underutnyttjade. Det har enligt henne resulterat i ett dalat förtroende 

för den svenska offentliga förvaltningen mellan åren 1986–2005. Leif Lewin hävdar dock att 

förtroendet har börjat stiga sedan millennieskiftet. Vad det beror på råder det oenighet om men 

en förklaring kan vara reformer inom den offentliga förvaltningen som Christensen et al hävdar 

har förändrat ansvarsförhållandena. Då det råder en avsaknad av empiriska studier som tar 

hänsyn till detta med utgångspunkt i Svedins analytiska ramverk sedan år 2005 avser denna 

studie fylla denna lucka med förhoppningen att urskilja vad som hänt på området sedan dess.  
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2.2 Teori 
 
Att utkräva ansvar handlar enligt Svedin om att utvärdera beslutfattares agerande, döma 

huruvida agerandet motsvarar de normer och kriterier verksamheten erhåller, samt straffa de 

som anses ha agerat felaktigt (Svedin 2015:124; Svedin 2012:17). I ”Accountability in Crises 

and Public Trust in Governing Institutions” och ”Perspektiv på krishantering” redogör Svedin 

för ett ramverk som kan användas för att empiriskt analysera hur detta ansvarsutkrävande av 

politiker och tjänstemän går till i kriser (Svedin 2012:17; Svedin 2015:126).  

 

Ramverket hon redogör för består av tre grundläggande komponenter: miljön, strukturerna och 

aktörerna (Svedin 2012:18). Dessa komponenter är sammanlänkande på så sätt att aktörerna 

strävar efter ansvarsutkrävande genom de strukturer som finns tillgängliga i den politiska och 

administrativa miljön (Svedin 2012:2). Det är alltså samspelet mellan dessa som formar 

processen för ansvarsutkrävande (Svedin 2015:130). För att ansvarsutkrävandet ska anses vara 

omfattande krävs att aktörer ges möjlighet att aktivt utkräva ansvar av beslutsfattare genom 

tillgång till mekanismer och information för att kunna utvärdera, döma och straffa deras 

handlingar (Svedin 2012:166). Det är även vitalt att beslutsfattare tar ansvar för det som faller 

inom deras ansvarsområden (Svedin 2015:132).  

Figur 1 Schematisk framställning av ramverket över processen för ansvarsutkrävande (Svedin 
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2015:126; Svedin 2012:19). 

 

Miljön präglas enligt Svedin av en administrativ och politisk kultur som förändras över tid 

(Svedin 2015:126). ”Ofta består denna kultur av normer och värderingar” som politiker och 

tjänstemän förväntas följa samt formar de förväntningar som allmänheten har på tjänstemän 

och politiker i hur de ska bedriva sin verksamhet (Svedin 2015:126). Vad som färgar denna 

miljö är delvis reformer som format relationen mellan de styrande och de styrda såsom att 

statsministern blev regeringschef i Sverige istället för monarken (Svedin 2015:127). Den 

formas även av traditioner och arv såsom konsensusbyggande och samhällsplanering i Sverige 

(Svedin 2015:127). För att urskilja miljön förespråkar Svedin att man studerar dessa 

komponenter under en period på flera år, i hennes studie av 64 kriser studerar hon till exempel 

miljön i olika fall under en period på minst 10 år (Svedin 2012). Vilka normer och värderingar 

som existerar framkommer tydligt enligt Svedin i samband med en kris (Svedin 2015:127).  

 

I den politiska och administrativa miljön finns två funktioner som kan utkräva ansvar: strukturer 

och aktörer (Svedin 2015:127). Strukturer är formella eller informella av sitt slag och ses som 

verktyg, eller ”ansvarsmekanismer”, som aktörerna kan nyttja i syfte att utkräva ansvar (Svedin 

2012:17; Svedin 2015:129). Exempel på formella strukturer är lagar och processer såsom 

granskningskommissioner (Svedin 2015:129).  Informella strukturer omfattar bland annat 

kollegor som agerar visselblåsare och opinionsundersökningar (Svedin 2015:129).  

 

Aktörer som kan nyttja dessa strukturer är kollegor, allmänheten, media och rättssystemet 

(Svedin 2012:18; Svedin 2015:127). Kollegor omfattar i detta sammanhang förtroendevalda 

politiker och tjänstemän som arbetar inom den offentliga förvaltningen (Svedin 2012:18; 

Svedin 2015:128). Dessa aktörer har ofta god kännedom om och tillgång till både formella och 

informella ansvarsmekanismer för att utkräva ansvar (Svedin 2015:128). Exempel på en formell 

ansvarsmekanism som riksdagen har till sitt förfogande är att anmäla ministrar i regeringen till 

Konstitutionsutskottet (KU) (Svedin 2012:23). Upplever ledamöter i riksdagen att enskilda 

ministrar har agerat oansvarigt kan de begära en granskning av KU (Svedin 2012:23). KU 

granskar därmed ministerns agerande utefter det ansvar och den auktoritet personen har enligt 

lagen och avgör om det är lämpligt att väcka åtal mot personen eller inte (Svedin 2012:23, 25). 

Om så är fallet är det Justitieombudsmannen (JO) som lämnar in brottmålet till 

åklagarmyndigheten (Svedin 2012:24). KU kan även hålla utfrågningar där ministrar förhörs 
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genom intervjuer (Svedin 2012:25). Ledamöterna kan även själva hålla utfrågningar där dem 

ställer frågor direkt till regeringen i riksdagen (Svedin 2012:24).  

 

Ledamöter i riksdagen kan också väcka misstroendeförklaringar gentemot en minister eller hela 

regeringen (Svedin 2012:25). Det kräver att minst 35 ledamöter i riksdagen stöttar förslaget och 

för att den ska röstas igenom krävs en majoritet som röstar ja (Svedin 2012:25). Ifall 

misstroendeförklaringen röstas igenom måste ministern eller regeringen lämna sitt politiska 

uppdrag (Svedin 2012:25). Riksdagen har även en möjlighet att begära granskningar av 

Riksrevisionen, en myndighet under riksdagen (Svedin 2012:23). Riksrevisionen har till uppgift 

att granska vad statens pengar går till och hur den offentliga förvaltningen bedrivs (Svedin 

2012:24). De lägger sedan fram förslag på förändringar men dessa är inte tvingande (Svedin 

2012:24).   

 

Den administrativa delen av den offentliga förvaltningen består av flertalet myndigheter 

(Svedin 2012:26). Ansvaret inom myndigheterna formas av verksförordningen, som omfattar 

lagar och regler som ställer krav på myndighetens arbete, och myndighetsinstruktionen, som 

omfattar instruktioner för vilken verksamhet myndigheten ska bedriva (Svedin 2012:26). 

Ansvarskedjan bygger på att myndighetschefen är huvudansvarig för myndighetens arbete 

(Svedin 2012:26). Att delegera befogenheter nedåt i ledet är möjligt och innebär således att 

ansvaret delegeras ned med det (Svedin 2012:26). Regeringen har verktyg för att kontrollera att 

denna verksamhet bedrivs som förväntat genom årlig rapportering från myndigheterna och 

dialog med dem (Svedin 2012:26).  

 

JO är även en formell ansvarsmekanism som alla kollegor kan vända sig till för att anmäla en 

myndighet som man upplever har behandlat någon felaktigt (Svedin 2012:26). Om en offentlig 

tjänsteman anses ha begått ”tjänstefel” kan denna bli dömd i domstol, om den anses ha begått 

”tjänsteförseelse” kan disciplinära åtgärder vidtas (Svedin 2012:27–28).  

 

Exempel på informella ansvarsmekanismer är att kollegor kan agera visselblåsare när de 

upplever tjänstefel och att de har möjlighet att förbli anonyma när de sprider information i 

samband med detta (Svedin 2012:23). Det står nedskrivet i grundlagen i form av meddelarrätten 

och innebär att de till exempel kan vända sig till media och sprida information anonymt utan 

att riskera återverkningar (Svedin 2012:26, 28). De kan även utnyttja sin makt genom att sätta 
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sig emot vissa förslag som läggs fram av en person i syfte att demonstrera missnöje mot 

personens tidigare handlingar (Svedin 2012:26, 28).  

 

Allmänheten motsvarar medborgare i ett land (Svedin 2012:28). Liksom kollegor har 

allmänheten olika strukturer att tillgå. Formella ansvarsmekanismer är till exempel allmänna 

val (Svedin 2012:28). Vart fjärde år, den tredje lördagen i september, har väljarna i Sverige 

möjlighet att utse de företrädare som ska representera dem ibland annat riksdagen den 

kommande mandatperioden (Svedin 2012:28). Förtroendevalda politiker och tjänstemän i 

makthavande position riskerar i samband med detta att förlora sina positioner då väljarna kan 

rösta på oppositionen till följd av att de upplevs ha agerat felaktigt i kriser (Svedin 2012:28).  

 

Medborgarna har även möjlighet att överklaga beslut till JO om de upplever att politiker eller 

tjänstemän har misskött sitt uppdrag (Svedin 2012:28). JO utreder följaktligen huruvida 

tjänstemän och offentliga myndigheter har agerat i enlighet med lagen eller inte (Svedin 

2012:28–29). Tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen är ytterligare formella 

ansvarsmekanismer som allmänheten kan nyttja i syfte att ta del av officiella dokument för att 

kunna utkräva ansvar av offentliga maktutövare (Svedin 2012:29). Undantag från dessa 

principer gäller dokument med sekretessbelagd information, till exempel sådant som rör rikets 

säkerhet (Svedin 2012:29).  

 

Informella ansvarsmekanismer är opinionsundersökningar, folkomröstningar, demonstrationer 

och media (Svedin 2012:29–30). Med opinionsundersökningar avses undersökningar där 

allmänhetens åsikter åskådliggörs, folkomröstningar innebär att allmänheten kan rösta emot 

regeringens ståndpunkt i sakfrågor, att demonstrera är skyddat av konstitution i form av 

”demonstrationsfrihet” och med media avses att medborgare kan uttala sig i olika mediala 

forum (Svedin 2012:30, 99; Svedin 2015:128).  

