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Varav hjärtat är fullt, därav talar munnen…? 
– Om hur vanliga olika ord är i myndigheters årsredovisningar 

 
Månadens Tankar om styrning är något annorlunda eftersom vi försöker oss på att tolka 
myndigheters tankesätt genom att undersöka deras språkbruk. Ordspråket säger ”Varav hjärtat är 
fullt, därav talar munnen”. Med detta som utgångspunkt har vi analyserat hur vanliga olika ord är i 
några myndigheters årsredovisningar. Vi har valt ut orden och myndigheterna tämligen godtyckligt 
och gjort en helt ovetenskaplig undersökning för att se om några intressanta mönster visar sig.  

Resultatet visar att språkbruket speglar tidsandan och det rådande tankeparadigmet inom styrning 
(New Public Management). Om analysen tillför något av värde eller om det bara är kuriosa låter vi 
läsaren avgöra. 
 

Hur ofta nämner myndigheter ordet ”samhällsnytta” i sina årsredovisningar? 

Effektiv styrning har i sin strävan att vara både effektiv och produktiv valt att endast studera fem 
myndigheter och 14 ord (se samlad lista sist i artikeln). Myndigheterna som har valts är utvalda 
därför att de är stora och välkända eller endast välkända därför att de förekommer ofta i media. 
Myndigheterna är Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och 
Arbetsmiljöverket. 

Hur ser det då ut vad gäller ordet ”samhällsnytta” när det handlar om antal förekomster i 
årsredovisningarna för år 2020?1 Bland dessa myndigheter förekommer ordet totalt 15 gånger. 
Skatteverket nämner ordet 14 gånger och Arbetsmiljöverket en gång. Övriga myndigheter nämner 
inte ordet alls. 

Frågan är om detta är intressant på något sätt? Myndigheter har olika uppdrag enligt regleringsbrev 
och förordningar. Men rimligen arbetar alla på något sätt med att skapa samhällsnytta. Om det 
sedan förtjänar att nämnas med just det ordet eller på annat sätt är förstås en annan fråga. 

Ett ord som samtliga myndigheter däremot nämner är ordet ”effektiv”. Det förekommer totalt 181 
gånger och är mest populärt hos Arbetsförmedlingen som nämner det 63 gånger. Nästan lika 
populärt är ordet ”produktiv ” som förekommer totalt 173 gånger. Det är populärast hos 
Migrationsverket som nämner det 68 gånger. 

 
1 Analysen har gjorts genom att räkna antal förekomster av de olika orden i respektive årsredovisning. Utan 
hänsyn till sammanhang eller hur omfattande årsredovisningarna är. Det handlar alltså om en väldigt enkel och 
ensidig analys som ska tolkas med den största försiktighet. 
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Varken Arbetsförmedlingen eller Arbetsmiljöverket nämner ordet ”produktiv” alls, medan det hos 
Migrationsverket är nästan fyra gånger vanligare än ordet ”effektiv”. Säger detta något om fokus på 
produktivitet respektive effektivitet? Även denna fråga lämnar vi till läsaren att avgöra. 

 

Service eller kontroll? 

Service och bemötande är, eller borde vara, viktigt för alla myndigheter. Då är det glädjande att 
notera att ordet ”service” förekommer 321 gånger. Den myndighet som nämner ordet mest är 
Skatteverket med 113 förekomster. Arbetsmiljöverket hamnar sist på denna lista med fyra 
förekomster. 

Ordet ”bemötande” förekommer totalt 98 gånger. Här är vinnaren Försäkringskassan med 54 
förekomster (Skatteverket på andra plats med 38 förekomster). Arbetsmiljöverket hamnar sist även 
denna gång då ordet inte nämns alls. 

Men både service och bemötande hamnar i skuggan av det mest populära ordet bland de som 
undersökts. Det är ordet ”kontroll” som förekommer hela 910 gånger. Det närbesläktade ordet 
”brott” förekommer 466 gånger. Skatteverket ligger i topp för båda dessa ord.  

Om vi i stället för att jämföra myndigheterna med varandra väljer att undersöka vilket ord som är 
populärast hos respektive myndighet visar det sig att det är just ordet ”kontroll” som är populärast 
hos fyra av de fem undersökta myndigheterna. Migrationsverket har ordet ”produktiv” som sitt 
favoritord (ordet ”kontroll” hamnar på sjätte plats hos dem). 

Sammantaget visar detta kanske att kontroll och brottsbekämpning är något som myndigheterna 
gärna lyfter fram i sina årsredovisningar. Vilket förstås kan vara helt i sin ordning. 

