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ABSTRACT 
 
 
This dissertation  examines  the  last  thirty  years  of  internal  reforms  in  the  Swedish 
Government Offices. Analysis of the evolution of personnel politics, the formation of 
one agency and the attempts to introduce a collective activity planning model, show 
that the immediate problems of the early 1970’s – an over dimensioned staff, territory 
battles  and  unclear  division  of  responsibility  for  personnel  and  organisation  –  re‐
mains  to  this  day,  notwithstanding  the  many  reforms  to  approach  them.  One 
principal  explanation  behind  this  is  that  the  key  players  for  successful  reorgani‐
sations –  the politicians – do hardly  ever partake.  Instead, and on  the basis of  the 
perspective of bureaucratic politics,  this dissertation demonstrates  that  the  internal 
development  of  the  Government  Offices  should  be  explained  as  the  result  of 
struggles between different bureaucratic actors, with diverse views on problems and 
their solutions, and with various prospects and strengths to affect the outcome. Due 
to the choice of politicians to leave this policy field open to bureaucratic politics, the 
policy is essentially shaped and decided within a bureaucratic context. 

The dissertation ends  in a conclusion  that  there  is an almost constant bureau‐
cratic battle behind internal organisation of the Government Offices, a conflict where 
tradition, values and strong bureaucratic actors play an  important part, and where 
institutional  change  is  exceptional,  since  the preserving powers  in  these processes 
have the upper hand. But politicians can change – in spite of these traditions, values 
and bureaucratic agents – if they have the determination. 

The  theoretical  aim  of  this  dissertation,  through  a  critical  assessment  of  the 
bureaucratic politics perspective – an evaluation motivated by the empirical data and 
inspired by two challenging and related theoretic models; sociological and historical 
institutionalism  –  is  to  display  the  qualities  and  shortcomings  of  the  bureaucratic 
politics model,  to develop and  improve  the original model of bureaucratic politics, 
and making  it more  expedient  for  future  studies  of  institutional  change  in  central 
political organisations. 
 
Key words: bureaucratic politics, political  institutions,  institutional  change,  institu‐
tional stability, public administration, government, political executive, state organi‐
sation, state administration. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TACK 
 
De första raderna till detta tack skrevs redan för två år sedan, nästan på dagen. Då 
hade jag bara vaga idéer om hur och när den här resan skulle sluta. Men ända sedan 
jag började min forskarutbildning har jag då och då fantiserat kring vad en sådan här 
text med tack skulle kunna innehålla. Det har påmint lite om när jag i tidiga tonåren, 
också i fantasin, lät mig intervjuas av Guitar Player eller Guitar World och berättade 
om hur jag bar mig åt för att få gitarren att låta som den gjorde, och om drivkraften 
under alla timmars harvande, hukandes över strängarna. ”Yngwie”, var mitt svar då. 
”Ingen annan, inget annat.” 
 
Idag, när jag måste sluta fantisera och skriva klart mitt förord, är jag glad att det var 
just han, för han fick mig att inse att någon stor gitarrist blir  jag inte. 17 år gammal 
sålde  jag  förstärkaren och köpte en klocka – som  jag bär nu. Det  finns  fler som  fått 
mig att byta bana genom att vara bättre än  jag någonsin kunde bli.  Jesper  Jansson, 
vars Braås vi Lessebopojkar ibland mötte, spelade briljant fotboll. Arvingarna var ett 
mer ambitiöst satsande dansband än mitt Anders Blanks. Per‐Olof Persson hade alla 
rätt på alla tentor när vi läste Teknisk fysik tillsammans i Lund. Michael Tjelder skrev 
lysande  reportage  i  Smålandsposten. Och  Johan  Voss‐Schrader  på Hagströmer & 
Qviberg Fondkommission var en virtuos aktiestrateg. 
 
Jag har inte slutat att möta stora begåvningar, tvärtom. Men jag har mognat och inser 
att  inget blir mindre roligt bara för att andra är duktigare. Jag ska nu nämna några 
som – om jag inte funnit medelmåttans lugn – hade fått mig att byta spår igen. Min 
handledare Rune Premfors är både ett bibliotek och kreatör. Efter varje möte har jag 
haft en lång lista med referenser och flera precisa och konstruktiva uppslag. Finessen 
är  att  lyssna  noga,  inte  tappa  skärpan  och  anteckna.  Ut  faller,  om  inte  en  hel 
avhandling, så åtminstone de delar av den som är värda att lyfta fram. Rune har visat 
stort  tålamod med  en doktorand  som  flyttat  både deadlines  och  till  Skåne. Göran 
Sundström, långt mer bevandrad empiriskt och teoretiskt i mitt fält än  jag själv, har 
läst många utkast och gett många värdefulla  synpunkter. Bengt  Jacobsson och alla 
andra  i  det  så  kallade REKO‐projektet  har  format  ett  stimulerande  och  pågående 
samtal om Regeringskansliet. Och undervisningen tillsammans med Tommy Möller 
har varit mycket givande – och rolig. Till dem som den här gången hållit mig uppe 
på  spåret, hör  också Göran Bergström  och Pasquale Cricenti,  vars  goda  viljor  och 
skräddarsydda  schemaläggning  har  gjort  det  möjligt  att  kombinera  plikter  på 
statsvetenskapliga  institutionen  i  Stockholm med  boende  i Vollsjö. Och  utan Ann 
Loftsjö och Gudrun Aquilonius på Score hade  jag ofta  stått utan både pengar och 
dator.  Särskilt  Torbjörn  Larsson  och  Anna  Ullström,  men  också  många  andra 
kollegor på Score och statsvetenskapliga institutionen, har efter noggranna läsningar 
av utkast  till kapitel pekat på många brister  i  texterna – och det är deras  samlade 
förtjänst att dessa brister nu är färre. En del av arbetet bakom denna avhandling har 
kunnat finansieras genom medel från Vetenskapsrådet, och ett tack går även till dem. 



 

Jag vill tacka Arthur och Barbro Berglund för att jag, när jag som mest behövde det, 
fick  låna  deras  fina  stuga  –  den  perfekta  skrivarlyan  –  på  Hasslö  i  Karlskrona 
skärgård. Jag vill också tacka mina föräldrar, Britt och Börje Erlandsson, för att de till 
all  sin kärlek under  alla  år bara knutit blygsamma  förväntningar  om prestationer, 
och min  bror Martin  Erlandsson  och  hans  familj  för  härliga  stunder  av  lek  och 
samtal.  
 
Tack också, alla ni vänner  i Stockholm som gjort många av mina  jobbresor till rena 
semestern.  Mikael  Törnqvist,  Lars  Levin  och  Mårten  Trotzig  har  ofta  låtit  mig 
övernatta utan att  få mig att känna mig  till besvär. Ett särskilt stort och varmt  tack 
går  till min  vän  Christian  Pfeiff,  vars  generositet  och  omtanke  knappast  går  att 
återgälda. 
 
Och om inte för Susanne, Leonard och Noak vore ingenting någonting värt. Tack för 
den blandning, av dramatik, tårar, lugn och lycka ni skänker mig – varje dag! 
 
 Vollsjö, valborgsmässoafton 2007 
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  1

KAPITEL 1 
 
 

VILJAN ATT REFORMERA 
OCH MAKTEN ATT HINDRA 

 
 
Att det svenska Regeringskansliets många olika delar, departementen, sakenheterna, 
dess politiker och tjänstemän, kan ha olika uppfattningar om hur en viss politik ska 
utformas  är  knappast  kontroversiellt. Det  tillhör  den  gängse  bilden  av Regerings‐
kansliet. När det gäller att utifrån ibland skarpa meningsmotsättningar ändå nå fram 
till  ett  beslut  som  alla  accepterar,  då  har Regeringskansliet  tillgång  till  en  sinnrik 
konstruktion för konfliktlösning, byggd på argumentation och förhandling mellan de 
olika departementens tjänstemän, och där det bara i undantagsfall krävs ett auktori‐
tetsbeslut  från departementscheferna eller  statsministern. Och även om många nya 
problem kan möta  regering och  förvaltning när besluten sedan ska  förverkligas, så 
finns åtminstone – oftast – en någorlunda klar strategi för hur implementeringen ska 
gå till. 
 
När det däremot handlar om konstruktionen och sjösättandet av interna reformer av 
Regeringskansliet, om  ibland nya, djärva  idéer  för hur Regeringskansliet  självt  ska 
organiseras och fungera, då finns ingen väl utprövad förhandlingsapparat att tillgå, 
än mindre  en modell  för  hur  dessa  reformer  ska  implementeras. Här  finns  också 
olika uppfattningar, men intrycket är att man i dessa processer mer famlar sig fram 
med nygamla recept och lösningar, och om än storslaget i retoriken, ofta halvhjärtat i 
praktiken. Dessa interna organisationsfrågor får sällan något sökarljus riktat mot sig 
utifrån,  från  journalister  eller  akademiker,  men  engagerar  många  av  Regerings‐
kansliets anställda,  ibland  i samma omfattning som frågorna om vilken politik som 
Regeringskansliet  bör  föra  för  att  lösa  samhällets  problem.  Linjerna mellan  olika 
uppfattningar när det gäller  internt  förändringsarbete är däremot  inte  lika  lätta att 
rita ut som de som följer departements‐ eller enhetsgränserna. 
 
Den här avhandlingen ska handla om  just detta, om interna reformer av Regerings‐
kansliet, och om den kamp och  förhandling mellan olika aktörer som  format dessa 
reformer.  Jag  ska  studera  processerna  bakom  Regeringskansliinternt  förändrings‐
arbete och analysera politikens och byråkratins roll  i dessa processer. Ett huvudan‐
tagande  är  att Regeringskansliets organisatoriska utveckling och  reformer kan  för‐
klaras som resultatet av en maktkamp mellan olika aktörer som representerar olika 
idéer  och  intressen  när  det  gäller  Regeringskansliets  problem  och  problemens 
lösningar.  Ett  kompletterande  antagande  är  att  de  viktigaste  aktörernas  agerande 
bestäms av tjänstemännen själva och att politikerna bara har en sekundär roll. 
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Det finns åtminstone ett par brister i svensk förvaltningspolitisk forskning som moti‐
verar  studiens  empiriska och  teoretiska  fokus. Få  svenska  förvaltningsforskare har 
intresserat  sig  för Regeringskansliet  som organisation. Det  finns arbeten  som  stud‐
erat Regeringskansliets funktion (Linde 1982, Jacobsson 1984, Bergström 1987, Bruns‐
son 1990). Men efter Torbjörn Larssons  (1986) ”Regeringen och dess kansli” är det 
egentligen  bara  Tomas  Persson  som  i  sin  avhandling  ägnat  utformningen  av  det 
svenska  Regeringskansliet  en  noggrann  studie  (Persson  2003).  De  publicerade 
skrifter  som  finns utöver dessa är enstaka  rapporter och de  som Regeringskansliet 
självt eller Riksdagens revisorer producerat (till exempel Jacobsson 2001, Ds 1998:56, 
Ds 2000:27, Ds 2003:44, Riksdagens Revisorer 2001/02:4).1 
 
Forskningen har  levererat många spännande bidrag  till  förståelsen av  förändringen 
av  kommunal  och  central  statsförvaltning,  där  fokus  bland  annat  varit  organisa‐
toriska trender (Laegreid och Pedersen 1994, 2001, Jacobsson 1994, Lind 1996, Prem‐
fors 1998, Pollitt och Bouckaert 2000, Agevall 2005), och europeisering (Jacobsson och 
Sundström 1999, 2006, Laegreid och Pedersen 2001). Men studierna av förändringar i 
det svenska Regeringskansliet, som rimligtvis har en huvudroll att spela i flera av de 
förvaltningspolitiska processer som lagts under lupp, är få – även om en förändring 
härvidlag är på gång.2 
 
Den  forskning  som  bedrivits  av  förändringsprocesser  i  förvaltning  har  dessutom 
sällan  intresserat  sig  för vem  eller vilka  som varit drivande  i dessa processer, och 
forskning som explicit fokuserar byråkratins eller tjänstemäns roll i just förvaltnings‐
politiska processer är därför blygsamt förekommande (Laegreid och Pedersen 1994, 
Pollitt och Bouckaert 2000, Sundström 2002). Det här gäller dock i hög grad de flesta 
politikområden. Det är vanligare att  förutsätta, om än på goda grunder, att  tjänste‐
männen  som  enskilda  och  som  grupp  har makt  och  att  teoretiskt  spekulera  kring 
orsakerna, än att med empiriska undersökningar kartlägga hur det egentligen ser ut 
(Rourke  1969:1). Till  viss del  kan denna  brist hänföras  till  att  ”aktörsförklaringar” 
inte är på modet, åtminstone inte när vi talar förvaltningsforskning. Även i detta fält, 
förvaltningsforskningen,  finns därför många  teoretiska resonemang om byråkraters 
makt (Ehn 1998, Jacobsen 1997, Lundquist 1998, Peters 1995), men fortfarande ganska 
få  faktiska  undersökningar  av  denna  makt  –  något  som  möjligen  skulle  kunna 
mynna ut  i mer precisa modeller  för hur  förvaltningspolitiska  förändringsprocesser 
ska förstås och förklaras. 
 
I bästa fall bidrar därför denna studie till en ökad generell kunskap om det svenska 
Regeringskansliets inre liv, och mer specifikt om hur interna reformer av Regerings‐
                                                 
1 Möjligen  ska  till denna kategori också  räknas Olof Peterssons  studie  inom  ramen  för Maktutred‐
ningen, med enkätdata från sent 1980‐tal (Petersson 1989). 
2 Avhandlingen  är  en  del  i  ett  större  projekt,  kallat Regeringskansliet  och  samhällets  organisering 
(REKO),  som samlar  forskare  från  flera olika discipliner med Regeringskansliet som ett gemensamt 
intresse. 
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kansliet blir till, blommar ut eller begravs. Men också till ett förnyat teoretiskt intres‐
se för hur fördelningen av makt (och vilja) mellan olika aktörer i politik och byråkrati 
skapar förutsättningar och hinder för förändringar av centrala politiska institutioner. 
 
 

EN ORGANISATION SÄRSKILT SVÅR ATT FÖRÄNDRA? 
 
I maj  1974  skriver  statssekreteraren  i  Regeringskansliets  finansdepartement  Pierre 
Vinde  en  öppenhjärtig  och med  ett  ʺsträngt  förtroligtʺ markerad  promemoria  om 
personal‐  och  utbildningsfrågor  i  kanslihuset,  adresserat  till  de  övriga  statssekre‐
terarna. Enligt Vinde är rekryteringen till och befordringspolitiken  inom Regerings‐
kansliet oorganiserad. Alltför många  stannar kvar  inom Regeringskansliets väggar. 
Dessutom är personalrörligheten  inom Regeringskansliet  låg, eftersom departemen‐
ten  rekryterar  individuellt  och  hellre  vänder  sig  utåt  än  till  andra  departement  i 
jakten på personal. Och avsaknaden av varje form av vidareutbildning av personalen 
är en besvärande brist. Det finns inte ens en ansats till en övergripande och samman‐
hållen personalpolitik, skriver Vinde, vilket lett till en chefstung, snabbt expanderan‐
de organisation med kompetensproblem, befolkad av allt fler och allt äldre män, och 
där delarna, departementen, mer ser till sitt eget än det gemensamma (Vinde 1974). 
 
Drygt 20 år senare motiveras en på papperet genomgripande reform av Regerings‐
kansliet  –  den  så  kallade  sammanslagningen  av  Regeringskansliets  departement, 
statsrådsberedningen och  förvaltningskontoret  till en enda myndighet – med  i stort 
sett  samma problembeskrivningar  och  argument  (FA:368/96). Och när denna  sam‐
manslagning sedan utvärderas, ytterligare knappt 10 år framåt i tiden, konstateras att 
bildandet av den gemensamma myndigheten visserligen  skapat  förutsättningar  för 
ett mer samlat, flexibelt och effektivt regeringskansli, men att reformen inte inneburit 
några  drastiska  förändringar  av  verksamheten  (Ds  2003:44:4).  Indirekt  sägs  att 
reformen ännu inte infriat de förhoppningar som knutits till den, och att problemen 
med revir, rörlighet och effektivitet består. 
 
Det finns många; politiker och tjänstemän inom Regeringskansliet, utomstående kon‐
sulter och utredare, som kan skriva under en beskrivning av Regeringskansliet som 
förändringsobenäget.  Organisationen  har  överlevt  en  lång  period  av  organisa‐
tionsteoretiska modevågor och omstruktureringar av staten. Reformer och organisa‐
toriskt  nytänkande  har,  ur  Regeringskansliets  synvinkel,  riktat  sig  utåt,  inte  inåt 
(Brunsson  1990:157). Organisationen  är  svår  att  reformera, om detta  tycks de  allra 
flesta  vara  överens.  Däremot  går  meningarna  isär  när  det  gäller  förklaringarna 
bakom oviljan att förändras – liksom när det gäller nödvändigheten av att förändras i 
just de riktningar som pekas ut. Det  jag väljer att kalla den  inre  förvaltningspolitiken, 
omsorgen om den egna organisationen, har ofta  fått stå  tillbaka  för kraven och  för‐
väntningarna  på  utåtriktad  verksamhet  –  och  det  är möjligen  en  rimlig  ursäkt,  i 
vilket fall en ursäkt lika frekvent idag som förr. Men med relativt  jämna mellanrum 
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lyfts  frågor om  intern organisation, om personalpolitik,  rörlighet,  revirgränser, de‐
partementsindelning, effektivitet, samordning och kompetens upp på dagordningen 
och  får då, åtminstone om man  talar med dem  i Regeringskansliet med ansvar och 
intresse för inre organisation, den uppmärksamhet de förtjänar.3 
 
I mitten av 1800‐talet var Regeringskansliets då 94 ordinarie tjänster fördelade på sju 
departement.  Trots  denna  blygsamma  byråkrati  och  en  nyligen  genomförd  om‐
organisering, 1840 års departementalreform, hade man svårt att komma till rätta med 
flera centrala problem. Torbjörn Larsson har  i sin avhandling  från 1986  listat dessa 
problem, som han menar har  följt  regeringsarbetet ända  fram  till våra dagar: över‐
belastning och effektivitet (antalet ärenden och deras komplexitet); samordning och 
sammanhållning (det kollektiva ansvaret); Regeringskansliets indelning och speciali‐
sering (den departementala indelningen); kompetensen (inomdepartemental organi‐
sering);  samt  rättssäkerheten  (Larsson 1986:196f). Larssons  sammanställning är  för‐
stås  lika  giltig  idag, drygt  20  år  senare. Ändå, menar  jag,  är det  en  annan  typ  av 
problem som de senaste 30 årens interna diskussioner om Regeringskansliets organ‐
isering i huvudsak kretsat kring. Efter att ha gått igenom det omfattande utrednings‐
materialet mellan åren 1974 och 2004 har  jag  funnit andra  ʺrefrängerʺ, som  till viss 
del  kompletterar  Larssons,  och  som  förstås  varit  kända  för  dem  med  insyn  i 
Regeringskansliinterna organisationsfrågor:4 
 

• Bristande rörlighet: personalen sitter på samma plats för  länge, organisationen 
består  av  för många  specialister  och har  för många  anställda  eftersom man 
hellre nyrekryterar än omplacerar. 

• Revirbevakande:  samordning  och  effektivitet  hindras  av  ett  utpräglat  revir‐
beteende på alla nivåer i organisationen.5 

• Oklara ansvarsförhållanden: ansvaret för organisation och personal är splittrat.  
• Svag politisk styrning: i organisationsfrågor är de politiska styrsignalerna få och 

otydliga. 
 
Dessa problem har varit svåra att få bukt med. Men att samtidigt säga att ingenting 
har  hänt med Regeringskansliets  organisering under de dryga  30  år  som  den  här 
avhandlingen avser att (fläckvis) täcka är förstås en grov överdrift. Listan kan göras 
lång på små och stora organisatoriska justeringar. De viktigaste (åtminstone om man 
är intresserad av att beskriva förändringarna som en resa mot ett mer sammanhållet 
regeringskansli, där tillskapandet av myndigheten Regeringskansliet 1997 ses som ett 

                                                 
3 Det ska sägas att avhandlingen enbart kretsar kring för hela Regeringskansliet gemensamma förän‐
dringsprocesser. Under samma period sker en hel del lokalt förändringsarbete på de enskilda departe‐
menten. Och att beskriva Regeringskansliet som förändringsobenäget är alltså inte helt korrekt. 
4 Företaget att vaska fram dessa ”refränger” har  inte varit övermäktigt eftersom många texter under 
åren innehåller sammanfattningar där just dessa återkommande problem lyfts fram.  
5 Även Larsson  redovisar  förstås  att det  finns  ett utpräglat  revirbevakande, med Larssons ord  ”en 
tydlig vertikalitet i kommunikationsmönstret” (1986:273). 
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slutmål) är 1) 1965 års departementsreform, då den struktur som i stort sett gäller än 
idag  för departementens organisation slogs  fast, med departementschef, statssekre‐
terare,  expeditions‐  och  rättschefer,  planerings‐  och  budgetsekretariat,  rättssekre‐
tariat  och  sakenheter,  2)  bildandet  1983  av  Regeringskansliets  förvaltningskontor, 
konstitutionellt sidoordnat departementen för att värna effektiva helhetslösningar, 3) 
att man under budgetåren 1994/95‐2002/2003 successivt låtit ett samlat anslag för hela 
Regeringskansliet växa fram; samt 4) 1997 års sammanslagning av Regeringskansliets 
alla delar till en enda myndighet (Ds 2003:44:16f).6 År 1994 påbörjades arbetet mot en 
för departementen gemensam  IT‐miljö, och år 1996/97 bildades  Information Rosen‐
bad, en för Regeringskansliet gemensam informationsavdelning, och dessa bör också 
lyftas fram som viktiga steg mot en mer sammanhållen organisation (Ds 2003:44:17).7  
 
Det finns ingen som med säkerhet kan hävda att resultatet av dessa ansträngningar 
faktiskt  blivit  ett mer  sammanhållet,  effektivt  och  av  revirstrider mindre  hämmat 
Regeringskansli. Men möjligen har effekterna av mer splittrande krafter mildrats. För 
till berättelsen om en resa mot ett – på papperet – mer sammanhållet Regeringskansli 
ska förstås också föras de krafter som på ett eller annat sätt verkar ”åt andra hållet”. 
Regeringskansliet har växt,  i  snabb  takt, och växande organisationer bör  rimligtvis 
stöta  på  problem  i  sin  strävan  efter  sammanhållning.  De  frågor  kansliet  har  att 
hantera idag är mer komplexa än för säg 15‐20 år sedan, något som ställer ökade krav 
på specialisering, krav som i sin tur befolkar Regeringskansliet med fler experter och 
färre generalister. Om närmandet till EU inneburit mer eller mindre av endräkt inom 
Regeringskansliet  råder  delade meningar. Å  ena  sidan  ställer  EU‐arbetet  krav  på 
                                                 
6 En viktig förutsättning för regeringen att självständigt bedriva internt förändringsarbete skapades i 
och med 1974 års regeringsform. Däri stipuleras att det är regeringen som väljer hur Regeringskansliet 
skall inrättas. Regeringskansliet har därefter alltmer betraktas som regeringens stab, vars organisering 
är en fråga för regeringen (Ds 2003:44:15). 
7  Till  förändringar  av  Regeringskansliet  hör  förstås  även  alla  de  departementala  rockader  som 
genomförts  sedan  1965.  År  1974  bildades  tre  nya  departement,  arbetsmarknads‐,  kommun‐  och 
bostadsdepartementen, samtidigt som civil‐ och inrikesdepartementen lades ner. Finansdepartementet 
delades efter 1976 års maktskifte i ett ekonomi‐ och ett budgetdepartement. År 1982, när socialdemok‐
raterna  på  nytt  satt  i  regeringsställning,  återskapades  finansdepartementet  och  civildepartementet, 
samtidigt  som  kommun‐  och  handelsdepartementen  lades  ner.  Fem  år  senare  bildades miljö‐  och 
energidepartementet,  som  efter  flera  namnbyten  nu,  2007,  kallas  för  miljödepartementet.  Den 
borgerliga  regeringen avvecklade 1991 bostadsdepartementet, bytte namn på  industridepartementet 
till näringsdepartementet, och tillskapade kulturdepartementet. När Göran Persson efterträdde Ingvar 
Carlsson på statsministerposten 1996 blev civildepartementet  till  inrikesdepartementet, och närings‐
departementet  bytte  namn  till  närings‐  och  handelsdepartementet.  Efter  1998  skapades  vad  som 
kallades  för ett superdepartement  i och med en sammanslagning av arbetsmarknads‐, kommunika‐
tions‐ och närings‐ och handelsdepartementen. Namnet blev näringsdepartementet (hela stycket ovan 
bygger  på  en  sammanställning  i  Persson  2003:31).  Efter  maktskiftet  2006  bildades  dessutom  ett 
departement  för  integration  och  jämställdhet.  Alla  dessa  namn‐  och  uppgiftsbyten  intar  dock  en 
särställning, vill  jag hävda, om målsättningen är att fånga berättelsen om  internt förändringsarbete  i 
Regeringskansliet. Departementsförändringar och namnbyten ska nog mer ses som tecken på politiska 
prioriteringar och på hur organisationens externa uppgifter skiftar över tid, än som ett utslag av inre 
förvaltningspolitik. 
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samordning för att få Sverige ”att tala med en röst” (Sundström 1999). Å andra sidan 
innebär  EU  så många  pågående  samtal  att  strävan  efter  att  tala med  en  röst  blir 
mycket svårhanterlig.  
 
Utöver de reformer som nämndes ovan kommer naturligtvis allt det som inte direkt 
avspeglats  i  större  organisationsförändringar  men  som  på  ett  avgörande  sätt 
påverkat  villkoren  för  Regeringskansliets  arbete;  som  till  exempel  uppdraget  att 
under  1980‐  och  1990‐talet  försöka  omforma  hela den  offentliga  sektorn, medlem‐
skapet i EU, en ny budgetprocess, förändrade instrument för styrningen av myndig‐
heterna, och medias ökade tryck på politiker och tjänstemän i Regeringskansliet. Ett 
något mer  abstrakt  resonemang  kring Regeringskansliets  nya uppgifter,  om  vi  till 
exempel lyssnar till förespråkarna för ett ʺgovernanceʺ‐perspektiv på staten och dess 
omgivning,  skulle  lyfta  fram  betydelsen  av  att  den  politiska  verklighet  organisa‐
tionen har att verka i idag är långt mer komplex, fragmenterad och snabbfotad än för 
30 år sedan – och att statens och ytterst Regeringskansliets roller därför håller på att 
skrivas om i grunden (Pierre 2000, Pierre och Peters 2000, Rhodes 1997). 
 
Om Regeringskansliet, som en del hävdar, på ett skickligt sätt hanterat alla dessa nya 
utmaningar,  är  det  kanske  rättvist  att  tala  om  en  ʺtyst  revolution!ʺ  av Regerings‐
kansliets verksamhet, som en av avhandlingens intervjuade gör. I så fall finns förstås 
en  förklaring  till varför man kan  leva med andra brister  i organisationen:  så  länge 
Regeringskansliet uppfattas som ett kompetent och effektivt  instrument  i politiker‐
nas händer blir det aldrig högsta prioritet att lösa de till synes ʺevigaʺ organisatoriska 
problemen. Som vi ska se är dock ansträngningarna många och omfattande, i akt och 
mening  att  få bukt med dålig  rörlighet,  revirtänkande, oklara  ansvarsförhållanden 
och svag politisk styrning. Det är svårt att leda i bevis, och det är inte heller avhand‐
lingens  syfte,  men  det  vore  minst  sagt  märkligt  om  dessa  påtalade  brister  inte 
utgjorde  något  som  helst  hinder  för  organisationen  att  vara  det  kompetenta  och 
effektiva instrument som politikerna önskar. 
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FORSKNINGSPROBLEM OCH SYFTE 
 
Interna administrativa reformer är sällan endast interna och administrativa. Att syna 
en  organisationsförändring  är  också  att  syna  olika  bilder  av  omvärldens  krav  och 
förväntningar. Och bakom ordet administrativ döljs oftast politiska överväganden – 
och strider. Tolkningar av förändringar i omvärlden, liksom kampen om de organisa‐
tionsinterna anpassningar som krävs, tar ofta formen av texter (Boréus 1999:1). På ett 
övergripande plan utgår den här avhandlingen ifrån att man med språk och text inte 
neutralt  kan  avspegla  omvärld  eller  organisationsinterna  förhållanden.  Språk  och 
text ska  istället ses som aktiva verktyg  i  försöken att skapa, bibehålla och  förändra 
både omvärld och organisation (Winther Jørgensen & Phillips 2000:7). 
 
En annan utgångspunkt  för avhandlingen är att  en nära  studie av  texterna bakom 
interna och administrativa  reformer  i Regeringskansliet, också kan  frilägga  (intres‐
santa)  aspekter  av  föreställningar  om  hur politik  egentligen  bör  ”bli  till”,  och  om 
vilka värden som i olika tider dominerar de processer som ligger bakom ”skapandet 
av politik”. En närläsning av de  tre  senaste decenniernas  texter om Regeringskan‐
sliets organisation ger en god bild av hur diskussionen om organiseringen av denna 
institution sett ut och  förändrats över  tid. Men  i denna ”diskurs”  (i diskussionen,  i 
samtalen  och  i  striderna)  finns  också  andra  berättelser. En  studie  som denna,  kan 
nämligen  göras  i  ljuset  av  vad  man  skulle  kunna  kalla  ”rationaliseringsjaktens” 
utbredning  över  det  svenska  samhället.  En  sedan  1970‐talet  och  framåt  allt  mer 
spridd,  effektivitetsinriktad  och  ekonomistiskt  präglad  värdering  av  arbetsinsatser 
och organisering utgör ett slags ”tidsanda” för den studie  jag genomför. Effektivitet 
och  rationalitet  är gamla honnörsord  i  skapandet  av politik  (i  synnerhet  i  Sverige, 
hävdar många), men materialet tycks berätta om att det i denna strävan efter effekti‐
vitet och rationalitet, efterhand framträder ett nytt, skarpare och explicit handlings‐
föreskrivande budskap,  som på ett mer genomgripande  sätt  försöker  förändra både 
tankar om och praktik bakom organisering och politikskapande i Regeringskansliet.8 
 
Med detta  som  fond, är avhandlingens målsättningar att dels nå  fram  till en ökad, 
empiriskt  grundad  kunskap  om  förändringsprocesser  i  Regeringskansliet,  dels  att 
förstå och förklara olika aktörers roller i dessa förändringsprocesser, genom att tolka 
processerna.  Tolkningen  sker  utifrån  ett  övergripande  antagande:  att  processerna 
bakom den  inre  förvaltningspolitiken  (i Regeringskansliet) bäst beskrivs utifrån det 
perspektiv som brukar kallas byråkratisk politik –  i korthet att den  inre  förvaltnings‐
politikens  utveckling  och  reformer  kan  förklaras  som  resultatet  av  en  kamp  mellan  olika 
aktörer  som  representerar  olika  idéer  och  intressen,  i  detta  fall  när  det  gäller  den  inre 
förvaltningspolitikens problem och lösningar. Ett kompletterande antagande är att de 

                                                 
8 Resonemanget här är (faktiskt) inspirerat av Faircloughs analys av platsannonser (Fairclough 1993). 
Dessa  två utgångspunkter  är dock  inte  alls  formerande  för  avhandlingen, och utgör  inga drivande 
teser, utan ska mer ses som ett sätt för författaren att något skylta med sina värderingar. 



  8

viktigaste  aktörernas  agerande  i  den  inre  förvaltningspolitiken  bestäms  av  tjänstemännen 
själva,  och  att politikerna  bara har  en  sekundär  roll. Avhandlingen  syftar därför  till  en 
empirisk prövning och en utveckling av båda dessa antaganden. 
 