 

Media, som Svedin likställer med dagstidningar, TV-program och radiostationer, är en aktör 

som i många länder agerar ”watch dogs” (Svedin 2012:30–31, 165). Det innebär att de 

undersöker hur beslutsfattare sköter sig inom det offentliga och privata ofta genom kritisk 

journalistik (Svedin 2012:30). Kritisk journalistik handlar om att de kritiskt diskuterar politiker 

och tjänstemäns handlingar vilket bland annat förser allmänheten med information (Svedin 

2012:30). Detta sker ofta genom den formella strukturen i form av att publicera artiklar som 

granskar och rapporterar om beslut och handlingar utförda av politiker och tjänstemän (Svedin 
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2012:34). Media kan även nyttja den formella strukturen att kräva ut offentliga handlingar som 

de sedan kan publicera i syfte att rapportera om felaktiga handlingar (Svedin 2012:29). Dessa 

rapporter kan resultera i att allmänna åklagare undersöker saken närmare eller att forma 

opinionens åsikter (Svedin 2012:34). Den senare kan ses som en informell struktur (Svedin 

2012:34). Exempel på ytterligare en informell struktur är att fråga ut politiker och tjänstemän 

på presskonferenser (Svedin 2012:34).  

 

Rättssystemet ses vara den sista utvägen för ansvarsutkrävande (Svedin 2015:128). Med 

rättssystemet avses i Sverige bland annat två olika typer av domstolar: allmänna domstolar och 

förvaltningsdomstolar och dessa kan nyttja formella ansvarsmekanismer i form av att besluta 

om bestraffande åtgärder enligt lagen (Svedin 2012:31). Allmänna domstolar innefattar 

tingsrätter, hovrätter samt högsta domstolen och sysslar främst med brottmål och tvistemål 

(Svedin 2012:31). Förvaltningsdomstolar innefattar förvaltningsrätter, kammarrätter samt 

högsta förvaltningsdomstolen och dessa domstolar behandlar klagomål och tvister mellan 

medborgarna och den offentliga förvaltningen (Svedin 2012:31).  

 

Rättssystemet kan agera när ”enskilda medborgare, förtroendevalda politiker och tjänstemän, 

offentliga myndigheter och JO” rapporterar missnöje eller tjänstefel (Svedin 2012:31; Svedin 

2015:127). Därför kan rättssystemet ses som en struktur då den är beroende av att andra aktörer 

åberopar systemet (Svedin 2015:127). Då rättssystemet däremot självständigt bedriver 

processen för ansvarsutkrävandet kommer den i denna studie behandlas som en aktör. 

Domstolarna testar lagligheten och legitimiteten i verkställda beslut och under detta rättsliga 

förfarande ”kan aktörerna offentligt framföra sina klagomål, få frågan avgjord och söka 

upprättelse för skada som har skett” (Svedin 2015:129). Det kan fastställas att det ”inte finns 

någon rättslig grund för åtal”, men det kan också stipuleras att det finns skäl att ”misstänka och 

åtala en viss individ för att ha brutit mot lagar och förordningar i samband med en kris” (Svedin 

2015:129). Fördelen med denna aktör är att rättsförfarandet kan ”bryta politiseringen av en kris 

och göra att krisen får ett avslut” (Svedin 2015:129). 

 

De informella mekanismerna som rättssystemet kan nyttja är betydligt färre än de formella men 

existerar (Svedin 2012:128). Till exempel kan rättssystemet uppmärksamma beslutsfattare att 

deras handlingar kan få lagliga konsekvenser vilket kan uppfylla en utvärderande funktion 

(Svedin 2012:128).  
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Hur processen för ansvarsutkrävande tar sig i uttryck är avgörande för allmänhetens förtroende 

för de styrande institutionerna (Svedin 2015:131). Ett bristande ansvarsutkrävande gör att kriser 

kan dröja kvar såtillvida att politiker och tjänstemäns trovärdighet ifrågasätts då aktörer inte 

ges möjlighet att utkräva ansvar av dem (Svedin 2015:123, 131).  

 

För att empiriskt undersöka vilka aktörer som är närvarande i en ansvarsutkrävande process och 

vilka strukturer de anammar för att utvärdera, döma och straffa politiker och tjänstemän redogör 

Svedin för en tabell man kan använda sig (Svedin 2012:33–34). Här nedan illustreras hennes 

schematiska framställning med hjälp av tabell 1 och exemplifieras med tabell 2. Enligt Svedin 

ska tabell 1 nyttjas enskilt vid analys av politiker respektive tjänstemän.  

 

 
 
Tabell 1 Aktörer och de strukturer de nyttjar i syfte att utkräva ansvar i form av att utvärdera, döma och 
straffa beslutsfattare (Svedin 2012:34).  
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Tabell 2 Exempel på aktörer och de strukturer de använder i syfte att utkräva ansvar av politiker i 
Sverige (Svedin 2012:34). 
 

3. Tillvägagångssätt 

3.1 Avgränsning 
 
Då studien avser besvara frågeställningarna utifrån Svedins analytiska ramverk kommer studien 

avgränsas till att undersöka vilken politisk och administrativ miljö som föreligger i 

sammanhanget, vilka ansvarsutkrävande aktörer som är inblandade och vilka strukturer dessa 

nyttjar, samt hur förtroendet ser ut för berörda politiker och tjänstemän i efterhand. 

 
Miljön kommer att undersökas genom att se till de arv och traditioner som existerar och de 

reformer som genomförts inom den offentliga förvaltningen sedan år 2005 fram till och med i 

dag. Det beläggs med att det analytiska ramverket inte applicerats på empiriska fall sedan år 

2005 och att det analytiska ramverket förespråkar att man studerar miljön under en period på 

minst 10 år.  

 

För att urskilja hur aktörer utkrävde ansvar och med vilka strukturer kommer studien avgränsas 

till att studera vilka ansträngningar som gjordes för att utkräva ansvar av politiker och 

tjänstemän från juli 2017 fram till i dag. Avgränsningen från juli beläggs med att IT-
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upphandlingen uppdagades då för de flesta aktörerna i samband med att media meddelade 

varför generaldirektören Ågren fick avgå ifrån sin post hos Transportstyrelsen. Avgränsningen 

till i idag beläggs med att det är en pågående process där bland annat granskningar av berörda 

parter pågår i nuläget. Förtroendet kommer att studeras genom att studera 

opinionsundersökningar genomförda sedan IT-upphandlingen uppdagades i juli fram till och 

med i dag för att studera ett så representativt och tidsenligt resultat som möjligt. 

 
3.2 Metod 
 
Studien kommer att utgöras av en fallstudie där ansträngningar kommer att göras för att finna 

potentiella orsaker bakom utkrävandet av ansvar i samband med Transportstyrelsens IT-

upphandling. Resultatet kommer sedan jämföras med tidigare forskning. Medveten om 

begränsningarna att generalisera utifrån enskilda fall förväntas resultatet liksom tidigare nämnt 

utgöra underlag för framtida forskning om aktörers möjligheter att utkräva ansvar i samband 

med politiska kriser i Sverige. 

 

För att genomföra denna studie på ett fruktbart sätt kommer en kvalitativ innehållsanalys att 

användas som metod i syfte att urskilja hur aktörerna utkräver ansvar i fallet och i vilken miljö 

(Bergström & Boréus 2012a:21–22). Enligt Göran Bergström och Kristina Boréus är en 

kvalitativ innehållsanalys att föredra i fall där man vill urskilja och förklara aktörers handlande 

då metoden bidrar till att studera ”hur” agerandet legitimeras och i vilket sammanhang 

(Bergström & Boréus 2012a:21–22; Bergström & Boréus 2012b:80–81). Genom att läsa och 

tolka innehållet i material som anses representativa för aktörernas ansträngningar att utkräva 

ansvar kommer systematiska bedömningar och beskrivningar att göras i analysen av aktörernas 

ansvarsutkrävande i den omgivande miljön (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud 2017:212). 

 

I en kvalitativ innehållsanalys är det nödvändigt att konkretisera de övergripande 

frågeställningarna till ”ett antal preciserade frågor som skall ställas till textmaterialet” 

(Esaiasson et al 2017:216). Dessa frågor bör ”formuleras kring centrala analytiska begrepp” 

och kan ses som empiriska indikatorer på det teorin avser att man undersöker i materialet för 

att svara på frågeställningarna (Esaiasson et al 2017:222). Analysverktyget kommer således i 

denna studie vara analysfrågor och utifrån dessa kommer en noggrann läsning av innehållet i 

materialet att göras där tolkningarna av innanmätet genomgående kommer att beläggas med 
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referat och citat i analysen (Esaiasson et al 2017:228, 233). Detta görs i syfte att styrka 

påståenden empiriskt samt genomföra analysen på ett logiskt och konsekvent sätt (Esaiasson et 

al 2017:228, 233). Frågorna utvecklas närmare under avsnittet ”Operationalisering”. 

  

3.3 Material 
 
Urvalet av material är sådant som kan anses vara representativa för aktörernas ansträngningar 

att utkräva ansvar och den miljö de befinner sig i. Insamlandet av detta material har skett utifrån 

redan existerande källor då informationen finns tillgänglig att tillgå i form av befintliga 

regerings- och riksdagsdokument, genomförda opinionsundersökningar, publicerade 

tidningsartiklar och rättsliga dokument (Teorell & Svensson 2017:87). 

 

Avgränsningen av material har gjorts med utgångspunkt i det teorin belyser vara centralt att 

empiriskt studera. För att studera miljön har till exempel materialet avgränsats till regerings- 

och riksdagsdokument som talar om politiska och administrativa tillstånd och förändringar 

sedan år 2005 fram till idag. Centralt material för att analysera denna miljö är proposition 

2009/10:175 ”Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt”, proposition 

2016/17:1 Utgiftsområde 2 ”Samhällsekonomi och finansförvaltning” och statskontorets 

publikation från 2015 ”Förändringar i svensk statsförvaltning och framtida utmaningar”.  