Andra ord som kan vara av intresse när det handlar om service och kontroll kan möjligen vara orden 
”kund” och ”förtroende”. Ordet ”kund” förekommer 249 gånger och är vanligast hos Skatteverket. 
Ordet ”förtroende” förekommer 78 gånger och nästan endast hos Skatteverket med 62 förekomster. 

 

Styrning och uppföljning 

Att ord som ”styrning” och ”uppföljning” förekommer ofta i årsredovisningar är förstås inget 
konstigt. Inte heller att av dessa ord är ”uppföljning” vanligast med 313 förekomster. 
Försäkringskassan gillar det mest med 126 förekomster. Hos Arbetsförmedlingen är dock ordet 
”styrning” något vanligare med 77 förekomster respektive 75 för ordet ”uppföljning”.  

Diskussionerna om tillitsbaserad styrning verkar dock inte ha fått något större genomslag i 
årsredovisningarna. Ordet ”tillit” förekommer endast 14 gånger och är vanligast hos 
Migrationsverket. Ordet förekommer inte alls hos Försäkringskassan. 

Arbetsmiljöverket lyckas beskriva sin verksamhet i årsredovisningen genom att nämna ordet 
”styrning” två gånger och ordet ”uppföljning” tre gånger. Om detta visar på att fokus ligger på 
verksamhetens innehåll eller på något annat låter vi läsaren avgöra. 
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Systemtänkande intresserar inte myndigheterna? 

Möjligen är det nedslående för Effektiv styrning att ett ord som ”systemtänkande” inte nämns alls 
hos någon av dessa myndigheter. Men å andra sidan är det ett speciellt ord som kanske inte heller 
kan förväntas förekomma särskilt ofta. Om det får plats i ett myndighetshjärta låter vi därför vara 
osagt. 

Ett ord som ”komplex” är närbesläktat med systemtänkande och borde inte vara främmande för 
myndigheter som ägnar sig åt just komplexa verksamheter. Ordet nämns också 11 gånger. Vanligast 
hos Skatteverket med 5 förekomster medan det inte nämns alls hos Migrationsverket. 

En årsredovisning ska beskriva en verksamhet och dess resultat. Vi finner det intressant att ett ord 
som ”produktiv” är vanligt. Ett ord som passar för varuproduktion eller för tjänster som är mycket 
enkla och möjliga att standardisera. Men produktivitet går egentligen inte att mäta för komplexa 
tjänster eftersom tjänsterna varierar och är därmed inte jämförbara. 

En fråga som infinner sig är därför om dessa myndigheter anser sig bedriva en enkel och icke-
komplex verksamhet som låter sig beskrivas med enkla nyckeltal? 

Vi vet att dessa myndigheter har svåra och komplexa uppdrag och att det till stor del handlar om 
tjänster som måste anpassas efter situation och behov. 

Slutsatsen är möjligen därför att denna analys visar något vi redan visste. Att offentlig sektor arbetar 
med komplexa samhällsutmaningar men styr och följer upp sina verksamheter som om det rörde sig 
om enkel fabriksproduktion på ett löpande band. Tankemodellerna behöver ses över. 

Nu syftar ju årsredovisningarna till att rapportera till sina uppdragsgivare och även tillfredsställa 
revisorer. Om regeringen styr med antalsmål och pratar produktivitet är det också vad man får. Vilka 
frågor revisorer ställer om verksamheten har också stor betydelse och vad de anser vara mätbart. 

Om uppdragsgivare, myndigheter och granskare skulle intressera sig mer för den verkliga 
samhällsnyttan, alltså effekten för medborgare och företag (samt hela planeten) på kort och lång 
sikt, är det inte orimligt att tänka sig att årsredovisningarna skulle se ut på ett annat sätt. 

”Varav hjärtat är fullt, därav talar munnen” kanske är sant ändå? 

 

Äntligen – Hela listan 

Nedan finns hela listan. Värt att tänka på är att detta endast handlar om antal förekomster av ord, 
helt utan koppling till sammanhang eller hur omfattande årsredovisningarna är. Det är alltså vanskligt 
att jämföra mellan myndigheter. Även att jämföra mellan ord för en och samma myndighet kan vara 
vanskligt beroende på hur årsredovisningen är strukturerad. Värdet kan möjligen vara att detta ger 
en ingång för ytterligare analys eller för eftertanke. 
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Vi uppmuntrar företrädare för offentlig sektor och granskare att själva göra motsvarande analyser. 
Räkna förekomster av viktiga eller intressanta ord och jämför mellan organisationer samt över tid för 
en och samma organisation. Det är en enkel analys att göra. Även om den är helt ovetenskaplig kan 
den ge underlag för diskussioner som kan leda till nya insikter eller att behov av djupare analyser 
identifieras. 