Även  om  avhandlingen  inte  ska  uppfattas  som  en  explicit  prövning  eller  ett  test 
också  av  det  (något  modifierade)  teoretiska  perspektiv,  byråkratisk  politik,  som 
ligger till grund för dessa antaganden, närs ändå en förhoppning om att, dels utifrån 
den inledande teoretiska diskussionen, dels utifrån mötet med empirin, kunna säga 
något mer om detta perspektivs förtjänster och brister,  i ett försök att utveckla (och 
till viss del kanske återupprätta) perspektivet – och om möjligt göra det till ett alter‐
nativ i fortsatta studier av förändringar av centrala politiska institutioner.9 
 
 

AVHANDLINGENS EMPIRI 
 
Avhandlingens  empiri  består  av  beskrivningar  av  hur  Regeringskansliet  sedan 
mitten  av  1970‐talet  och  framåt  handlagt  delar  av  den  inre  förvaltningspolitiken, 
alltså den  som  riktat  sig mot Regeringskansliets  egna  och  interna  verksamhet  och 
organisation. Inom denna period ryms de tre förändringsprocesser som jag avser att 
studera  i  detalj,  i  tre  olika  undersökningar. Den  grundläggande  ambitionen,  som 
brukligt vid studier av policyprocesser, är att försöka  förklara och  förstå utfallet av 
processen med hjälp av kunskap om egenskaperna hos själva processen och om dess 
betingelser. I enlighet med avhandlingens övergripande perspektiv och antaganden, 
prövas särskilt i vilken utsträckning som processerna kan beskrivas som ”byråkratisk 
politik” och huruvida tjänstemännen utgjort den dominerande aktörstypen. Empirin 
syftar till att kasta ljus över de viktigaste aktörernas göranden och låtanden under de 
studerade perioderna. 
 
Men  empirin  blir  till  lika  stor del  en  berättelse  om Regeringskansliets  interna  och 
ibland envisa problem. Avhandlingen tycks därutöver ge stöd åt en föreställning om 
att svårigheterna att bedriva organisatoriskt förändringsarbete beror på att 1) starka 
aktörer  i Regeringskansliets  tjänstemannaled motarbetar organisationsförändringar, 
och 2) att de viktiga politiska  ʺknuffarnaʺ för att ge  interna reformer  legitimitet och 
bärkraft saknas.10 

                                                 
9 Mer detaljerade diskussioner om kopplingen mellan teori och forskningsfrågor finns i nästa kapitel. 
10  Idéer om starka aktörer som motarbetar  förändringsarbete och  i processerna alltför osynliga poli‐
tiker,  är  inte  empiriska  resultat  som  jag  ensam  är  upphovsman  till. Åtminstone  några  av  de mer 
frispråkiga  texterna  om  Regeringskansliets  organisering  innehåller  funderingar  i  samma  riktning. 
Däremot har ingen av texterna i utredningsmaterialet det uttalade syftet att söka efter orsakssamband, 
och därför är dessa resonemang, i den mån de förekommer, av spekulerande karaktär. I min avhand‐
ling ämnar  jag följa Regeringskansliets förändringsprocesser i detalj, för att så  långt möjligt undvika 
spekulationer. Jag vill också påpeka att de texter jag studerar ju inte innehåller någon kartläggning av 



  9

I  den  första  delstudien  rekonstrueras  de  processer  som  låg  bakom  framväxten  av 
Regeringskansliets egen personalpolitik, från slutet av 1970‐talet till början av 1980‐
talet. Under 1970‐talet stod personalpolitik i fokus på de flesta svenska arbetsplatser, 
så  också  på  Regeringskansliet.  Men  trots  att  politikerna  och  tjänstemännen  i 
Regeringskansliet  hade  ett  avgörande  inflytande  på  hur  arbetsrättsfrågor  skulle 
formuleras  i  samhället  generellt,  släpade  samma  diskussion  efter  i  den  egna 
organisationen. I denna delstudie (som är den i sidor mest omfattande) studeras på 
nära håll periodens förhandlingar och strider mellan arbetsgivare och arbetstagare. 
 
I  den  andra  delstudien  försöker  jag  kartlägga  det  fortsatta  förändringsarbetet  i 
Regeringskansliet  under  1990‐talet,  och  däribland  beslutet  att  i  januari  1997  slå 
samman Regeringskansliets då 13 departement, statsrådsberedningen och dåvarande 
förvaltningskontoret  till  en  enda  myndighet.11  Ett  sådant  Regeringskansli  skulle 
bland  annat  skapa  förutsättningar  för  en  utökad  samordning  över  departements‐
gränserna. Häri beskriver jag resan mot en sammanslagning, men följer processen ett 
par år ytterligare. Det formella beslutet i sig var ganska odramatiskt. Det är först när 
sammanslagningens –  eventuella – konsekvenser blev  tydliga  som processen över‐
gick i hård förhandling. I reformens förlängning låg bland annat nya rutiner för för‐
delning  av  interna medel  och  en  vilja  att  förändra  attityder  inom  kansliet;  att  få 
politiker och tjänstemän att inte längre se sig som bevakare av ett område utan som 
deltagare i ett stort lag. 
 
Den  tredje  delstudien  handlar  om  Regeringskansliets  egen  mål‐  och  resultat‐
styrningsmodell – som i kansliet har kallats för RISP, men som också gått under lite 
olika benämningar. Jag synar i denna avlutande delstudie skapandet och försöken att 
implementera  RISP  i  Regeringskansliet.  Systemet med mål‐  och  resultatstyrning  i 
statsförvaltningen,  som  ju  tillkommit  som ett  sätt  för  regeringen att  styra myndig‐
heterna, appliceras via RISP på Regeringskansliet, genom ett planeringssystem som 
till  en  början  faktiskt  innehöll  mål‐  och  resultatstyrningens  alla  moment.  RISP 
grundade  sig  på  en  föreställning  om  att  även  kansliet  ska  kunna  agera  utifrån  i 
förväg uppgjorda planer.12  
 
 

                                                                                                                                                         
processerna  bakom  förändringsarbete  i Regeringskansliet, utan  bara utgör  enskilda,  viktiga delar  i 
dessa processer. Kartritandet är min uppgift. 
11 Undersökningen har föregåtts av en inledande dokumentstudie, publicerad i Erlandsson (2000). 
12 Även detta fall har föregåtts av en (mindre) pilotstudie, publicerad i Jacobsson (2001). 
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VARFÖR ÄR DETTA INTRESSANT? 
 
Få  förläggare skulle hoppa högt av glädje över uppdraget att marknadsföra en bok 
om  internt  förändringsarbete  i Regeringskansliet. Men Regeringskansliet  i sig moti‐
verar  förstås  ett  intresse,  inte bara  från  samhälls‐ och  statsvetenskapen, och  egent‐
ligen  borde  detta  intresse  vara mycket  större  än  vad  det  varit  och  är. Regerings‐
kansliet brukar beskrivas  som den politiska maktens  centrum  i vårt  land, men har 
ändå  lockat  märkligt  få  samhällsvetare  till  sig.  Det  sägs  ofta,  i  jämförande 
betraktelser över Sveriges styrelseskick, att vårt Regeringskansli är litet och att våra 
departement  är  små  eftersom  våra  ämbetsverk  är  stora  och  självständiga  (och 
möjligen  skulle  föreställningen  om Regeringskansliets  litenhet  vara  ett  skäl  till  att 
forskare  hellre  flockas  kring  andra  objekt). Om  det  svenska Regeringskansliet  ska 
sägas vara  lika med andra  länders sammanlagda ministerier så är nog  iakttagelsen 
om  litenheten  korrekt. Men man  kan  på  goda  grunder  även  jämföra  Regerings‐
kansliet med andra  länders så kallade ”cabinet offices”  (eller motsvarande), och då 
var organisationen möjligen under tidigt 1970‐tal fortfarande relativt liten, men inte 
så idag. Med drygt 4 600 anställda och en egen budget på 5,4 miljarder kronor (2005) 
kan man  inte  längre  kallas  för  en  liten  organisation.  Den  här  studien  ger  några 
pusselbitar till förklaringen bakom denna tillväxt. 
 
I Regeringsformen heter det att ”Regeringen styr riket” (RF, kap 1:6 §), och även om 
man  kan  kritisera  just  denna  formulering  för  att  vara  instrumentellt  färgad  och 
förenklande,  är  det  förstås  så  att  regeringen  och  dess  kansli  har  betydelse. Några 
skulle  säkert  vilja  beskriva  Regeringskansliet  som  den  viktigaste  och  mäktigaste 
organisationen  i svenskt politiskt  liv och styrelseskick, och hänvisa till de uppgifter 
som  regeringen  och  dess  kansli  har  att  hantera;  man  både  utformar,  förändrar, 
verkställer  och  uttolkar  politik  (Larsson  1994:182f).  I  rollen  som  främsta  förslags‐
ställare krävs visioner, kreativitet och förmåga till långsiktig planering. I rollen som 
högsta förvaltningsmyndighet krävs dessutom egenskaper som noggrannhet, admin‐
istrativ  kompetens  och  detaljkännedom.  Alla  dessa  krav  på  Regeringskansliet 
betyder  förstås  också  krav  på  organiseringen  av  detta  kansli,  i  fokus  för  den  här 
avhandlingen. 
 
Även den som  inte köper beskrivningen av att Regeringskansliet skulle utgöra den 
politiska maktens  centrum  i Sverige  (kanske med  ett uppgivet  resonemang om att 
denna makt  nu  flyttat  till  Bryssel,  näringslivets  styrelserum,  PR‐konsulters  kontor 
och  tv‐soffor),  kanske  ändå  kan  instämma  i  att  Regeringskansliets  försök  att 
organisatoriskt  möta  dessa  utmaningar  mot  den  (tidigare  självklara)  politiska 
maktens  centrum,  i  sig  är  intressant  att  studera. Detta  görs  till  viss  del  i den  här 
avhandlingen. Rimligtvis har Regeringskansliet samtidigt tilltagit i komplexitet – och 
inte bara i storlek – under de senaste decennierna. Regeringskansliet är nu i hög grad 
”invävd” i sin omgivning, via en uppsjö av externa nätverk. Med EU‐medlemskapet 
har  följt  allt  fler  och  allt  mer  specialiserade  frågor  i  situationer  som  normalt 
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kännetecknas av att  svenska beslutsfattare bara är  en aktör bland många  i mycket 
komplicerade transnationella nätverk (Jacobsson och Sundström 1999, 2006). 
   
Ändå  lever myten  om Regeringskansliet  som  en  liten  och  förhållandevis  lättstyrd 
organisation  kvar.  Här  sägs  beslutsvägarna  vara  korta  och  snabba.  De  oviktiga 
frågorna  handläggs  av  tjänstemännen  och  alla  viktiga  frågor  av  den  politiska 
ledningen. Även nyanställda departementssekreterare påstås oftast ha utmärkt  till‐
gång  till ministern  eller  åtminstone  dennes  närmaste medarbetare.  Bakom  denna 
”vardagsrationalistiska” och  lätt  idylliska bild av Regeringskansliet har hittills stått 
både  politiker  och  tjänstemän;  åtminstone  verkar  flertalet  av  båda  kategorierna 
skriva under på en sådan beskrivning. Denna beskrivning utmanas i den här studien. 
 
Medan många politiker under snart ett par decennier öppet har tillstått svårigheterna 
för  regeringen  och  dess  kansli  att  effektivt  styra  myndigheterna  (och  mer  eller 
mindre  insiktsfullt  och  entusiastiskt  stött  den  nya  styrmodell,  resultatstyrningen, 
som syftat till att ge politikerna makt över målen och tjänstemännen bara makt över 
medlen), har det varit sämre med benägenheten att problematisera organisering och 
processer på hemmaplan  i Regeringskansliet; man har där  inte  föreslagit reformer  i 
samma anda och takt som de som genomförts med avseende på regeringens styrning 
av  förvaltningen. Men  vinden  har  vänt.  Trycket  har  ökat på Regeringskansliet  att 
också  ”se  om  sitt  eget hus”. Om hur detta  gått  till  är  en  av  berättelserna  i denna 
avhandling. 
 
Det finns fler skäl till varför en studie av Regeringskansliet också ska vara en studie 
av dess organisering. Få skulle nog med emfas hävda att organiseringen inte spelar 
någon roll för en organisations uppgift och framgång. Att endast fokusera resultatet 
av de processer  som pågår  inom Regeringskansliet,  i  form  av  till  exempel propo‐
sitioner, skrivelser och pressreleaser, och att betrakta Regeringskansliet som en svart 
låda, om än med ett allt mer välputsat yttre, skulle möjligen kunna ge ett bidrag till 
beskrivningen av Regeringskansliets utveckling, men vi skulle då  inte  få några  led‐
trådar  till  betydelsen  av  organiseringen  i  sig.  En  närstudie  av  och  berättelse  om 
Regeringskansliets  interna organisering och  försök  till  förändring är därför, om än 
indirekt, också en berättelse om Regeringskansliets försök att förändra sina uppgifter 
och sin roll i relation till samhälle och omvärld. De ”inre frågorna”, vill jag mena, är 
betydelsebärande och har implikationer. Om man säger att denna organisation i sig 
är viktig, då bör det också finnas motiv att försöka öka kunskapen om och förståelsen 
för  hur  denna  organisation  fungerar.  Det  bör  dessutom  vara  så  att  förändrings‐
processer i sig har konsekvenser – för resultat, för framgång, för hur organisationen 
utvecklas och förändras – och dessa processer kan bara fångas i en nära studie. 
 
När det gäller skeenden i Regeringskansliet kommer ett annat intresse per automatik, 
åtminstone för en förvaltningsforskare; intresset för politikernas och tjänstemännens 
olika bidrag, uppgifter och makt i dessa skeenden. Det finns en idealbild, i och för sig 
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ofta ifrågasatt, om en gräns och en oproblematisk och tydlig arbetsfördelning mellan 
politiker och  tjänstemän, hämtad ur  idén om att politiker och  tjänstemän har olika 
uppgifter; den förre sysslar med politik, den senare med förvaltning. Men byråkratin 
och dess tjänstemän har makt också över politiken. Denna makt är därför ett klassiskt 
statsvetenskapligt intressefält och ett fenomen som kan studeras utifrån många olika 
aspekter. Den övergripande problematiken med makt i förvaltningens händer brukar 
uttryckas i både demokrati‐ och resultattermer. Medan politiker är väljarnas repres‐
entanter,  utsedda  i  allmänna  och  fria  val  och  satta  att  realisera  folkets  vilja,  är 
förvaltningens  mandat  svårare  att  demokratiskt  härleda.  Inte  heller  kan  förvalt‐
ningen  karakteriseras  som  ett  alltid  neutralt  eller  alltid  funktionellt  redskap  för 
politikens mål och visioner (Ehn 1998:1, Linde 1982:148, Lundquist 1994:41).13 
  
Om man är intresserad av att studera byråkratins roll i policyprocesser bör just om‐
rådet  för  den  här  avhandlingen  –  den  inre  förvaltningspolitiken  –  lämpa  sig  bra. 
Förvaltningspolitik kan  ju  ses  som en manifestation av  spänningen mellan politisk 
och byråkratisk makt. Förvaltningspolitik,  lite  förenklat, är ett  försök  från politiker 
att tygla förvaltningen. Med förvaltningspolitiska reformer (som paradoxalt nog ofta 
har  tjänstemän  som  konstruktörer)  vill  politiker  till  exempel  skapa  en  effektivare, 
mindre byråkratisk eller bättre demokratiskt styrd förvaltning i medborgarens tjänst 
(RRV 1996:50, SOU 1997:57). Liknande målsättningar  finns bakom reformförsöken  i 
Regeringskansliet under de senaste 30 åren. En studie av Regeringskansliets interna 
förändringsarbete är därför också motiverad utifrån en strävan att vilja veta mer om 
hur stort tjänstemannainflytandet över dessa processer egentligen är; liksom utifrån 
en strävan att öka kunskapen om orsaker bakom framgångar och misslyckanden för 
förvaltningspolitiska reformer, av vilka de i Regeringskansliet förstås är en viktig del. 
 
De  flesta processer  i Regeringskansliet kan  studeras utifrån  relationen mellan poli‐
tiker och tjänstemän. Genom att till exempel följa en propositions tillblivelse, från ax 
till  limpa,  faller  säkert  en  intressant  bild  ut  av  politikers  och  tjänstemäns  strider, 
endräkt, makt och inflytande. Men denna bild – eller ännu bättre en kompletterande 
och kanske annorlunda sådan – bör också kunna  tecknas av en studie av processer 
bakom  intern organisering. Ur processerna bakom Regeringskansliets egen utveck‐
ling och förändring, bör man kunna utvinna kunskap också om makten – i den mån 
                                                 
13  Utgångspunkten  för  en  sådan  beskrivning  är Webers  tankar  om  skillnaden mellan  politik  och 
förvaltning  från början av  förra  seklet  (Weber 1977). Enligt Webers  idealbild kan  tjänstemannen  ses 
som en neutral utförare av de politiskt fattade besluten och ett lydigt verktyg i den politiska maktens 
händer. Men Webers dikotomi uppfattas  idag av de  flesta samhällsforskare som oriktig  (Ehn 1998). 
Politikerns och tjänstemannens roller flyter i det moderna samhället samman. Vissa talar till och med 
om framväxten av en hybrid mellan politiker och tjänsteman, tydligast högt uppe i den politiska och 
administrativa eliten (Aberbach, Putnam & Rockman 1981:297). Förvaltningsforskningen har på goda 
grunder  (om  än  inte  alltid  lutandes mot  empiriska  undersökningar),  och under  lång  tid  ifrågasatt 
uppfattningen om att det allena är politiker som styr. Och vilken definition man än väljer av politik; 
offentlig verksamhet, auktoritativ fördelning av värden eller maktutövning, står det klart att förvalt‐
ningens och tjänstemännens aktiviteter och åtgärder är ‐ politik (Lundquist 1994:41). 
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den går att nagla fast och föra till enskilda aktörer – över  just denna utveckling och 
förändring. 
 
 

NÅGRA ORD OM BEGREPP14 
 
I  organisationsteorin  skiljer  man  ofta  på  tre  olika  typer  av  organisatoriska  för‐
ändringar:  administrativa  reformer,  anpassning  och  omvandling  (Levy‐Mary  1986, 
Aldskogius  1994).  Till  administrativa  reformer  räknas  här medvetna  försök  (från 
konsulter,  experter,  reformatörer)  att  förändra  organisationer.  Med  anpassning 
menas  rutinmässiga  förändringar  som organisationen  själv genomgår  i  förhållande 
till sin omgivning. Omvandling syftar på ett större skifte av ”världsåskådning” inom 
en organisation som påverkar både värderingar, normer och handlingar (Erlandsson 
1997a). Om  jag följer dessa begreppsbestämningar finns säkert inslag av alla dessa i 
Regeringskansliets  moderna  historia.  Men  det  som  ovan  kallas  ”anpassningar”, 
rutinmässiga  förändringar,  kommer  inte  att  skildras  i  avhandlingen.  Dels  för  att 
dessa är svåra att definiera, skilja ut och fånga i det material jag använder, dels för att 
de  förändringar eller  försök  till  förändringar som avhandlingen valt att skildra ofta 
har väckt  internt motstånd  (och min  idé om  rutinmässiga  förändringar är alltså att 
dessa inte väcker något motstånd).15 Inte heller kommer läsaren att finna exempel på 
enstaka ”omvandlingar”, inte i den meningen att dessa i sig har inneburit ett nytt sätt 
att tänka och agera för politiker och tjänstemän  i Regeringskansliet. Däremot är det 
kanske rimligt att beskriva hela den här perioden som ett slags omvandling (och de 
som lämnade Regeringskansliet redan under mitten av 1970‐talet kanske inte skulle 
känna  igen  sig  i  dag).16  Den  här  avhandlingen  innehåller  några  bilder  av  denna 
omvandling, men  bjuder  långt  ifrån  på  något  bokslut.  I  fokus  ligger  istället  flera 
”administrativa reformer” under dessa år. När  jag  i  texten  talar om  förändring och 
internt  förändringsarbete  (om än med  flera undantag, eftersom ordet  förändring  ju 
måste nyttjas  i många sammanhang), syftar detta alltså på administrativa reformer; 
medvetna  och  regisserade  försök  och  ansträngningar  att  förändra  delar  av  och 
rutiner i organisationen.17 

                                                 
14 Begreppsliga överväganden återfinns också i kapitel 2. 
15 Därmed inte sagt att dessa inte skulle ha stor betydelse. I dessa rutinmässiga justeringar ‐ däribland 
möjligen  rekrytering  av ny  och  bredare  kompetens,  ändamålsenliga  lokaler,  IT‐system,  en  allt mer 
professionaliserad mediehantering, ökad politisering, liksom de större och mindre anpassningar som 
krävts som en konsekvens av en ny budgetprocess och medlemskapet i EU – finns kanske förklaringar 
till varför Regeringskansliets senaste 30 år ändå kan beskrivas som relativt framgångsrika. 
16 Två av de intervjuade, bägge på samma departement och med lång tid var i Regeringskansliet, fick 
möjligheten att kort sammanfatta sina  intryck över  tid. ”Här har skett en  tyst revolution!”, sa en av 
dem. Den andre menade istället att ”det mesta är sig likt – fast att vi fått e‐post har förstått betytt en 
hel del”. 
17 Att bilda,  lägga ned och slå samman departement kan föras  till denna form av  förändringar, men 
dessa är redan grundligt analyserade i Persson (2003). (Se not 7.)   
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I  texten  talar  jag  ofta  om  politiker,  statssekreterare  och  tjänstemän.  Till  kategorin 
politiker hör  förstås statsråden  (i  texten också kallade ministrar eller departements‐
chefer). Statsrådens närmaste medarbetare, statssekreterarna, är politiskt tillsatta och 
deras tjänster blir under den här perioden i allt högre grad politiserade. Det är dock 
inte alldeles självklart att statssekreterarna därför ska kallas för just politiker. Om vi 
skulle kalla alla politiskt  rekryterade  (statsråd, statssekreterare, pressekreterare och 
politiskt  sakkunniga),  för  politiker,  så  finns  det  idag  nära  200  politiker  i 
Regeringskansliet.  Min  ambition  är  att  upprätthålla  ett  slags  distinktion  mellan 
politiker och statssekreterare – men utan att därför reservera politikerbegreppet  för 
statsråden. Ibland räknas alltså statssekreterarna in bland politikerna, vilket också är 
gängse  enligt Regeringskansliets  egen  terminologi. Även om  statssekreteraren  som 
politiskt utnämnd har en särställning, tillhör denne samtidigt departementens chefs‐
tjänstemän, tillsammans med expeditionschef och rättschef. Eftersom avhandlingen, i 
flera  avsnitt,  försöker  fånga  politikernas  och  tjänstemännens  roll  i  internt  föränd‐
ringsarbete,  krävs  genom  texten  dessutom  en  grannlaga  hantering  av  dessa  båda 
begrepp; politiker och  tjänstemän. Ett metodologiskt problem är också att avgöra  i 
vilken utsträckning det handlar om statsrådens intressen, ageranden och delaktighet, 
och i vilken utsträckning det handlar om statssekreterarnas, särskilt som den senare 
ibland sägs utgöra en hybrid mellan de bägge. I ett försök att nå tydlighet väljer jag 
att där det är motiverat  tala om statsråd och statssekreterare  för sig  (och alltså  inte 
bara om politiker). 
 
 

NÅGRA ORD OM METOD18 
 
Det  finns olika sätt  för en  forskare att dels presentera och dels  låta sig styras av en 
metodologi. Om man  inspireras  av  det  naturvetenskapliga  idealet  bör man  redan 
före  undersökningen  mer  exakt  formulera  sin  metod,  för  att  underlätta  nya 
undersökningar  av  samma  eller  liknande  objekt  eller  skeenden, med  samma  eller 
liknande metoder. Min metod var  inte strikt eller utmejslad  i  förväg.  Jag var redan 
från början klar över att följa det Regeringskansliinterna förändringsarbetet över tid, 
även om tillfälligheter avgjorde var gränserna i tid och rum sattes. Att jag i efterhand 
valt att disponera texten utifrån tre skilda fall motiveras av en önskan att underlätta 
framställningen  och  analysen,  och  gränserna  mellan  fallen  är  därför  inte  kniv‐
skarpa.19 Det var också tidigt klart att  jag så detaljerat som möjligt ville beskriva de 
processer och texter som legat bakom det interna förändringsarbetet. Jag var inte ute 
för att fånga resultat och effekter, även om min text  innehåller en del kommentarer 
av det slaget. Jag ville också, så trogen ”verkligheten” som möjligt, redovisa de olika 
aktörernas egna uppfattningar, beteenden och val.  Jag bar också med mig en upp‐

                                                 
18 Metodologiska överväganden återfinns också i kapitel 2. 
19 Avhandlingen  kan  sägas  bestå  av  tre  skilda  studier  av  ett  och  samma  fall,  om  hela  det  interna 
förändringsarbetet i Regeringskansliet, under de senaste 30 åren, utgör ”fallet”. 
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fattning om att föreställningen om en byråkratisk politik bakom dessa processer var 
rätt glasögon att utrusta sig med.  
 
Det  finns  förstås  flera möjliga  fallgropar med  dessa  empiriska målsättningar  och 
förutfattade teoretiska förväntningar. Det finns, för att välja det senare, en risk att det 
teoretiska  perspektivet  i  för  hög  grad  styr  forskningsprocessen;  att  perspektivet 
avgör  forskarens  fokus,  syfte,  frågor,  design,  val  av  intervjupersoner,  resultat  och 
tolkning  (Merriam  1994:67). När  det  gäller  ambitionen  att  vara  detaljerad,  så  går 
denna ambition att uppfylla bara till en viss gräns, jag har ju varit tvungen att gallra i 
materialet. Men under denna gallring finns risken att  jag, i min önskan att ”bevisa” 
övergripande  antaganden,  också, mer  eller mindre  omedvetet,  valt  att  se  förbi  de 
dokument och utsagor som talar för en annan tolkning. Jag har dock övervägt denna 
risk  och  ansträngt mig  för  att  finna  alternativa  förklaringar  i dokument  och  inter‐
vjuer.  I bästa  fall blir mina  resonemang ett  försvar mot misstankar om att ha varit 
alltför  styrd  av  mitt  perspektiv,  när  jag  i  nästa  kapitel  utvecklar  min  teoretiska 
begreppsapparat, när jag därefter redovisar de olika fallstudierna och när jag till sist 
summerar mina resultat. Läsaren  får avgöra om det material  jag presenterar verkar 
vara en  rimlig sammanfattning,  liksom om materialet ger stöd åt de  tolkningar  jag 
gör.  (Den  verkligt  ambitiöse  läsaren  tar  del  av  allt  bakgrundsmaterial  och  utför 
studien på nytt.) 
  
Jag  har  haft  tillgång  till  ett  mycket  omfattande  dokumentmaterial.  Om  någon 
bokstavligen skulle gå  i mina  fotspår skulle denne upptäcka att  jag – vid sidan om 
försöken att kartlägga processerna – valt att  i huvudsak  lyfta fram problembeskriv‐
ningar när det gäller organisation, personal, rörlighet och ansvar.  Jag har  läst brev, 
utkast,  rapporter  och utredningar  i  jakt på utsagor  om  just dessa problem.  Jag  är 
dock ganska övertygad om att även min efterföljare skulle slås av den livskraft som 
dessa  problem  har  och  vilken  vikt man  hela  tiden  lägger  vid  dem. Men  det  går 
förstås att processa samma material på flera olika sätt.  
 
En  annan  men  sammanhängande  aspekt  av  att  mitt  arbete  vilar  tungt  mot  de 
skriftliga dokument som processerna lämnat efter sig, är i vilken utsträckning det är 
”sanningen” dessa förmedlar. Det finns i många texter ett slags ärlig öppenhjärtighet, 
särskilt  i de dokument  som utgör bakgrund  till de  rapporter  som  författas,  såsom 
utkast, promemorior, enkäter, intervjuer, privat korrespondens (ibland försedda med 
ett ”strängt förtroligt” i marginalen). Dessa texter, lika mycket som innehållet i dem, 
blir  i  kraft  av  sin mångfald,  de  ständiga  upprepningarna,  i  sitt  tonfall,  och  de  få 
motbilderna  till  sist  ganska  övertygande.  Dessutom  tycks  texternas  berättelser 
bekräftas  av  de  intervjuer  jag  genomfört.  Åklagarbänken  verkar  på  ett  (för  en 
forskare)  lite  oroande  sätt  ha  fått  alla  överväldigande  bevis  i  sin  pärm. Även  om 
denna empiri skulle äga all sanningshalt man rimligen kan begära, har det varit en 
stor utmaning i att vara en kritisk läsare, intervjuare och förmedlare för att så rättvist 
som möjligt kunna pröva alternativa förklaringar. 
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Här krävs också en diskussion om värderingen av källor, från dokument och interv‐
juer. I många fall kan mitt material beskrivas som partsinlagor och det är av vikt att 
jag skyltar med vem avsändaren är; mycket av det som sägs och refereras i den här 
avhandlingen är färgat av avsändarens perspektiv och  intressen. Ett sätt att försöka 
komma  runt detta  är  att  till de  inblandande  aktörerna  sända utkast  till  texter där 
”båda  sidor”  finns  representerade,  och  därigenom  ge  de  intervjuade möjlighet  att 
lämna  synpunkter  också  på  andras  beskrivningar.  Detta  har  jag  gjort  och  denna 
delning  av  empiriska  texter,  som  resulterat  i  flera  korrigeringar  och  rättelser  (och 
ibland nya berättelser), har i bästa fall mynnat ut i en nyanserad och rättvisande bild. 
 
I  delstudierna  genomförs  intervjuer  med  politiker  och  tjänstemän  i  (främst) 
Regeringskansliet. Mina  intervjuer  kan  beskrivas  som  samtalsliknande, men med 
ganska klara strukturer. Intervjuerna har styrts av ett antal frågor och föreställningar, 
men där ordalydelse och ordningsföljd  inte har följts slaviskt. Jag har sökt de  inter‐
vjuade  personernas  uttryckliga  medgivande  för  användning  av  direkta  citat  och 
referenser. Texterna som  intervjuerna mynnat ut  i har skickats  tillbaka  till de  inter‐
vjuade för rättelser och kommentarer. 
 
Det  har  inte  varit  enkelt  att  återskapa  processerna,  särskilt  inte  de  som  nu  ligger 
långt  tillbaka  i  tiden, då alla de  jag  intervjuat  inte  längre bär på glasklara minnen 
eller sorterade arkiv  i sina portföljer. Dessutom är det  i flera fall så, särskilt när det 
gäller politiker  och  högre  tjänstemän,  att de processer  jag  försökt  fånga  inte  var  i 
dessa personers  fokus under bråda arbetsdagar  i Regeringskansliet – mycket annat 
än intern organisering pockade förstås på uppmärksamhet. Även om jag (om än inte 
från första stund), haft turen att finna arkiv med vars hjälp jag kunnat återge de stora 
(och  ibland  detaljerade)  dragen  i  processerna  bakom  regeringskansliinternt 
förändringsarbete,  har  jag  behövt  lägga  ett  komplicerat  pussel. Det  har  varit mer 
undantag än regel att handlingar med bäring på intern organisation legat ”i en mapp 
för  sig”,  och  därför  har  mycket  tid  gått  åt  att  manuellt  leta  och  sortera.20  Min 
ambition har varit att  samla  allt  som under åren 1974  till 2004 har  skrivits om det 
svenska Regeringskansliets  interna  form  och  funktion. Att utifrån  åtskilliga  arkiv‐
besök  ställa  samman  den  dryga  hyllmeter  av material  som  ledsagat mig  genom 
skrivarbetet var en ansträngning (vilket säkert påverkat mitt val att också för läsaren 
redovisa  så mycket av detta material  som möjligt, med  risken att empirin upplevs 
som lätt bedövande). 
 
Till kontot ”ansträngningar” ska kanske också föras arbetet med att få kontakt med 
personer med  insyn  eller  egen  erfarenhet  i  de  processer  jag  studerat,  liksom  att 
genomföra  flera  timslånga  intervjuer med  dessa,  att  transkribera  intervjuerna,  att 

                                                 
20 Jag är mycket tacksam över den hjälp och vägledning  jag fått av intervjupersonerna, som ofta gett 
mig namn och ledtrådar – och i ett par fall överräckt en Konsumkasse med sparat internt material från 
åren i Regeringskansliet. 
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sända  kapitelutkast  till  de  intervjuade,  på  nytt  ändra  i  utkasten  och  i  ett  par  fall 
sända även dessa nya utkast för ännu en läsning.21 Min ambition (om än alltså med 
metodologiska  konsekvenser) har  varit  att när det  gäller  empirin  ligga  så nära de 
intervjuades minnen och upplevelser som möjligt. Ändå finns det förstås fortfarande 
olika åsikter om vad och när saker egentligen skedde, något som  i dessa  fall också 
speglas i mina texter. 
  