 

I proposition 2009/10:175 lägger regeringen fram mål och riktlinjer för arbetet med att utveckla 

den statliga förvaltningen (Prop. 2009/10:175, 1). Här kan alltså urskiljas bland annat  

grunden till de reformer som den statliga förvaltningen i dag vilar på. I proposition 2016/17:1 

Utgiftsområde 2 diskuteras i bilagan ”Statsförvaltningens utveckling” hur dessa förändringar 

tagit sig i uttryck i praktiken (Prop. 2016/17:1 Bilaga 1 Statsförvaltningens utveckling, 7). 

Bilagan ses därmed lämplig att studera för att urskilja vilka reformer som genomförts inom den 

statliga förvaltningen och vilka arv som fortfarande präglar verksamheten. Statskontorets 

publikation är en antologi där olika författare analyserar förvaltningspolitiska tillstånd till följd 

av effektivitets- och resultatinriktade reformer i Sverige de senaste decennierna (Statskontoret 

2015:7). Den ses således fördelaktig att studera i syfte att urskilja bland annat befintliga 

traditioner i den offentliga förvaltningen. 

 

För att analysera aktörernas ansträngningar att utkräva ansvar kommer material där aktörernas 

handlande i samband med att IT-skandalen uppdagades i juli 2017 fram till i dag att analyseras. 
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När det kommer till kollegor i form av förtroendevalda politiker och tjänstemän kommer 

materialet avgränsas till riksdagsledamöters misstroendeförklaringar gentemot de tre statsråden 

Ygeman, Johansson och Hultqvist. Centralt material kommer därför vara alliansens 

presskonferens den 26 juli där de annonserade att de skulle väcka misstroendeförklaringar mot 

dessa statsråd och motiven bakom (Hedenmo 2017).  

 

Sett till allmänheten i form av svenska medborgare kommer materialet avgränsas till 

opinionsundersökningar såsom Novus- och Ipsos-undersökningar. Novus och Ipsos är företag 

som ofta på uppdrag av kunder som SVT i Novus fall och DN i Ipsos fall genomför 

riksrepresentativa undersökningar av allmänhetens åsikter (Ipsos 2017; TT 2017). Med 

riksrepresentativa avser Novus att ”fördelningen i ålder, kön och geografisk spridning hos de 

tillfrågade motsvarar fördelningen hos svenska folket” (Novus 2017b). Undersökningarna kan 

därmed ses utgöra ett så representativt urval som möjligt av allmänhetens åsikter och således 

deras utkrävande av ansvar i samband med IT-upphandlingen (Novus 2017b).  

  

Gällande media studeras artiklar publicerade av SVT Nyheter då det är en opartisk nyhetskanal 

som publicerat mängder av artiklar om IT-upphandlingen (SVT 2017b). Genom att studera 

publicerade artiklar från juli till och med idag förväntas materialet representera utkrävande av 

ansvar från medias sida. Rättssystemet kommer att avgränsas till dokument från bland annat 

Säpo och Statens ansvarsnämnd. Säpo bedriver tillsyn och rådgivning mot civila myndigheter 

utifrån säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen (Säkerhetspolisen 2017b). I 

studien kommer material som är representativt för Säpos ansträngningar främst utgöras av deras 

förundersökning med diarienummer 2016–1937–57 som begärdes ut i samband med att studien 

påbörjades. Den anses representativ då den innefattar omfattande information av betydelse för 

utkrävandet av ansvar av Ågren. Statens ansvarsnämnd prövar frågor som rör disciplinansvar, 

åtalsanmälan och avskedande beträffande statligt anställda i högre befattningar (Statens 

ansvarsnämnd u.å.). Genom att studera deras beslut som finns nedtecknad i ett pressmeddelande 

från 28 september om att avskeda Ågren förväntas dokumentet redogöra för deras 

ansträngningar att utkräva ansvar av henne (Statens ansvarsnämnd 2017).  

 

För att undersöka förtroendet för nationella beslutsfattare kommer opinionsundersökningar 

genomförde av Novus att studeras från juli och november/december. Detta material anses 

representativt för allmänhetens åsikter och ses därmed utgöra förtroendeingivande källor för 

hur förtroendet formats sedan IT-upphandlingen uppdagades i juli fram till och med idag.  
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3.4 Operationalisering 
 
Som tidigare nämnt kommer preciserade frågor som tar avstamp i studiens teoretiska 

infallsvinkel att ställas till materialet. Syftet med detta är att empiriskt undersöka det teorin 

avser att man undersöker. Genom att kombinera generella beskrivningar av centrala begrepp i 

Svedins analytiska ramverk med att exemplifiera vad som kan räknas in under dessa följer här 

nedan studiens analysfrågor.  

 

Svedin hävdar att processen för ansvarsutkrävande formas av tre grundläggande komponenter: 

miljön, strukturerna och aktörerna (Svedin 2012:18). Miljön är politisk och administrativ och 

påverkar enligt Svedin hur politiker och tjänstemän bedriver sin verksamhet samt vilka 

förväntningar allmänheten har på denna verksamhet (Svedin 2015:126). Miljön präglas enligt 

henne av normer och värderingar som råder i sammanhanget som formas av bland annat 

reformer, arv och traditioner (Svedin 2015:127). Som exempel på det senare nämner hon att 

statsministern blev regeringschef istället för monarken vilket förändrade relationen mellan de 

styrande och de styrda i Sverige (Svedin 2015:127). För att veta vilka förutsättningarna är för 

ansvarsutkrävande krävs således att man tar reda på dessa normer och värderingar genom att 

undersöka miljön. Den första frågan lyder således: (1) Vilken politisk och administrativ miljö 

råder i samband med Transportstyrelsens IT-upphandling? 

 

I denna politiska och administrativa miljö finns det enligt Svedin två funktioner som kan 

utkräva ansvar: strukturer och aktörer (Svedin 2015:127). Strukturer är de verktyg, eller 

ansvarsmekanismer, som en aktör kan nyttja i syfte att utvärdera beslutfattares agerande, döma 

huruvida agerandet motsvarar de normer och kriterier verksamheten erhåller, samt straffa de 

som anses ha agerat felaktigt (Svedin 2012:17, 166; Svedin 2015:17–18, 124). Dessa strukturer 

kan vara formella av sitt slag i form av till exempel lagar eller informella i form av 

opinionsundersökningar (Svedin 2015:129). Aktörer är ”kollegor” i form av förtroendevalda 

politiker och tjänstemän i den offentliga sektorn, ”allmänheten” i form av medborgare i Sverige, 

”media” i form av dagstidningar, TV-program och radiostationer samt ”rättssystemet” i form 

av allmänna- och förvaltningsdomstolar (Svedin 2012:18, 27–28, 30–31; Svedin 2015:127–

128). Tillgången till ansvarsmekanismer och aktörernas ansträngningar att utkräva ansvar 

formar processen för ansvarsutkrävande (Svedin 2015, s.130). Den andra frågan som följer är 

därför: (2) Vilka aktörer är inblandade och vilka formella och informella ansvarsmekanismer 
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nyttjar dessa? Svaret på denna fråga kan man strukturera i enlighet med tabell 1 för att skapa 

en schematisk bild över processen. 

 

Den främsta indikatorn på att möjligheterna till ansvarsutkrävande är omfattande är 

allmänhetens förtroende för offentliga institutioner (Svedin 2015:123). Enligt Svedin kan ett 

bristfälligt ansvarsutkrävande i form av begränsade möjligheter till ansvarsutkrävande resultera 

i att politikers och tjänstemäns trovärdighet ifrågasätts och således kasta en misstro över dem 

(Svedin 2015:123, 131). Den tredje frågan som följer är därför: (3) Hur ser förtroendet ut för 

politiker och tjänstemän efter att IT-upphandlingen uppdagades i juli 2017? 

  

För att strukturera analysen kommer analysfråga 1 stå under rubriken ”Miljö”, analysfråga 2 

under rubriken ”Aktörer och strukturer” och analysfråga 3 under titeln ”Förtroende”. 

Sammantaget antas dessa frågor kunna leda fram till svaret frågan: Hur kan man förklara 

ansvarsutkrävandet av politiker och tjänstemän efter Transportstyrelsens IT-upphandling? 

Genom att genomgående jämföra resultatet med tidigare forskning förväntas den andra 

frågeställningen besvaras: Hur skiljer sig ansvarsutkrävandet i samband med 

Transportstyrelens IT-upphandling från tidigare svenska fall av ansvarsutkrävande vid 

politiska kriser? 

4. Bakgrund 
 
Transportstyrelsen är en myndighet under näringsdepartementet som ansvarar för merparten av 

tillsyn, regelgivning, registerhållning och tillståndsprövning inom transportområdet 

(Regeringskansliet 2015). Myndigheten styrs av mål och riktlinjer fastställda av riksdagen och 

regeringen men är självständiga i form av att besluta om sin egna verksamhet 

(Regeringskansliet 2017b; Skr. 2013/14–155, 4–5). Till exempel arbetar Transportstyrelsen 

efter det övergripande transportpolitiska målet: 

 

(…) att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet (Transportstyrelsen 

2017b:8).  

 

För att bedriva en samhällsekonomiskt effektiv verksamhet beslutade Transportstyrelsens 

dåvarande generaldirektör Staffan Wildert år 2012 att ”påbörja en extern upphandling av 

myndighetens IT-tjänster” (Mehmedagic 2017). Målsättningen var att ”spara över 200 miljoner 
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kronor årligen” (Mehmedagic 2017). Riksrevisionen hade året dessförinnan överlämnat en 

utredning till regeringen om att svenska myndigheter borde outsourca sina IT-tjänster mer 

externt för att sänka kostnaderna, en utredning som regeringen i maj samma år ställde sig bakom 

(Hoff 2017:1).  

 

I början av år 2014 säger myndigheten upp avtalet med Trafikverket som då hanterade deras 

IT-tjänster och meddelar att man ”ämnar gå ut med en upphandling av IT-driften” (Hoff 

2017:1). Året därpå efterträder Maria Ågren som generaldirektör på Transportstyrelsen och i 

april tecknar myndigheten avtal med IBM Sverige AB med underleverantörer utomlands om 

driften av deras IT-system (Hoff 2017:1; Transportstyrelsen 2017a; Säkerhetspolisen 2017a:1). 

IT-systemen omfattar i detta sammanhang servrar med information om bland annat broar, vägar 

och hamnar samt fordonsregister och misstankeregister (Hoff 2017:1).  

 

I samband med outsourcingen till IBM beslutade Ågren att göra avsteg från 

”Säkerhetsskyddslagen, Personuppgiftslagen och Offentlighets- och sekretesslagen samt 

myndighetens egna krav på informationssäkerhet” (Transportstyrelsen 2017a). Avstegen rörde 

bland annat säkerhetsprövning av personalen och förklaringen var att få projektet klart i tid då 

det är en tidskrävande process som skulle innebära att Transportstyrelsens register skulle 

behöva stängas ned en period i samband med att avtalet med Trafikverket löpte ut (Mehmedagic 

2017; Hoff 2017:1; Säkerhetspolisen 2017a:4). 

 

I juni samma år får Säpo information om IT-upphandlingen och påbörjar därför en tillsyn av 

myndighetens säkerhetsskydd (Transportstyrelsen 2017a; Säkerhetspolisen 2017b). De 

konstaterar att det ”finns risk att känsliga uppgifter kan komma att hanteras fel” då 

Transportstyrelsen inte ”vidtagit tillräckliga säkerhetsskyddsåtgärder” och rekommenderar 

därför att Transportstyrelsen avbryter affären (Mehmedagic 2017; Säkerhetspolisen 2017b; 

Säkerhetspolisen 2017a:1). Varningen förbigås och en förundersökning inleds mot Maria 

Ågren i januari 2016 gällande ”vårdslöshet med hemlig uppgift” (Mehmedagic 2017; 

Säkerhetspolisen 2017b). Säpo ansåg att skyddsvärd information kan komma obehöriga 

tillhanda genom outsourcingen och således riskera att röjas, förstöras eller ändras 

(Säkerhetspolisen 2017a:5).  

 

I samband med att förundersökningen inleds får inrikesminister Anders Ygeman reda på vad 

som sker och senare samma år informeras även försvarsminister Peter Hultqvist (Mehmedagic 
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2017). I januari 2017 får statsminister Stefan Löfven och infrastrukturminister Anna Johansson 

som ansvarar för Transportstyrelsen besked om händelsen (Mehmedagic 2017).  

 

I juli 2017 blir det känt via media att Ågren fått sparken från sin post som generaldirektör hos 

Transportstyrelsen i januari då hon handlat på ett sådant sätt att hemliga uppgifter riskerar att 

läckas till utlandet (Mehmedagic 2017). Senare samma månad presenterade 

infrastrukturminister Johansson under en presskonferens att regeringen skulle be Statens 

ansvarsnämnd se över Ågrens anställning i regeringskansliet (Regeringskansliet 2017a). Kort 

därefter håller Alliansen en presskonferens där de meddelar att de väcker misstroendeförklaring 

mot försvarsministern, infrastrukturministern och inrikesministern till följd av att de inte 

förmedlat informationen vidare till bland annat utrikesnämnden, det organ där oppositionen kan 

bli informerad om utrikespolitiska beslut (Jönsson & Nilsson 2017; Mehmedagic 2017). 

Allmänheten började även uttala sitt missnöje i form av utlåtandet i opinionsundersökningar 

och ett omfattande mediadrev påbörjades (Lindhe 2017a; Transportstyrelsen 2017a).  

 

Reaktionerna blev starka och fallet mycket uppmärksammat. Från ett beslut på 

organisationsnivå utvecklats detta till en kris på politisk nivå där ansvariga beslutsfattare 

utkrävdes på ansvar (Boin et al 2017:8). Hur detta ansvar utkrävdes kommer analysen nedan 

att redogöra för.  

5. Analys 

5.1 Miljö 
 

(1) Vilken politisk och administrativ miljö råder i samband med Transportstyrelsens IT-

upphandling? 

 
5.1.1 Reformer 

 

Lewin och Christensen hävdar att den svenska förvaltningen genomgått reformer av 

styrsystemet inspirerat av idéer från NPM. Enligt författarna syftar dessa reformer främst till 

att effektivisera verksamheten genom decentralisering, mål- och resultatstyrning samt ökad 

öppenhet. Riksrevisionens årliga rapport från 2005 kan ses uppmana till några av dessa 

förändringar. Där uppmärksammas bland annat brister och problem inom den statliga 

verksamheten som förändringar av ovan beskaffenhet förväntas lösa: 
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En andra övergripande slutsats är att resultatstyrningen behöver utvecklas. Myndigheterna 

behöver tydliga och stabila villkor, i form av ekonomiska förutsättningar och krav på 

resultat. […] En tredje slutsats är att styrningen av de statliga bolagen behöver stramas upp, 

så att riksdagens målsättningar om särskilda samhällsintressen ska kunna uppnås och 

insynen förbättras. (Riksrevisionen 2005:37) 

 

Krav på resultat tycks vara en viktig förutsättning för att förbättra styrningen av myndigheterna 

vilket även kan ses tyda på en mer decentraliserad förvaltning där myndigheterna förväntas 

bedriva sin verksamhet självständigt reglerat av politiska mål. Detta kan ses exemplifiera 

Christensen et als forskning att statliga organisationer erhåller en hög grad av autonomi men att 

deras verksamhet regleras av högre nivåer. Man kan även urskilja en strävan mot mer öppenhet 

i form av att insyn betonas som viktig att förbättra. Riksrevisionens rapport kan således ses 

förespråka förändringar av den statliga verksamheten inspirerade av NPM. I proposition 

2009/10:175 ”Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt” kan man urskilja 

implementeringen av några av dessa förändringar: 

 

Regeringens ambition är att skapa förutsättningar för en styrning som är långsiktig och i 

högre grad anpassad till myndigheternas verksamheter och regeringens styrbehov. 

Regeringens styrning kan vara detaljerad för vissa myndigheter och t.ex. omfatta mål, 

prestationer eller kvalitet och för andra vara mer övergripande. Oavsett detaljeringsgrad i 

styrningen är myndigheten skyldig att redovisa sina resultat på ett tillförlitligt och 

rättvisande sätt. (Prop. 2009/10:175, 98) 

 

Den statliga verksamheten bygger enligt detta citat på att regeringen reglerar myndigheternas 

verksamhet genom målstyrning och följer upp den genom resultatrapportering. Myndigheternas 

verksamhet tycks således regleras av övergripande politiska mål och i utbyte mot deras 

självständighet ska myndigheterna redovisa sina resultat. Detta tyder på att styrreformer 

inspirerade av NPM som uppmanades år 2005 har anammats inom den statliga verksamheten.  

 

I statskontorets rapport ”Reformer i offentlig sektor” från 2014 diskuteras hur dessa 

styrreformer tagit sig i uttryck sedan dess. Genom ”Cocops (Coordinating for Cohesion in the 

Public Sector of the Future)” undersökning av hur de högsta cheferna i statsförvaltningen 

upplever och ser på dessa reformer konstaterar Statskontoret att ”myndighetscheferna är relativt 

självständiga vad gäller utformningen av den egna verksamheten medan utformningen av 

politik och reformer hanteras av den politiska ledningen” (Statskontoret 2014:35, 52). En 



   25 

decentralisering av ansvarsfördelningen går således här att urskilja. Detta kan även ses 

exemplifiera en ”individualisering av ansvar” som Christensen et al talar om i form av att 

ansvarsfördelningen förskjutits nedåt i leden till enskilda individer. Enligt Christensen et al 

resulterar det i att ansvar lättare utkrävs av berörda beslutsfattare, inte minst på den 

administrativa nivån. Denna individualisering av ansvar kan ses skilja sig ifrån den kollektiva 

kultur som Svedin hävdar varit dominant i miljön tidigare då motviljan att peka ut enskilda 

individer som ansvariga inte längre tycks vara centralt.  

  

I regeringens Löfvens proposition 2016/17:1 Utgiftsområde 2 diskuteras ytterligare resultat av 

styrreformer inspirerade av NPM utifrån enkätundersökningen: 

 

Nästan samtliga tjänstemän anser att den viktigaste delen av deras uppdrag är att uppnå 

resultat. Vidare anges resultatfokusering som den viktigaste reformåtgärden inom det egna 

sakområdet. Mål- och resultatstyrning används även i hög utsträckning bland 

respondenterna, även om flera anser att det finns utmaningar i att kunna mäta och följa upp 

verksamheten. Att åstadkomma ökad transparens och öppenhet i förvaltningen är den 

reformåtgärd som flest tjänstemän framhåller som viktig. Det är även ett av de områden 

som flertalet anser ha förbättrats under de senaste fem åren. (Prop. 2016/17:1 Bilaga 1 

Statsförvaltningens utveckling, 8)  

 

Utöver en ökad decentralisering och mål- och resultatstyrning går det här att urskilja en strävan 

efter en ökad transparens i förvaltningen, liksom Riksrevisionens rapport förespråkade. Enligt 

Svedin och Lewin är öppenhet oerhört viktigt, inte minst för att det är en central förutsättning 

för ansvarsutkrävande då det underlättar insyn i den statliga verksamheten och således aktörers 

möjlighet att utkräva ansvar. Man kan således se det som att möjligheterna till 

ansvarsutkrävande underlättas med hjälp av denna reform.  