I min  närläsning  av  texter  finns  inslag  av  det  som  brukar  kallas  textanalys, men 
metoden kan  långt  ifrån sägas vara någon  fullfjädrad  textanalys  (och än mindre en 
analys  av  diskurser). Däremot  kommer  läsaren  då  och  då  att  finna  att  jag  ibland 
lägger vikt inte bara vid innehåll utan också vid nya termer, förändrat språkbruk och 
(indirekt)  texternas möjligheter  att  på  ett mer  subtilt  sätt  påverka  organisationen. 
Särskilt  framträdande  är  kanske  denna  typ  av  läsning  i  de  avsnitt  som  är  mer 
”aktörslösa” och där dokumenten utgör det huvudsakliga materialet. 
 
Min metod skulle med ett vetenskapsteoretiskt begrepp kunna klassificeras som en 
tolkande fallstudie. Även om jag inte strävat efter generaliseringar eller allmängiltiga 
hypoteser,  innehåller  den  följande  texten  ändå  ett  försök  ”att  belysa,  stödja  eller 
ifrågasätta  teoretiska  förutsättningarʺ  (Merriam  1994:41);  kännetecknande  för  just 
tolkande  fallstudier.  Jag har häri sökt djupgående  insikter om vissa situationer och 
om hur de  inblandade personerna  tolkat dessa  situationer. Fokus har  legat mer på 
processerna  än  på  enstaka  förklarande  variabler,  och  även  om  jag  sökt  stöd  för 
övergripande  antaganden, har min  studie handlat mer om  att upptäcka  än om  att 
”bevisa” (Merriam 1994:9). 
 
En  tolkande  fallstudie betecknas  ibland  som varandes av  induktiv natur, men  rent 
induktiv  är  inte  min  egen  studie,  vilket  säkert  redan  framgått  och  som  blir  än 
tydligare  i  nästkommande  kapitel. Med  induktionen  som metod  börjar  forskaren 
(nästan som i ett teoretiskt vakuum) med en studie av en viss händelse, och använder 
sedan sina resultat för att i bästa fall kunna sluta sig till en allmän teori. Min metod, 
om än med  förbehåll,  ligger något närmare det deduktiva angreppssättet, där den 
teoretiska  ramen  bildar  utgångspunkten. Metoden  karakteriseras  av  att man  som 
forskare ʺutgår från en generell regel och hävdar att denna förklarar ett visst enskilt 
fallʺ (Alvesson och Sköldberg 1994:11). Men även om jag närmat mig materialet med 
ett par antaganden om hur processerna kan och bör förklaras, bör inte dessa antagan‐
den liknas vid rena hypoteser eller generella regler som jag velat pröva i mötet med 
materialet. Räddningen ur detta dilemma –  för mig och många med mig – blir att 
kalla ansatsen för abduktiv, och då karakteriserad som ett växelspel mellan de båda 
tidigare  idealtyperna. Genom en kombination av  teori och empiri söker man skapa 
en förståelse av verkligheten. Abduktion blir att (ofta i termer av aktörers egna motiv 

                                                 
21 De intervjuade som fått läsa kapitelutkast en gång, och i några fall två gånger, är markerade med * i 
referenslistan. 
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och berättelser) tolka ett fall utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster. Om detta 
mönster  ger  en  rimlig  förklaring  av  fallet,  bör  tolkningen  bestyrkas,  genom  nya 
iakttagelser  och  nya  fall  (Alvesson  och  Sköldberg  1994:11). Min  studie  kan därför 
(med  lite  välvilja)  sägas  utgöra  tolkningar  av  tre  skilda  fall,  i  vilka  jag  var  för  sig 
prövar  förklaringskraften  i  det  hypotetiska  och  övergripande mönstret. Abduktion 
gör det möjligt att, om än inte i samma stund så åtminstone växelvis, både tolka och 
pröva. 
 
Studien  har  getts  utformningen  av  en  fallstudie  över  en  lång  tidsperiod  (i  en  så 
kallad diakron ansats), och kännetecknas därför mer av översikt än djup, även om 
min strävan,  i de delar det varit möjligt, också har varit att fördjupa beskrivningen. 
Fördjupade  teoretiska  resonemang,  när  fallstudien  är metoden,  följer  i  allmänhet 
efter de beskrivande delarna, så också här. En tolkande fallstudie kan i den bästa av 
världar beskrivas  som både partikulär, deskriptiv, heuristisk och abduktiv, det vill 
säga: den  fokuserar på en  specifik  situation med målsättningen att  förmedla  insikt 
och kunskap; den genomförs på ett komprimerat och mångfacetterat sätt och ger en 
helhetsbild;  den  är  förståelseskapande;  och  ligger  till  grund  för  en  prövning  av 
teoretiska generaliseringar (Lind 1996:27). Jag vill inte hävda att min studie uppfyller 
alla eller kanske ens något av dessa krav från den bästa av världar – men sådan har 
min strävan varit. 
 
Det  måste  förstås  också  sägas,  att  de  processer  jag  gjort  nedslag  i  har  bara  i 
undantagsfall resulterat  i detaljerade studier av enskilda beslutstillfällen. Materialet 
är  inte heltäckande och  jag har därför  inte  till  fullo  förmått att rekapitulera proces‐
serna. En hel del av den empiri jag kommer att redovisa har dessutom haft ett annat 
syfte  än  att  explicit  fokusera  de  inblandade  aktörernas  intressen  och  agerande, 
eftersom jag i min berättelse också har velat förmedla en (för många möjligen okänd) 
bild  av  organisationens  inre  liv. Empirins  samtidiga  snävhet  och  bredd  begränsar 
möjligheten  att  göra  en  helt  igenom  rättvis  bedömning  av  förklaringskraften  i  de 
övergripande antagandena (liksom indirekt av styrkan i det underliggande teoretiska 
perspektivet) – men också möjligheterna  till att samla de  fakta en modell efterlyser 
måste  förstås  vägas  in  i  bedömningen  av modellens  nytta.  Jag  hoppas  att mina 
teoretiska överväganden – efter varje empiriskt fall och i slutkapitlet – ändå kommer 
att tydliggöra när modellen har något viktigt att tillföra, liksom när den inte har det 
på grund av modellens egna tillkortakommanden (eller för att viktiga fakta inte har 
kunnat lyftas fram i ljuset.)  
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KAPITEL 2 
 
 

BYRÅKRATISK POLITIK 
 
 
Beroende på teoretisk hemvist väljer olika organisationsforskare att söka förklaringar 
bakom organisationers beteende på vitt skilda platser. Flera, till exempel utpräglade 
sociologiska institutionalister, skulle inte säga att enskilda aktörer eller enstaka delar 
av  organisationen  är  intressanta  analysobjekt, utan  istället  hävda  att  reformer  och 
försök till förändringar styrs av moden, imitation och andra fenomen utanför organ‐
isationen (March och Olsen 1989, Brunsson och Olsen 1990, 1991, Meyer och Rowan 
1991). Därför, menar man, är det dessa som bör hamna i analysens centrum. Andra, 
till exempel utpräglade rational choice‐forskare – om vi nu ska välja två och här lite 
karikerade  ytterligheter  –  skulle däremot mena  att  genom  att  studera  varje  aktörs 
egenintresse skulle nöjaktiga förklaringar till processer falla ut (Ostrom 1990, Alston, 
Eggertsson och North 1996). Det är långt ifrån unikt att som i mitt fall försöka välja 
ett  slags medelväg,  där  föreställningen  om  byråkratisk  politik mer  söker  efter  för‐
klaringar hos aktören och den specifika processen i sig, men där en nyinstitutionellt 
färgad  och  kritisk  läsning  av  byråkratisk politik  breddar det  empiriska  fältet:  för‐
hoppningsvis  med  det  resultatet  att  jag  som  forskare  håller  öppet  även  för 
förklaringar  utanför  aktören  och  organisationen,  men  utan  att  hamna  i  en  lång 
uppräkning av faktorer som har betydelse. 
 
 

ALLISONS PARADIGM22 
 
Graham T Allison var inte först med att tänka i de banor som presenteras nedan.23 De 
intellektuella föregångarna är många, och Allison kan sägas bygga vidare på besluts‐
teoretiker  som Dahl  och Lindblom  (1953), March  och  Simon  (1958)  och Cyert  och 
March  (1961). Allison själv  framhåller Hilsman  (1959), Huntington  (1961), Neustadt 
(1960)  och  Schelling  (1961)  som  sina  främsta  vägvisare  (de  senare  förstås  i  sin  tur 
inspirerade av de  förra). De skiljer sig  till viss del åt när det gäller empiriskt  fokus 
(flera,  till  exempel  Hilsman,  Huntington  liksom  Allison  själv,  är  egentligen  bara 
intresserade av amerikansk utrikespolitik), men gemensamt för alla är en idé om att 
policyprocesser  ofta  är  decentraliserade  och  fragmenterade,  att  de  bygger  på  för‐

                                                 
22 Detta avsnitt bygger på en liknande sammanställning av Caldwell 1977:87ff. 
23 Jag använder nästan konsekvent bara Allisons namn när jag talar om det byråkratisk‐politiska para‐
digmet, men  borde  också  samtidigt  nämna Halperin,  som  står  som medförfattare  till  flera  viktiga 
artiklar,  liksom Zelikow som står som medförfattare till den andra upplagan av Essence of Decision 
(1999). 
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handlingar mellan aktörer och organisationer med väldigt olika perspektiv på prob‐
lem och deras lösningar, och att utgången oftast är en kompromiss. 
 
Hilsman  stipulerar  redan 1959  tre villkor  för vad vi kan kalla  fröet  till byråkratisk 
politik: 1) analysen ska frilägga hur kompromissen nåtts, trots många skilda åsikter 
om de värden, mål och medel som den slutliga politiken ska  innehålla, 2) analysen 
måste  identifiera processens olika stridande aktörer och organisationer som var  för 
sig identifierar sig med vissa mål och en viss politik, samt 3) analysen måste visa hur 
makten mellan dessa aktörer och organisationer är  fördelad, eftersom processernas 
slutresultat  i  mycket  kan  förklaras  av  hur  resurserna  var  fördelade  redan  före 
processens start (Caldwell 1977:87ff).  
 
Allison  kan  sägas  omformulera  och  vidareutveckla  flera  av  de  antaganden  som 
Hilsman, March, Simon och Cyert presenterade.  Ibland sägs dessa senare represen‐
tera den första generationen av byråkratisk politik, och Allison skulle då stå för den 
andra generationen (Art 1973:472, Caldwell 1977:89). Av de tre modeller som Allison 
”testade”  i  sin  metodologiskt  epokgörande  studie,  gavs  den  tredje  (Model  III) 
namnet  byråkratisk  politik  –  och  i  denna  fokuserade  han  det  politiska  spel  som 
spelas mellan olika aktörer före policybesluten. 
 
 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
I  följande  avsnitt  ger  jag  först  en  mycket  kort  och  schematisk  presentation  av 
stommen i byråkratisk politik. Därefter redogör jag för delar av dels den tidiga kritik 
som (under 1970‐talet) riktades mot Allisons version av byråkratisk politik, dels för 
den  kritik  som modellen  idag  kan  förvänta  sig  från  nyinstitutionalistiskt  färgade 
teoribildningar.24 Jag gör själv ett urval av kritiken och använder sedan kritiken, i den 
mån jag finner den berättigad, till att i den senare delen av kapitlet utveckla just den 
teoretiska modell – eller bättre; det perspektiv – som  ligger  till grund  för min egen 
studie. 
 
Det ska  redan nu sägas att  jag  i viss utsträckning själv bestämmer vad byråkratisk 
politik egentligen betyder, och att min bild av byråkratisk politik faktiskt mer formas 
av dess kritiker än av dess utvecklare. Allisons bok ”The Essence of Decision” (1971) 
tillhör  statsvetenskapens  kanon, men  den  variant  av  byråkratisk  politik  som  där 
presenteras är numera  sällan explicit  tillämpad.25 Allisons egen  (och några andras) 

                                                 
24 Termen nyinstitutionalism refererar ofta till en mängd olika teorier, se till exempel Peters 1999. Här 
kommer begreppet framför allt att syfta på de sociologiska och historiska varianterna. 
25 Torbjörn Larssons (1986) avhandling kan dock ses som ett exempel på analys utifrån ett byråkratisk 
politik‐perspektiv. För ett senare exempel, se Håkan Karlsson (2003). Kort efter publiceringen av The 
Essence of Decision: Explaining  the Cuban Missile Crisis  (1971) presenterade Allison och Halperin 
(1972)  en ny version  av byråkratisk politik, och då  i  form  av  en  sammanslagning  av  två  av de  tre 
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version  av  byråkratisk  politik  innehåller  en  omfattande  förklaringsapparat, med  i 
detalj beskrivna  förväntningar på hur  framväxten av politik  ser ut.  Jag  tänker  inte 
presentera hela denna teoretiska modell, och ett av skälen är just att den så detaljerat 
– och i förväg – försöker beskriva så gott som alla delar i en beslutsprocess och alla 
de faktorer som kan tänkas ha betydelse.26  
 
Min strävan är istället att skala av, renodla och genom nyinstitutionell teori utveckla 
föreställningen  om  byråkratisk  politik  för  att  få  en modell  som  passar mina  egna 
syften.  Jag menar att det  finns delar av  teorin  (eller paradigmet) byråkratisk politik 
som är användbara; dessa delar  tänker  jag ”plocka ut” och kombinera med annan 
teori, med målsättningen att skapa en egen modell som lämpar sig för den studie jag 
genomför. Namnet, byråkratisk politik, behåller  jag, eftersom  likheterna fortfarande 
kommer att vara många; den ”intellektuella skulden” gentemot de ursprungliga ut‐
vecklarna – och deras kritiker – är också betydande. Men när jag i det följande använ‐
der  just  orden  byråkratisk politik,  så  ska detta  oftare uppfattas  som min  tolkning 
(och ibland omformulering) av teorin, och mer sällan som en neutral presentation av 
den ursprungliga modellen.27 
 
Trots  en  omfattande  begreppsapparat  finns  förstås  en  kärna,  och  en mycket  kort 
beskrivning  av  byråkratisk politik  (för mina  syften)  kan  se ut  så här:  1)  en  statlig 
organisation (likt det svenska Regeringskansliet) är uppbyggd av olika aktörer som 
har  olika möjligheter  att  påverka  policyprocesser,  2)  den  slutliga  policyn  i  olika 
frågor  är  ett  resultat  av  ett  förhandlingsspel mellan dessa,  och  3)  de  som  deltar  i 
spelet bär på skilda motiv som ges av bland annat den organisatoriska tillhörigheten, 
positionen,  karriärambitioner  och  deras  uppfattningar  om  vad  som  är  i  organisa‐
tionens intresse (jfr Nossal 1979). 
 
Låt mig här något utveckla dessa  tre kärnpunkter. Enskilda aktörer eller organisa‐
tioner har  inte alltid en enda strategisk uppgift  i  fokus, utan ofta flera,  ibland svår‐
förenliga. Dessa kan i sin tur härstamma från en blandning av nationella, sektoriella, 
organisatoriska  och personliga mål. Utgången  av  en process  är  inte  alltid  en  klok 
lösning på ett problem, utan ses som resultatet av  ibland  intrikata och subtila spel, 

                                                                                                                                                         
modeller som väglett den tidigare studien. Allison valde att inte längre kalla byråkratisk politik för en 
teori – utan för ett paradigm (vilket faktiskt ska uppfattas som mer blygsamt). I akademin fick byrå‐
kratisk politik aldrig ett stort genomslag. Däremot dominerade den  länge den analys av amerikansk 
utrikespolitik som genomfördes av amerikanska tjänstemän i utrikesförvaltningen och av kolumnister 
på amerikanska tidskrifter och ledarsidor (Nathan och Oliver 1978:87). 
26 En återkommande kritik har varit att modellen i sin helhet är allt för komplex för att kunna fungera 
vägledande för empirisk forskning (Caldwell 1977:99, Nathan och Oliver 1978:81, Karlsson 2002:94). 
27 Jag väljer alltså att varken presentera paradigmet byråkratisk politik för sig,  i sin helhet, eller den 
omfattande kritiken av den, eftersom detta gjorts utförligt på många andra ställen. Se Allison (1969, 
1971), Allison och Halperin (1972), eller Karlsson (2002) för mer neutrala beskrivningar av byråkratisk 
politik, och se till exempel Art (1973), Ball (1974), Caldwell (1977), Jenkins och Gray (1983), eller Laffin 
(1997) för flera mer eller mindre kritiska synpunkter på Allisons version av byråkratisk politik. 
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som visserligen spelas efter  relativt bestämda  regler och  inom  fastlagda strukturer, 
men  som  ändå  ofta  präglas  av  kompromisser,  koalitioner,  konkurrens  eller miss‐
förstånd. Allt detta mellan aktörer på skilda platser i hierarkin, med skilda uppgifter 
och med  skilda  perspektiv  på  vad  som  är  problemet  och  dess  lösning:  ”making 
government  decisions  not  by  rational  choice  but  by  pulling  and  hauling  that  is 
politics” (Allison 1969:223). 
 
Det  råder ofta delade meningar om vad  som  ska göras. Olika analyser och  synsätt 
skapar olika rekommendationer. Vad som slutligen väljs kan innebära ett resultat av 
processen som ingen från början önskade (men ett resultat som åtminstone de starka 
grupperna  kan  acceptera,  Allison  1971:175).  Det  är  alltså  här  inte  alltid  de  bästa 
argumenten för en viss linje som avgör, eller vad vi skulle kunna kalla en gemensam 
och  förnuftig  analys  av  situationen  (som  en  rationalistisk  förklaringsmodell  skulle 
mena),  inte heller enbart de  fastlagda  rutiner hos en organisation  som pekar ut en 
viss  färdriktning  (som en modell bestämd av så kallad ”bunden rationalitet” skulle 
kunna  säga). Avgörande  för  utgången  är  istället makt  och  skicklighet  i  att  spela 
spelet  hos dem  som deltar  i processen  (Hilsman  1959:364, Allison  1969:224). Kon‐
flikter kännetecknar spelet och beslutsprocessen – men strävan efter kompromisser 
är  stor,  eftersom  hela  systemets  legitimitet  bygger  på  att man  ska  kunna  nå  en 
lösning (Allison 1971:313). Samarbete uppmuntras dessutom av processens stegvisa, 
inkrementalistiska  karaktär;  det  är  inte  stora  och  enskilda  beslut  som  tas,  utan 
många, små och sammanlänkade beslut (Lindblom 1959, Karlsson 2002:60). 
 
När  en  policyprocess  startar  finns  redan  de  strukturer  som  pekar  ut  de  viktiga 
aktörerna,  som  avgör  vilken  roll  de  tilldelas  i  spelet,  och  som  distribuerar  för‐ 
respektive  nackdelar. Allison  har  uttryckt  det  som  ”var  du  står  beror  på  var  du 
sitter”  (Allison 1969:231). Här  finns en  idé om att organisationer  står  för vissa mer 
eller mindre  stabila normer, underhållna av en annan  typ av  strukturer, historiska 
och kognitiva.28 Men in i varje process kommer aktörerna också med skilda bagage: 
åsikter,  referensramar,  lojaliteter  och  önskningar,  som  inte  enbart  kan  kopplas  till 
den organisatoriska tillhörigheten eller positionen i processen. 
 
 

                                                 
28 Ofta beskrivs Regeringskansliet som sektoriserat där tjänstemän och organisationer identifierar sig 
med sitt sakområde och knappast med Regeringskansliet som helhet (Brunsson, Sonnerby och Witten‐
mark 1990:31‐32, Larsson 1986:273). Kampen mellan olika byråkratiska aktörer där två eller flera orga‐
nisationer  söker  säkra  inflytande  över  samma  jurisdiktion  har  av  vissa  också  kallats  ”byråkratisk 
imperialism” (Holden 1972:198). 
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KRITIKEN AV ALLISON 
 
Ofta  lyfts bara Allisons vetenskapssociologiska  insats  fram:  att på  ett övertygande 
sätt ha visat hur olika teoretiska glasögon faktiskt producerar vitt skilda förklaringar 
till hur beslutsprocesser formats.29 Detta är stort nog och har förlänat honom en given 
plats på den samhällsvetenskapliga parnassen. Att hans modell av byråkratisk poli‐
tik, trots hans och andras försök att utveckla och fördjupa den (Allison och Halperin 
1972, Destler 1972, Gallucci 1975), inte rönt framgång kan till viss del förklaras av en 
tidig och mycket omfattande kritik. Delar av denna kritik ska nu presenteras, disku‐
teras och  så  småningom  införlivas  i den modifierade modell av byråkratisk politik 
som vägleder den här studien. 
 
 

KAN MAN GENERALISERA UTIFRÅN BYRÅKRATISK POLITIK? 
 
Flera  kritiker  har  hävdat  att  byråkratisk  politik  bara  lämpar  sig  för  att  studera 
amerikansk utrikespolitik (i vissa fall dessutom bara vissa utsnitt av den), och att den 
inte kan överföras  till studier av andra  länders utrikes‐ eller annan politik  (Wagner 
1974:451, Brenner 1976:332, Gray 1974:290), och än mindre,  i så  fall,  till andra stats‐
vetenskapliga  forskningsområden, som  till exempel  förvaltningspolitik eller studier 
av  administrativa  reformer.  Byråkratisk  politik  är  kanske  framför  allt  känne‐
tecknande  för det amerikanska politiska systemet, med dess särskilda  institutioner, 
strukturer och kultur? Hur kan man förvänta sig att det ser ut  i ett parlamentariskt 
system  som det  svenska, och mer precist,  i en organisation  som det  svenska Rege‐
ringskansliet? 
 
Processer  i  det  svenska  Regeringskansliet,  i  fokus  för min  studie,  präglas  av  en 
uttalad  strävan  att  samordna  politiken,  något  som  underlättas  av  täta  kontakter 
departementen emellan, och där regeringen eller ytterst statsministern, om det krävs, 
relativt  snabbt  kan  avgöra meningsmotsättningar  mellan  olika  departement  med 
förvisso  olika  intressen  och målsättningar.  När  det  gäller  Regeringskansliets  för‐
handlingar  med  EU  brukar  de  svenska  positionerna  ofta  vara  väl  koordinerade 
mellan departementen (Jacobsson och Sundström 2006). Men det är knappast djärvt 
att med byråkratisk politik  anta att det även  i det  svenska Regeringskansliet  finns 
aktörer med  skilda  åsikter  om hur  ett problem  ska definieras  och  lösas. Menings‐
skillnaden må vara liten eller stor och resultera i konflikter eller inte. Det viktiga för 
byråkratisk politik är hur ”medlingen” mellan dessa åsikter faktiskt påverkar policy‐
processen och i förlängningen dess resultat. Medan det alltså är en sak att hävda att 
det faktiskt finns konflikter och meningsmotsättningar på den ”byråkratiska nivån”, 

                                                 
29 Också jag har inspirerats av Allisons framställning. Man kan man se mina studier som skilda pröv‐
ningar  av  de  antaganden  som  inspirerats  av  byråkratisk  politik‐modellen. Medan  Allison  utsatte 
samma fall – Kubakrisen ‐ för tre olika teorier, utsätter jag samma antaganden för tre olika ”fall”. 
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och att politikerna sedan väljer på ett sådant sätt att dessa konflikter i sig inte har så 
stor effekt på  resultatet, är det en helt annan  sak att med  förespråkarna  för byråk‐
ratisk  politik  hävda  att  slutresultatet  faktiskt  är  en  produkt  av  de  byråkratiska 
striderna (Nossal 1979:615).30  
 
Det  spelar  alltså mindre  roll  om  åsiktsskillnaderna mellan  byråkratiska  organisa‐
tioner ändar  i en kompromiss på deras egen nivå, som förs upp (hissas) och väljs – 
som det enda alternativet – av den politiska nivån, eller om vi i stället ser en öppen 
strid  och maktkamp mellan  olika  alternativ  och  olika  organisationer  som  kräver 
politikers aktiva medling för att lösas; båda dessa varianter indikerar att byråkratisk 
politik format utgången (Nossal 1979:615).31 
 
Vilka  skäl  talar  för  att  byråkratisk  politik  är  kännetecknande  för  policyprocesser 
bakom reformer av Regeringskansliet? När det gäller organisatoriska spörsmål som 
har bäring på hela Regeringskansliets funktion och form är det rimligt att anta att det 
finns delade meningar. Särskilt om det handlar om att flytta ansvar och kontroll från 
en plats till en annan, eller om ansvaret är oklart fördelat och överlappande. Att i en 
del  av  organisationen  skapa  ett nytt  ansvar,  till  exempel  för  implementeringen  av 
nya modeller  för  intern budgetfördelning  eller verksamhetsplanering,  innebär  inte 
att skillnader  i preferenser eller  intressen  försvinner, däremot att konflikten  flyttats 
till ett annat forum (Nossal 1979:619). Det är uppenbart att makten över exempelvis 
organisations‐  och  budgetfrågor  är  asymmetriskt  fördelad  inom Regeringskansliet, 
och även om man i Regeringskansliet lägger stor vikt vid koordinering och konflikt‐
lösning betyder  inte det att processer  inte präglas av byråkratisk politik; en  slutlig 
kompromiss kring frågor om personal, budget eller organisation, kan även den vara 
ett resultat av byråkratisk politik. 
 
 

OM MAKT OCH BYRÅKRATI 
 
För Allison blir också begreppet makt något lite väl snävt – i huvudsak ses makt bara 
i  termer  av  förhandlingsfördelar  (Jenkins  och  Gray  1983:187).  Allison  fokuserar 
därtill i huvudsak omedelbara och fragmenterade byråkratiska strider snarare än hur 
de  underliggande maktstrukturerna  faktiskt  har  skapats.  För  att  utveckla Allisons 
modell, efter att här och nedan ha  försökt  renodla den, krävs därför en något mer 
utförlig diskussion,  om  än  långt  ifrån uttömmande,  om  byråkrati, makt  och  värd‐

                                                 
30 I stället för att från början tala i termer av strider, kamp och seger, bör man förstås välja att fokusera 
på interaktionen i sig (Nossal 1979:not 23), och därefter ge interaktionerna de kryddade eller de neut‐
rala etiketter som är motiverade. 
31 Denna ”förförståelse” och uppfattning om närvaron av byråkratisk‐politiska processer ger förstås ett 
viktigt skäl till varför avhandlingens uppgift inte är att explicit testa och pröva byråkratisk politik som 
teoretisk modell. 
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eringar – en diskussion som här tar sin början och som förs vidare  i det avslutande 
kapitlet. 
 
Det  var  som  sagt  länge  sedan  förvaltningen,  byråkratin,  sågs  som  en  smidig  och 
intresselös verkställare av politikers beslut. Även om jag ämnar undersöka just byrå‐
kratins roll i några specifika processer, väljer jag att inte här lista de många skäl som 
talar  för  tjänstemannamakt  i policyprocessens alla delar. Den argumentationen har 
redan  genomförts,  övertygande  dessutom,  på  många  andra  ställen  –  och  ligger 
förstås bakom de övergripande antaganden  jag valt att göra, om byråkratisk politik 
och  tjänstemannadrivna  processer  (se  till  exempel  Pfeffer  1981,  Lundquist  1992, 
Jacobsen 1997, Pollitt och Bouckaert 2000). Däremot krävs av mig en redogörelse för 
hur  jag uppfattar  fördelningen av och grunderna  för makten  i den organisation  jag 
studerar,  liksom  om  inte  allmänt  giltiga  definitioner  av  begreppen  makt  och 
byråkrati,  så  åtminstone  fler  ord  om  hur  jag  uppfattar  dessa  begrepp  och  deras 
relevans för min studie. 
 
Om vi  följer Pfeffers  (1981)  resonemang är makt  i organisationer  till viss del – men 
inte enbart – ett strukturellt fenomen (och att inspireras av detta blir alltså ett sätt att 
något  vidga  det  snävare  och mer  aktörsinriktade maktbegreppet  som  byråkratisk 
politik kan sägas bygga på).32 I alla organisationer finns strukturer som skapar förut‐
sättningar för att olika delar av organisationen ska utveckla olika intressen, och som 
sätter ramarna för den tävlan om resurser som uppstår i strävan efter att förverkliga 
de olika  intressena. Strukturen  i  sig underhåller och  stödjer  skillnader. Men  struk‐
turen  ger  ändå  bara  en  del  av  förklaringen  –  eftersom makt  enligt  Pfeffer måste 
uppfattas  som  ett  relationellt  begrepp.  För  att  förstå  hur makten  ”arbetar” måste  vi 
analysera interaktioner mellan olika aktörer, grupper eller organisationer. Positionen 
i  strukturen,  tillsammans med  relationerna  till  andra på andra positioner  i  samma 
struktur ger oss en bild av makten (Pfeffer 1981:137, Hagström 2003:31f). Och även i 
den  modell  som  jag  ansluter  mig  till,  byråkratisk  politik,  uppfattas  relationerna 
mellan  individer  eller  organisationer  som  en  betydelsefull  del  i  förhandlings‐
processer.  Individernas  eller  organisationernas  beteende  formas  av  lojaliteter mot 
organisationen  (eller partiet om aktören är en politiker). Aktörernas  relativa  styrka 
bestäms  av  deras  kontroll  över  ”nyckelresurser”,  men  också  av  den  personliga 
förmågan att övertala (Laffin 1997:45).  
 
För  att  inskärpa  Pfeffers  resonemang  kan  vi  understryka  att makt  inte  är  något 
formellt och exakt  fördelat över en organisations olika delar, så att en viss position 
innebär en viss portion makt, utan  ska mer  ses  som en egenskap  i det mönster av 
interaktioner som en organisation myllrar av (Walsh et al 1981:133). Pfeffer menar att 
de teorier eller perspektiv som endast lyfter fram skillnader i resurser och funktioner 
hos  olika  delar  av  organisationen,  inte  lyckas  med  att  förutsäga  hur  processer 

                                                 
32 Redogörelsen i detta stycke bygger på Jenkins och Gray 1983:180f. 
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kommer att förlöpa. Det finns, menar han, en avgörande potential hos dem (och här 
blir  han mer  ”aktörsfokuserad”),  som med  språkets  hjälp  kan  omdefiniera  situat‐
ioner, och då handlar det mer om strategi och personlig förmåga än om position och 
resurser (Pfeffer 1981:127). Makt blir då det som avgör utgången av en process, där 
en grupp agerat  i enlighet med sina värderingar eller  intressen, och samtidigt mött 
motstånd från en annan grupp med motstående värderingar och intressen (Walsh et 
al 1981:kap 7). En analys likt den  jag ämnar genomföra måste därför också fokusera 
de värderingar och intressen som finns i olika delar av organisationen och i proces‐
sen. En inledande diskussion om detta finns nedan, men resonemanget återkommer 
och utvecklas i den avslutande analysen. 
  
När jag här och framdeles talar om byråkrati, ska det i mitt fall ses som ett samlande 
begrepp på de aktörer och organisationer  i det svenska Regeringskansliet som, när 
det gäller frågor om interna reformer, kan sägas vara tjänstemannadominerade, och 
då inte i en numerär mening, vilket nära på alltid är fallet, utan i den meningen att 
det  är  tjänstemän  som  också  står  för  avgörande  ställningstaganden.  Trots många 
formella förändringar, förhandlingar, strider och reformer, är de politiska besluten – 
tagna av statsråd eller statsminister – när det gäller Regeringskansliinterna organisa‐
tionsfrågor, under mina studerade 30 år i kansliet, relativt sällsynta och sporadiska. 
Alla  andra  politiska  beslut  som  tas  av  regeringen,  även  om  de  under  samma  tid 
minskat kraftigt i antal, kan ju räknas i tusentals varje år.33 I många avseenden, om än 
inte  alla,  synes  Regeringskansliets  interna  utveckling  vara  en  fråga  endast  för  de 
tjänstemän som befolkar den (och av dessa har bara ett fåtal möjligheten att faktiskt 
påverka).  
 
Jag ser dock inte byråkratisk politik som en heltäckande förklaringsmodell för hur all 
verksamhet  i Regeringskansliet bedrivs. Visserligen utkämpas  ”strider”  sakenheter 
och departement  emellan  i den politiska processen bakom  en proposition  eller  ett 
regeringsbeslut,  och  även  i  dessa  förhandlingar  tycks  maktfördelningen  ha  ett 
avgörande  inflytande  över  processen;  vissa  departement  får  oftare  gehör  för  sina 
ståndpunkter  än  andra. Men dessa  förhandlingar  genomförs utefter  andra,  fastare 
och sedan länge etablerade mönster. När det gäller frågor om intern organisering är 
det  kanske  rimligt  att  anta  att  det  inte  finns  färdiga mallar  och mönster  att  följa; 
analysen får därför visa om dessa förhandlingsprocesser bakom reformer ändå följer 
de någorlunda  fasta  ramar  som den ursprungliga versionen  av byråkratisk politik 
förutsätter.  (Eftersom  jag här och  tidigare har antytt att processerna bakom  interna 
reformer i Regeringskansliet inte följer etablerade mönster, återkommer jag till denna 
diskussion, i slutkapitlet.) 
 

                                                 
33 Tjänstemännen ”dominerar” förstås Regeringskansliet liksom statsförvaltningen generellt, i kraft av 
sin numerär, expertis och position. Men det är inte samma sak som att hävda att de därför också står 
för de avgörande ställningstagandena i alla politiska processer.  
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Det är av stor vikt att försöka hålla isär makten över formuleringarna av policy, och 
makten över implementeringen. Byråkratisk politik pekar ut en aktörs position som 
betydelsefull  för  vilken  åsikt  denna  aktör  förfäktar,  och  påpekar  att  den  slutliga 
politiken ofta är en mer eller mindre omedveten konsekvens av de förhandlingar och 
strider som  föregått den. Men detta handlar bara om ”den ena sidan” av politiken. 
Att få förvaltningen att genomföra det som är beslutat är mycket svårare än att välja 
en  lösning  (Allison  1971:146, Art  1973:476). Om  inte  beslutfattarna  aktivt  följer de 
beslut  de  fattat,  kan  diskrepansen mellan  intentioner  och  resultat  vara  stor.  Båda 
dessa  sidor,  makt  och  inflytande  över  beslut,  liksom  makt  och  inflytande  över 
implementering, måste förstås hållas levande under min studie. 
 
 

HUR FORMAS EN STÅNDPUNKT? 
 
Byråkratisk  politik  förutsätter  att  en  aktörs  position  i  organisationen  också  avgör 
vilken ståndpunkt denna aktör  intar  i processen, ofta fångat  i uttrycket ”where you 
stand  depends  upon where  you  sit”. Kritiker menar  dock  att  denna  ofta  citerade 
aforism inte håller streck. Inte någon av de ledande tjänstemännen under Kubakrisen 
hade åsikter som kunde härledas ur deras specifika position  i  förvaltningen, menar 
till  exempel  Jarvis  (1976:27). Attityder  och  agerande  hos  aktörer, menar man,  kan 
oftare  förklaras av personliga värderingar och kognitiva  föreställningsramar, än av 
en  viss  placering  i  en  viss  organisation  (Art  1973:486). Därmed  inte  sagt  att  både 
värderingar och föreställningsramar inte kan formas av bland annat den organisation 
och  position  en  aktör  befinner  sig  i. Här  är man möjligen  sträng  i  överkant mot 
Allison, som själv säger att den organisatoriska positionen  inte betyder allt  för den 
hållning man intar i processen, skillnader i åsikter kan förklaras i både intellektuella 
och institutionella termer (Allison 1971:154). Men därför ger hans aforism heller inte 
mycket till vägledning för analys eller förutsägbarhet.34 
 
En företrädare för byråkratisk politik måste dock luta åt att organisationer och deras 
företrädare står för, över tid, relativt stabila normer, vilket borde betyda ett intresse 
också  för den  typ av strukturer som underhåller dessa normer. Den klassiska vers‐
ionen av byråkratisk politik är dock inte så upptagen av hur dessa strukturer skapas 
eller  av  hur  intressen  och  värderingar  institutionaliseras  i  olika  organisationer. 
Kritiken på den här punkten har mycket gemensamt med den som  jag senare lyfter 
fram ur nyinstitutionella föreställningar. 
 
Många menar att Allison överdriver och förstorar administratörernas, byråkraternas, 
roller  i  policyprocesser,  och  att  byråkratisk  politik  givit  för  lite  utrymme  åt  den 

                                                 
34 Just detta, att med en relativt enkel slogan eller definition söka beskriva kausalitet, och sedan utvid‐
ga denna slogan med hänsyn till väldigt många andra faktorer, är kännetecknande för Allison, och ett 
av skälen till att han fått så mycket kritik. Se till exempel Art 1973.  
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politiska viljan i toppen av organisationen (i Allisons fall handlade det om att presi‐
denten bara sågs som en spelare bland andra). Det kan möjligen vara så att uttalade 
politiska ståndpunkter från  i mitt fall statsministern eller statsråden (eller någon av 
deras närmaste tjänstemän), faktiskt formar aktörers åsikter och agerande långt mer 
än den organisatoriska hemvisten. Caldwell parafraserar Allisons aforism, och säger 
“where you stand depends upon where the President stands” (Caldwell 1977:97). För 
mig gäller det i så fall att inte konstruera en modell som stänger ögon och öron för en 
sådan möjlig  förklaring;  även  om  detta  (implicit)  ser  ut  att  strida mot  en  viktig 
egenskap i den variant av byråkratisk politik jag formulerar – i vilken byråkratin i sig 
förväntas  ha  stort  inflytande  över  processers  utseende  och  resultat.  Ett  grund‐
antagande  i min avhandling är  ju att politikerna bara  spelar  en  sekundär  roll  i de 
processer  jag  studerar  (till  skillnad möjligen  från  amerikansk  eller  för  den  delen 
svensk utrikespolitik), och det är förstås bara en ärlig analys som kan visa om detta 
är  fel.  I  bästa  fall  lyckas  analysen,  trots  förväntningar  om  ”osynliga  och  tysta” 
politiker, med att fånga både ”byråkratiska” och –  i den mån de finns – ”politiska” 
intressen.35 
 
 

OM VÄRDERINGAR OCH INTRESSEN 
 
Hur  intressen blir  till är alltså en svår nöt  för samhällsforskare och andra, som  inte 
kommer att knäckas här. Men det är  inte kontroversiellt att hävda att en stor  (eller 
liten)  organisation  kan  ha  svårt  att  få  alla  aktörer  i denna  organisation  att  samlas 
kring ett  fåtal gemensamma  intressen och värderingar. Denna strävan  försvåras av 
vad  vi  kan  kalla  exogent  givna  skillnader  i  värderingar,  intressen,  perspektiv  och 
fördelar;  skillnader  som  uppstått  ur  individers  och  gruppers  olika  bakgrund  och 
utveckling utanför organisationen. Därtill kommer de endogena skillnaderna, skapade 
ur det  faktum att en organisation dels är hierarkiskt uppbyggd, dels att man  inom 
denna  organisation  måste  fördela  arbete  och  uppgifter  till  olika  grupper.  Detta 
skapar specialisering och genererar skillnader i intressen (Jenkins och Gray 1983:189). 
Ett viktigt skäl bakom olika ståndpunkter, och ofta förbisett, är förstås de som härrör 
ur skilda ansvarsförhållanden för en viss politik. En aktör som ”äger” en viss process 
eller  har  ansvaret  för  dess  implementering,  har  ju  ofta  en  annan  grund  för  sina 
överväganden än de aktörer som bara deltar som ”tyckare” (Art 1973:470). 
 
Även om man med  reformer vill göra båda dessa  typer  av  skillnader  så  små  som 
möjligt,  fortsätter  de  att  prägla  förvaltningen.  Olika  delar  av  organisationen  har 
utvecklat specifika intressen och bäddat in dem i rutiner för att identifiera problem, 
alternativ och  lösningar  (Karlsson 2002:31). Vad  får dessa  skillnader  för betydelse? 

                                                 
35 I det byråkratisk‐politiska ”originalet” görs ingen distinktion: de ledande aktörerna i spelen bakom 
policybeslut kan där lika gärna vara politiker som topp‐byråkrater (och namnet på skolan, byråkratisk 
politik, är därför lite missvisande (Nossal 1979:616)).  
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Enligt  Jenkins och Gray  (1983:190) sätter dessa bland annat  tydliga gränser  för hur 
förvaltningen  och  byråkratin  agerar;  de  påverkar  till  exempel  på  vilket  sätt  vissa 
problem och lösningar kommer upp på agendan och andra inte. Viktigt att skilja på 
är  förstås olika  intressen när det gäller målen och när det gäller vägarna  till detta 
mål. Förhandlingarna kan  förväntas  få olika karaktär beroende på om det är både 
mål  och medel man  är  oense  om,  eller  om  skillnader  i  åsikter  inskränker  sig  till 
vilken väg som är bäst för att nå målen (Bendor och Hammond 1992, Laffin 1997:50). 
 
Intressen kan  förstås vara av olika karaktär. Ett  intresse kan  ju å ena sidan vara ett 
uttryck för en övertygelse, en idé, om att en viss policy gagnar hela organisationen, 
landet  eller världen. Å  andra  sidan, kan  ett  intresse  också vara  en  spegling  av  en 
aktörs snäva egenintresse. Byråkratisk politik, så som jag läser den, är inte helt glas‐
klar när det gäller denna distinktion. Även om byråkratisk politik viker tid och viss 
kraft åt att diskutera  intressen, är det  inte dessa –  inte så mycket som striderna om 
policyval – som får förklara resultatet. Det är också något som kritiker ofta slagit ned 
på; en analys av aktörers  idéer och  föreställningar, menar de, bär på större  förklar‐
ingskraft än en analys av de förhandlingar som utkämpas mellan centrala byråkratier 
(Rhodes  1994). Denna  kritik,  befogad  till  vissa  delar,  är  ju  extra  iögonenfallande, 
eftersom Allisons  vetenskapsteoretiska  poäng  ju  är  att  olika  ”konceptuella  linser” 
spelar en avgörande roll för vilka fakta en forskare tar med sig in i sin analys (Allison 
1969:689). Detta borde då förstås även gälla de aktörer som byråkratisk politik stud‐
erar. I större utsträckning än vad idén om byråkratisk politik tycks medge, är kanske 
dessa olika aktörers  idéer, referensramar och uppfattning av verkligheten ett bättre 
analysmaterial än aktörerna  i  sig  eller de  strider de utifrån dessa  ramar utkämpar 
med varandra. Till denna diskussion återkommer jag i analysen. 
 
Jag  talar  här  ganska  brett  om  intressen  och  gör  än  så  länge  ingen  skillnad  på  de 
handlingar som kan sägas vara kopplade till organisationens snäva egenintresse och 
de handlingar som faktiskt är en direkt följd av de funktioner som organisationen en 
gång tilldelats. I den avslutande analysen ska jag däremot göra ett försök att utifrån 
mina fallstudier skapa en distinktion emellan dessa. 
 
 

VARFÖR INTE ORGANISATIONS‐ ELLER BESLUTSTEORI? 
 
Jag tänker här inte presentera en fördjupad, teoretisk diskussion om olika organisa‐
tionsteoriers  syn på  beslut,  interna  reformer  och  förändringsarbete. Men  även  om 
valet att inte låta organisationsteorin bli min följeslagare redan är gjort, vill jag ändå 
kort redovisa mitt resonemang kring detta val. Möjligen skulle varje enskilt besluts‐
tillfälle kunna analyseras utifrån vilka metoder och mål som deltagarna var ense och 
oense om. Denna  information skulle sedan kunna användas för att, med viss säker‐
het, kunna avgöra vilken eller vilka beslutsmodeller som har störst förklaringskraft. 
Så har jag dock inte lagt upp min studie, och de data jag har haft tillgång till gör inte 
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en sådan rekonstruktion möjlig. Däremot kan  jag, på ett mer generellt plan, försöka 
lista de egenskaper som  jag  tror har varit  framträdande  i processerna, och därefter 
söka efter den teori som bäst matchar. 
 
En garbage can‐modell över beslutsfattande fokuserar lösningarnas eget liv – ibland 
lanseras  organisationslösningar  och  reformer  före  det  att  man  identifierat  ett 
problem, något  som  anses gälla  i  särskilt hög grad  för  organisationer präglade  av 
konflikter,  osäkerhet  och med  en  föränderlig  omvärld,  till  vilka Regeringskansliet 
möjligen  ska  räknas  (Cohen, March  and Olsen  1972).  Säkert  kan man  även  i min 
historia  finna  lösningar med  svag koppling  till de problem de  förväntas  lösa, men 
berättelsen  om  Regeringskansliets  organisering  är  mer  ”problemdriven”  än  ”lös‐
ningsdriven”,  som  jag  uppfattar  den. De  ganska  snäva men många  krav  som  av 
garbage can‐teoretikerna ställs upp  för en  typisk organisation präglad av  just detta 
sätt att fatta beslut, gör att Regeringskansliet inte hamnar mitt i prick. Universiteten, 
som  är  dessa  teoretikers  ofta  framhävda  exempel,  påminner mer  om  den  ”orga‐
niserade  anarki”  som  teorins  skapare  talar  om  och  definierar,  än  vad  Regerings‐
kansliet gör. 
 
Om  jag  anlägger  ett  fågelperspektiv, på hela  berättelsen,  ser  jag  att det  ofta  råder 
konsensus kring problemen med och de övergripande målen för intern organisering, 
men  att  åsikterna  skiftar  om metoderna  för  att  lösa problemen  och nå målen. Det 
skulle  enligt  (gamla)  läroböcker  i  organisationsteori  implicera  att  en  inkrementa‐
listisk modell  ofta  nyttjas  i  reformarbetet,  som  ett  sätt  att  undvika  störningar  och 
risker (Lindblom 1959, Thompson and Tuden 1959). Men här är det viktigt att hålla 
isär det som  i dessa processer, å ena sidan, uttrycks på papper och  i beslut,  förän‐
dringar  som  ofta  kan  beskrivas  som  allt  annat  än  små  och  stegvisa,  och,  å  andra 
sidan, de egentliga effekterna av dessa beslut, som i många fall inte är ens är inkre‐
mentalistiska,  utan  något mindre  än  så.  På  papperet  tas  ofta  stora  steg. Men  när 
dessa steg några år senare utvärderas, blir ofta slutsatsen att de inte haft några större 
effekter. Givet dessa  förutsättningar anmäler sig en  tredje skola. Utan att kanske  få 
medhåll från alla inblandade vill  jag placera denna tredje utmanare, nyinstitutionell 
teori, någonstans mitt emellan inkrementalism och garbage can (Olsen 2001).  
 
 

NYINSTITUTIONELL KRITIK AV BYRÅKRATISK POLITIK 
 
Det  är  inte  rättvist  att,  som  ibland  görs,  jämställa  perspektivet  byråkratisk  politik 
med rational choice. Snarare ska den uppfattas som en av många teoribildningar som 
tar sitt avstamp i en kritik av rational choice. Skolans förståelse av att varje organisa‐
tions  agerande  kan  vara  starkt  präglat  av  särskilda  traditioner  och  synsätt  är 
inspirerat av tankar om bunden rationalitet; organisationer och individer har begrän‐
sad kunskap och  förmåga och  litar därför  till vanor, rutiner och visar upp ett slags 
programmerat beteende i beslutssituationer (Lindblom 1959, March och Simon 1958, 
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Allison 1969, 1971). Inte heller tar byråkratisk politik som sin utgångspunkt att indi‐
vider  agerar  för  att maximera  sin  egen  nytta  (detta  grundantagande  hos  rational 
choice har vid varje möte med empiri haft svårt att hålla streck, Jones 1999). 
 
Men  byråkratisk  politik  är  som  teori  aktörsinriktad,  den  fokuserar  på  organisa‐
tionernas handlande och agerande,  liksom på dessa aktörers  förmodat  rationella – 
om än  inte alltid konvergerande –  intressen  i processen: organisationerna vill  fatta 
rationella beslut. Därmed inte sagt att det inte kan finnas inslag av irrationalitet, men 
detta  ses mer  som  undantag  än  giltigt  för  alla  beslutsprocesser. Här  finns  därför 
utrymme  för aktörers egna motiv,  föreställningar och strategier. Dess metodologi – 
enligt min  (om)tolkning – kan sägas vara ett  försök att, där det är giltigt,  reducera 
komplexiteten och identifiera de viktigaste faktorerna bakom ett visst resultat. 
 
Byråkratisk politik tittar på ett tvärsnitt av verkligheten där skolan tror sig finna de 
främsta  förklaringarna,  men  utan  att  mena  att  andra  faktorer  skulle  vara  helt 
ointressanta. Hos  skolans  företrädare  finns  en  förståelse  för  att  organisationer  har 
begränsad  förmåga  att både  förstå  och  agera utifrån  alla  skiftande  stimuli  från  en 
komplex omgivning (jfr Jones 1999:305). Men det är inte detta man väljer att studera, 
skolan står för ett annat empiriskt val. Mindre kraft ägnas därför i byråkratisk politik 
åt hur intressen egentligen skapas, liksom åt vilka faktiska begränsningar omgivning 
och historia sätter kring aktörernas handlingsfrihet. Inte heller ifrågasätts den ration‐
ella grunden för aktörers beteende. En kritik av byråkratisk politik – och en möjlighet 
att utveckla den – skulle därför kunna ta fasta på just detta: att relativt fria roller för 
aktörerna kanske är en chimär, att  intressena  inte kan tas för givna  inför och under 
processens gång, och att det kanske  inte finns något vi kan kalla  för rationellt bete‐
ende. 
 
Som  två  utmanare  till  byråkratisk  politik  lyfter  jag  här  fram,  i  deras  renodlade 
varianter,  sociologisk  respektive  historisk  institutionalism;  två  teoribildningar  som 
liksom  sina  grannar  i  den  nyinstitutionalistiska  teorifloran  ser  aktörer  som  starkt 
rotade  i  särskilda kontexter.36 Här  finns, om man gör  en  snäv  tolkning,  inget  eller 
bara  lite  utrymme  för  en  enskild  människas  fria  och  individuella  beteende: 
handlingsmönster  ges  istället  av  de  institutioner  som  i  nuet  och  historien  omger 
människan. Att studera aktörers beteende blir här mindre intressant än att studera de 
institutioner  som  sätter  ramarna  för  detta  beteende.  Jag  kommer  här möjligen  att 

                                                 
36 Motiven bakom att välja just dessa båda teoribildningar är inte betingat av att dessa skulle ha fått sin 
näring ur en kritik av byråkratisk politik (så är säkert inte fallet), utan mer av att skolorna lyfter fram 
aspekter som jag menar måste övervägas i en studie som min. Ett viktigt skäl är till exempel att jag i 
min studie ägnar mig åt institutionell förändring, vilket inte är i fokus för den traditionella varianten 
av byråkratisk politik – men mer så när det gäller sociologisk och historisk  institutionalism. Det ska 
också sägas att jag i min presentation valt att lite tillspetsat framhäva skillnader mellan skolorna. Alla 
tre skolor rör sig ”på samma spelplan” och förenas i sin inriktning på kollektivt handlande, idéer om 
bunden rationalitet och ifrågasättandet av det individperspektiv som omhuldas av rational choice. 
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vara  lite  styvmoderlig  i min  behandling  av  teorierna,  något  som  förhoppningsvis 
kompenseras när jag i detta kapitels båda sista avsnitt inkorporerar några av de båda 
skolornas insikter i min egen (inledande) version av byråkratisk politik.  
 
Statsvetenskapen har ofta beklagat sig över att inte ha kunnat presentera en ”egen” 
organisationsteori (Moe 1991). Nästan lika ofta har organisationsteoretiska sanningar 
därför  lyfts  in  i  statsvetenskaplig  analys,  utan  någon  egentlig  översättning  eller 
anpassning, utifrån en outtalad och möjligen felaktig analogi; att politiska organisa‐
tioner  och  offentlig  förvaltning  ska  ses  som  vilka  andra  organisationer  som  helst. 
Här,  liksom  i många  andra discipliner, har  inflytandet  från  Simon  och March  och 
deras  tankar  om  bunden  rationalitet,  vanor  och  rutiner,  varit mycket  stort  (Moe 
1991:110). Det ska å andra sidan sägas att interna organisationsförändringar, i fokus 
för denna avhandling, ännu oftare har betraktats som just en fråga om organisation – 
och  inte om politik. Att organisering  är  en viktig del  av politik,  får  anses vara  en 
relativt sen insikt hos statsvetenskapen. Och även om insikten om att organisation är 
”den andra sidan av det politiska myntet” nu är spridd, har denna uppenbarelse, för 
statsvetenskapens del, resulterat i få nya ”egna” teorier som reflekterar just detta.  
 
Detta måste  förstås  inte betyda att  statsvetenskapen har  lidit av bristen på  en helt 
egen  syn  på  politiska  organisationer;  för  att  hävda  något  sådant måste man  först 
värdera och sedan kanske avfärda stora delar av den forskning som inom den stats‐
vetenskapliga disciplinen ägnat sig åt ”politik som organisation”. Den positionen kan 
och vill jag inte inta. Men bristen kan ändå tjäna som inspiration. Avhandlingen kan 
faktiskt ses som ett blygsamt försök att, om inte gifta ihop, så åtminstone utvärdera 
ett ”sambo‐på‐försök” mellan en klassisk statsvetenskaplig teori, byråkratisk politik, 
och delar av nyinstitutionell organisationsteori. I bästa fall visar min analys om paren 
varit för omaka eller inte. 
 
 

OMVÄRLDENS BETYDELSE 
 
Det  finns  ett  litet  utrymme  för  vad  vi  kan  kalla  ekonomiska  förklaringsfaktorer  i 
byråkratisk politik, men mindre så i sociologisk institutionalism – eller hellre ”nyin‐
stitutionell  organisationsteori”  om  man  frågar  dem  som  är  verksamma  inom 
perspektivet.37 Förklaringarna bakom aktörers agerande är oftast allt annat än  indi‐
vidualistiska. Strukturen – och  inte aktören – är den förklarande analysenheten. De 
intressen som förs fram när ett val ska göras och ett beslut ska fattas ses som givna 
utifrån och av processen  i  sig.  Intressen  formas  i de  sammanhang där  individerna 
ingår, och det är därför  inte  individuella aktörer  som kan  förklara organisationens 

                                                 
37 Skolan har sina föregångare i Selznick (1949, 1957), i diskussioner om så kallad bunden rationalitet 
hos March och Simon (1958, 1993), och socialkonstruktivism hos till exempel Garfield (1967) och Ber‐
ger och Luckman (1966). ”Manifestet” är signerat DiMaggio och Powell (1991).  
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beteende  eller processers utveckling.  Skolans vinnande  recept  är  att  söka visa hur 
ambivalent, komplext,  irrationellt och slumpartat en organisation beter sig. Om det 
finns  lösningar, är det  snarare  lösningarna  som desperat ”söker  sina problem”, än 
tvärtom. Resultaten  av  en policyprocess  ses  som  relativt  slumpmässiga  över  vilka 
ingen särskild individ eller grupp har någon kontroll (March och Olsen 1989). Det är 
dessa processer som March och Olsen kallar för ”garbage can”‐processer. 
 
I berättelsen om Regeringskansliets  interna organisering är det relativt  lätt att finna 
stöd för den bild som nyinstitutionella teoretiker målar upp: organisationer, låt i vårt 
fall säga de olika departementen, betraktas med ett nyinstitutionellt perspektiv som 
institutioner och inte som instrument, och för vilka administrativa reformer sällan är 
detsamma  som  verklig  förändring. Organisationer  förändras  sällan  i  den  riktning 
som reformer pekat ut (Brunsson och Olsen 1990, Erlandsson 1997b). Nyinstitutionell 
teori  riktar  ofta  uppmärksamhet  mot  institutioners  motstånd  till  förändring  och 
reformförsök. 
 

”Ett  institusjonellt  perspektiv  forutsetter  at mulighetene  for  endring  begrenses  av den 
enkelte  institusjons historie – av de hendelser, valg og politiske  seire  som gjenspeiles  i 
eksisterende strukturerʺ (Olsen 1986:24).  

 
Även om de politiska ledarna i sällsynta fall kan vara framgångsrika, i de fall en om‐
organisation ges högsta prioritet  (Brunsson och Olsen 1990:59),  så vad vi oftast  ser 
med dessa glasögon är mer en villighet att diskutera förändringar – och på så vis in‐
direkt  skapa  incitament  hos  organisationen  att  själv  göra  de  nödvändiga  föränd‐
ringarna – än en stark politisk vilja att faktiskt reformera. 
 

ʺ[S]ymbolic  behavior  is  also  a  strategic  element  in  political  competition  (...)  Chief 
executives  advocate  reorganization  of  the  public  bureaucracy,  announce  plans  for 
making reorganizations, and regularly abandon the plansʺ (March och Olsen 1989:49).  

 
Större  strukturella  förändringar  i organisation  eller politik  äger  enligt denna  skola 
rum  bara med  långa  intervall,  och  de  uppstår  ofta  till  följd  av  en  funktions‐  och 
resultatkris,  orsakad  av  försämrade  prestationer  och  resultat  eller  ökade  förvänt‐
ningar (Brunsson och Olsen 1990:53).  
 
Individers  beteende  i  sådana  situationer  som  jag  ska  studera  ses  som  grundade  i 
organisatoriska och omgivande kulturella värden. Aktörer litar till redan utarbetade 
”kartor” för hur verkligheten ska tolkas och vilken handling som krävs. Nya situat‐
ioner passas  in  i ett redan givet mönster, och agerandet vägleds av vad March och 
Olsen har kallat  en  ”logic of  appropriateness”  snarare  än  en  ”logic of  calculation” 
(March och Olsen  1989:38). Detta  innebär  inte  automatiskt någon ordning,  snarare 
tvärtom,  eftersom  det  uppstår  dispyter,  konflikter  och  osäkerhet  kring  hur  nya 
situationer  i  praktiken  ska  paras  ihop med  de  gamla  ramarna.  Skillnaden mellan 
Allison å ena sidan och March och Olsen å den andra är att medan den  förre upp‐



  34

fattar  dessa  organisatoriska  regler  och  förväntningar  (med  Allisons  och  andras 
benämning ”standard operating procedures”) som i viss mån begränsande, menar de 
senare att dessa  institutioner  faktiskt  skapar hela  fundamentet  för handling  (Laffin 
1997:53). 
 
Sociologisk  institutionalism  lyfter även  fram den organisatoriska och  institutionella 
”isomorfism”  som  är  synlig  i  till  exempel  västerländsk  förvaltning.  Idéer  om  hur 
organisationer  (såsom  ett  regeringskansli  eller  en  förvaltning)  ska  vara  utformade 
och fungera, kan med detta perspektiv ses som moden eller förebilder som lanseras 
och  sprids mellan olika organisationer,  inte  sällan burna av  särskilda  reformivrare 
(Sundström  2001:29). Det  är  inte  så mycket  ett  lands  speciella  förutsättningar  som 
skapar förändring till en viss form, utan mer en strävan efter legitimitet: att uppfylla 
kraven från omgivningen, vilka dessa än är. Att vara funktionell är  inte  lika viktigt 
som att uppfattas som ”funktionell”. Hur en organisation är strukturerad och beter 
sig  eller hur aktörer  i  en process agerar har därför mindre att göra med organisa‐
tionens  eller  aktörernas  egna  objektiva  mål,  och  mer  med  en  vilja  att  vinna  fö‐
rtroende och legitimitet från omvärlden. Ofta blir resultatet att organisationen å ena 
sidan har en uppsättning formella strukturer och processer, som man visar upp utåt, 
å andra sidan en  informell organisering som kan fungera utifrån helt andra  idéer (i 
något som kallats särkoppling, Meyer och Rowan 1991, Brunsson och Olsen 1991).  
 
Sociologisk  institutionalism,  eller  institutionell  organisationsteori,  är  inte  så  upp‐
tagen av att kunna förutsäga processer (och skiljer sig därmed från den traditionella 
varianten  av  byråkratisk  politik  eller mer  rational  choice‐inspirerade  perspektiv). 
Viktigare  är  att  förstå händelser. Och  sättet  att utveckla  teorier blir därför ofta  att 
studera  få  men  i  tiden  lite  mer  utsträckta  fall  (Sundström  2003).  Sociologisk 
institutionalism, sammanfattningsvis,  försöker  förklara organisationers  (som psyko‐
login människans) självbedrägliga försök till ordning i en värld av kaos. 
 
En  företrädare  för  skolan  skulle kunna  framhålla att alla de processer  jag  studerar 
kan vara styrda av samma uppsättning idéer och institutioner, lanserade till exempel 
av  en  aktör  som EU, men  som kanske  fått  sin  skilda översättning på olika platser 
(Christensen  och  Laegreid  2001). Det,  hur  organisationer  söker  anpassning  till  sin 
omgivning,  skulle  mer  än  organisationers  interna  intressemotsättningar  bakom 
denna anpassning, hamna under luppen. 
 
Men – om  jag här ska avsluta med att  föra  fram några exempel på  invändningar – 
policyutformning och organisering i sig är ofta föremål för strider. Intressekonflikter, 
liksom utgången  av dem,  bör därför  också  ha  betydelse  för  organisationens  verk‐
samhet och prestation (Moe 1991:121). Vinnarna i dessa maktkamper, menar jag, kan 
åtminstone i viss utsträckning välja nya former för policy och organisering, och nya 
mål, som påverkar aktörerna. Det finns också exempel på att politiker eller ansvariga 
tjänstemän faktiskt levererat resultat i linje med vad de utfäst i sina reformprogram, 
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även om  inte allt annat  samtidigt  lagts åt  sidan. Givet en viss mängd hängivenhet 
och i övrigt gynnsamma faktorer så kan reformers resultat komma nära de ursprung‐
liga  intentionerna  (Laffin  1997:55).  Jag  är,  om man  kan  uttrycka  sig  så,  inte  från 
början så dyster när det gäller kopplingen mellan  intentioner och  resultat som den 
typiske sociologiske  institutionalisten  (eller  för den delen den ganska pessimistiska 
implementeringsforskningen) vill göra mig. 
 
 

HISTORIENS BETYDELSE 
 
Historisk  institutionalism,  som  kanske  inte  ska  ses  som  en  ”stor  teori”  i  den 
meningen  att  den  innehåller  också  grundläggande  modeller  av  människan  och 
hennes beteende  (Premfors 2002:8),  får oss att  titta närmare på de kulturella varia‐
tioner som finns mellan länder och organisationer, och hur redan existerande värden, 
föreställningar  och  identiteter  färgar  responsen  på  till  exempel  förändringskrav 
(Peters  1999:67).  Aktörer  är  enligt  denna  syn  mer  eller  mindre  ”stigberoende”; 
historien är hela tiden närvarande i nuets kontext, och en viss handling eller ett visst 
beslut (vilket beslut är ofta omöjligt att i förväg avgöra) – eller ännu viktigare: en viss 
uppsättning idéer – kommer att under lång tid påverka andra efterkommande hand‐
lingar och beslut (Krasner 1988, Hall 1992, Laffin 1997).  
 
Skolan menar att det under tiden för så kallade ”formativa moment” finns möjlighet 
till  flera  olika  beslut, men  att  det  beslut  som  tas  blir  näst  intill  oåterkalleligt. De 
formativa momenten kännetecknas ofta av ovisshet, vissa hävdar aningslöshet, trots 
att  de  institutionella  arrangemang  som  väljs  under  dessa moment  skapar  krafter, 
både  i  form av aktörer och nya  incitamentsstrukturer  (eller handlingslogiker),  som 
formar  det  framtida  händelseförloppet  (Pierson  1996,  Sundström  2003:24f).  Extra‐
ordinära  insatser måste  till  för  att  bryta detta mönster. Därför  blir  en  viktig  fråga 
vilka  krafter  som  vidmakthåller  eller  förstärker  en  viss  utvecklingskurs  (Premfors 
2001, Sundström 2001). Häri finns utrymme i teorin för vissa aktörer som gynnas av 
att en viss ordning bibehålls (Thelen 1998:42). 
 
Institutionell  förändring handlar  inte bara om en  institutions  födelse och död, utan 
också om alla  små,  stegvisa  förändringar. Exogena  chocker kan  få  institutioner  att 
bryta  samman, men  oftare  ser  vi  långsamma processer  som  efterhand  skapar  nya 
starka aktörer. Dessa måste inte ifrågasätta institutionen som sådan, utan kan istället 
använda och  (till viss del)  förändra existerande  institutioner  för nya mål. Reforma‐
törer  accepterar  den  logik  som  finns  inbyggd  i  institutionen, men  det måste  inte 
betyda att det bara finns en väg att gå (något som stigberoendet ibland lite för starkt 
implicerar). Det finns utrymme för den politiska viljan att faktiskt uträtta något, även 
om  nya  lager  av  lösningar  oftast  läggs  på  det  redan  existerande  (Laegreid  och 
Pedersen 1994). Vissa företrädare för historisk institutionalism menar till och med att 
vissa processer kan vara utrerat rationella.  
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Perspektivet  kan  beskrivas  som mycket  öppet.  En  forskare  i  den  här  traditionen 
utgår  inte  från en viss  idé om hur aktören kan  tänkas agera  i vissa situationer,  inte 
heller från att en viss analysnivå innehåller de viktigaste förklaringarna. Förklaring‐
arna sökes lite förutsättningslöst på både aktörs‐ och strukturnivå. Sundström (2003) 
beskriver perspektivet  som  i  första  hand  strukturerande  och dess  särprägel  som  i 
första hand metodologisk  snarare än  teoretisk  (Sundström 2003:18). Uppdraget  för 
forskaren blir att  i stället  för att syna effekterna, syna de mekanismer som verkar  i 
historiska  processer.  Forskaren  försöker  ”fånga  och  rekonstruera  dynamiken  och 
samspelet mellan många olika  faktorer genom att göra ett stort antal observationer 
under en längre tidsperiod” (Sundström 2003:20). 
 