 

Man kan alltså konstatera att reformer inspirerade av NPM-rörelsen genomförts inom den 

offentliga sektorn i form av en ökad mål- och resultatstyrning, decentralisering och en ökad 

öppenhet. Vad detta kan ses ha resulterat i är att myndigheters verksamhet regleras av tydligare 

mål följt av resultatrapporteringar, en individualisering av ansvar samt en ökad transparens 

inom den statliga verksamheten. Det kan således ses utgöra en norm att den statliga 

verksamheten bedrivs självständigt av myndigheter reglerat av politiska mål, att enskilda 

individer bär ansvaret och att öppenhet är centralt.  
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5.1.2 Arv 
 
I proposition 2016/17:1 Utgiftsområde 2 ”Samhällsekonomi och finansförvaltning” omnämns 

målet för den statliga förvaltningens organisation och utveckling:  

 

Målet för den statliga förvaltningspolitiken är 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 

(Prop. 2016/17:1 Bilaga 1 Statsförvaltningens utveckling, 7) 

 

Här omnämns ”rättssäkerhet” och ”tillgänglighet” som centralt i den statliga verksamheten 

vilket påminner om Boin et als forskning om att en demokratisk stat måste leva upp till juridiska 

och moraliska krav för att anses legitim. Med legitimitet avses att den statliga verksamheten 

bedriver en verksamhet under ordnade former.  Vad detta betyder konkretiseras i propositionen 

2009/10:175 som grundlade denna målsättning: 

 

Regeringens förvaltningspolitik syftar också till att tydliggöra statsförvaltningens 

gemensamma grund, det särpräglade statens ansvar och uppgifter liksom det förpliktande i 

uppdraget att tjäna demokratin. I propositionen redovisar regeringen arbetet med ett 

offentligt etos – att stärka de statsanställdas kunskaper om och förståelse för de 

grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. (Prop. 2009/10:175, 1–2)  

 

Att verksamheten ska vara legitim handlar med andra ord om att regeringen ska bedriva en 

verksamhet som tar hänsyn till de grundläggande värdena i en demokrati. Normen kan således 

ses vara att man ska ta hänsyn till grundläggande värden såsom demokrati, rättssäkerhet och 

effektivitet. Detta är inget nytt, det är något som står inskrivet i den svenska regeringsformen: 

 

2 § Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla 

områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. (SFS 1974:152) 

Man kan således hävda att demokratin som vägledning i den offentliga sektorns verksamhet är 

ett arv då det är och länge har utgjort en grundpelare i verksamheten. En viktig del i detta är att 

”den offentliga makten utövas under lagarna” (SFS 1974:152). I likhet med Svedin kan man 

här urskilja att det existerar ett tydligt och formellt regelverk i Sverige bestående av grundlagar 

och andra lagar och direktiv som länge utgjort och utgör en pelare i samhället som politiker och 

tjänstemän förväntas följa. Att följa befintliga lagar och regler kan således ses värderas högt 
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utgöra en norm inom den statliga förvaltningen vilket inte är unikt för fallet då det varit 

framträdande i miljön sedan många år tillbaka.  

5.1.3 Traditioner  
 
Wockelberg nämner i sin artikel ”den svenska förvaltningsmodellen”. Hon beskriver den som 

att svenska myndigheter i relation till regeringen har en mycket hög grad av självständighet. I 

statskontorets publikation från 2015, ”Förändringar i svensk statsförvaltning och framtida 

utmaningar”, beskrivs denna modell som: ”svenska traditionen av fristående myndigheter” 

(Statskontoret 2015:5). Statskontoret hävdar nämligen att det finns särdrag i den svenska 

förvaltningsmodellen som har en ”relativt lång historia” (Statskontoret 2015:16): 

 

Den svenska förvaltningsmodellen har några konstitutionella särdrag som kan uppfattas 

som i det närmaste unika. Regeringsformens förbud mot ministerstyre gäller både 

horisontellt och vertikalt. Det horisontella innebär att regeringsbeslut tas kollektivt, vilket 

är en formell begränsning av enskilda ministrars inflytande. Förbudet mot vertikalt 

ministerstyre är kanske det mest omdiskuterade och innebär att myndighetsutövning och 

lagtillämpning i enskilda fall ska bedrivas självständigt. (Statskontoret 2015:15–16)  

 

Den svenska förvaltningsmodellen tar alltså avstamp i regeringsformen som gäller sedan 1974 

och av citatet kan man konstatera att Sveriges myndigheter av tradition erhåller långtgående 

befogenheter att styra över sin egen verksamhet utan inblandning från regeringen. Hur 

regeringens ansvar ser ut i förhållande till myndigheterna konkretiseras sedan i statskontorets 

utredning ”Statliga myndigheters lokalisering. Ett samlat underlag”:  

 

Regeringen har det samlade ansvaret för de statliga myndigheterna och har möjlighet att 

förändra ramarna för myndigheternas arbete. Myndigheternas lokalisering kan vara 

angiven av regeringen genom myndigheternas instruktion. Om inte, är det en fråga för 

myndigheternas ledning att besluta om. (Statskontoret 2016:15)  

 

Myndigheter har alltså ansvar för sin egen verksamhet vilken regleras av bland annat regeringen 

i myndighetsinstruktionen, men det är regeringen som bär det övergripande ansvaret för 

effekterna av besluten. Det här kan ses som en tradition av att myndigheter i Sverige är väldigt 

självständiga, däribland Transportstyrelsen, och att det går att urskilja en norm som säger att 

regeringen ska ta på sig det yttersta ansvaret för myndigheternas beslut. Då denna tradition tar 
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avstamp i regeringsformen från 1974 skiljer sig denna aspekt av miljön inte särskilt från tidigare 

forskning som bedrivits sedan 1974.  

 
5.1.4 Sammanfattning 

 
Sammanfattningsvis kan man utifrån Svedins kriterier konstatera att det råder en miljö i 

sammanhanget som präglas av normer och värderingar som formats av reformer, arv och 

traditioner sedan 2005. Reformer i sammanhanget tar avstamp i NPM:s idéer om mål- och 

resultatstyrning, decentralisering samt öppenhet och verkar ha resulterat i normer i form av att 

den statliga verksamheten förväntas bedrivas utifrån mål för myndigheterna följt av 

resultatrapportering, en individualiserad ansvarsfördelning och ökad transparens inom den 

statliga förvaltningen. Detta kan i likhet med tidigare forskning ses ha resulterat i att 

myndigheter är mer självständiga men att deras verksamhet regleras av politiska beslut. En 

skillnad från tidigare forskning är dock individualiseringen av ansvar då Svedin i sina studier 

talar om en kollektivt orienterad kultur där en motvilja att peka ut enskilda individer tidigare 

har varit dominerande. Detta tycks inte längre vara fallet då ansvarsfördelningen förespråkar 

ett mer individualiserat ansvar vilket kan ses förorda att enskilda individer ska ställas till svars 

när det väl kommer till kritan.  

 

Den statliga verksamheten förväntas även efterleva det demokratiska arv som existerar. En del 

i detta arv är normen av att den offentliga sektorns verksamhet ska bedrivas i enlighet med 

gällande regelverket i Sverige. Rättssäkerhet belyses nämligen som ett av demokratins 

grundläggande värden och regelverket av grundlagar, andra lagar och direktiv, har övertid varit 

relativt stabilt. Att följa befintliga lagar och regler kan därmed ses värderas högt inom miljön 

men det är inte unikt i sammanhanget då det varit centralt inom den statliga förvaltningen sedan 

länge. Traditioner som går att urskilja är en svensk förvaltningsmodell som förespråkar att 

myndigheter är självständiga i utövandet av sin verksamhet samtidigt som det finns en norm 

som säger att regeringen ska ta på sig det yttersta ansvaret för myndigheternas beslut. Då denna 

tradition tar avstamp i regeringsformen från 1974 och omnämns ibland annat Wockelbergs 

studie skiljer sig denna aspekt av miljön inte nämnvärt från tidigare forskning på området.   

 

5.2 Aktörer och strukturer  

 
(2) Vilka aktörer är inblandade och vilka formella och informella ansvarsmekanismer 

nyttjar dessa? 
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5.2.1 Kollegor  
 

Enligt Svedin är det vanligast att kollegor utkräver ansvar av andra kollegor i politiska kriser. 

Dessa aktörer har ofta god kännedom om och tillgång till både formella och informella 

ansvarsmekanismer. Den starkaste påföljdsmekanismen av dessa enligt Svedin är 

misstroendeförklaringar, men enligt henne används det sällan. I fallet med Transportstyrelsens 

IT-upphandling verkar det annorlunda föreligga. I samband med att fallet uppdagades i början 

på juli 2017 väckte Alliansen misstroendeförklaring mot tre statsråd på en presskonferens den 

26 juli (Hedenmo 2017). Anna Kinberg Batra, dåvarande partiledare för Moderaterna, 

konstaterade att Alliansen kommit fram till att statsråden Johansson, Ygeman och Hultqvist 

inte lever upp till det som förväntas av dem och att de därför vill väcka misstroendeförklaring 

mot dem. Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet, vidareutvecklar detta genom att säga att: 

 

Det som har skett är ett flerdubbelt informationshaveri i regeringen, flera statsråd har 

misskött sina ansvarsområden, underlåtit att föra information vidare, äventyrat Sveriges 

säkerhet och varit oförklarligt passiva istället för att vidta nödvändiga åtgärder. Det här 

behöver få konsekvenser här och nu, och det är uppenbart att de här tre statsråden Anna 

Johansson, Peter Hultqvist Anders Ygeman har försummat sitt ansvar. (SVT 2017a) 

 

Detta underbygger det som tidigare nämnts om att händelsen anses vara en politisk kris –

statsråden ansågs inte leva upp till vad som förväntades av dem i hanteringen av krisen. Lööf 

motiverar sedan misstroendeförklaringen mot infrastrukturministern Johansson med att: 

 

Hon har ansvaret för Transportstyrelsen och trots detta har hon inte haft kontroll över den 

verksamhet som Transportstyrelsen har bedrivit där man har aktivt brutit mot lagar och 

utsatt Sverige och svenskar för uppenbara säkerhetsrisker. Dessutom har hon inte heller 

förmått informera sig om vad som har inträffat och därför inte heller i tid kunnat informera 

statsministern. (SVT 2017a) 

 

Här konstateras att Johansson anses erhålla det övergripande ansvaret för Transportstyrelsens 

beslut och att henne bristande kontroll över verksamheten bidragit till att utsätta Sverige för 

säkerhetsrisker. Johansson utkrävs således på ansvar då myndigheten faller inom hennes 

ansvarsområde. Motiven bakom misstroendeförklaringen mot inrikesminister Ygeman sägs 

vara att han besatt: 
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En ministerpost som särskilt inrättades för att ha ansvar för säkerhet [och] särskilt ansvar 

för just krisberedskapshantering. Anders Ygeman har [även] haft kunskap om haveriet 

under ett års tid utan att informera statsministern, utan att informera ansvarigt statsråd och 

utan att informera riksdagen. (SVT 2017a) 