För att sammanfatta historisk  institutionalism:  ingen aktör agerar  fritt  i ett  tomrum 
utan är mer eller mindre bunden och styrd av det som hänt. De val som görs när en 
institution  skapas  eller  en  policy  initieras  bestämmer  färdriktning  och  maktför‐
hållanden  för  en  lång  tid  framöver.  Men  dess  styrka,  att  förklara  stabilitet,  är 
möjligen också dess svaghet; för hur förklara förändring? Om jag i min undersökning 
finner exempel på större förändringar, utan föregående exogena chocker, ger skolan 
få teoretiska ledtrådar till skälen bakom detta (om man inte ständigt flyttar fram det 
formativa momentet). Det  är  inte  heller  självklart  vilken  eller  vilka  institutioner,  i 
mitt fall, som skolan skulle peka ut och ge ett högt förklaringsvärde bakom aktörers 
agerande  och  processers  förlopp.  Teorin  ger  också, menar  jag,  för  stor  tyngd  åt 
institutionella och historiska faktorer och för lite åt aktörer, och, menar flera, lämpar 
sig mindre väl för studier med korta tidsintervall. 
 
 

EN MODIFIERAD MODELL AV BYRÅKRATISK POLITIK 
 
Efter  att här ovan ha presenterat  (mina valda) delar  av byråkratisk politik,  liksom 
delar av kritiken  (och därigenom  ringat  in några grundförutsättningar  i  studiet av 
reformer av politiska institutioner), ska jag nu, i de två följande avsnitten, försöka att 
mer precist beskriva den  teoretiska modell som vägleder min egen studie, Men  jag 
gör  det  i  en  fortsatt  dialog med  det  som med  vissa  förbehåll  kan  kallas  för  den 
”ursprungliga versionen”  av byråkratisk politik, med målsättningen  att  tydliggöra 
skillnaderna. 
 
Avhandlingens  empiri  består  av  beskrivningar  av  regeringskansliinterna  föränd‐
ringsprocesser,  från mitten  av  1970‐talet  och  framåt.  Ett  antagande  jag  gör,  är  att 
dessa  processer  präglats  av  byråkratisk  politik. Med  detta  begrepp  avser  jag  –  i 
litteraturen finns som vi sett lite olika betydelser – föreställningen att policyprocesser 
kan  och bör  analyseras  som kraftmätningar, kamp  och  förhandlingar mellan  olika 
kollektiva  organisationer.  Dessa  organisationer  ses  (med  samma  perspektiv)  som 
tämligen  homogena  och  starkt  präglade  av  särskilda  traditioner  och  synsätt med 
avseende  på  ett  givet  policyområde  (Holden  1966,  Allison  1971,  Peters  1995). 
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Överfört  till min egen studie betyder detta att organiseringen av Regeringskansliet, 
dess utveckling och reformer, kan förklaras som resultatet av en kamp mellan olika 
aktörer  som  representerar  olika,  men  över  tid  någorlunda  beständiga  idéer  och 
intressen,  i detta  fall när det gäller Regeringskansliets organisatoriska problem och 
lösningar på dessa problem. 
 
Jag utgår  alltså  från  att de  studerade  aktörernas  intressen  går  att peka ut,  och  att 
varje organisation är bärare av en viss ”reformdiskurs” – kanske  i  flera  fall  instru‐
mentellt orienterad (Laegreid och Pedersen 1994:261). Men jag ser inte aktörerna som 
monoliter,  alltid  kedjade vid  en  viss uppfattning.  Intressen  och  synsätt kan  säkert 
skifta över  tid och kanske över organisationsgränser. Om aktörerna mot  förmodan 
hade visat sig vara intresselösa och att processerna helt konfliktfria (vilket också vore 
ett spännande empiriskt resultat), hade  jag förmodligen fått söka mina svar  i andra 
förklaringsmodeller.38 Min  utgångspunkt  är  dock  att  aktörerna,  möjligen  i  större 
utsträckning än de själva vill erkänna, faktiskt bär på vissa bestämda värden som de 
slåss för (men det är förstås till sist en empirisk fråga). 
 
Jag  tror  också  att  utgången  av  processerna  oftast  ligger  nära  det  som  åtminstone 
någon  grupp  önskade  sig,  och  tror  inte  att  slutresultatet  är  ett  ”offer  för kompro‐
misser” där alla är nöjda eller där ingen egentligen vet vad kompromissen innehåller. 
Jag  tror  dessutom  att  aktörer  har  betydelse  och  vill  inte  som  delar  av 
nyinstitutionalismen  förminska  enskilda  aktörers  roller. Men  jag vill ännu mindre, 
som  byråkratisk  politik  har  beskyllts  för  (om  än  lite  oförtjänt),  blunda  för  den 
betydelse som institutioner, värden och idéer kan ha i de processer jag studerar. 
 
En  viktig  skillnad mellan min  och  Allisons  version  av  byråkratisk  politik  är  att 
Allison fokuserar individuella aktörer, medan jag öppnar upp analysnivåerna till att 
också  omfatta  organisationer;  aktörerna  kan  i  mitt  fall  bestå  av  både  individer, 
grupper av  individer och organisationer. Också Allison väljer visserligen  (men då  i 
den  andra  av  sina  tre modeller)  att  studera  Kubakrisen  utifrån  organisation  som 
analysnivå, men han gör det, menar jag, utifrån ett nu något ålderdomligt sätt att se 
på organisationer. De ses till exempel som relativt slutna enheter som agerar utifrån 
fastlagda  rutiner,  på  sitt  eget  fält.  Framförallt  så  försvinner  här  aspekten  av 
förhandling och kamp mellan de deltagande organisationerna, om vilket val som ska 
göras. Denna kamp är visserligen  i  fokus  i hans version av byråkratisk politik  (den 
tredje modellen), men då mellan de individuella ledarna i olika organisationer, eller 
mellan olika individer inom organisationen.  
 

                                                 
38 I  ju större utsträckning som de studerande aktörerna faktiskt delar värderingar och uppfattningar, 
desto mindre förklaringskraft, förstås, i en modell som bygger på förhandling mellan olika viljor och 
mål (Laffin 1997:50). 
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Samtidigt  är  det  fruktbart  att  använda  avsnitt  av  Allisons  karakteristik  av  indi‐
viduella aktörer, som bärare av flera olika synsätt, med divergerande mål, utnyttjan‐
des  sina maktpositioner,  också  på  de  organisationer  jag  studerar.39 Att  flytta  upp 
analysen  till organisationsnivå kan ses som en nyinstitutionell eftergift – men  i den 
utsträckning som också enskilda individer eller grupper av individer har avgörande 
betydelse kommer jag förstås att uppmärksamma det. Jag väljer också att inte endast 
studera ”den högsta  ledningen” och  inte heller endast de centrala politiska  institu‐
tionerna/aktörerna  (vilka är de enda som byråkratisk politik,  i sitt grundutförande, 
pekar ut som intressanta för att beskriva processers utveckling). 
 
Somliga  forskare använder begreppet på ett sådant sätt att byråkratisk politik även 
innefattar  antagandet  att  tjänstemän  eller  byråkrater  helt  dominerar  de  aktuella 
organisationerna,  men  jag  har  valt  att  inte  stipulera  detta  definitionsmässigt. 
Organisationer  som  agerar  i  det  som  kallas  byråkratisk‐politiska  processer  kan 
faktiskt,  enligt  min  (och  teoribildningens  grundares)  begreppsbestämning,  domi‐
neras av andra än sina  tjänstemän, sina  toppolitiker  till exempel. Samtidigt  formul‐
erar  jag  ändå  som  ett  separat men besläktat och kompletterande  antagande  att de 
kollektiva organisationer som är centrala aktörer i den förvaltningspolitik som riktar 
sig mot Regeringskansliets egen organisering, kraftigt har dominerats av tjänstemän 
och att politikerna bara haft en andrahandsroll.  
 
Som jag nämnt tidigare och som kanske nu står klart är modellen byråkratisk politik i 
alla dess delar väldigt omfattande och teorin ger därför relativt få hållpunkter. Vissa 
skulle  kanske  också  hävda  att  beroende  på  vilken  läsning man  gör  av  den,  kan 
perspektivet ända  i varianter av  till exempel både sociologisk och historisk  institu‐
tionalism.40 Det jag bland annat ”tar med mig” ur min version av byråkratisk politik, 
om  jag ska  fatta mig kort, är ett antagande om att organisationer och kampen dem 
emellan bär på förklaringar till processer och deras resultat. Jag gör mitt avstamp i en 
presumtion om att organisationers agerande,  i åtminstone  intressant grad, kan vara 
målinriktade, konsekventa och strategiska, om än mot en fond av interna spänningar. 
Men jag gör det med viss tveksamhet – dessa egenskaper hos process och aktörer ska 
inte ses som starka eller fastlåsta antaganden. Och om jag till exempel postulerar viss 
konsistens i agerande utifrån de normer som en organisation bekänner sig till, ämnar 
jag förstås problematisera varför en organisation anammar ett visst perspektiv. 
 
Jag väljer alltså  att  studera processerna utifrån perspektivet byråkratisk politik,  av 
skäl  som  förhoppningsvis  framgått.  Samtidigt vill  jag, med min kritik och presen‐

                                                 
39 Att låna från iakttagelser på individnivå, översätta dessa till organisationer och inkludera organisa‐
tioner som analysnivå, har jag gemensamt med bland annat sociologiska institutionalister. 
40 Med fokus på normer och värderingar som under lång tid byggts upp i organisationer är perspek‐
tivet historiskt, och med  fokus på  till  exempel  europeiseringen av  förvaltningen och hur 1990‐talet 
präglats av idéer som färdats över organisations‐ och nationsgränser blir perspektivet sociologiskt. 
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tation av ytterligare två perspektiv, lite ödmjukt hålla dörren öppen för mer institu‐
tionellt  färgade  frågeställningar och  förklaringsfaktorer än de  som ges av  en  strikt 
tillämpning av byråkratisk politik.41 Det är helt enkelt rimligt att anta att processerna 
i  vissa  delar  också  kan  beskrivas  utifrån  de  teoretiska  modellerna  historisk  och 
sociologisk institutionalism – i korthet att organisations‐ och policyförändringar inte 
endast kan  förklaras  som  resultatet  av  en kamp mellan  aktörer  som  försöker vara 
rationella  (så  som  en  mycket  snäv  tolkning  av  avhandlingens  första  antagande 
implicerar).  För  att  få  en  bredare  bild  (en  strävan  efter  ”hela  bilden”  är  förstås 
teoretiskt och metodologiskt problematisk), måste jag även ta hänsyn till att omvand‐
lingstryck,  förebilder,  idéer  och  lösningar  kan  ges  av  organisationens  historia  och 
aktörers  institutionella omvärld, och att organisationer och politik  ibland mer söker 
rätta till sin image än sin funktion. 
 
Byråkratisk politik lyfter fram de viktigaste aktörerna och hur de agerar i det som jag 
kommer  att  beskriva  som  kampen  om  förändring.  Aktörerna  har  enligt  detta 
perspektiv en viss handlingsfrihet att avgöra  riktning och mål  (Lundquist 1987:38). 
Och  häri  är  fokus  på  möjligheter  till  förändring;  givet  vissa  förutsättningar  hos 
aktörerna  finns möjligheter att  faktiskt  förändra. Nyinstitutionell organisationsteori 
ser tvärtom aktörer som rotade i särskilda kontexter, och därför är det strukturen och 
inte aktören  som  förklarar beteenden. Häri  ligger  fokus  istället på motståndet mot 
förändringar; givet vissa  institutionella  ramar går det  inte att  förändra. Men dessa 
skilda föreställningar ger också det viktiga skälet bakom försöket att låta dessa båda 
skolor  inspirera  varandra;  en  bättre  balans  mellan  de  ständiga  motsatsparen: 
aktör/struktur och förändring/stabilitet.  
 
Jag vill  som  sagt  inte placeras hos vare  sig  induktionister  eller deduktionister.  Jag 
tror inte att ett ensamt fall räcker för att ge alla framtida svar, och min utgångspunkt 
är att det varken ur byråkratisk politik eller ur nyinstitutionell teori faller ut generella 
och nöjaktiga förklaringar till alla de processer som  jag här följer och studerar. Man 
kan  ändå  uttrycka  det  som  att  jag med  den  förförståelse  som de  nyinstitutionella 
skolorna ger, dämpar det deduktiva  inslaget  i avhandlingen  till  förmån  för en mer 
induktivt  färgad  forskningsprocess och att  jag därför  förhåller mig  relativt  fritt  till 
den referensram som ges av byråkratisk politik. Min ambition är att i det avslutade 
kapitlet – utifrån den diskussion  jag här  företagit och utifrån de empiriska  fallen – 
föra  ett  resonemang  om  hur  en  alternativ  teoretisk  ram  (men  inte  en  fullfjädrad 
teori!)  skulle  kunna  se ut; med  hopp  om  att denna,  lite  bättre  än  ”föregångarna”, 
både ska kasta ljus på blinda fläckar och ge goda skäl att skala bort de faktorer som 
har liten eller ingen betydelse (Sabatier 2001:265). 
 

                                                 
41 Men märk att byråkratisk politik har tydliga kopplingar till nyinstitutionalismens fokus på institu‐
tioner; också den förra vill ju visa hur särskilda traditioner och synsätt kan bestämma en organisations 
agerande. 
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FORSKNINGSFRÅGORNA OCH DEN TEORETISKA KOPPLINGEN 
 
I detta kapitels sista del, även här  i dialog med byråkratisk politik, kommer  jag att 
nagla  fast de olika uppgifter – eller med ett annat ord,  forskningsfrågor –  som  jag 
utifrån mina  antaganden  och den  teoretiska diskussionen  ställs  inför  i mötet med 
empirin. Dessa  frågor  kommer  jag  att  försöka  besvara  i  slutet  av  varje  empiriskt 
kapitel. 
 
Mina studier börjar där förväntningar om förändringar tar form. Vid någon tidpunkt 
uppstår hos någon eller några ett missnöje med hur organisationen fungerar. Kraven 
på organisationen, menar vissa, är  redan nu eller  inom en snar  framtid större eller 
annorlunda än de krav organisationen i dess nuvarande form mäktar med att möta. 
Min första uppgift blir därför att försöka  
 

• avgöra vem som ”skapar” detta ”omvandlingstryck”, hur det skapas, och huruvida det 
förekommer någon  strid mellan  olika  aktörer  kring  formuleringen  av problemet  och 
behovet av förändring. 

 
Jag tar därför inte ens ”fröet” bakom en reform för givet, eftersom jag inte tror att det 
finns  någon  externt  given  faktor  som  per  automatisk  föreskriver  (en  viss  sorts) 
reform.42 Att  tala  om detta  omvandlingstryck kan  ses  som  en  (sociologisk) nyinst‐
itutionell eftergift,  för  i detta  ryms  förstås egenskaper  i  förhållandet  till omvärlden 
och  till de  förändringar  som det  omgivande  samhället  genomgår. Men  dessa  om‐
världsförändringar  ska  också  tolkas  och  omsättas  i praktik,  och detta  av  aktörer  i 
Regeringskansliet.  
 
Ett  omvandlingstryck,  en  förväntan  om  att  organisationen  ska  förändras  eller  an‐
passas  (som  vi med  ett mer utrikespolitiskt  färgat  byråkratisk‐politik‐begrepp  kan 
kalla  för hot), kan  ses  som början på  en  organisationsintern kamp. Olika delar  av 
organisationen uppfattar behovet av förändringar på olika sätt. Flera kanske inte alls 
vill  kännas  vid  att det  finns  ett  hot  eller  att något  behöver  göras  åt det  (Karlsson 
2002:21). Och även om man är överens om behovet av  förändring kan meningarna 
vara många om vilka dessa förändringar bör vara. Min andra uppgift blir därför att 
försöka 
  

• i  organisationen  placera  och  avgöra  orsakerna  bakom  skilda  ståndpunkter  när  det 
gäller problem och deras lösningar. Ambitionen är att försöka att peka ut de viktigaste 
aktörerna och förklara olika aktörers olika intressen i processen.  

 

                                                 
42 Man  kan  förstås  tänka  sig  att  en  ny  rutin  i  till  exempel  riksdag  eller  EU  kräver  en  direkt mot‐
svarande och okontroversiell anpassning av en viss verksamhet  i Regeringskansliet, men de  fall  jag 
studerar handlar inte om sådana analoga verksamhetsförändringar.   
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Ett viktigt antagande hos byråkratisk politik är att olika delar  i en statlig organisa‐
tion,  delar  som  dessutom  fungerar  med  ett  stort  mått  av  autonomi,  utvecklar 
särskilda  intressen  som  de  bevakar  och  anstränger  sig  för  att  förverkliga.  Dessa 
intressen kan dessutom vara formade av ideologisk övertygelse snarare än rationellt 
övervägande, vilket  försvårar konsensus  (Karlsson 2002: 21).  I denna del av under‐
sökningen vill  jag klarlägga huruvida olika organisationer faktiskt står för olika syn 
på hur Regeringskansliets  interna  förändringsarbete  ska bedrivas,  och,  om  så, hur 
dessa skillnader ska förklaras. Det nyinstitutionella bidraget i denna del blir mer att 
leta efter idéer och bilder av historien och framtiden hos de olika aktörerna, än efter 
organisatoriska  ”egenintressen”.  Jag  tror  med  Rhodes  (1994)  och  Hall  (1992)  att 
processerna mer  ska  ses  som  idédrivna  än  intressedrivna  –  om  nu  distinktionen 
mellan dessa går att upprätthålla – och att en ensidig fokus på tävling om inflytande 
och budget mellan organisationer inte ger nöjaktiga prognoser eller förklaringar.43  
 
Den ursprungliga modellen av byråkratisk politik  tar  lite  lätt på hur  intressen och 
värderingar skapas; de ses som givna. Organisationer och deras aktörer förväntas ha 
en klar bild av hur deras egna mål och strategier ser ut. Nyinstitutionalismen ifråga‐
sätter  detta,  och menar  bland  annat,  som  en  följd  av  att  verkligheten  ses  som  en 
social konstruktion, att organisationerna  formar  sin  egen  sanning om problem och 
lösningar. Policyprocessen måste  förstås utifrån hur olika organisationer definierar 
sin del av verkligheten och hur dessa organisationer sedan interagerar över innehåll‐
et i politiken (Laffin 1997:52). För den helt igenom nyinstitutionelle forskaren (så som 
jag valt att framställa denne) blir därför frågan om hur intressen skapas – utifrån den 
historiska och sociala kontexten – den mest spännande. Jag, om jag får upprepa mig, 
vill  försöka  ”avgöra  orsakerna  bakom  skilda  ståndpunkter  när det  gäller problem 
och deras  lösningar och  förklara olika aktörers olika  intressen  i processen”, och  jag 
går därmed  lite  längre än den klassiska byråkratisk‐politiska modellen  föreskriver, 
men jag går inte så långt i nyinstitutionell riktning att jag ”bara” ägnar mig åt detta.  
 
Byråkratisk politik förutsätter att en policyprocess består av en serie förhandlingsspel 
mellan olika aktörer  i vilket vissa  intressen premieras, andra  inte. Den  tredje upp‐
giften blir därför att  
 

• beskriva hur  förhandlingsspelen går till och varför vissa  intressen premieras. Här är 
ambitionen att peka ut de faktorer som är avgörande för processens utgång.  

 
Även om processerna kan vara ”röriga” liknar de inte det totala kaoset. Det finns en 
uppsättning olika strukturer (med Allisons ord ”action channels”, Allison 1971:144f), 
som  formaliserar  spelet  och  förhandlingarna.  Dessa  strukturer,  som  ska  ses  som 
institutionaliserade procedurer för att arbeta fram ett beslut, ger också  ledtrådar till 

                                                 
43 En ensidig fokus ska kanske inte heller Allison beskyllas för, men klart är att hans modell inte till‐
räckligt lyfter fram idéers betydelse för formandet av politik.  
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hur olika spelare uppfattar ett problem och dess lösning (och kan därför hjälpa till att 
svara på den tredje uppgiften ovan). Samma strukturer innehåller regler för vem som 
i  just den här frågan har initiativet, vem som har störst möjlighet att påverka – vem 
som har makt.44 Men det är viktigt att poängtera att Allison lyfter fram de informella 
snarare än formella aspekterna av makt. Inom de givna strukturerna finns handlings‐
frihet för aktörerna att förhandla, kompromissa, och spela. 
 
En  viktig  förändring  av Allisons  version  av  byråkratisk  politik,  för  att  få  den  att 
passa mina  syften,  är  att  jag  inte  lägger  samma  innehåll  i  det  som Allison  kallar 
”bargaining”. I min version handlar det  inte om att komma med bud och motbud  i 
strävan efter seger via koalitioner och kompromisser. Förhandlingen som jag ser den 
bedrivs i stället i huvudsak med argument och debatt. Det är inte heller självklart att 
olika  aktörer  i  de  processer  jag  studerar  har  olika mål, men  att  de  däremot  kan 
förespråka olika medel  för att nå dessa mål.  Inte heller denna meningsmotsättning 
passar dock in i en modell som ser spelet spelas med ett budförfarande (Bendor och 
Hammond 1992, Laffin 1997:50). Det nyinstitutionella bidraget  till  studien  får mig, 
när  det  gäller  de  relationer  som  formar  processen,  att  inte  enbart  fokusera  inter‐
aktioner mellan  enskilda  individer  eller organisationer, utan också att höja blicken 
och analysera de bredare institutionella och historiska processerna (Laffin 1997:45). 
 
Jag väljer dessutom att  i det  jag kallar  förhandlingsspel och process  inte sätta slut‐
punkten  vid  ett  visst  policybeslut,  utan  följer  också,  om  än  i mindre  omfattning, 
också denna policys implementering. Allisons version av byråkratisk politik handlar 
mer om den  förra  sidan av politiken, om  resan  fram  till ett beslut. Men  skillnaden 
mellan  en  policys  intentioner  och  dess  resultat  kan  vara  stor,  och  skälen  bakom 
denna diskrepans försöker jag att belysa under min studie. 
 
Det viktigaste antagandet, om man kan utse ett sådant, i byråkratisk politik är att det 
är  byråkratiska  organisationer  och  aktörer  (som  i  mitt  fall  antas  men  som  inte 
behöver vara styrda av politiker) som dominerar och styr policyutvecklingen. Det är 
deltagarnas  intressen  och deras vilja  att  förverkliga dessa  intressen  som karakteri‐
serar processerna. Den fjärde och övergripande uppgiften blir alltså att  
 

• avgöra huruvida Regeringskansliets utveckling och reformer faktiskt kan förklaras som 
resultatet  av  en maktkamp mellan olika  organisationer  och  aktörer  inom Regerings‐
kansliet.45 

                                                 
44 När Allison beskriver det han kallar för policyprocessens ”action channels”, och ”rules of the game” 
föregriper han i vissa delar diskussionen om politiska institutioners betydelse hos till exempel March 
och Olsen (1989:160), men han drar inte lika långtgående konsekvenser som de senare för hur stort in‐
flytandet av dessa institutioner är. 
45 Man kan till exempel tänka sig att organisationerna ”gör det” som perspektivet byråkratisk politik 
förväntar sig, men att det i slutändan ändå är några få valda politiker som dikterar det viktiga, och att 
spelet mellan organisationer och andra aktörer bara varit ett meningslöst tidsfördriv. 
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KAPITEL 3 
 
 

PERSONALPOLITIK I REGERINGSKANSLIET 
 
 
 
Berättelsen  om behovet  av  att  förändra Regeringskansliet börjar  säkert  redan med 
dess tillblivelse.46 Men ivern att reformera, att se om sitt eget hus, tycks tillta i styrka 
efterhand.  Att  rekonstruera  berättelsen  om  internt  förändringsarbete  i  Regerings‐
kansliet blir i vilket fall lättare ju närmare vår tid vi kommer, åtminstone om man ser 
till mängden tillgängligt (om än svårfångat) material. Om vi låter 1974 bli vår start‐
punkt, och om vi har ambitionen att  fånga  in allt det som sedan dess och  fram  till 
idag  har  skrivits  om  Regeringskansliets  form  och  funktion,  publicerat  i  offentliga 
utredningar,  kansliinterna  rapporter,  konsultuppdrag,  seminarieberättelser,  reger‐
ingsbeslut och personaltidningar etcetera, så står vi snart inför en imponerande trave 
text.47 Var man  i detta material sedan än väljer att göra sitt nedslag slås man av att 
det är problemen som dominerar – och det säger  jag trots att det är  just problemen 
jag som  forskare  letar efter. Det  finns  förstås neutrala och  informationsgivande be‐
skrivningar  av  Regeringskansliet, men  i  få  fall,  när  det  kommer  till  externa  och 
interna utredningar, lanseras idéer om att Regeringskansliet i stort fungerar väl, och 
att behoven av förändring därför är små. De många texterna uppvisar därtill ett slags 
konsensus i sina analyser av problem och förslag till förändringar av Regeringskan‐
sliets interna organisering. 
 
Det här kapitlet ska närmare syna  framväxten av en personalpolitik  för Regerings‐
kansliet  under  åren  1974‐1983,  genom  att  ur  ett  digert  material  (utredningar, 
remisser, enkäter,  förhandlingar och  intervjuer), dels vaska  fram de viktigaste mot‐
sättningarna mellan olika delar  av Regeringskansliet när det gäller personalpolitik 
och dess  organisering, dels de viktigaste  aktörernas  göranden  och  låtanden under 
denna period. Efter en  relativt omfattande och kronologisk  redogörelse  för utveck‐
lingen,  i vissa delar detaljerad,  i andra mer  schematisk,  följer  (här,  liksom efter de 

                                                 
46 En tidig föregångare till våra dagars regeringskansli är möjligen det råd som från år 1225 fungerade 
som en förmyndarregering för kung Erik Eriksson (Carlsson 1990:11). 
47 De många utredningarna  som publicerats  i Departementsserie och  SOU har  förstås varit  relativt 
enkelt att få fatt på. Mer arbete har det varit med att försöka kartlägga och samla in allt internt materi‐
al som  inte fått någon extern spridning. Stor hjälp – när det gäller de senare  fallen – har  jag haft av 
Regeringskansliets centralarkiv, och där särskilt Bo Hammarlund. När det gäller 1970‐ och 1980‐talet 
är jag mycket tacksam för de privata arkiv jag fått tillgång till, via Kerstin Åstrand och Svante Sjöberg. 
Den  som  eventuellt  vill  följa min  empiri  under  denna  första  delstudie,  gör  klokt  i  att  söka  upp 
personalorganisationernas olika arkiv på Regeringskansliet, och besöka Riksarkivet  i Arninge – och 
där söka i ”Regeringskansliet, Organisationsavdelningen, Huvudarkivet”. Där finns flera av de källor 
jag i detta kapitel hänvisar till. 
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följande två kapitlen) en sammanfattande och mer teorinära diskussion, i vilken  jag 
försöker svara på de frågor jag mejslat fram i det föregående kapitlet; om skapandet 
av ett omvandlingstryck, om aktörer och deras intressen, om förhandlingsspelen och 
deras  avgörande  faktorer,  och  huruvida utvecklingen  kan  beskrivas  som  en  byrå‐
kratisk‐politisk maktkamp. 
 
 

DEPARTEMENTSREFORMEN 
 
Även om 1974 satts som empirins startpunkt finns det skäl att kort syna den diskus‐
sion om Regeringskansliets organisation som fanns redan före detta. I departements‐
utredningen, som åtminstone  i ”modern” tid får anses vara det första exemplet där 
personalfrågor  och  personalpolitik  i  Regeringskansliet  diskuteras  ingående  (Ds  B 
1981:6:19f),  betonades  bland  annat  behovet  av personalrörlighet  och möjligheterna 
att  lätt  kunna  anpassa  resurserna  efter  olika  behov  och  förutsättningar,  eftersom 
tyngdpunkten i arbetet snabbt måste kunna förskjutas från ett område till ett annat. 
Departementsreformen  från  år  1965,  presenterad  i  proposition  1965:65  och  ett 
resultat  av  departementsutredningen,  framställs  ofta  som  ett  ambitiöst  försök  till 
framåtsyftande  organisationsförändring  för  att möta  nya  tiders  krav,  och  brukar 
betecknas som lyckad; kansliet har i stort sett kvar samma grundform idag.48 Det var 
då  som  en  ny  struktur  för  departementens  organisation  slogs  fast, med  departe‐
mentschef,  statssekreterare,  expeditions‐  och  rättschefer,  rättssekretariat  och  sak‐
enheter (eller arbetsenheter som de först kallades, prop 1965:65). Visserligen utgjorde 
reformen mer en mall för departementens form än en tvingande regel, men med bara 
mindre  undantag  var  departementen  arrangerade  efter  detta  schema  under  lång 
tid.49 Planeringsfrågorna  sköts  i  förgrunden  i och med att man  inrättade ett plane‐
rings‐  och  budgetsekretariat  (PBS)  i  varje  departement.  För  att  avlasta  departe‐
mentens  expeditionschefer,  bildades  en  särskild  personalsektion  inom  departe‐
mentens  organisationsavdelning  (OA).  Personalenheten  vid  budgetdepartementet 
(B/P) skulle dessutom fungera som ett personalvårdsorgan för samtliga departement 
och uppehålla kontakterna med personalorganisationerna (Ström 1982:6). 
 
Organisationen Regeringskansliet skulle med denna reform inte längre bara vara det 
översta trappsteget i förvaltningsprocessen utan också bli en högkvalificerad planer‐
ingsstab till regeringens förfogande (Uhlin 1979:1). När vi skriver år 1965 befinner sig 
statsförvaltningen  i  början  av  sin mest  expansiva  period  (Björkman  och  Tengblad 
1992:32f). Nya planerings‐ och ekonomisystem infördes i statsförvaltningen, i en tid 

                                                 
48 Utrikesdepartementet  har  fram  till  tidigt  2000‐tal  haft  en  särställning  i Regeringskansliet  och de 
diskussioner  som här och  framdeles  förs om Regeringskansliets organisation gäller därför alla dess 
delar, undantaget UD. 
49 Regeringskansliet av idag presenteras visserligen fortfarande utifrån det schema som ritades upp i 
mitten av 1960‐talet, men de många undantagen i departementen från denna mall gör möjligen att det 
inte längre är helt korrekt att tala om ”modellens unika beständighet”. 
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av många och stora reformer inom till exempel bostads‐, närings‐ och familjepolitik. 
Regeringskansliets uppgifter växte och med dem dess storlek och status. Att 1965 års 
reform av kansliet har betecknats som ovanligt framsynt motiveras ofta med att den 
gav  organisationen  kraft  och  flexibilitet  att  genomföra  det mäktiga  reformarbetet 
(Björkman och Tengblad 1992:32).  
 
I direktiven  till departementsutredningen uppmanas utredarna att gå  in på  samar‐
betet och  samordningen mellan departementen  (I  Ju:58). Den gemensamma bered‐
ningen  ska  ligga  fast,  skriver man,  och  samordningen  när  det  gäller  budget‐  och 
personalfrågor  bör  även  fortsättningsvis  ankomma  på  finans‐  och  civildeparte‐
menten. Men utredningen skulle ändå undersöka behoven av ytterligare samordning 
av departementens verksamhet i stort, helst utan att ett nytt särskilt organ inrättades, 
men möjligen genom att statsrådsberedningen förstärktes. I direktiven uppmanas ut‐
redarna även att överväga om inte ”mer servicebetonade uppgifter kan sammanföras 
till ett för departementen gemensamt organ” (I Ju:58:73), däribland frågor om lokaler, 
material och städning. 
 
I propositionen blir samordning mellan departementen i huvudsak en fråga för dels 
två nyligen inrättade tjänster, statssekreteraren i statsrådsberedningen och statsrådet 
utan departement, dels  för  ett utbyggt OA. Men propositionen  lyfter  särskilt  fram 
förhållanden på det personaladministrativa området. Rekrytering av personal är för‐
delad på  samtliga departement, vilket  innebär ”att  förutsättningar  saknas  för  sam‐
lade  insatser  av  rekryteringsbefrämjande  natur  till  fromma  för  samtliga  departe‐
ment” (prop 1965:65:16).  
 
Intern administration, som 1965 förstås var av betydligt mindre omfattning än idag, 
sågs  nu,  om  än  bara  av  reformatörerna  själva,  som  en  syssla  ʺvid  sidan  avʺ  den 
egentliga verksamheten, och som borde flyttas från departementen till i första hand 
organisationsavdelningen  (SOU  1991:112:39).  Centralisering  av  administration  gav 
stordriftsfördelar, menade man, och gav möjlighet  för departementen att ägna sina 
krafter  åt  den  så  kallade  sakverksamheten. Departementen  själva,  som  vi  ska  se, 
gjorde dock allt  i  sin makt  för  att även  fortsättningsvis  få behålla  inflytandet över 
löner  och  personal‐  och  organisationsfrågor.  Och  internt,  åtminstone  i  vissa  led, 
fanns ganska tidigt ett missnöje med att reformens alla intentioner inte fullföljdes. 
 
Om  de  som  tänkte  kring  intern  organisation  nu  försökte  skilja  på  sakpolitik  och 
intern administration, var ett viktigt ”yttre” motiv bakom 1965 års reform att knyta 
samman politik och  förvaltning, å ena sidan arbetet med planering och riktlinjer, å 
andra sidan handläggning av  löpande ärenden och  tillämpningar;  ʺatt bättre binda 
ihop  de  politiskt  utformade  uppgifterna med  de  tillämpade,  dvs.  riksdagsarbetet 
med det löpande och regeltillämpande arbetetʺ (Larsson 1994:210). Till sakenheterna 
fördes därför  ärenden  inom  samma område,  även om  ärendena var  för  sig kunde 
betraktas  som  politik  respektive  förvaltning  (Petersson  1989:42).  Det  fanns  alltså 
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bakom  reformen  en  vilja  att motverka  en  klyvning mellan  politik  och  förvaltning 
inom Regeringskansliet. En del statsråd uttryckte dock farhågor för att cheferna för 
de då  integrerade  sakenheterna  också  skulle  få  (för)  stor makt  över politikens ut‐
formning (Larsson 1994: 210). 
 
 

MISSNÖJET TAR FORM 
 
Redan  av  arbetsmaterialet  efter  departementsutredningen  framgår  att  personal‐
ärendena i Regeringskansliet sköttes på ett, ibland, mycket bristfälligt sätt, både när 
det  gällde  rekrytering,  personalutbildning  och  det  som  då  kallades  personalvård 
(Departementens  referensgrupp  för  utbildningsfrågor  1978:18). Arbetssituationen  i 
Regeringskansliet var  så besvärlig – det  talas  till och med om  rent  tragiska konse‐
kvenser  för  enskilda  tjänstemän  –  att  det  till  varje  pris måste  göras  något  för  att 
förändra läget (Försvarsdepartementet 1979:3). En del i lösningen av dessa problem, 
menade departementsutredningen, var att göra endast ett  fåtal  tjänster  i Regerings‐
kansliet  till  så  kallade  sluttjänster.  För  att  hävda principen  om  rörlighet  och  flexi‐
bilitet förordade utredningen ett system där den handläggande personalen skulle gå 
från myndigheterna till departementen för att efter några år gå tillbaka till myndig‐
heterna. För de handläggande tjänstemännen skulle Regeringskansliet alltså fungera 
som  en  genomgångsstation  (Departementens  referensgrupp  för  utbildningsfrågor 
1978:17).  
 
Tanken  bakom  rörlighet  var  att  rekrytera  unga  och  driftiga  från  förvaltnings‐
myndigheterna,  som  ”skulle  ge  sina  bästa  år  i  regeringskansliet  för  att  därefter 
skjutsas  tillbaka ut  till myndigheterna  igen. Gärna  till chefsbefattningar”  (Brunsson 
1990:159). Samma filosofi skulle enligt utredningen gälla inom departementen. Ingen 
skulle bli sittande oönskad och aldrig efterfrågad på sin kammare.50 Om arbetet vid 
ett sakområde krävde extra personal skulle arbetskraft i stället ställas till förfogande 
från andra delar av departementet, eftersom det alltså förutsattes att all personal inte 
alltid var sysselsatt (Brunsson 1990:159). 
 
Departementsutredningen  framhöll  samtidigt  att  den  handläggande  personalen  i 
största möjliga utsträckning skulle avlastas administrativa uppgifter. Tjänstemännen 
skulle ägna sig åt de egentliga departementsuppgifterna, och chefstjänstemännen åt 
långsiktiga  planerings‐  och  samordningsuppgifter  (Budgetdepartementet  1977:1). 
Regeringskansliet skulle nu  framför allt prioritera de utåtriktade, politiska  frågorna 
och resultaten. Men ansvaret för kansligemensamma personal‐ och administrations‐
ärenden  blev  nu  splittrat.  Statsdepartementens  organisationsavdelning  (OA)  för‐
stärktes med  en  sektion  för  personalärenden  och  en  sektion  för  intendentur‐  och 

                                                 
50 Något som inträffade relativt ofta när, av olika skäl, de handläggare som utgjorde en enhet, vars 
arbete inte längre efterfrågades, inte hade befordrats bort i ”normal takt” (Fi/L 1974:3). 
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rationaliseringsärenden.51  Samtidigt  inrättades  statsdepartementens  (senare  bara 
”departementens”) förhandlingsdelegation (DFD) som svarade för bland annat löne‐
sättning  och  löneförhandlingar  (och  senare  alltfler  förhandlingar  enligt MBL). Det 
fanns därtill redan en enhet, först i dåvarande civildepartementet (fram till 1974) och 
därefter  i  finansdepartementet,  som  skulle  fungera  som  ett  centralt personalvårds‐
organ  för  samtliga  departement.  Personalpolitiska  frågor  diskuterades  dessutom 
inom den så kallade gemensamma företagsnämnden.52 
 
Kring dessa  snåriga,  formella arrangemang,  till vilka det ändå  från  flera håll  (men 
långt ifrån alla) knöts förhoppningar om en harmoniserad personalpolitik, fanns det i 
mitten av 1970‐talet få gemensamma riktlinjer, och praxis skiljde sig mellan departe‐
menten. Det utredningsarbete som genomfördes i OA för gemensam implementering 
nyttjades  inte.  I stället utformade departementen,  i den mån de hade  tid och kraft, 
egna  riktlinjer och  egna  lösningar  för personalfrågor. Av  samordning och  resultat‐
utnyttjande över departementsgränser  fanns näst  intill  intet. Till viss del kan detta 
möjligen  förklaras  med  att  propositionen  1965:65  ʺstressadesʺ  fram  innan  depar‐
tementsutredningen  var  helt  klar,  och  att  förslagen  om  hur  verksamheten  för den 
personalvårdande  delen  skulle  förbättras  egentligen  aldrig  konkretiserades  (För‐
svarsdepartementet 1979:3).53 Men frågorna hade varit på tapeten under utredningen 
och  tidigare än så.  I ett par kommentarer  från 1964, under  tiden  för departements‐
utredningens arbete, skriver en av utredarna, att 
 

ʺvi i denna utredning har möjligheter att i viss utsträckning återge kanslihuset den anda 
av sammanhållning och arbete  för ett gemensamt mål som är av allra största betydelse 
om  arbetet  här  skall  nå  de  önskvärda  resultaten.  En  helt  dominerande  erfarenhet  är 
nämligen att utvecklingen gått väl långt mot ett uppluckrande av den enhet statsdeparte‐
menten  ju  tillsammans, med sina gemensamma mål, skall utgöra. Mot den bakgrunden 
synes departementsutredningen ha  fyllt en uppgift att samla och  lätta på ventilerna  för 
åtskilligt missnöjeʺ (Malmgren 1964:6).54 

 

                                                 
51 OA hörde  till  finansdepartementet  fram  till 1976, därefter  till budgetdepartementet  till 1982 och  i 
drygt ett år till civildepartementet innan det omvandlades till departementens förvaltningskontor. 
52 Som under 1977 ombildades  som  en  följd  av den nya arbetsrätten; den gemensamma nämndens 
utbildningsutskott blev då till en referensgrupp för utbildningsfrågor. 
53 Departementsutredningen fortsatte att  leverera delresultat och promemorior  in på början av 1970‐
talet. 
54  Efter  att  samme  författare,  som  sedan  många  år  ägnat  sig  åt  organisatoriska  spörsmål  i 
Regeringskansliet, talat om ”organisatoriska och administrativa brister” skriver han dessutom, att ʺdet 
är mycket svårt att vinna gehör för direkta propåer i sistnämnt sammanhang. De får oftast ett innehåll 
som  av mottagaren  tolkas  som  kritik mot  vederbörande  som  administratör. Det  är  ju  så  att  ingen 
tjänsteman om sig själv vill godta den bedömningen att han har en oriktig organisation för sitt arbete 
eller bristande organisatorisk blick för det material han hanterar. Raden av brustna illusioner under de 
17 åren när det gällt att  i Kungl. Maj:ts kansli  få yttringar som håller måttet  i  fråga om det allmän‐
organisatoriska tänkandet är långʺ (Malmgren 1964: 9). 



  48

De för hela Regeringskansliet allmänorganisatoriska frågorna hade fram till departe‐
mentsutredningen inte haft någon huvudman, något som samme utredare beskriver 
som ett  länge känt missförhållande. Visserligen hade budgetavdelningstjänsten  till‐
kommit, och där gjordes försök att finna ett forum för departementsbehandlingen av 
dessa frågor, men utan märkbart resultat. Dessutom förstärktes alltså OA och det så 
kallade DFD bildades, men intrycket av departementsreformen, när det gäller frågor 
om  organisation  och personal, måste  ändå  bli  att det  samlade  greppet  över dessa 
frågor aldrig realiserades. Reformen blev i dessa delar bara halvhjärtad, om ens det. 
 

”Viktiga  ansvarsfördelnings‐  och  samordningsproblem  lämnades  olösta.  De  personal‐
politiska frågorna sopades helt under mattan (...) av idéerna blev inte mer än en organisa‐
torisk och administrativ ommöblering på ytan. Alltför många  revir hade hotats. Av ett 
ambitiöst  och  delvis  mycket  framsynt  utredningsarbete  blev  i  slutvarvet  en  dunkel 
proposition  som  slank  igenom  riksdagen utan att väcka någon  större uppmärksamhetʺ 
(Uhlin 1979:1). 
 

 
KLARSPRÅK OM REKRYTERING OCH BEFORDRING 

 
I mitten av 1970‐talet tar därför diskussionen om Regeringskansliets organisering och 
personalpolitik  fart  igen, drygt  tio år  efter att  samma  frågor  stötts  i den ambitiösa 
departementsutredningen, men nu med  lite andra  förtecken. Startskottet kan  sägas 
vara  när  statssekreteraren  i  finansdepartementet,  Pierre Vinde,  år  1974  skriver  en 
frank promemoria, om än delad  till  få  i kanslihuset, om personal‐ och utbildnings‐
frågor  i Regeringskansliet, och däri pekar på att Regeringskansliet är för chefstungt 
och ”förgubbat” (eftersom Regeringskansliets ”utbud” av höga chefer blivit större än 
statsförvaltningens  efterfrågan),  att  rekryteringen  är  oorganiserad,  och  att det  inte 
ens finns en ansats till personalplanering (Vinde 1974).55 Vinde skriver att de departe‐
ment  (däribland  finansdepartementet)  som  begagnat  sig  av  en  ”viss  brutalitet”  i 
personalpolitiken  –  helt  enkelt  förflyttat  ut  ur  kanslihuset  sådan  personal  som  av 
”olika skäl  (intellektuell eller omdömesmässig kapacitet, ålder, etc.)  inte svarat mot 
högt ställda anspråk” – dessa departement har med begränsad personal kunnat hålla 
högre kapacitet än de som behållit all sin personal (Vinde 1974:2). 
 

”Problemet var att man hade fel slags rörlighet. De som rörde sig ut var  ju de man ville 
ha kvar och de som man inte ville ha kvar, de blev ju där” (Eklundh, september 2005). 

 
Ansvaret  för  departementens  personalfrågor  var  inte  särskilt  utpekade  i  den  in‐
struktion för Regeringskansliet som vid den här tiden reglerade arbetsfördelningen i 

                                                 
55 Det  finns ytterligare en promemoria av Vindes hand, med  till viss del  liknande  innehåll,  skriven 
under samma period och  tillsammans med Thage G. Petersson, då statssekreterare  i statsrådsbered‐
ningen. ”Denna PM fanns bara i 10 numrerade exemplar, men jag och Thage behöll flera var, och jag 
tror  att väldigt  få utöver Gunnar  Sträng  och Olof Palme  fick möjlighet  att  läsa den”  (Vinde, mars 
2007). Ett konkret resultat utifrån denna text var tillskapandet av Bostadsdepartementet.  
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organisationen  (förordning  1956:386,  omtryckt  1977:434).  Däremot  kunde  instruk‐
tionen  tolkas  som  att  detta  ansvar  åvilade  statssekreteraren. Rekryteringspolitiken 
varierade  starkt  mellan  departementen  och  makten  över  rekryteringen,  skriver 
Vinde,  låg  framför  allt  i  händerna  på  expeditionscheferna,  som  fungerade  som 
departementens  personalchefer,  men  i  vissa  fall  även  på  starka  enheter,  så  som 
Finansdepartements  budgetavdelning  (Fi/Ba)  eller  utbildningsdepartementets  skol‐
enhet (Vinde 1974:3).56 I de senare fallen, menade Vinde, kunde man förvänta sig en 
mer  ”medveten”  personalrekrytering.  Det  samlade  intrycket  var  dock  att  rekry‐
teringen var oorganiserad. Så också med befordringspolitiken, något som blev tydligt 
vid vakanstillfällen. 
 

”Ibland är efterträdaren nästan given och finns till hands men ofta uppstår en febril ’jakt’. 
Någon planerad utbildning, praktik  eller  testning  av  ’befordringskandidater’  förekom‐
mer  i huvudsak  inte vilket  ibland kan  leda  till mindre  lyckliga,  ibland direkt olyckliga 
befordringar” (Vinde 1974:3). 

 
Konsekvenserna  blev  alltså  att  kanslihuset  nu  fick  allt  fler  högre  tjänster,  och  att 
kanslihuset  befolkades  av  allt  fler  och  allt  äldre män. Departementstjänstemännen 
tycktes inte vara lockade av jobb ute på myndigheterna, som säkert sågs som under‐
ordnade  organ. Det  var helt  enkelt  lite  finare  att  jobba på departement  (Brunsson 
1990:159). Vinde skissade därför på modeller som skulle vidga ”placeringsbasen” för 
dessa  tjänstemän genom  att  antingen  ”transportera” dem ut  till byråchefstjänster  i 
statsförvaltningen med  bibehållen  lön,  eller  placera  dem  i  ett  så  kallat  ”disponi‐
bilitetsinstitut”, vilket  innebar att de  fick  lämna  sin  tjänst,  till 80 procent av  lönen, 
men med  skyldighet att  träda  i  tjänst med 1‐2 månaders varsel  (Vinde 1974:5). De 
något drastiska åtgärderna försvarade Vinde med att kanslihuset annars skulle råka 
in i en ”akut personalkris” på den högre tjänstemannanivån. 
 
Vinde oroar sig även för kvaliteten på de nyrekryterade, de som ska utgöra den bas 
ur vilken sakenheternas chefer och statssekreterare sedan ska plockas. Vinde föreslår 
därför att personalfrågorna  flyttas  från departementens  expeditionschefer  till  stats‐
sekreterarna, och att statssekreteraren i statsrådsberedningen (SB) regelbundet leder 
interdepartementala  överläggningar  om personal‐  och  rekryteringspolitik. Han vill 
dessutom inrätta en personalplaneringsdelegation med eget sekretariat i SB. Visst bör 
varje departements uppfattning i utnämningsfrågor tillmätas stor vikt, skriver Vinde, 
men det ligger ”i en central personalplanerings natur att inte endast ett departements 
intressen måste tillgodoses” (Vinde 1974:7). Först då kan principen om ”rätt man på 
rätt plats”  tillgodoses, och på så sätt kan man främja befordran över departements‐
gränserna (Vinde 1974:7). 

                                                 
56 Även i min framställan är det oftast expeditionscheferna som lyfts fram som centrala aktörer, men 
det  är viktigt  att påpeka  att departementen  till viss del  skilde  sig  åt, och  i några  fall  är det därför 
chefer  för planerings‐  och  budgetsekretariaten  som under denna  tid  sitter på  ledningsfunktionen  i 
frågor om personal och planering. 



  50

När  en  grupp  högre  tjänstemän,  däribland  några  expeditionschefer,  får  chans  att 
diskutera Vindes förslag skriver de att genomströmningen, cirkulationen av tjänste‐
män till och från kanslihuset, visserligen är obetydlig, och att det gäller att se till att 
de oönskade tjänstemän som befordras ut från kanslihuset hamnar på en plats där de 
”gör minst skada”. Men de  framhåller också att kanslihuset ”har ett behov av dug‐
liga tjänstemän som bevarar kontinuiteten i arbetet” och då med ”en vettig lönemäs‐
sig utveckling”  (Aldestam et al 1974:2). Och de vänder sig emot Vindes  idé om ett 
disponibilitetsinstitut, eftersom det troligen skulle uppstå problem med en tvingande 
skyldighet att återinträda i tjänst. Dessa tjänstemän är dock just i denna text tysta när 
det gäller Vindes  förslag att  flytta ansvaret  för personalfrågor  till  statssekreterarna 
och  en  särskild delegation, och de  för  inget  resonemang om departementens  egna 
intressen i rekryteringsfrågor. 
 
Finansdepartementets lönesektion (Fi/L) tillstyrker en personalplaneringsdelegation, 
men påpekar att eftersom kanslihuset  i detta avseende blir mer av  en enhet, måste 
statssekreterarnas  rekryteringsansvar  kompletteras  med  ett  samrådsförfarande 
mellan  departementen  –  eftersom  kandidater  mycket  väl  kan  finnas  på  andra 
departement. Fi/L tillstyrker att huvudansvaret för rekrytering och personal bör ligga 
på  statssekreteraren, men  att  denne  också  ska  ha möjlighet  att  delegera,  ”i  första 
hand till expeditionschefen”. Fi/L diskuterar också en eventuell delegations befogen‐
heter. Delegationen kan å ena sidan stanna vid att vara policyskapande och utfärda 
riktlinjer och  rekommendationer, och då  ligger den  formella och  reella beslutande‐
rätten  kvar  i  departementen:  ”[d]et  anses  nämligen mindre  troligt  att man  skulle 
kunna  ta  ifrån  departementen  (dep.‐cheferna)  beslutanderätten  i  dessa  väsentliga 
frågor” (Fi/L 1974:2). Om delegationen å andra sidan däremot ska bli ett reellt styr‐
instrument  för  att  lösa  alla  problem med  rekrytering,  befordran  och  cirkulation, 
”behöver  delegationen  ha  mycket  stora  befogenheter”(Fi/L  1974:3).  Fi/L  nämner 
problemet med att det  ibland ”står  stilla” på  en  enhet,  eftersom handläggarna där 
inte  befordrats  bort  i  lagom  takt,  vilket  hindrar  att  ny  personal  kan  knytas  till 
enheten:  ”[e]tt  ingripande  från  en  personalplaneringsdelegation  skulle  i  en  sådan 
situation vara värdefullt” (Fi/L 1974:3). Samma remissinstans resonerar dock vidare 
och  lyfter  fram  svårigheterna med vilka  formella och  reella befogenheter en  sådan 
delegation skulle ha, och hur den i praktiken skulle fungera.  
 
När  konstitutionsutskottet  samma  år,  1974,  gjorde  en  genomgång  av  organisation 
och  arbetsformer  inom  departementen  konstaterades  att  organisationen  inte  hade 
fungerat på det flexibla sätt som förutsattes i departementsutredningen (KU 1974:22). 
Flexibiliteten  tycktes  alltför  ofta  komma  i  konflikt med  behovet  av  specialisering. 
Tillfälliga  omflyttningar  av personal på  grund  av  arbetsbelastning på  en  sakenhet 
hade nästan aldrig förekommit (Departementens referensgrupp för utbildningsfrågor 
1978:19). Önskemålet  från sakenheterna att behålla  ʺsinʺ personal hade så gott som 
alltid hörsammats. KU konstaterar därför att departementspersonalen nu är mer spe‐
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cialiserad  inom  olika  sakområden  än  vad  som  avsågs när den  nya  organisationen 
genomfördes. 
 
Efter  Vindes  PM  och  KU:s  granskning  fördes  informella  diskussioner  om  Vindes 
förslag, om bland annat en central enhet på statsrådsberedningen för chefsplanering, 
och regelbundna interdepartementala överläggningar om personal‐ och rekryterings‐
politik;  förslag  som  i  flera  fall  förutsätter  centralisering  av  verksamhet  inom  det 
personaladministrativa och personalpolitiska området. I diskussionerna var flera av 
deltagarna ense om att det vore bra att betrakta Regeringskansliet som en arbetsplats, 
att man skulle stödja cirkulation och befordran mellan departementen, och att man 
skulle  försöka  realisera  idén  om Regeringskansliet  som  en  genomgångsstation  för 
karriär  i  andra  delar  av  statsförvaltningen  (Ström  1982:  5f).  Men  de  konkreta 
åtgärderna lyste med sin frånvaro. Den enda formen för att mellan arbetstagare och 
arbetsgivare diskutera  frågor om organisation och personalpolitik, var via  företags‐
nämnderna, en central och några lokala.57 Men dessa var inga centra för förändring. 
 

”Det var otroligt stelbent, det diskuterades överhuvudtaget inte någonting i de där före‐
tagsnämnderna, och det ansågs  inte comme  il faut att ta upp någonting (…) Det var ett 
kall att jobba i Regeringskansliet och man skulle överhuvudtaget inte öppna käft eller ha 
någon annan uppfattning” (Sjöberg, oktober 2005). 

 
Vindes PM kunde möjligen ha blivit ett  i sak mer omvälvande PM än det blev. Det 
dröjer  nämligen  ytterligare  tre  år  innan den  första  egentliga  ansträngningen,  efter 
departementsutredningen,  när  det  gällde  behovet  av  en  personalpolitisk  och 
personaladministrativ  översyn,  kommer,  och  då  i  samband med  en  för  samtliga 
departement  gemensam  utbildningskonferens  i  mars  1977  (alltså  bara  drygt  ett 
halvår  efter  det  att  borgerliga  statsråd  och  statssekreterare  flyttat  in  i  Regerings‐
kansliet).  Det  stod  efter  konferensen,  på  nytt,  tämligen  klart  att  insatserna  på 
departementen  när  det  gällde  personalutveckling  var  alltför  blygsamma.  Likaså 
framställdes personaladministrationen i Regeringskansliet, med vissa undantag, som 
outvecklad  (Departementens  referensgrupp  för  utbildningsfrågor  1978:19).  Konfe‐
rensen mynnade  bland  annat ut  i  att departementens  grupp  för utbildningsfrågor 
startade  det  så  kallade  PA‐projektet  och  handläggarprojektet  (H‐projektet),  där 
utgångspunkten  för det senare var att utbildningsinsatserna  i Regeringskansliet  för 
den handläggande personalen varit otillräckliga. 

 
 

                                                 
57 Företagsnämnderna var  frivilligt  inrättade organ  för  samråd på arbetsplatser mellan arbetsgivare 
och de  fackliga organisationerna,  som  tillkom genom  avtal mellan SAF och LO  år  1946  – och  som 
upphörde vid införandet av medbestämmandelagen år 1976. 
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OM REGERINGSSKIFTEN 1976 OCH 1982 
 
De båda större regeringsskiften som den här belysta perioden bjuder på, hösten 1976 
och  hösten  1982,  går  inte  helt  obemärkta  förbi  när  det  gäller medvetna  ansträng‐
ningar kring Regeringskansliets  inre organisation och personalpolitik, men nära på. 
Hans  Bergström  skriver  i  sin  avhandling  att  det  viktigaste  skälet  till  att  föränd‐
ringarna vid skiftet 1976 var små, var att  regeringsbildarna ”saknade den kunskap 
om regeringskansliet, ärendetyngd och arbetssätt  i regering som hade krävts för att 
göra  större  ändringar  i  departementsorganisationen”  (Bergström  1987:204).  Han 
beskriver den nya  regeringen  som ”en grupp  elever  i  regerandets konst,  rädda att 
göra  något  som  skulle  skapa  gnissel  i  den  administrativa  kanslihusorkestern” 
(Bergström 1987:204).  Inte  i någon av de diskussioner och  rapporter  inför 1976 års 
maktövertagande  som  Bergström  redovisar  (eller  i  de  resonemang  som  via  Berg‐
ströms intervjuer förs med några års distans), finns överväganden kring de problem 
som departementsutredningen och Vindes PM tidigare lyft fram, problem som borde 
ha  varit  kända  för  många  av  Regeringskansliets  anställda.  Rimligen  var  de  till‐
trädande borgerliga politikerna och de högre tjänstemän som gjorde dem sällskap till 
en början ovetandes om organisationens  inre  liv, och de problem  som pockade på 
uppmärksamhet. Däremot ökade antalet anställda i Regeringskansliet markant efter 
det borgerliga makttillträdet, med uppskattningsvis 350 personer de  två  första åren 
(SvD 1980‐11‐08), och med ytterligare 150 personer de  två  följande åren, och  till då 
sammanlagt 2 500 anställda, exklusive UD:s cirka 1 300 anställda (Statstjänstemannen 
1980:9). Vissa av de problem med Regeringskansliets personalpolitik som fanns före 
denna  snabba  tillväxt  accentueras  förstås  under  organisationens  expansion.  En 
baksida av  just detta regeringsskifte var att extra många  tjänstemän blev sysslolösa 
därför att ”deras” frågor inte var i fokus för de nya makthavarna” (SvD 1980b).58 
 
Vindes PM kan möjligen ha varit känd  för de politiker  som  fick  lämna  regerings‐
ställningen 1976  för att återvända sex år senare. Olof Palme säger  i en  intervju  (för 
den så kallade Klara‐Posten) att han redan 1975 påbörjat ett utvecklingsarbete för en 
ny  departementsreform:  ”Vi  tyckte  då  att  tiden  var  ganska mogen  för  en  ganska 
genomgripande  översyn,  men  så  kom  valet  emellan”  (ur  Bergström  1987:206). 
Socialdemokraterna sjösätter visserligen en relativt omfattande departementsreform 
efter  skiftet  1982,  med  återskapandet  av  finansdepartementet,  tillskapandet  av 
civildepartementet  och  avvecklingen  av  handelsdepartementet. Men  det  handlar  i 
bara  liten  utsträckning  om  personalpolitik  och  inre  organisation.  Den  så  kallade 
Ferm‐gruppen som förberedde maktövertagandet nöjer sig med att säga att departe‐

                                                 
58 Praxis tycktes ha utvecklats till att enhetscheferna hade full anställningstrygghet, vilket ledde till att 
små, men ändå parallella organisationer byggdes upp vid sidan av den reguljära apparaten. Dessutom 
blev tidigare regeringars förtrogna ofta kvar i korridorerna. Utbildningsdepartementet hade exempel‐
vis i december 1979 inte mindre än fem statssekreterare (Uhlin 1979:5f).  
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mentens  interna  organisation  borde  ses  över  ”under  de  närmaste  åren”  (ur  Berg‐
ström 1987:113).59  
 
En hel del tankekraft ägnades vid båda dessa maktövertaganden åt behoven av sam‐
ordning. Men det handlar då om samordning av politik, och inte om samordning av 
frågor  som  rör  personal  och  organisation.  Som  Bergström  skriver  var  den  stora 
frågan 1976 hur samordningen skulle se ut mellan de tre regeringspartierna, och hur 
denna  skulle  förhålla  sig  till de  två  etablerade  formerna  för  samordning,  från dels 
finansdepartementets budgetavdelning (Fi/Ba) och dels statsrådsberedningen (Berg‐
ström  1976:207). År  1982 kretsade det  tänkande  som  fanns kring organisation, vid 
sidan om samma års departementsreform, om hur statsrådsberedningen skulle  för‐
ändras.  I  övrigt  var  en  viktig  strävan,  sa  Palme  senare,  att  ge  fackdepartementen 
största möjliga  frihet. Hans uppfattning var att  fackdepartementen hämmats av de 
borgerliga  årens  samordningskanslier  (Bergström  1987:214),  vilket  fått  den  konse‐
kvensen att finansdepartementets makt stärkts ytterligare (Uhlin, februari 2007).60 Ett 
viktigt  undantag  i  denna  redogörelse  är  dock  skapandet  av  Regeringskansliets 
förvaltningskontor, verklighet från och med den 1 oktober 1983. Som vi ska se senare 
var mandaten  för  detta  förvaltningskontor  svåra  att  förena med  ”största möjliga 
frihet” för departementen. 
 
Den proposition om medbestämmande  som den  tidigare  socialdemokratiska  reger‐
ingen författat, omhuldades av den borgerliga regeringen, inte minst för att undvika 
kritik från oppositionen om att man skulle vara motståndare till MBL‐reformen. En 
omdiskuterad konsekvens av den nya  lagstiftningen var uppfattningen om att alla 
propositioner  skulle  behandlas  tillsammans  med  de  centrala  personalorganisa‐
tionerna,  eftersom  varje  enskild  proposition  kunde  tänkas  ha  personalpolitiska 
konsekvenser  på  statsförvaltningsnivå.  Det  sägs  att  kring  den  första  borgerliga 
budgetpropositionen  tog  dessa  förhandlingar  en  månads  extra  tid  i  anspråk 
(409:an:1977).61 
 

ʺDet här var  känsligt. Personalorganisationerna hade  stora  förväntningar  om  att deras 
positioner nu skulle flyttas fram. Vi fann till slut en hållbar linje där man lyssnade men 

                                                 
59 Organisationskonsulten Sinova, med personal med  flerårig  erfarenhet  från Regeringskansliet och 
med  insyn  i organisationens  interna problem, uppvaktade det socialdemokratiska partihögkvarteret 
på  sensommaren 1982,  i hopp om att  få uppdraget att  reorganisera Regeringskansliet. ”Man har  ju 
egentligen bara ett par veckor efter ett val på sig om man vill förändra. Men de nappade inte, utan sa 
istället att det skulle bli en stor skandal om det kom ut att man  redan  före valet  så grundligt hade 
förberett ett maktövertagande!” (Uhlin, februari 2007). 
60  Finansdepartementets  makt  och  särskilt  dess  lönesektions  (Fi/L),  lyfts  av  flera  fram  som  ett 
betydande hinder mot en lösning av de personalpolitiska problemen (Uhlin, februari 2007). 
61  Pierre  Vinde,  som  var  starkt  kritisk  till  hur  lagen  om  medbestämmande  skulle  appliceras  på 
statsförvaltningen, menar att  ingen  egentligen visste vilka konsekvenserna  skulle bli: ”man  införde 
MBL för statsförvaltningen alldeles för snabbt, utan några som helst restriktioner! Lagen resulterade i 
en mycket tveksam sammanblandning av politikernas och fackens olika roller” (Vinde, mars 2007).  
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inte alltid tog hänsyn till arbetstagarorganisationerna. Personalorganisationerna vid den 
här tiden var av naturliga skäl socialdemokratiskt styrda, och hos dem fanns ett intresse 
av att uttrycka missnöje. I deras ögon innebar ʹförhandlingʹ att personalen skulle få stort 
inflytande, och när det  inte alltid blev så blev deras  företrädare bittra. Men kärnan var 
förstås att alla måste respektera den politiska demokratinʺ (Skillner, oktober 2004). 