 

Ygeman klandras alltså för att inte ha tagit det ansvar som hans post kräver och därför bör 

ställas till svars för sitt icke-agerande. Misstroendeförklaringen mot Hultqvist motiveras med 

att: 

 

Peter Hultqvist ansvarar för totalförsvaret i regeringen. Trots att han likt Anders Ygeman 

[…] fick information om säkerhetsbristerna i transportstyrelsen i början av 2016 samt att 

dessa säkerhetsbrister ansågs som mycket allvarliga […] så avstod försvarsministern Peter 

Hultqvist ifrån att informera ansvarigt statsråd, informera riksdagen och han avstod ifrån 

att informera statsministern. (SVT 2017a) 

 

Hultqvist anklagas liksom Ygeman för att ha erhållit information av värde för andra aktörer 

utan att förmedla dem vidare trots den brådskande och allvarliga karaktären och ses således ha 

misskött sitt ansvarsområde. Sammantaget konstaterar Kinberg Batra i slutet av 

presskonferensen att: 

 

Ansvaret för rikets säkerhet åvilar regeringen, regeringen ansvarar inför riksdagen och 

ansvaret för Sveriges säkerhet kan aldrig outsourcas till någon utan måste tas och det är 

därför vi utkräver det ansvaret. (SVT 2017a) 

 

Detta citat åberopar den svenska uppdrags- och ansvarskedjan som vilar på att regeringen med 

dess myndigheter och riksdagen getts makten att förvalta och föra folkets tala under ordnade 

former. Visserligen ligger själva beslutet att outsourca driften hos Transportstyrelsen men 

liksom ovan nämnt råder en politisk och administrativ miljö i sammanhanget som präglas av 

en kultur som säger att regeringen ska ta på sig det yttersta ansvaret för myndigheternas beslut. 

När detta ansvar inte anses ha skötts under ordnade former har aktörer i samhället rätt att utkräva 

ansvar. För att utkräva detta ansvar använde sig kollegorna i form av riksdagsledamöter av den 

formella strukturen misstroendeförklaring mot de statsråd de ansåg inte hade levt upp till vad 

som förväntas av dem inom respektive ministerområde.  
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För att ta sitt ansvar kallade Stefan Löfven till en presskonferens den 27e juli 2017 där han 

presenterade åtgärderna som togs till följd av Alliansens misstroendeförklaringar:  

 

Jag tänker i dag redogöra för min regeringsombildning. Infrastrukturministern Anna 

Johansson har konstaterat att hon bär ansvaret för att nödvändig information om den 

olagliga hanteringen av informationen i Transportstyrelsen inte har nått henne och därför 

har hon begärt att få lämna regeringen. Även inrikesminister Anders Ygeman lämnar 

regeringen på egen begäran. […] Efter oppositionens besked om att de kommer väcka 

misstroende mot honom i riksdagen har han gjort bedömningen att regeringens arbete 

underlättas genom att han lämnar sitt uppdrag som statsråd. Försvarsminister i min regering 

är Peter Hultqvist. […] Inom ramen för sitt uppdrag i regeringen har han också försäkrat 

sig om att Försvarsmakten har vidtagit nödvändiga åtgärder med anledning av händelserna 

på Transportstyrelsen. Peter Hultqvist har inte ansvar för den myndighet där 

missförhållandena ägt rum och inte heller för den myndighet som har hanterat 

tillsynsärendet. […] Nu är det upp till riksdagen och varje riksdagsledamot att ta ställning. 

(Regeringskansliet 2017c) 

 

Statsminister Stefan Löfven konstaterar här att två av de tre statsråd som Alliansen ville väcka 

misstroendeförklaring mot avgår. Detta kan ses som att beslutsfattarna själva tar ansvar för det 

som ingår i deras ansvarsområden och tar på sig straffet genom att säga upp sin tjänst. 

Försvarsministerns öde lämnades dock i riksdagens händer med motiveringen att han hanterade 

det som föll inom sitt ansvarsområde väl. På begäran av 38 riksdagsledamöter röstade riksdagen 

om en misstroendeförklaring mot försvarsminister Peter Hultqvist i september 2017 (Sveriges 

riksdag 2017). Då 137 ledamöter röstade nej och 135 ja röstades misstroendeförklaringen ned 

(Sveriges riksdag 2017). Kollegor utkrävde med andra ord i detta fall ansvar av politiker med 

uppsåt att det skulle leda till formella, straffande påföljder. Det skiljer sig således från tidigare 

svenska fall av ansvarsutkrävande vid politiska kriser som Svedin studerat då det enligt henne 

är väldigt sällsynt.  

 

5.2.2 Allmänheten 
 

Allmänheten motsvarar medborgarna i ett land. I en Novus-undersökning från den 27e juli som 

genomfördes på uppdrag av SVT svarade bland annat 1488 personer från ett urval på åldern 

18–79 år om IT-skandalen på Transportstyrelsen (Lindhe 2017a). I opinionsundersökningen 

framkommer att ”88 procent ser mycket eller ganska allvarligt på myndighetens hantering av 
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outsourcingen” och att ”60 procent av befolkningen tycker även att regeringen skött händelsen 

dåligt” (Lindhe 2017a). Genom undersökningen kan man urskilja att allmänheten anser att 

Transportstyrelsen och regeringen hanterat händelsen dåligt. Allmänheten kan således ses döma 

myndigheten och regeringen i sammanhanget.  

 

I en Ipsos-undersökning gjord på uppdrag av Sentor i augusti påvisas även att allmänhetens 

förtroende för svenska myndigheters hantering av känsliga data raserat sedan februari 2017, 

troligtvis i skuggan av Transportstyrelsens IT-upphandling (TT 2017). Ipsos ställde frågan ”Hur 

ser ditt förtroende ut för att följande aktörer, som hanterar din känsliga data, skyddar 

information från missbruk och intrång?” till över 1000 svenskar i åldrarna 18–75 år och jämför 

resultatet med februari:  

 

I februari uppgav 70 procent av svenskarna att de hade högt eller mycket högt förtroende 

för att myndigheter skyddar informationen. När samma fråga återigen ställdes i augusti 

hade förtroendet rasat, nu uppgav endast 50 procent att förtroendet var högt. (TT 2017) 

 

Förtroendet har med andra ord minskat sedan augusti för myndigheternas förmåga att hantera 

känsliga data. Händelsen kan således ses ha resulterat i en negativ uppfattning om myndigheters 

förmåga att skydda information som även rör dem. Detta stämmer väl överens med Svedins 

slutsatser att allmänheten anstränger sig främst när de drabbas direkt eller indirekt av en kris. 

Faktum är att i båda opinionsundersökningarna från juli respektive augusti uttrycker 

allmänheten sitt missnöje över hanteringen av Transportstyrelsens IT-upphandling. Händelsen 

tycks ses allvarligt på och förtroendet för myndigheters förmåga att hantera känsliga data har 

dalat sedan i februari. Allmänheten dömer med andra ord Transportstyrelens och regeringens 

hantering av händelsen genom den informella ansvarsmekanismen opinionsundersökningar. 

Detta stämmer överens med tidigare forskning då Svedin hävdar att allmänheten främst dömer 

beslutsfattare vid kriser och uttrycker missnöje i fall där de drabbats direkt eller indirekt av en 

kris.  

 

5.2.3 Media 
 

När det kommer till media, som enligt Svedin är den näst mest aktiva aktören i utkrävandet av 

ansvar, har många olika artiklar publicerats. I en artikel från den 6e juli skriver SVT Nyheter: 
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Transportstyrelsens förra chef Maria Ågren tillgängliggjorde sekretessbelagda uppgifter 

för främmande makt. Nu kan SVT nyheter avslöja att det handlar om en stor 

dataupphandling som myndigheten gjorde 2015. […] Eftersom Transportstyrelsens servrar 

innehållet mycket känslig och hemlig information om både privatpersoner, fordon och 

infrastruktur är det inträffade extra allvarligt. (Ericson, Jönsson & Lindhe 2017) 

 

Här utvärderar SVT Transportstyrelsens IT-upphandling genom att kritiskt granska händelsen 

och Ågrens agerande. Detta stämmer väl överens med Svedins slutsatser att media agerar 

”watch dog” och genom kritisk journalistik diskuterar hur tjänstemän handlar i syfte att förse 

allmänheten med information. I en senare artikel från augusti dömer sedan SVT hanteringen av 

händelsen:  

  

Enligt [den politiske kommentatorn] Mats Knutson visar det inträffade att 

informationshanteringen inom regeringen fullständigt havererat och att den kommer få 

ytterligare politiska dimensioner. (Juhlin 2017) 

 

Här klandras regeringens hantering av händelsen för att vara ett haveri, så pass att den kan få 

ytterligare konsekvenser. Den kritiska journalistiken är även här central i att rapportera om 

beslutsfattares agerande och i att spekulera om den framtida utvecklingen. Media nyttjar i fallet 

med andra ord den formella ansvarsmekanismen i form av att publicera artiklar som utvärderar 

och dömer händelsen, vilket stämmer överens med Svedins studier av andra politiska kriser.   

 

5.2.4 Rättssystemet 
 

Rättssystemet ses enligt Svedin vara den sista utvägen för ansvarsutkrävande. I samband med 

Transportstyrelsens IT-upphandling påbörjade Säpo en tillsyn av Transportstyrelsen som 

resulterade i en förundersökning mot Maria Ågren i januari 2016 gällande ”vårdslöshet med 

hemlig uppgift”. På en presskonferens den 24e juli 2017 förklarar säkerhetspolischefen Anders 

Thornberg detta med att ”samtidigt som vi inleder tillsynen och har gjort vissa fynd så tar vi 

kontakt med åklagare då vi finner att det eventuellt kan finnas misstankar om brott” 

(Regeringskansliet 2017e).  