 
En  viktig  aspekt  är  förstås  i  vilken  utsträckning  de  strider  som  utspelar  sig  i 
Regeringskansliet  under  perioden  1976‐1982  är  ett  resultat  av  att  företrädarna  för 
personalen är ”socialdemokratiska” och cheferna ”borgerliga”. De som under dessa 
år är  fackligt aktiva på  så hög nivå att de möts  i  förhandlingar med arbetsgivaren 
Regeringskansliet, bör  rimligen ha haft  sina  sympatier  ”till vänster”. Men  i  få  fall, 
som  vi  ska  se,  är  fackens  synpunkter  lätta  att hänföra  till  en  viss position på den 
politiska  skalan;  de  bilder  av  stämningen  på  arbetsplatsen  Regeringskansliet  som 
finns  från denna  tid, åtminstone  från de  första borgerliga åren, ger  inte stöd  för att 
tala  om  starka  och politiskt  färgade motsättningar mellan  regering  och personal.62 
Facken vill nu ha mer av personalpolitisk harmonisering mellan departementen, och 
vill  att  Regeringskansliet  ska  fungera  som  en  arbetsgivare  och  inte  flera. Och  de 
tjänstemän  som  i  sin  instruktion  fått  att handha  frågor om personal och  organisa‐
tionsutveckling  – och  som  alltså  tillhör  arbetsgivarens organisationer med mandat 
(om  än  oklara)  att  driva  utvecklingen,  såsom OA  och  det  snart  bildade  personal‐
politiska sekretariatet – intar liknande positioner. Den viktiga skiljelinjen i Regerings‐
kansliet under dessa år går  inte mellan höger och vänster, utan mellan arbetstagare 
och arbetsgivarens representanter. 
 
 

FACKET, EXPEDITIONSCHEFERNA OCH POLITIKERNA 
 
Även om det under dessa år  i huvudsak mer handlar om det ”lilla” policyområdet 
personalpolitik, och mindre om Regeringskansliets hela form, funktion och uppdrag, 
står  det  klart  att  kraven  på  det  interna  kanslihusarbetet,  inte  minst  genom  till‐
komsten av  lagen om medbestämmande  i arbetslivet  (MBL), blir allt större. Många 
arbetslivsfrågor, som tidigare varit rent förhandlingsbara, reglerades nu genom lag‐
stiftning, där lagen satte ramar och där lokala avtal skulle anpassa lagen till respek‐
tive  arbetsplats. Många  tycktes överens om  att det  även  i Regeringskansliet  skulle 
finnas  en  gemensam praxis,  ett  slags  enhetlighet  över departementsgränserna, när 

                                                 
62 ”De borgerliga statsråden upplevdes av personalen oftast som mycket trevligare, mycket mer av att 
komma in och bry sig om och fråga hur man mådde och gå runt lite bland personalen (…) de hade väl 
det med gott uppförande med sig i bagaget, de var inte alls några stöddiga cementhäckar som många 
av deras föregångare” (Åstrand, oktober 2005). ”Ingemar Mundebo gick faktiskt runt och hälsade på 
alla hos oss på Fi!” (Uhlin, februari 2007). ”Det fanns inga statsråd, som jag kan erinra mig, som blev 
dåligt bemötta. Det fanns väl de bland tjänstemännen som ville markera, men jag tyckte att vi möttes 
av  en positiv nyfikenhet. Det  fanns  ingen misstro”  (Mundebo,  september 2006).  I  en ofta återgiven 
anekdot från utbildningsdepartementet, när det nya statsrådet och dennes statssekreterare tågade in, 
berättas ändå att de båda möttes av ”en skog” av socialdemokratiska partinålar (Levin 1983). 
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det  gäller  frågor  om  till  exempel  löner,  arbetstid,  anställningsvillkor,  semester, 
arbetsmiljö och jämställdhet.63 
 
Trots flera års diskussion kring Vindes förslag, och trots att ett nu engagerade samtal 
om Regeringskansliets personalpolitik och organisering  fördes mellan många olika 
aktörer,  var  de  konkreta  åtgärderna  få.  Samtidigt  som  Regeringskansliet  expan‐
derade  kraftigt,  ökade  kraven  på  en  effektiv  personaladministration  och  aktiv 
personalpolitik – inte minst från personalorganisationerna. 
 
Personalorganisationerna,  de  lokala  fackavdelningarna  i  Regeringskansliet,  hade 
fram till nu levt en relativt blygsam tillvaro. ”Det var inte passande tidigare att vara 
fackligt engagerad  i Regeringskansliet”  (Sjöberg, oktober 2005). Pierre Vinde menar 
att  de  fackliga  organisationerna,  före  lagen  om  medbestämmande,  ”inte  spelade 
någon roll” (Vinde, mars 2007). Efter 1974 tog dock den fackliga verksamheten fart. 
Mest  framträdande var Departementens  tjänstemannaförening  (DT), avdelning 409 
av Statstjänstemannaförbundet, till vilken många av Regeringskansliets handläggare 
och  assistenter  anslöt  sig.  I DT  fanns  nära  alla  tjänster  representerade,  från  vakt‐
mästare  till  departementsråd,  och  den  breda  representationen  skapade  förstås  en 
extra tyngd. DT organiserade under dessa år fackklubbar för lokalt inflytande på de 
flesta departement. Departementens SACO/SR‐förening, med handläggare, de flesta 
jurister, och Statsanställdas förbund (SF) hade färre medlemmar och följer i stort sett 
DT:s spår i de många turer som följer.64 Svante Sjöberg, ordförande i Departementens 
tjänstemannaförening under större delen av 1970‐talet, säger så här om  framväxten 
av en personalpolitik i Regeringskansliet: 
 

ʺFramväxten av DT och framväxten av personalpolitiken går nästan  inte att särskilja, så 
sammanblandade är de. Vi blev väldigt tongivande under slutet av 1970‐talet, och bidrog 
till en helt ny syn på personalpolitiken i Regeringskansliet. Antalet medlemmar ökade på 
några år från 400 till 1 50065, vi bildade partssammansatta grupper för internutbildning, vi 
skapade  en ny  förhandlingsmodell  för  lönefrågor, och vi  fick  till  slut arbetsgivaren att 
acceptera en arbetstidsreglering, som ju hade gällt sedan 1972 på alla andra ställen utom i 
RK! Och när MBL‐lagen  låg  i vaggan hade vi byggt upp  en  apparat  för  att möta den, 

                                                 
63 En bild  som  fångar en annan del av stämningen på Regeringskansliet under 1970‐talet ges av en 
redovisning av antalet övertidstimmar i Kommunikationsdepartementet. Det genomsnittliga övertids‐
uttaget för de 20 handläggare som berördes av budget‐ och förvaltningsärenden var 125 timmar per 
år, medan toppvärdena låg på 280 timmar per år. Chefstjänstemän och huvudmän på samma departe‐
ment hade  ett uttag på mellan  300 och  500 övertidstimmar per  år  (Kommunikationsdepartementet 
1977:4). ”Vi jobbade oerhört hårt, och presterade hela tiden det maximala, ibland i upp till 90 timmar i 
veckan och sällan under 60 timmar i veckan” (Vinde, mars 2007).  
64  I  slutet  av  1980  var  drygt  1 300  av  Regeringskansliets  handläggare  och  biträden  organiserade  i 
Statstjänstemannaförbundet och drygt 700 handläggare och jurister i SACO/SR (SvD 1980d).  
65 I den senare siffran, 1500, ingår dessutom medlemmar ur ett 20‐tal småmyndigheter, vars personal 
ej  räknades  in  bland Regeringskanslianställda. Det  är  ändå  rimligt  att  hävda  att  de  allra  flesta  av 
Regeringskansliets anställda var medlemmar av facket i slutet av 1970‐talet.  
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bland annat med  lokala  fackklubbar och  företagsnämnder  i  flera departement. Och det 
var ibland ett jävla liv!” (Sjöberg, oktober 2004).66 

 
Det  finns olika åsikter och uppfattningar om  fackets  inflytande  i statsförvaltningen 
under de här åren. De båda centrala arbetstagarorganisationerna ST och TCO‐S kan 
vid  den  här  tiden  sägas  ha  varit  socialdemokratiskt  styrda.  De  fackligt  aktiva  i 
departementen ansågs därför ha ”dubbel rösträtt” (liksom de offentligt anställda som 
samtidigt satt med i beslutande nämnder och styrelser), i och med att de fick inflyt‐
ande över de politiska besluten. Lennart Lundquist skriver att MBL som den senare 
kom  att  tillämpas  i  Regeringskansliet  var  ett  problem:  ”[en]  stor  majoritet  av 
politikerna  menade  att  utövandet  av  regeringsmakten  försvårades”  (Lundquist 
1992:192). Facket skulle ha missbrukat sin starka ställning genom att ha  försökt på‐
verka innehållet i de politiska besluten.67 
 
Men det fanns under denna tid två olika arenor i statsförvaltningen, viktiga att hålla 
isär, där  frågor av MBL‐karaktär behandlades; dels  för Regeringskansliet självt, där 
interna personal‐ och organisationsfrågor som bara rörde Regeringskansliet togs upp 
i  likaledes  interna MBL‐förhandlingar med  de  lokala  facken,  dels  för  statsförvalt‐
ningen i övrigt, där regeringens förslag förhandlades i Statens förhandlingsråd med 
de centrala  fackliga organisationerna. Tjänstemännen  i Regeringskansliet har därför 
aldrig haft  lagstadgad rätt  till  inflytande över sak‐ eller  förvaltningspolitiska beslut 
genom  fackliga  förhandlingar och som  fackliga representanter. Tvärtom har många 
tjänstemän  i Regeringskansliet  företrätt  regeringen  i  Statens  förhandlingsråd  gent‐
emot de centrala fackliga organisationerna. 
 

ʺVi höll  faktiskt  rågången, och det där  resonemanget om ett utnyttjande av våra posit‐
ioner bygger på ett missförstånd” (Sjöberg, oktober 2004). 
 
”De  blandar  ihop det  här med  förhållandet  arbetsgivare  och  arbetstagare  i Regerings‐
kansliet,  kontra  då  att  de  fackliga  organisationerna  i  Regeringskansliet  skulle  ha  in‐
flytande över politiska beslut som man ska plocka upp  i  riksdagen, och då har man  ju 
lagt ihop äpplen och päron (…) Utåt sett i många förhandlingar var det ju vi som satt som 

                                                 
66 ”Mina erfarenheter därifrån, tycks vara generella under den här tiden, för flertalet nämnder i stats‐
förvaltningen” (Sjöberg, februari 2007). 
67  I  ett  utslag  i Arbetsdomstolen  (AD)  1980  avslogs  ett  yrkande  om  ”skadestånd  för  förhandlings‐
vägran”  från TCO‐S  efter  att  statens  förhandlingsråd, under behandling  av den nya  läroplanen  för 
grundskolan, vägrat förhandla om TCO‐S synpunkt att ämnet hemkunskap borde tilldelas fem vecko‐
timmar istället för bara fyra (Lag och Avtal 1980:1). Det är dock viktigt att här påpeka att AD:s utslag 
inte rörde Regeringskansliets tjänstemän som satt som regeringens företrädare i just förhandlingsrådet 
och  som  alltså  ”vägrade”  att  förhandla. Uppfattningen  om  tjänstemän  i Regeringskansliet  som  ut‐
nyttjade sin position levde dock vidare, och i den så kallade folkstyrelsekommittén rådde 1986 politisk 
enighet om att MBL‐förhandlingarna  i Regeringskansliet, när det gällde  inflytande över regeringens 
propositioner – ett  inflytande som alltså egentligen  inte  fanns – skulle avskaffas. Utredarna menade 
att det var  fel att  tjänstemännen  i kanslihuset  skulle ha makt över politiska beslut genom både all‐
männa val och fackliga förhandlingar (Pressurklipp 1986). 
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arbetsgivare,  gentemot  de  fackliga  organisationerna  på  myndigheterna”  (Åstrand, 
oktober 2005). 
 
”Vi var  ju  regeringens  representanter  i  statens  förhandlingsråd när vi  förhandlade om 
budgeten med  de  centrala  fackliga  organisationerna  (…)  Och  det  här  var  vi  väldigt 
medvetna om, att bygga en barriär mellan dessa  saker  för att  inte omöjliggöra  fackligt 
engagemang för oss som jobbade internt i Regeringskansliet” (Sjöberg, oktober 2005). 
 

Berättelsen som följer tycks inte heller ge skäl för att kunna tala om ett missbruk, inte 
heller om  en  särskilt  stark  ställning  för de  fackliga organisationerna. Men  facken  i 
Regeringskansliet var strategiska, och snabba att organisera sig för att kunna utnyttja 
de  nya  lagar  för  inflytande  som  antagits  av  riksdagen  (däribland  lagen  om  an‐
ställningsskydd, förtroendemannalagen och medbestämmandelagen). Från att inte få 
”öppna käft” till att möta arbetsgivaren på nära samma villkor är förstås steget långt, 
och det steget tas under några intensiva år på 1970‐talet, på Regeringskansliet som på 
andra arbetsplatser. Men det dröjer ändå  länge  innan  facket  i Regeringskansliet  får 
gehör  för sina principiella ståndpunkter. Och det  finns ett motstånd  inbyggt  i  före‐
ställningen om att Regeringskansliet var något  speciellt och väsensskilt  från andra 
arbetsplatser och andra myndigheter. Dessa kommentarer och en sådan attityd mötte 
de fackligt aktiva hela tiden, menar Kerstin Åstrand, aktiv i DT under 1970‐talet och 
dess ordförande åren 1979‐1981. 
 

”Vi  fick  alltid höra  att vi var  så  speciella  och vår  arbetsplats  så  speciell  att här  skulle 
personalen  inte ha  samma  inflytande  som på myndigheterna, där det var  självklart att 
man skulle ha inflytande” (Åstrand, oktober 2005). 

 
Och de som bar och formulerade dessa värderingar var oftast expeditionscheferna68, 
(i sin tur oftast hovrättsjurister). 
 

”Det var expeditionscheferna vi mötte, det var de som var personalansvariga på den här 
tiden. Även om det också kunde finnas starka statssekreterare, som i undantagsfall hade 
en stark ställning och styrde i vartenda anställningsärende” (Sjöberg, oktober 2005).  

 
Expeditionscheferna hade ingen politisk bakgrund. Med sin ställning som den högste 
förvaltningskompetente i departementet och med ansvar för att allt formellt skulle gå 
korrekt  till,  ”att  alla  regler  skulle  följas”  (Vinde,  mars  2007),  följde  en  naturlig 
försiktighet. 
 

”Det  fanns många dugande män bland expeditionscheferna, men de var  ju nästan alla 
jurister,  och mera  inriktade  på  att  administrationen  skulle  fungera  rättsligt. Ärendena 
skulle  fungera, beredas och expedieras på ett bra och korrekt sätt. Bestämmelser skulle 
följas. Att utveckla personalen var  ju  inte deras  styrka. Men de  fick denna  roll,  i ökad 
grad,  eftersom  frågorna kom  i  fokus, och  eftersom vare  sig  statsråden  eller  statssekre‐

                                                 
68 Så småningom, under 1980‐talet, flyttades det departementsvisa ansvaret för personalfrågor över till 
cheferna för planerings‐ och budgetsekretariaten, och därifrån senare till rena personalchefer. 
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terarna inte utövade denna del av sitt chefskap. Det som facken upplevde som motstånd, 
det var ett utslag av att dessa var förvaltningsjurister som såg till ordning och reda. Det 
var  ju deras huvuduppgift, och de flesta tyckte nog att det var bra så. Ingen förväntade 
sig  att de  skulle  vara  nytänkare  när det  gäller personalpolitik.”  (Mundebo,  september 
2006). 

 
”Expeditionscheferna hade en enorm makt, de kunde  ju departementen utan och innan, 
och  det  var  de  som  tog  emot  det  nya  statsrådet.  På  vissa  departement  fanns  förstås 
sympatiska expeditionschefer, men det var ett väldigt konservativt gäng. Så  länge varje 
departement var en egen myndighet så hade dessa sitt eget  lilla kungarike, och vi kom 
egentligen aldrig förbi det” (Uhlin, februari 2007). 

  
Expeditionscheferna  möttes  regelbundet  för  att  samtala  om  både  övergripande 
policy  och  enskilda  ärenden  (Montelius,  september  2005). Men  enligt  de  fackliga 
företrädarna hade expeditionscheferna svårigheter att översätta andemeningen  i de 
nya arbetsrättsliga lagarna till praktisk verklighet. Samma personer som hade gran‐
skat  dessa  lagtexter,  i  form  av  propositioner,  hade  svårt  att  förstå  de  personal‐
politiska konsekvenserna för den egna verksamheten. ”Och ofta ville de inte heller” 
(Åstrand, oktober 2005). Statsråden deltog inte i dessa diskussioner om diskrepansen 
mellan lagens krav och den egna hanteringen av personalfrågor. 
 

”Politikerna  tyckte  inte de behövde  engagera  sig  (…) Statssekreterare och  expeditions‐
chefer var engagerade om de var tvungna, och sen kunde vi ibland tycka att man gick på 
pumpen med dem  för de var  så  fyrkantiga, då kunde det  tänkas att man ville ha  stöd 
utav  den  som  är  chef  över  departementet  (statsrådet).  Samtidigt  tror  jag  aldrig  att  vi 
krävde något statsråd på detta” (Åstrand, oktober 2005).  

 
Ingemar Mundebo, statsråd mellan 1976 och 1980, säger att det viktigaste skälet till 
att  statsråden  inte  tog  aktiv  del  i  personalpolitiken,  ”var  statsrådens  fulltecknade 
almanackor” (Mundebo, oktober 2004).69 Så här säger Rolf Skillner, Mundebos stats‐
sekreterare: ”Statsråden deltog inte, och det måste man ha förståelse för. Tiden går ju 
åt att sköta den politiska demokratin (…) konkreta personalfrågor kan de inte dyka 
ned  i”  (Skillner,  oktober  2004). Han  får medhåll  av  Ingvar Carlsson,  statsminister 
under  åren  1986‐1991,  samt  1994‐1996,  som  menar  att  ingen  annan  ordning  var 
möjlig. 
 

”När det gäller facket är det kanske rimligt att de söker statssekreterarens engagemang, 
men det är  inte rimligt att de försöker nå statsråden. Dessa har ofta alltför  lite kunskap 
om departementets  inre  liv och  riskerar därför att göra mer skada än nytta. Dessutom, 

                                                 
69 Däremot  tog  ett  statsråd  en gång klivet  in  i  ett  enskilt  ärende  efter det  att  ett par nytillträdande 
statsråd vid regeringsskiftet 1976, däribland arbetsmarknadsminister (och vice statsminister) Per Ahl‐
mark, avskedat de sittande statsrådssekreterarna för att besätta tjänsterna med eget folk. ”’Så här får 
det inte gå till’, sa statsrådet efter att vi uppvaktat honom (…), och han kallade till sig statsråden och 
rättade till det (…), vilket  ju tyder på att han ändå hade en viss känsla för sådana frågor (…) det var 
starkt gjort (Sjöberg, oktober 2005). 
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om statsråden plötsligt kastades in i de här processerna, skulle de riskera att desavouera 
statssekreteraren!” (Carlsson, oktober 2006). 

 
Statsråden, menar Ingvar Carlsson, har inget utrymme i sin tidplan för att engagera 
sig  i personal‐ och  organisationsfrågor. Dessa  frågor överlåter de  till  statssekreter‐
arna, som i många fall också delegerar ansvaret. 
 

”Det har alltid rått en klar arbetsfördelning mellan statsrådet och statssekreteraren. Stats‐
rådet företräder departementen utåt, i riksdag, på partimöten, och internationellt. Det blir 
därför egentligen bara statssekreteraren som har insyn i organisationen och dess brister. 
Det är statssekreteraren som talar med personalen, och som finns på departementet. Det 
är  logiskt  att det  ska vara  så,  även om det  inte  är  fastlagt  i  en glasklar  arbetsordning. 
Större personalfrågor förankras förstås hos statsrådet, men det är då mycket sällan som 
statsrådet går emot sin statssekreterare (Carlsson, oktober 2006)”. 

 
En liknande bild förmedlas även av Ingemar Mundebo. 
 

”Intressefokus  för en politiker  ligger på andra saker än på  intern organisation. Man  får 
tillbringa  rätt mycket  tid  i  riksdagen,  i  partiorganisationen,  på  konferenser  och  semi‐
narier. Man har  ju hela  sitt politiska  fält  att  täcka, och många  av veckans  och dagens 
timmar försvinner till externa aktiviteter. De timmar man är inne på departementet deltar 
man  i  föredragningar  av  olika  ärenden,  arbeten  kring  propositioner,  och  tal man  ska 
hålla. En regerings  intresse för personalfrågor är mycket måttligt (...) Det var  inget man 
talade om på regeringsluncherna. Under min tid skrevs väl några PM om intern organisa‐
tion, och de lästes väl mer eller mindre av statsråden. Jag läste dem, men har inget starkt 
minne av innehållet (...) Den egna organisationen hinner man inte ägna tillräcklig tid åt, 
och man prioriterar inte heller de frågorna (...) Och är det en vettig prioritering? Ja, det är 
det. Min uppgift  är  att vara politiker och  inte  en översta  expeditionschef.”  (Mundebo, 
september 2006). 

 
Ingemar Mundebo menar att en del av förklaringen också kan sökas i sättet att rekry‐
tera  statsråd.  Få  statsråd  har  administrativ  vana  från  offentlig  sektor  eller  förvalt‐
ning.  Somliga  kan  ha  fått  insyn  i  näringsliv  eller  i  kommunal  organisation, men 
mycket  få har  fått något  liknande  i statliga myndigheter  . ”I kanslihuset under min 
tid  fanns  det  inte  någon  som  hade  erfarenhet  utav  detta”  (Mundebo,  september 
2006).70  
 
Expeditionschefen i civildepartementet under dessa år menade att politikerna bara ”i 
ganska  liten  utsträckning”  engagerade  sig  i  personalfrågor  och  organisation.  ”De 
hade  ju  sina  frågor  och  de  var  glada  om  tjänstemännen  skötte  sitt”  (Montelius, 
oktober 2005). Mycket sällan hissades frågor till den politiska nivån. Mundebo säger 
till exempel att han under sin tid inte märkte av några bekymmer i dialogen mellan 
expeditionschefer och personal, mer än att hans statssekreterare Rolf Skillner kunde 
beskriva expeditionscheferna som ”så sega”. Trots att berättelsen här talar om starka 
                                                 
70 Inte utöver Ingemar Mundebo själv, som arbetat i statsförvaltningen och som bar på ett intresse för 
administrativa frågor. 
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motsättningar mellan  fack  och  arbetsgivare,  och  om  skärpta  krav  från  facket  på 
Regeringskansliet som arbetsplats, säger Mundebo att det enda som nådde hans öron 
om  tjänstemännens situation  i statsförvaltningen var åsikter som  formulerades  från 
de  centrala  fackliga  organisationerna,  och  inte  från  kansliets  egna  fackliga  före‐
trädare. ”Från personalen  i kanslihuset nåddes  jag  inte av en enda  signal. De kom 
kanske till Rolfs öron, men inte till mina”(Mundebo, september 2006). 
 

”Det hände en gång att en  tjänsteman gick direkt  till statsrådet och klagade över att vi 
inte ville ge honom en högre lön (…), men i allmänhet hade statsråden ingenting med det 
att göra. I detta enda fall som jag kan erinra mig så påverkade inte heller uppvaktningen 
lönefrågan” (Montelius, oktober 2005).  

 
På  frågan  om  expeditionscheferna  kände  att  det  sätt  som  de  hanterade  personal‐
frågorna  på,  och  den  ansträngning man  lade  ner  för  att  behålla  kontrollen  över 
personalfrågorna, hade politikernas  stöd,  svarar  samme  tjänsteman: ”Ja, det  tycker 
jag nog”  (Montelius, oktober 2005). Pierre Vinde berättar om  sina upplevelser  från 
finansdepartementet  att  ”expeditionschef  var  bland  det  finaste man  kunde  vara”. 
Gunnar Sträng kunde ofta skjuta på möten,  till och med när det gällde möten med 
budgetavdelningens chef:  
 

”Ibland med  orden  ‘kom  tillbaka  klockan  11  ikväll!’. Men  han  ställde  aldrig  in  eller 
flyttade expeditionschefens dragning!” (Vinde, mars 2007).  

 
En del av det motstånd mot förändring som personalen upplevde kan också bero på 
regeringsskiftet  1976.  Högre  tjänstemän  på  arbetsgivarsidan  ville markera  att  ett 
skifte inte skulle innebära några revolutionerande förändringar av organisationen.  
 

”De  flesta  accepterade  väl  att  det  skulle  vara måttfulla  förändringar  av  det  politiska 
innehållet, men  det  skulle  inte  segla  in  nya  statsråd  och  statssekreterare  som  skulle 
förändra departementet! Så  resonerade  säkert  rättschefer,  expeditionschefer och  en del 
departementsråd.  ’Departementen har  fungerat  sedan departementsreformen  1840, och 
då  ska  det  inte  ändras  på  några  månader  1976.  Vi  ska  slå  vakt  om  stommen’.  Så 
resonerade man” (Mundebo, september 2006). 

 
En  fjärde  viktig  aspekt  på  tal  om  motstånd  (utöver  expeditionschefernas  priori‐
teringar, statsrådens frånvaro och regeringsskiftet), är också det motvärn på departe‐
mentens chefsnivå – mot centralisering och för hela Regeringskansliet gemensamma 
rutiner  för  personal  och  organisation  –  som  hämtade  näring  ur  den  traditionella 
konflikten med finansdepartementet. 
 

”På  70‐talet gällde  ju  att departementen bekämpade varandra  i  rätt hög grad. Men de 
hade en gemensam fiende, och det var förstås finansdepartementet. Och finansen betrak‐
tade  alla  de  andra  departementen  som  fienden.  Det  präglade  ju  inte  bara  budget‐
förhandlingarna, det präglade allting i kansliet” (Mundebo, september 2006).  
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MBL  innebar visserligen  en klar  förstärkning av arbetstagarnas position, men där‐
med  också  en  polarisering  av  relationen  mellan  arbetsgivare  och  arbetstagare. 
Protokollen  från  förhandlingar om  löner och arbetstider  i departementens  förhand‐
lingsdelegation, DFD  –  där  arbetsgivaren Regeringskansliet  representerades  av  en 
grupp  expeditionschefer –  skildrar  ständiga bordläggningar, ajourneringar och hot 
om  att  lyfta  frågorna  upp  till  centrala  förhandlingar  (Christiansen  1980:13).  En 
knäckfråga, den om arbetstidsreglering även för personal  i Regeringskansliet,  löstes 
inte  förrän en  interpellation  riktades  från en  riksdagsledamot direkt  till dåvarande 
löneministern  (Sjöberg, oktober 2005).71 Men  strider måste  inte betyda ett ohållbart 
förhandlingsklimat. En hög  tjänsteman som under många år representerade arbets‐
givarsidan  i DFD,  sammanfattar arbetet där med orden att ”där  flöt allt  lugnt och 
ordentligt” (Montelius, september 2004).72 Även Svante Sjöberg håller i princip med 
om  att  allt gick  städat  till, men påpekar  att det handlade om hårda motsättningar 
(Sjöberg, februari 2007). 
 
Några  departement  hade  under  denna  tid  enklare  varianter  av  personaltidningar, 
men DT  var  ensamma  om  att  under  en  fyraårsperiod  kunna  ge  ut  en medlems‐
tidning,  kallad  409:an,  som  spreds  till  fler  än  bara medlemmarna  –  ”även  arbets‐
givaren  läste den med stort  intresse” (Åstrand, oktober 2005) – och  i vilken DT vis‐
serligen kunde ge  sin  egen men  ändå  en  relativt balanserad bild  av hur personal‐
politiken utvecklades under samma period. 
 
 

MOTSTRIDIGA MÅLSÄTTNINGAR 
 
Budgetminister  Ingemar Mundebo  valde  efter  regeringsskiftet  1976  att  utse  Rolf 
Skillner,  tidigare  personaldirektör  på  läkemedelsföretaget Astra,  till  ny  statssekre‐
terare i budgetdepartementet, ”för att bringa lite reda”, och hans utnämning mottogs 

                                                 
71  Tidigare  fanns  inget  avtal  som  reglerade  tjänstemännens  arbetstider  i Regeringskansliet,  och  en 
extra dags ledighet efter tungt budgetarbete var upp till statssekreteraren. ”Man hade frihet att jobba 
ihjäl sig” (Sjöberg, oktober 2005). I den nya arbetstidslagen från tidigt 1970‐tal, alltså före MBL, fanns 
dessutom en möjlighet att undanta anställda med särskild förtroendeställning, något som expeditions‐
cheferna sägs ha utnyttjat – ”de dikterade att alla som var kanslister eller mer, vilket var ganska långt 
ner, hade en sån förtroendeställning!” (Sjöberg, oktober 2005). 
72 Samme  tjänsteman vidgår däremot att när det gällde  förhandlingar om  lönerna  i kanslihuset, att 
”där kunde det vara en hel del trassel. Personalorganisationerna tyckte att alla deras tjänstemän borde 
bli befordrade och få högre löner, medan vi tyckte att det skulle hänga ihop med hur bra de var i sina 
tjänster  (…) Vi var  inte särskilt generösa när det gällde att göra av med statens  tillgångar.” Likaså  i 
ifråga om känsliga personalärenden: ”(…)  i några  fall ansåg vi att vissa  tjänstemän  inte borde vara 
kvar i Regeringskansliet för att de inte var tillräckligt kvalificerade och därför ville vi placera ut dem. 
Och  där  blev  det  en  och  annan  gång  lite  bråk  (…)  Men  några  större  bekymmer  var  det  inte” 
(Montelius, oktober 2005). 
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positivt  av personalorganisationerna.73 Skillner hade  sysslat med  att utveckla  läke‐
medelsföretaget Astras personalpolitik utifrån  ʺföretagsdemokratiska principer, och 
det var med dessa ögon jag gick in i Regeringskanslietʺ (Skillner, oktober 2004). 
 

”Skillner  hade möjlighet  att  bortse  från  trivialiteter  som  expeditionscheferna  satt  och 
ältade tidigare (…) Personalpolitiken hade skötts av de äldsta departementssekreterarna 
ihop med expeditionschefen och de satt och plockade med det där  (…) Vi var överens 
med  Skillner  om  att  vi  behövde  en  ökad  professionalitet  i  den  hanteringen”  (Sjöberg, 
oktober 2005).  
 

Det tycks ändå som om Skillners inträde väckte en del ont blod, om än i andra läger. 
Till exempel när det gällde frågan om de fackliga förtroendemännens ställning: hur 
mycket skulle de få jobba fackligt och skulle de få nyttja kansliets resurser? Detta var 
en svårlöst fråga, tills dess att Skillner löste det med ett penndrag: ”’det är väl ingen 
på den  fackliga  sidan  som  är  intresserad  av  att  överutnyttja det här’”,  resonerade 
Skillner  (enligt Sjöberg, oktober 2005), och  författade  ett avtal  som  egentligen bara 
föreskrev  rättigheter  och  lämnade  resten  till  de  förtroendevaldas  samvete.  ”Och 
expeditionscheferna höll ju på att smälla av. Det var en väldig spänning mellan dem 
och  Skillner”  (Sjöberg,  oktober  2005).  Även  rättschefen  på  statsrådsberedningen, 
Claes Eklundh, hade  samma  intryck.74 Skillner  själv  säger om dessa år att han  inte 
uppfattade  stämningen  som  fientlig, men  understryker  att  det  handlade  om  olika 
värderingar och olika perspektiv på hur  frågorna borde hanteras  (Skillner,  februari 
2007). 
 