 

Säpo utvärderade med andra ord händelsen genom tillsynen av Transportstyrelsen och 

misstänkte att brott hade begåtts. Detta kan ses som ett exempel på att man ser allvarligt på 

överträdelser av lagen vilket analysen av miljön ovan hävdar i form av en norm som säger att 
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den statliga verksamheten ska bedrivas i enlighet med gällande regelverk. Av den anledningen 

tillkallade Säpo en åklagare i syfte att undersöka fallet. I förundersökningen av Ågren 

framkommer att: 

 

Maria Ågren har i sin egenskap av generaldirektör för Transportstyrelsen, 

varit ansvarig för att verksamheten bedrivits i enlighet med 

Säkerhetsskyddslagstiftningen, Offentlighets- och sekretesslagen, 

Brottsbalken och myndighetens interna föreskrifter. Genom att den 20 

maj 2015, 8 juli 2015 och 8 september 2015 i Norrköping, Sverige, 

underteckna beslut om att göra avsteg från gällande lagstiftning och 

Transportstyrelsens riktlinjer för åtkomst till system och servrar har 

Maria Ågren av grov oaktsamhet, utan syfte att gå främmande makt tillhanda, röjt 

sekretessbelagda uppgifter. (Säkerhetspolisen 2017a:232)  

 

Maria Ågren delges med andra ord misstankar om brott och kan således ses bli dömd av Säpo. 

I juni samma år erkänner Ågren till följd av detta att hon har ”gjort sig skyldig till vårdslöshet 

med hemlig uppgift enligt 19 kap. 9§” och godkänner därmed ett strafföreläggande om 70 

dagsböter (Regeringskansliet 2017d). I samband med detta ville dock regeringen vidta 

ytterligare åtgärder. Under infrastrukturminister Johanssons pressträff den 18 juli konstaterar 

hon att:  

 

Med anledning av det begångna brottet anser regeringen att Maria Ågren grovt åsidosatt 

sina ålägganden mot arbetsgivaren och har därför inte längre förtroende för Maria Ågren. 

Statens ansvarsnämnd bör därför pröva om hon ska avskedas från sin anställning som 

generaldirektör i Regeringskansliet. (Regeringskansliet 2017a) 

 

Här kan man hävda att Johansson talar för regeringen och påstår att man vill vidta ytterligare 

disciplinära åtgärder i syfte att straffa Ågren. I ett pressmeddelande den 28e september redogör 

Statens ansvarsnämnd för sitt beslut som lyder:  

Statens ansvarsnämnd konstaterar nu att det finns grund för att avskeda Maria Ågren. Det 

förhållandet att hon, som chef för Transportstyrelsen, har gjort sig skyldig till ett brott mot 

Sveriges säkerhet har inneburit att hon grovt har åsidosatt sina åligganden mot regeringen. 

(Statens ansvarsnämnd 2017). 
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Statens ansvarsnämnd nyttjade med andra ord den formella ansvarsmekanismen att bestraffa 

Ågren enligt lag i form av att besluta att hon ska avskedas från Regeringskansliet. Detta kan 

ses exemplifiera styrreformerna inom miljön som resulterat i en individualisering av ansvar, det 

vill säga att Ågren straffades för beslut som hon som individ bar ansvar för. I jämförelse med 

tidigare forskning kan även här urskiljas en skillnad i form av att rättssystemet blandades in. 

Enligt Svedin är det ovanligt att rättssystemet är närvarande i ansvarsutkrävandeprocesser i 

samband med kriser och att en bristande krishantering därför sällan resulterar i rättsliga 

påföljder. I det här fallet är det tvärtom då både en offentlig myndighet och politiker initierade 

tjänstefel vilket bidrog till att rättssystemet påbörjade processer i syfte utkräva ansvar vilket 

resulterade i sanktionerande åtgärder.  

 

Här nedan följer en schematisk framställning av aktörerna och de strukturer de nyttjar i syfte 

att utvärdera, döma och/eller straffa politiker respektive tjänstemän i fallet.  

 

 
Tabell 3: Aktörer och de strukturer de nyttjar i syfte att utkräva ansvar i form av att utvärdera, döma 

och straffa politiker i fallet.  
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Tabell 4: Aktörer och de strukturer de nyttjar i syfte att utkräva ansvar i form av att utvärdera, döma 

och straffa tjänstemän i fallet. 

 

5.2.5 Sammanfattning 
 

Aktörer som är inblandade i att utkräva ansvar är kollegor i form av riksdagsledamöter, 

allmänheten i form av svenska medborgare, media i form av SVT Nyheter och rättssystemet i 

form av Säpo och Statens ansvarsnämnd. Riksdagsledamöterna nyttjade den formella 

ansvarsmekanismen misstroendeförklaringar, medborgarna uttryckte sitt missnöje genom den 

informella ansvarsmekanismen opinionsundersökningar, SVT Nyheter använde sig av den 

formella ansvarsmekanismen att publicera kritiska artiklar och Säpo och Statens ansvarsnämnd 

nyttjade den formella ansvarsmekanismen att fatta beslut om bestraffande åtgärder enligt lagen.  

 

I likhet med tidigare forskning utkrävde allmänheten ansvar genom att döma politiker och 

tjänstemän vilket kan ses som ett resultat av att de drabbats direkt eller indirekt av händelsen. 

Medias ansträngningar att utkräva ansvar kan även liknas vid tidigare forskning i form av att 

de agerade ”watch dogs” genom att utvärdera och döma händelsen. Däremot skiljer sig 

utkrävandet av ansvar från tidigare politiska kriser i två avseenden: kollegor använde 

misstroendeförklaring i syfte att formellt straffa berörda politiker och rättssystemet var 

närvarande i form av att straffa Ågren genom rättsliga påföljder. Det förstnämnda skulle kunna 

förklaras med att miljön i dag, liksom nämnt ovan, präglas av normer som förespråkar att 

regeringen ska ta det yttersta ansvaret för myndigheternas beslut.  De politiker i regeringen vars 

ansvarsområden anses beröra myndighetens verksamhet ska således utkrävas på ansvar i 

händelser som denna. Det hände i fallet då Löfven kallade till en presskonferens där han 
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meddelade att Johansson och Ygeman avgick på eget bevåg för att ha misskött sina 

ansvarsområden. Rättssystemets närvaro kan förklaras med att det finns en norm som 

förespråkar att den statliga verksamheten ska bedrivas enligt gällande regelverk och att man 

därför ser allvarligt på brott mot lagen. Det kan även ses som ett resultat av att styrreformerna 

av den statliga verksamheten resulterat i en individualisering av ansvar där man lättare pekar ut 

enskilda individer som ansvariga.  

 

Ansträngningarna att utkräva ansvar av berörda politiker och tjänstemän kan enligt analysen 

ovan ses vara omfattande i Svedins termer. Det för att miljön präglas av normer och värderingar 

som möjliggör insyn och förespråkar ansvarstagande, att etablerade ansvarsmekanismer finns 

att tillgå och att beslutsfattare tog sitt ansvar för det som föll inom deras ansvarsområden. Detta 

skiljer sig ifrån tidigare svenska fall av ansvarsutkrävande vid politiska kriser som Svedin 

studerat 1931–2005 då hon hävdar att ansvarsutkrävandet inte varit särskilt omfattande tidigare. 

Ansvarsutkrävandet i fallet skiljer sig dock inte särskilt från Brändströms studier av 

Carnegiekrisen och Saudiaffären då krisen grundar sig i ett institutionellt beslut i form av 

Transportstyrelsens IT-upphandling som ledde till att media kritiserade nationella beslutsfattare 

och oppositionen ställde formella krav på att de skulle avgå.  

 

5.3 Förtroende 
 

(3) Hur ser förtroendet ut för politiker och tjänstemän efter att IT-upphandlingen uppdagades 

i juli 2017? 

 

Enligt Svedin är en indikator på om ansvarsutkrävandet varit omfattande eller inte hur 

förtroendet för beslutsfattarna ser ut efter en kris. Det konstaterar även Lewin som hävdar att 

ett omfattande ansvarsutkrävande är direkt avgörande för allmänhetens förtroende för politiker 

och tjänstemän som varit inblandade. Sett till statsministern framkommer att förtroendet är 

fortsatt starkt i samband med händelsen. I en Novus-undersökning den 27e juli på uppdrag av 

SVT svarade 1488 personer i åldrarna 18–79 som följer: 

 

Hela 61 procent av svenskarna tyckte att det var rätt av Stefan Löfven att låta regeringen 

stanna kvar vid makten, det visar SVT/Novus undersökning. Bland väljargrupperna är det 

bara SD-sympatisörerna som tycker att statsministern borde ha avgått. (Lindhe 2017b) 
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I en Novus-undersökning som genomfördes den 27–29 juli på uppdrag av SVT Nyheter 

framkommer hur förtroendet såg ut för regeringen nära inpå att händelsen uppdagats. Mellan 

den 27–29 juli 2017 genomfördes 1886 intervjuer ibland personer i åldern 18–79 år som svarade 

på frågan ”Vilket förtroende har du för följande partiledare?” (Frid 2017). Resultatet av denna 

undersökning presenteras i en artikel på SVT Nyheters hemsida den 30e juli:  

 

Förtroendet för regeringen har visserligen sjunkit signifikant sedan i april, men står sig 

ändå stabilt sedan i maj 2017. Med andra ord har den senaste krisen inom svensk politik 

inte påverkat regeringens förtroende hos svenska folket. Andelen som svarade att de har 

ganska eller mycket högt förtroende är oförändrat sedan i maj. (Frid 2017) 

 
Enligt denna opinionsundersökning påvisas att förtroendet för regeringen inte har sjunkit som 

ett resultat av Transportstyrelsens IT-upphandling. Förtroendet är oförändrat sedan i maj. 

Gällande försvarsministern ser även siffrorna positiva ut: 

 

Försvarsministern har ökat markant i förtroende sedan en undersökning i december 2016. 

Nu har var tredje ganska eller mycket högt förtroende för ministern och haveriet med 

Transportstyrelsen verkar inte ha påverkat Hultqvist negativt. (Frid 2017) 

 

Att statsminister Löfven och försvarsminister Hultqvist stannade kvar på sina poster tycks alltså 

inte upplevas fel av allmänheten. Faktum är att förtroendet enligt siffrorna ovan var ganska 

oförändrat för dessa politiker samt regeringen i samband med händelsen. I en undersökning 

som genomfördes av Novus på eget initiativ den 30e november till den 5 december 2017 

undersöktes förtroendet för partiledarna och jämfördes med deras undersökning från oktober 

(Novus 2017a). Resultatet sammanställs som nedan:  
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Bild 1: (Novus 2017a) 

 

I jämförelse med undersökningen som genomfördes i juli har förtroendet för Löfven dalat 

något, 33 procent i december jämfört med 37 procent i juli. Detta tycks dock vara fallet för 

majoriteten av partiledarna och Novus konstaterar även att: 

 

Generellt är det som vanligt viktigt att påpeka att förtroendet för partiledarna sammantaget 

är lågt jämfört med föregående mandatperiod. Lågt förtroende för politiken är också en 

viktigt bidragande orsak till SDs uppgång. Partiledarens förtroende är också centralt i om 

man litar på politiken partiet för fram. (Novus 2017a)  

 

Orsakerna bakom de lägre siffrorna tycks alltså ha mer att göra med politiken partierna i övrigt 

bedriver snarare än Transportstyrelsens IT-upphandling. Ställer man det även i kontrast till 

historiska siffror går att urskilja att förtroendet för Löfven varit betydligt lägre under tidigare 

perioder såsom augusti 2015 - december 2016:  

 

 
Bild 2: (Novus 2017a) 
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5.3.1 Sammanfattning  
 

Förtroendet för politiker tycks inte ha dalat som ett resultat av händelsen, snarare är siffrorna 

relativt stabila och i vissa sammanhang har de ökat. Detta skulle kunna förklaras med att 

möjligheterna att utkräva ansvar finns i form av att mekanismerna för att utkräva ansvar, liksom 

ovan redogjort för, är väl utnyttjade av olika aktörer i samband med detta fall så att ansvar 

utkrävdes och togs av inblandade beslutsfattare. Ansvarsutkrävandet kan således ses vara 

omfattande i fallet då förtroendet för nationella beslutsfattare inte har dalat som ett resultat av 

händelsen. Detta skiljer sig från Svedins studier av tidigare svenska fall av ansvarsutkrävande 

i samband med politiska kriser då hon urskiljer ett urholkat förtroende i samband med de 

politiska kriser hon studerar 1986–2005 ibland allmänheten för offentliga institutioner vilket 

inte är fallet i denna kris.  

6 Avslutning 

6.1 Slutsatser 
 
Enligt tidigare forskning är ansvarsutkrävande vitalt i efterarbetet av en kris för att ge 

allmänheten möjlighet att utvärdera, döma och straffa beslutsfattarnas agerande i kriser. I 

demokratiska länder såsom Sverige är detta av särskilt stor vikt då samhället vilar på en 

uppdrags- och ansvarskedja som bygger på att den offentliga makten utgår ifrån folket. Enligt 

empiriska studier som gjorts på området i form av Svedins fallstudier av ansvarsutkrävande i 

samband med politiska kriser 1931–2005 har de system som existerar i Sverige för att utkräva 

ansvar underminerats till följd av att existerande ansvarsmekanismer är gravt underutnyttjade. 

Enligt henne har det resulterat i att ansvarsutkrävande sällan får några konsekvenser vilket 

bidragit till att förtroendet för svenska offentliga institutioner urholkats. Ansvarsutkrävandet 

efter Transportstyrelsens IT-upphandling avviker dock ifrån detta i form av att mekanismerna 

för att utkräva ansvar inte tycks vara gravt underutnyttjade i detta fall. Då ingen tillsynes 

studerat empiriska fall med utgångspunkt i Svedins analytiska ramverk sedan år 2005 följde 

frågeställningen: Hur kan man förklara ansvarsutkrävandet av politiker och tjänstemän efter 

Transportstyrelsens IT-upphandling? För att bidra med mer generella slutsatser till forskningen 

på området löd studiens andra frågeställning: Hur skiljer sig ansvarsutkrävandet i samband 

med Transportstyrelens IT-upphandling från tidigare svenska fall av ansvarsutkrävande vid 

politiska kriser? 
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Frågeställningarna analyserades utifrån Svedins analytiska ramverk över ansvarsutkrävande i 

kris genom att studera de komponenter som hon anser formar utkrävandet av ansvar: miljön, 

aktörerna och strukturerna. Enligt analysen råder en miljö i sammanhanget som präglas av att 

myndigheter såsom Transportstyrelsen är självständiga i utövandet av sin verksamhet men att 

regeringen förväntas ta det yttersta ansvaret för deras beslut. Detta går att urskilja i fallet med 

IT-upphandlingen då tjänstemän på organisatorisk nivå blev utkrävda på ansvar men även 

politiker på högre nivå. Miljön har även formats av styrreformer inspirerade av institutionella 

recept från NPM. En decentraliserad ansvarsfördelning regleras i dag av tydligare målstyrning 

vilket har individualiserat ansvaret. Att enskilda tjänstemän och politiker i fallet med 

Transportstyrelens pekas ut kan förklaras med denna individualisering. Öppenhet betonas även 

som viktigt inom den statliga verksamheten vilket kan ses som en strävan efter att öka 

transparensen gentemot allmänheten. Detta kan ses förbättra möjligheterna att utkräva ansvar. 

Miljön präglas även av att politiker och tjänstemän förväntas bedriva en verksamhet i enlighet 

med demokratins grundläggande principer såsom gällande regelverk. Med gällande regelverk 

kan rättssystemets inblandning i form av Säpo och Statens ansvarsnämnd ses exemplifiera att 

man ser allvarligt på överträdelser av lagen. Ågren dömdes till exempel till ett strafföreläggande 

för att ha gjort avsteg från lagen i samband med IT-upphandlingen. 

 

Aktörer som utkrävt ansvar av politiker och tjänstemän i fallet är kollegor i form av 

riksdagsledamöter, allmänheten i form av svenska medborgare, media i form av SVT Nyheter 

och rättssystemet i form av Säpo och Statens ansvarsnämnd. Dessa aktörer nyttjade formella 

eller informella ansvarsmekanismer i form av misstroendeförklaringar, 

opinionsundersökningar, artiklar och rättsdokument i syfte att utvärdera, döma och straffa 

politiker och tjänstemän. Resultatet blev att aktörerna i stor utsträckning utkrävde ansvar av 

beslutsfattarna vilket gav upphov till att två statsråd avgick, infrastrukturminister Johansson 

och inrikesminister Ygeman, och att Ågren fick lämna Regeringskansliet. Av detta går att utläsa 

att ansvarsutkrävandet var omfattande i fallet då aktörerna tillsynes gavs möjlighet att utkräva 

ansvar genom stor tillgång till mekanismer och information samt att beslutsfattare tog sitt 

ansvar. Denna slutsats underbyggs även av att förtroendet för den nuvarande regeringen och 

inblandade statsråd inte har dalat som ett resultat av upphandlingen utan snarare är stabil. 

 

Utifrån Svedins analytiska ramverk kan man med andra ord förklara ansvarsutkrävandet av 

politiker och tjänstemän efter Transportstyrelens IT-upphandling med en miljö som underlättar 

utkrävandet av ansvar, att tillgången till olika ansvarsmekanismer är stor och att aktörer gjorde 
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många ansträngningar att utkräva ansvar. Hur ansvarsutkrävandet i samband med 

Transportstyrelens IT-upphandling skiljer sig från tidigare svenska fall av ansvarsutkrävande 

vid politiska kriser är främst att miljön i fallet präglas av en mer decentraliserad, 

individualiserad ansvarsfördelning som bidrar till att enskilda individer lättare utpekas i 

jämförelse med den tidigare kollektivt orienterade miljön. Aktörernas ansträngningar att 

utkräva ansvar i fallet skiljer sig även från tidigare studier i form av att riksdagsledamöter 

väckte misstroendeförklaringar i syfte att formellt straffa berörda politiker samt i form av att 

rättssystemet påbörjade processer som resulterade i rättsliga påföljder. Resultatet blev att ansvar 

utkrävdes och togs av beslutsfattare där förtroendet för berörda politiker inte verkar ha dalat 

som ett resultat av händelsen.  Ansvarsutkrävandet i fallet kan således sägas vara omfattande i 

jämförelse med tidigare studier av ansvarsutkrävande vid politiska kriser. Utifrån dessa 

slutsatser kan man hävda att fallet ses exemplifiera förändringar i möjligheterna att utkräva 

ansvar i Sverige främst genom de styrreformer som den statliga förvaltningen genomgått som 

förändrat miljön till att förespråka mer transparens och en individualisering av ansvar.  

 

6.2 Vidare forskning  
 
Vad som inte rymts inom ramen för denna studie men som skulle kunna bidra till en fördjupad 

förståelse av fallet är att titta närmare på medias roll i ansvarsutkrävandet. Liksom omnämns i 

bakgrundsavsnittet var mediadrevet omfattande vilket är en intressant aspekt att titta närmare 

på för att urskilja om det har någon särskild betydelse och förklaringskraft bakom utkrävandet 

av ansvar. Ytterligare en intressant aspekt att undersöka är huruvida sammansättningen i 

riksdagen av partier har någon betydelse för utkrävandet av ansvar. Sedan 

Decemberöverenskommelsen föll 2014 hävdar somliga att det går att urskilja en polarisering i 

riksdagen vilket skulle kunna påverka ansträngningarna av aktören ”kollegor” att utkräva 

ansvar (TT 2015).  

 

Liksom omnämns är studiens syfte att göra ett kumulativt bidrag till forskningen om 

möjligheterna till ansvarsutkrävande. För att öka graden av generaliserbarhet av studiens 

resultat är förslag till framtida forskning att man jämför detta fall med andra kriser i samtiden i 

Sverige för att kunna dra mer generella slutsatser (Teorell & Svensson 2007:236). En annan 

intressant aspekt är att jämföra detta fall med ett liknande fall i ett annat land. Det i syfte att 

urskilja vad som särskiljer ansvarsutkrävande i Sverige från andra länder i samtiden.  
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