Som  statssekreterare  för  budgetdepartementets  personalenheter  blev  Skillner  den 
som höll kontakt med de interna personalorganisationerna, och han fick nu ta ansvar 
för de övergripande frågor som berörde förhållandet mellan arbetsgivare och arbets‐
tagare; en relation som i och med MBL tog mycket tid i anspråk. Därför fick Skillner 
”mindre  tid  för de  för hela  statsförvaltningen viktiga planerings‐ och  samordning‐
suppgifterna  inom sitt område”  (Budgetdepartementet 1977:3), det som  ju var hans 
egentliga huvuduppgift som statssekreterare. Skillner tog under 1977 därför initiativ 
till  en  intern  utredning,  kallad  ʺPersonalfunktionen  inom  regeringskanslietʺ, med 
uppdraget  att  ange  organisatoriska  förutsättningar  för  att  personalpolitiken  för 
Regeringskansliet  skulle  kunna  utvecklas  på  ett  effektivt  sätt. Den  färdiga  utred‐
ningen  konstaterar  att  ”expeditionscheferna  har  kommit  att  handlägga  många 
personaladministrativa frågor”; att de personalutvecklande åtgärderna har varit rela‐
tivt  få; och att detta kan ha  lett  till att personalen har haft  svårt att  flytta både  till 

                                                 
73  ʺDet var med hans  [Skillners] hjälp vi  lyckades  lösa många  fackliga knutar, surdegarnaʺ  (Sjöberg, 
oktober 2004). 
74 Claes Eklundh blev  rättschef på Statsrådsberedningen  först  1977, knappt  ett  år  efter det  Skillner 
anställts i budgetdepartementet. ”Den uppfattning jag fick då var att Skillner var i konflikt med i stort 
sett hela expeditionschefskåren, på grund av sitt sätt att hantera den här personalpolitiska organisa‐
tionsfrågan” (Eklundh, september 2005). En av de intervjuade beskriver relationen mellan Skillner och 
en tongivande expeditionschef som den mellan ”hund och katt” (Uhlin, februari 2007). 
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andra  arbetsuppgifter  inom Regeringskansliet  och ut  till myndigheterna, med  risk 
för  att  problemen med  rekrytering  och  befordran  lösts  enbart  genom  tillväxt  på 
personalsidan  (Budgetdepartementet  1977:6f). Det  saknades, menade  utredningen, 
generella  riktlinjer  och  en  samordnad  planering  när  det  gällde  personaladmini‐
strativa  åtgärder  (till  vilka  bland  annat  arbetsledning,  verksamhetsplanering, 
styrning av personalpolitik, prioritering av personella resurser ansågs höra (Budget‐
departementet  1977:8)).  Dessutom  rådde  oklarhet  om  var  inom  Regeringskansliet 
ansvaret för sådana åtgärder hörde hemma. 
 
I stora delar  följer därför utredningen de synpunkter som Vinde  framfört  i sitt PM 
några år tidigare (om än inte med samma kryddade språk), och de åsikter som luftats 
på den gemensamma utbildningskonferensen samma år. Man motiverar sina tankar 
med att den ökade förändringstakten inom i stort sett alla områden ställer krav på en 
snabb anpassning av personalresurserna. Utredningen lämnar därefter förslag på hur 
olika  uppgifter  kan  placeras  i  organisationen;  centralt  (till  vilka  gemensamma 
riktlinjer  för  rekrytering, arbetsrotation och utvecklingsarbete kan  föras);  lokalt  (till 
vilka  ansvaret  för och genomförandet  av bland  annat  rekrytering, personalutveck‐
ling,  arbetsrotation  och  lönesättning  kan  föras);  eller hos  specialiserade  funktioner 
(som  till  exempel  löneadministration). Till de  centrala uppgifterna, menade utred‐
ningen,  hörde  endast  de  som  krävde  samordning,  och  ʺ[d]epartementens  själv‐
ständighet  i personaladministrativa  frågor bör  således  enligt  förslaget  inte  ändrasʺ 
(Budgetdepartementet 1977:12). Det sägs att det inte finns någon anledning att driva 
tanken  på  centralisering  och/eller  specialisering  för  långt  (Budgetdepartementet 
1977:8). 
 
Även  om  utredningens  parter  (både  arbetsgivare  och  arbetstagare  var  represen‐
terade)  tycktes  vara  överens  om  problemen  och  behovet  av  att  de  åtgärdades, 
skvallrar ett par reservationer som knöts till utredningen om att meningarna gick isär 
om  hur  lösningarna  borde  se  ut.  Det  är  tydligt  att  två  till  synes  motstridiga 
strävanden samsas i utredningen. Å ena sidan vill utredningen centralisera, å andra 
sidan inte göra det på ett sådant sätt att man stör departementens självbestämmande. 
Som  statsrådsberedningen noterade  i  sitt yttrande över utredningen blir  frågan då 
hur stor frihet varje departement, efter en eventuell nyordning, i realiteten skulle ha 
vid exempelvis sin rekrytering av personal (Statsrådsberedningen 1977:1). Detta blir 
faktiskt  ett  återkommande  tema  under mer  än  30  år.  Om  tonvikten  läggs  på  en 
markering  av  departementens  myndighetsstatus  och  självständighet  gentemot 
varandra och Regeringskansliet i stort, ja då blir förslagen om harmonisering bara en 
fråga om gemensamma serviceorgan med rätt att utfärda rekommendationer,  inget 
mer. Om  tonvikten  istället  läggs på  att Regeringskansliet  är  en  arbetsplats  och  ett 
stabsorgan  till  regeringen,  blir  förslagen  en  fråga  om  starka  och  styrande  centrala 
funktioner. Som vi ska se tar det lång tid innan den senare visionen vinner mark. 
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Den centrala personalfunktionen vill utredningen placera  inom budgetdepartemen‐
tet,  eftersom  det  där,  skriver  utredningen,  finns  kompetens  inom  det  personala‐
dministrativa området. Men man understryker att trots dess anknytning till ett visst 
departement så är personalfunktionen en gemensam verksamhet för hela Regerings‐
kansliet. Mer kontroversiellt  –  för departementen  –  är  förslaget  att  funktionen bör 
ligga på en hög nivå och  ledas av en chefstjänsteman. Av underlaget bakom utred‐
ningen framgår dessutom att man i praktiken redan före skrivningarna i texten hade 
bestämt sig för att inrätta denna nya centrala personalfunktion – vilket gav en signal 
om att det som nu sattes i verket hade politisk uppbackning. Lite stötande var också 
att man  i de yttranden man nu begärde  in, anmodade remissinstanserna att ”bara” 
tycka  till  om  vilka  uppgifter  denna  funktion  skulle  ha. Något  som  fick  flera  att 
reagera, däribland den nyligen anställde rättschefen på statsrådsberedningen: 
 

”Jag skrev ett ganska pepprat remissyttrande om att enligt min mening bör man kanske 
först göra en sorts behovsgenomgång, innan man inrättar en ny organisation, för det här 
var väldigt bakvänt” (Eklundh, september 2005) 

 
Eklundh  fick  därför  snabbt  supportrar.  När  Eklundh  inställde  sig  på  sitt  första 
expeditionschefsmöte  (i  vilket  statsrådsberedningens  rättschef  var  en  självskriven 
deltagare), 
 

”hälsades  jag som något av en hjälte för att  jag på detta sätt hade vågat sätta mig emot 
den politiska makten!  (…) Det  låg mycket prestigefrågor  i det hela. Man  tyckte att här 
kom det in människor som aldrig hade varit i statlig verksamhet tidigare och än mindre i 
Regeringskansliet  och  började  lägga  sig  i  hur  det  skulle  styras  och  ställas. Det  var  så 
konfliktlinjerna gick” (Eklundh, september 2005). 

 
Men  det  råder  olika  uppfattningar  också  inom  departementen.  Efter  att 
justitiedepartementet  formulerat  sitt  yttrande,  författat  av  departementets  expedi‐
tionschef,  kräver departementets  representanter  för  arbetstagarorganisationerna  en 
förhandling  om  remissens  ordalydelse,  en  förhandling  under  vilken  facken  argu‐
menterar  för  att  departementet  –  till  skillnad  från  vad  som  sker  i  yttrandet  –  ska 
godta  förslaget  i promemorian om  att  inrätta  en  central personalfunktion. Expedi‐
tionschefen står dock på sig, och arbetstagarorganisationerna  (SACO/SR‐Ju, DT och 
SF)  meddelar  därefter  att  de  inte  kan  tillstyrka  skrivningen  i  remissen  (Justitie‐
departementet 1977b).  
 
Justitiedepartementet passar i sitt yttrande över utredningen på att försvara departe‐
mentens självständighet i personaladministrativt hänseende: 
 

Justitiedepartementet, som är ett av de största departementen, vill starkt understryka att 
någon ändring  i denna grundprincip  inte kan godtas. Arbetet  i den centrala funktionen 
bör  sålunda  begränsas  till  och  inriktas  på  att  ta  fram  allmänna  riktlinjer  (...)  Dessa 
riktlinjer bör inte bli bindande (...) Här kan inskjutas att förhandlingsdelegationen [redan] 
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medför att handlingsfriheten  för departementen  inskränks. Ytterligare  sådana begräns‐
ningar bör inte genomföras (Justitiedepartementet 1977a:1). 

 
Inte  heller  tillstyrker  justitiedepartementet  förslaget  att  den  centrala  personal‐
funktionen  ska  ledas  av  en  chefstjänsteman.  Det  skulle  innebära  att  personal‐
funktionerna skulle  läggas på en alltför hög nivå, menar man. Samma resonemang, 
om departementens handlingsfrihet, om  att  centralisering  inte  får drivas  för  långt, 
och om att den nya enheten  inte  får hamna ”för högt”  i organisationen  förs även  i 
remisserna  från  expeditionscheferna  (och  ibland  även  rättschefer)  på  ekonomi‐
departementet,  kommunikationsdepartementet, utbildningsdepartementet,  bostads‐
departementet,  industridepartementet och handelsdepartementet. Argumentationen 
löper ofta över ord om  samhörighet mellan departement och de myndigheter  som 
ligger  under  respektive  departement  –  och  att  bara  departementet  självt  har  den 
överblick  som  krävs  i  fråga  om  rekrytering,  rörlighet  och  utbildning  (Bostads‐
departementet 1977:2). Men i flera fall bifogas också yttranden från departementens 
egna  facklubbar som  tar avstånd  från departementets ställningstagande och  istället 
argumenterar  för  mer  av  centralisering,  mer  av  gemensamma  personalpolitiska 
riktlinjer, och att den nya funktionen visst bör ledas av en chefstjänsteman för att ge 
den nya enheten ”tyngd”. Endast  statssekreteraren  i arbetsmarknadsdepartementet 
tillstyrker att den nya enheten bör ledas av en chefstjänsteman. 
 
Rättschefen i statsrådsberedningen, Claes Eklundh, finner i sitt yttrande det däremot 
direkt olämpligt att överlämna de centrala personalpolitiska uppgifterna till ett organ 
som ställs under ledning av en chefstjänsteman, ”annat än om att avsikten är att ge 
organet  en  dominerande  roll  på  det  personalpolitiska  området”  (Statsrådsbered‐
ningen 1977:2). Försvarsdepartementet skriver i sitt yttrande, även detta författat av 
expeditionschefen,  att  allt  ansvar  för  planering  och  genomförande  av  rekrytering, 
utbildning  och  personaladministration  måste  ligga  kvar  hos  fackdepartementen 
(Försvarsdepartementet 1977:1). Och medan DT:s fackklubb i försvarsdepartementet, 
i  ett  särskilt  yttrande  som  bifogats  departementets,  skriver  att  det  föreslagna 
sekretariatet bör  ledas  av  en  chefstjänsteman, menar  samma departements  expedi‐
tionschef  att  ”med  hänsyn  till  de  begränsade  uppgifter  som  kommer  att  ligga  på 
funktionen  [sic!]  torde  chefskapet  kunna  läggas  på  en  huvudman”  (Försvars‐
departementet 1977:1). 
 
Utrikesdepartementet, som fått chans att yttra sig trots att man inte direkt berörs av 
de förändringar som föreslås, skiljer ut sig från de övriga remissinstanserna i det att 
de är odelat positiva till förslagen som de menar skapar ”de bästa förutsättningarna 
för  en  effektiv  personaladministration  och  en  aktiv  personalpolitik”  (Utrikes‐
departementet 1977:2). 
 
Organisationsavdelningen  (OA),  den  enda  remissinstans  där  personalorganisa‐
tionerna helt och fullt instämmer med remissen, lämnar det mest ambitiösa bidraget 
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(författat  av Åke Uhlin)  till  floran av  remisser, och  finner det anmärkningsvärt att 
OA av utredningen  inte ens  finns med som en alternativ organisatorisk  lösning  till 
den  föreslagna  centrala personalfunktionen.  Inte heller har OA:s  roll, om  förslaget 
skulle  realiseras,  diskuterats  (Departementens  organisationsavdelning  1977:1). OA 
menar att de, som organisation, besitter kompetens inom det personaladministrativa 
området  och  har  dessutom  redan  centrala  personaladministrativa  uppgifter  för 
Regeringskansliet. Med  samma  argumentation borde  alltså OA vara högst  aktuellt 
som plats  för den  nya  funktionen.  ʺOA  kan  inte  finna  annat  än  att det  (...) måste 
finnas  av  arbetsgruppen  outtalade  skäl  mot  alternativet  OAʺ  (Departementens 
organisationsavdelning 1977:2). OA spekulerar i sitt yttrande att det kan bero på att 
OA  inte  ligger  tillräckligt  ʺhögtʺ  i organisationen, men då blir  ju  lösningen bara att 
lägga OA mer  ʺrättʺ  i  organisationen. OA  köper  inte  resonemangen  om  centrala, 
lokala  och  specialiserade  funktioner:  ʺ[f]rågor  av personalpolitisk  karaktär, utbild‐
ningsfrågor, personalsociala  frågor och  skyddsfrågor är enligt OA:s mening grenar 
på  samma  trädʺ  (Departementens  organisationsavdelning  1977:3).  Och  ʺett 
betydande  lokalt ansvar  för personaladministrativa  frågor – vilket OA  i  sak  livligt 
tillstyrker  (...)  –  måste  självfallet  få  kosta  både  tid,  pengar  och  personalʺ 
(Departementens  organisationsavdelning  1977:3).  OA  efterlyser  nu  en  snar  och 
samlad översyn av personalfunktionen  i hela Regeringskansliet,  inklusive OA:s roll 
och placering i organisationen. 
 
 

ETT REGERINGSKANSLI I OTAKT MED TIDEN 
 
På OA finns i slutet av 1970‐talet en liten men ambitiös grupp tjänstemän som inget 
hellre  vill  än  att  föra  ut  sina  idéer  om  modern  personaladministration.  Dessa 
tjänstemän  representerar  ju  egentligen  arbetsgivarsidan, men  ligger  i  sitt  tänkande 
nära  de  fackliga  organisationerna.  OA, med  Åke  Uhlin  som motor,  rullar  under 
samma  tid  igång  flera  större  projekt;  däribland  ett  utvecklings‐  och  utbildnings‐
projekt som omfattar huvuddelen av den personal som arbetar med personaladmini‐
strativa frågor, och i vilket det ingår en serie konferenser, seminarier och kurser. Från 
OA  administreras  dessutom  mer  hantverksmässiga  utbildningar,  i  bland  annat 
maskinskrivning, propositionsskrivande och i hur man gör remissammanställningar. 
Och denna del av OA:s verksamhet uppmuntras. Men så fort OA närmar sig frågor 
om  ledarskap, personalansvar och organisation, då blåser det motvind. Man  tycks 
inte få det erkännande eller ha den legitimitet som krävs för att på allvar kunna driva 
personalfrågor  och  förändringsarbete;  något  som  blir  tydligt  av  att  inte  ens 
personalorganisationerna  ställer  sig  på  OA:s  sida  när  OA  föreslår  att  den  nya 
personalfunktionen  bör  ligga  hos  dem  (Departementens  tjänstemannaförening 
1977:2). 

 
”Organisationsavdelningen betraktade man ju som, vad ska vi säga, en teknisk avdelning 
som  skulle  sköta  olika  tjänster  som  telefoner  och  lokaler,  stencilapparaten  –  och  inte 
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personalpolitik. Själva tyckte de förstås att de ej i ringa grad hade ansvar för detta. Men 
så tyckte man inte på departementen.” (Mundebo, september 2006). 

 
Åke Uhlin hade  tidigare varit departementssekreterare  i utbildningsdepartementet 
och under  sin  tid där  författat DT:s personalpolitiska program. ”Resultatet blev  så 
bra  att  också  arbetsgivarens  ögon  började  falla  på  vårt  alster  –  liksom  på 
projektledaren, varför Åke raskt anställdes att fortsätta det personalpolitiska arbetet i 
RK” (Sjöberg, februari 2007). Uhlin var just då, sedan en kort tid tillbaka, avdelnings‐
direktör på det nybildade Universitets‐ och högskoleämbetet (nuvarande Högskole‐
verket). ”Men det  sved  i mig att behöva  lämna Regeringskansliet och  jag var glad 
över att vara tillbaka, faktiskt efter bara en månad” (Uhlin, februari 2007). Våren 1976 
ombeds Uhlin nämligen att återvända till Regeringskansliet, men den här gången till 
finansdepartementet, för att man, som dåvarande finansminister Gunnar Sträng sägs 
ha  formulerat  det,  ”behöver  någon  som  kan  ta  tag  i  det  här  med  kansliets 
personalpolitik”. 
 

”Men  Sträng  hade  tänkt  sig  en  väldigt,  ja  en mycket  låg  befattning, medan  den  som 
ombad mig att komma tillbaka flaggade för en hög tjänst. Jag var ju avdelningsdirektör, 
disputerad doktor och hade  förstås anspråk.  Jag kom nu  till OA, och det var en degra‐
dering.  Inte  lönemässigt, men  att  hamna  i  vad  som  uppfattades  som  en  ren  service‐
organisation kändes som en degradering. Men okej, tänkte jag, jag är tillbaks bland mina 
kompisar  och  att  försöka  göra  något  bra  av  allt  detta  är  en  spännande  grej”  (Uhlin, 
februari 2007). 

 
Uhlin förmedlar en bild av en arbetsplats som är unik.  
 

”Föreställningen om  att  just den  egna organisationen  är  speciell, den  finns  ju överallt. 
Men  jag har  jobbat på många olika ställen, dessutom varit organisationskonsult och fått 
insyn i många andra arbetsplatser – och Regeringskansliet var verkligen något speciellt, 
som jag aldrig, varken före eller efter, har träffat på” (Uhlin, februari 2007).  

 
Uhlin menar att närheten till makten var det utmärkande; att alla kände att man var 
väldigt nära makten – och att man också hade makt, även på låg nivå. Som departe‐
mentssekreterare på kulturenheten i utbildningsdepartementet hade Uhlin ansvar för 
anslaget över all högre konstnärlig utbildning i hela landet.75 Det fanns till och med 
ett ord för detta, ”departementssjukan”, och Uhlin liknar makten vid Gollums ring i 
Sagan om ringen, som man  inte kunde göra sig av med. ”Därför stod man ut med 
övertid, långa nätter, många lördagar och söndagar” (Uhlin, februari 2007).  

                                                 
75  ”Statssekreteraren  eller  statsrådet  var  ju  aldrig  nere på den  nivån,  och  huvudmännen,  cheferna, 
skulle på papperet veta, men inte heller de hade överblick. Så jag hade verkligen makt. De enda som 
ifrågasatte min makt – och som verkligen gjorde det – var de på budgetavdelningen, de på ’glamour‐
avdelningen’ som vi sa. Men där satt råskinn, de hade plockats fram från olika håll för att de hade en 
förmåga att fullständigt…  ja,  inga argument bet på dem, de hade sina direktiv från sina chefer:  ’det 
här är ramen, gå inte med på något’, och vi satt och föredrog de mest blödiga argument. Men inte fan 
gick det” (Uhlin, februari 2007). 
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”Det var egentligen ett slags rovdrift på folk, även om folket masochistiskt ställde upp på 
denna rovdrift, utifrån idén om att det var rätt tjusigt att sitta där nätterna igenom. Fast 
det var  en väldigt osund arbetsmiljö. Några av oss var visserligen goda kamrater, och 
några  hade  tur  att  ha  bra  chefer,  så  det  fanns  ljusa  sidor. Men  det  fanns  också  stora 
problem” (Uhlin, februri 2007). 

 
”Och  detta  kände  vi  till  allihop  och  det  ligger  bakom  striderna  under  den  här  tiden. 
Personalen visste  att det var  en  rovdrift,  och vi  såg  ibland  också  otäcka  och  konkreta 
exempel på detta.76 Politikerna tänkte att ’behöver vi en person för ett visst ändamål, så 
plockar vi in den bara’, vilket innebar att plötsligt satt det en ny chef hos oss, som inte ens 
sa hej utan bara  ’jag är  er nye  chef!’. Det kunde vara någon  som  inte visste något om 
arbetet  i Regeringskansliet. Och så visste vi samtidigt att det å ena sidan  fanns otroligt 
kunniga  och  garvade  personer  i  rummet  intill,  som man  hade  gått  förbi,  och  å  andra 
sidan  att  en  omtyckt  chef  plötsligt  hade  försvunnit.  Och  det  upplevdes  som  väldigt 
orättvisst, som en fallucka hade öppnats under dem” (Uhlin, februari 2007). 

 
Under  samma  period  levererar  regeringen många  idéer  kring  utvecklingen  av  de 
svenska arbetsplatserna, man grundar statens personalutbildningsnämnd och förny‐
elsefonder, man ger alla  statstjänstemän  tillgång  till en  stor kursgård  i Sigtuna där 
statsanställda får möjlighet att lära om organisation, ledarskap och grupparbete. Det 
kommer  en  hel  ny  litteratur  om  ledarskap  och  organisation,  därtill många  affärs‐
tidningar i vilka frågor om personal och organisation blir högsta mode. 
 

”Samhället runt omkring oss började utveckla ett nytt språk, om chefs‐ och ledarskap, om 
gruppdynamik och frigörande pedagogik. Det fanns så kallad sensiträning, där man satt i 
ringar på golvet. Allt detta fick oss att fundera på hur det ser ut på vår egen arbetsplats, 
’vad har vi för ledare, egentligen? De rackarna som vill att vi ska sitta och skriva om det 
här,  om  personalpolitik,  organisation  och  jämställdhet,  i  SOU:er,  propositioner  och 
departementsserier, visar  ju  inget av detta  intresse  för vår egen arbetsplats’. Där  fanns 
ingenting av detta, ingenting!” (Uhlin, februari 2007). 

 
Dessutom växer alltså Regeringskansliet. Tillväxtkurvan  tar  ett  skutt med den nya 
borgerliga regeringen 1976. Trepartiregeringen  tycks bära med sig en osäkerhet om 
hur de  skulle  använda den personal  som  fanns, och hade därför mycket nytt  folk 
med sig, med konsekvensen att många sattes i garderober. 
 

                                                 
76 ”Jag minns en älskad person som var en mentor för många, men som hade alkoholbekymmer. Han 
var noga med att aldrig vara berusad på arbetstid. Det hände en gång, efter en tuff höst. När han i ett 
möte med budgetavdelningen  ska  förhandla  för hela universitetssektorn  får han  inte  ihop  sitt bud, 
något som hårdingarna på budgetavdelningen utnyttjar direkt. Ett par dagar senare när han kommer 
till sitt jobb är hans rum tömt, det ligger bara en lapp på hans skrivbord om att han ska infinna sig hos 
statssekreteraren. Dit går han och statssekreteraren ber att  få nycklarna. Vi  tog  fruktansvärt  illa vid 
oss. Gör man på det här sättet? Så här kan man inte hantera personer, tänkte vi, att man kör slut på 
dem  först  och  ger  dem  sparken  sen. Dessutom  fanns  det  homosexuella  personer,  som  var  rädda 
varenda dag, eftersom de under kriget klassades som säkerhetsrisker. Jag vet en som klarade sig för 
att han  lyckades hålla det dolt. En annan plockades bort. Och vi var  förbannade över detta också” 
(Uhlin, februari 2007). 
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”Man visste  inte var man skulle göra av dem som blev över. Så de blev kvar. Det satt 
väldigt mycket folk och häckade. Det var ett stort personalpolitiskt problem. Vi kände till 
Vindes idé om att man skulle befordra ut folk. Men utplaceringsbehovet var fortfarande 
större  än  tillgången på  chefspositioner  i  statsförvaltningen. Och det där  tog vi  till oss. 
Vad  skulle  egentligen  hända med  folket  här  som  ingen  frågar  efter?”  (Uhlin,  februari 
2007). 

 
 

NY ORGANISATION MED GAMLA PROBLEM 
 
Regeringen och politikerna gick på Skillners linje och beslutade att från och med den 
1  februari  1978  inrätta  det  så  kallade  Personalpolitiska  sekretariatet  (PP‐sekret‐
ariatet). Sekretariatet knöts organisatoriskt  till budgetdepartementet  (det placerades 
vid  budgetdepartementets  personalenheter)  och  blev  verkställande  organ  åt 
departementens  förhandlingsdelegation  (DFD)77, men  fick  ett  ansvarsområde  som 
kom att täcka alla slags personalpolitiska och personaladministrativa frågor rörande 
Regeringskansliets och kommittéväsendets personal. Dess uppgift var att  svara  för 
övergripande samordning och utveckla personalarbetet. Sekretariatet kom att  ledas 
av en huvudman och kom därför att inte ligga ”högt” i organisationen,  just som de 
flesta departement och statsrådsberedningens rättschef förordat. Detta kom dock att 
försvåra  kommunikationerna mellan  departementen  (Departementens  tjänsteman‐
naförening  1981:4).  Och  lösningen  var  en  kompromiss.  OA  (i  vilken  personal‐
sektionen  vid  denna  tid  omfattade  ett  cirka  30‐tal  tjänster),  som  hellre  önskat  en 
skyndsam översyn över den egna  rollen och personalpolitiken  i  stort,  fick  fortsätta 
med  sin  verksamhet  utan  några  större  förändringar,  mer  än  att  det  nu  blev  än 
mindre tydligt vad OA egentligen skulle syssla med. PP‐sekretariatet (med cirka 10 
anställda)  får  en  på  papperet  viktig  samordnande  roll, men  läggs  under  budget‐
departementet som, ska det visa sig, har helt andra åsikter om vad PP‐sekretariatet 
ska göra. Det klargjordes  i  februari 1978  inte heller var gränserna mellan OA, PP‐
sekretariatet, DFD  eller departementen, när det gällde  ansvaret  för personalpolitik 
och utveckling av personalfrågor, egentligen skulle gå.78 
 

                                                 
77  Departementens  förhandlingsdelegation  (DFD)  ombildades  1979,  efter  att  dess  arbetsuppgifter 
vidgats  något,  till Regeringskansliets  förhandlingsorganisation  (RFD)  som  därefter  bestod  av  före‐
trädare för samtliga departement. 
78  Skillners  val  att  göra  Thomas  Hedin  från  statens  arbetsgivarverk,  utan  tidigare  erfarenhet  av 
Regeringskansliarbete,  till  huvudman  för  PP‐sekretariatet,  betraktades  dessutom  av  OA  och  Åke 
Uhlin som ett misstag. Hedin fick inte personalens och organisationens förtroende, menar Uhlin. ”Och 
jag måste erkänna, att jag inte gjorde mitt bästa för att hjälpa till. Jag och mina medarbetare var utbild‐
ningsfreakar  och  var  insatta  i  allt det  nya  tänkandet  kring  personal  och  organisation; det  var  inte 
Hedin. Det var ingen lycklig relation mellan våra båda organisationer och jag har förstås skuld i detta” 
(Uhlin,  februari 2007). Efter  en  sista  strid mellan Uhlin och Hedin på hösten  1979  tar Rolf Skillner 
Hedins  parti  och  uppmanar Uhlin  att  lämna  Regeringskansliet,  vilket  också  sker. Uhlin  blir  kort 
därefter personalchef på dåvarande Skolöverstyrelsen. 
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Då, på våren 1978, fanns det alltså tre organisationer, OA, DFD och PP‐sekretariatet, 
som  vid  sidan  om  departementen  skulle  ombesörja  huvudfunktionerna  i  det 
personaladministrativa arbetet. Men de hade skapats vid skilda  tidpunkter och bar 
därför  på  skilda  syner  på  personalpolitik  och  organisation. Dessa  brister  kom  att 
vålla bekymmer och väcka kritik under de år  som  följde,  eftersom det nu blev än 
svårare  att  urskilja  en  enhetlig  organisation,  eller  en  samlad  och  konsekvent 
personalpolitik inom Regeringskansliet (Ds B 1991:6: 21). Visserligen ombildades och 
förstärktes något år senare DFD till Regeringskansliets förhandlingsdelegation, RFD, 
just med syftet att få ett enhetligt förfarande med den ökande mängden lokala avtal, 
och  att  få  ett  organ  som  företrädde  det  samlade  arbetsgivarintresset  vid  förhand‐
lingar.79 Men inte heller detta var något Alexanderhugg. Och översynen av OA, som 
man  faktiskt beslutade om  i samband med PP‐sekretariatets  tillkomst, dröjer  i hela 
tre år (och avbryts dessutom, av olika skäl, just efter start). 
 
Även om expeditionscheferna uttrycker oro  inför  reformen  lugnas de efterhand av 
utvecklingen. När först PP‐sekretariatet och sedan den nya förhandlingsdelegationen 
etablerat  sig  stod det klart att dessa  i huvudsak var  tjänstemannadominerade, och 
därför lagom tandlösa.80 Och några år senare formulerar en tjänsteman problemet på 
följande sätt: 
 

”Budgetdepartementet har alltid motarbetat PP‐sekretariatet  (...) Det är svårt  för PP att 
ena  departementen  i  gemensamma  ställningstaganden  –  det  finns  för mycket  av  kon‐
kurrens, prestige och avundsjuka  (...) PP och OA märks  inte ute på departementen. De 
gör  inte  precis  någon  strålande  insats  (...)  PP  och OA  har  fört  en  hård  kamp  om  var 
frågorna  för personalutveckling och arbetsmiljö ska  ligga  (...) OA saknar klara riktlinjer 
och förankring i regeringskansliet (Ström 1982:27f). 

 
Det  återkommande  dilemmat  bestod  alltså  i  att  samtidigt  som  varje  departement 
skötte sina egna personalfrågor, var det angeläget, vissa menade akut, med en sam‐
ordning på  ett  centralt plan.  Samtidigt med utredningen  om personalfunktionen  i 
Regeringskansliet  genomfördes det  så  kallade PA‐projektet,  i  vilket deltagare  från 
samtliga  departement,  statsrådsberedningen  och  OA  medverkade  (i  huvudsak 

                                                 
79 Ombildningen föregicks av en kortare utredning som gick på remiss till departementen, som även 
denna gång, mangrant, underströk vikten av att  förändringen ”inte  får  leda  till att departementens 
självständighet  i  personaladministrativt  hänseende  inskränkes  i  någon  väsentlig  mån”  (Justitie‐
departementet  1978).  1982  omvandlades  det  då  från  fackligt  håll  kritiserade  RFD  till  Regerings‐
kansliets  personalpolitiska  delegation,  RPD,  för  att,  som  det  ännu  en  gång  heter,  ʺge  personal‐
funktionen  en  mer  central  roll  i  regeringsarbetetʺ.  RPD  fick  mer  långtgående  befogenheter  än 
föregångaren RFD. Redan  1983  sammanfördes dock PP‐sekretariatet och OA,  tillsammans med det 
nyligen bildade RPD, till ett från departementen fristående förvaltningskontor, FK, men som sorterade 
under  civildepartementet.  FK  ombildades  sedan  1997  till Regeringskansliets  förvaltningsavdelning, 
FA, med ställning av en så kallad särskild del av Regeringskansliet. 
80 ”Jag vet att chefen för PP‐sekretariatet hade svårigheter med framför allt expeditionscheferna. Också 
han  betraktades  som  lite  av  en  främling  i  organisationen,  som  inte  riktigt  förstod  sig  på  den” 
(Eklundh, september 2005). 
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tjänstemän  som  dagligdags  arbetade  med  personaladministrativa  frågor).  I  en 
rapport  som  sammanfattade  projektet  utrycks  på  nytt  att  systemen  för  personal‐
administration  behöver  utvecklas,  att  ambitionsnivån  vad  gäller  personaladmini‐
stration  behöver  öka,  att  det  behövs  övergripande  personalpolitiska  riktlinjer  för 
rekrytering,  omplacering  och  avveckling,  samt  att  ledningsfunktionen  för  dessa 
frågor i Regeringskansliet behöver ses över (Budgetdepartementet 1980:5f). 
 
 

REGERINGSKANSLIET SOM ARBETSPLATS – EN PROMEMORIA 
 
I  slutet  av 1978  landade  en  ambitiös och  för vissa  läsare,  åtminstone  i vissa delar, 
provocerande  50‐sidig  diskussionspromemoria  på  samtliga  anställdas  skrivbord. 
Syftet med promemorian, utarbetad  av  en projektgrupp  tillsatt  av departementens 
referensgrupp  för utbildningsfrågor  (men  i många stycken  författad av Åke Uhlin), 
var  att  väcka  diskussion.  Författarna  skriver  inledningsvis  att  organisationens 
effektivitet  till  stor del är beroende av  i vilken utsträckning man uppmärksammar 
och  tillmötesgår  behoven  av  utveckling  och  utbildning  för  samtliga  anställda.  ʺVi 
anser  också  att man  alltför  länge  har  negligerat  dessa  frågor  i  regeringskanslietʺ 
(Departementens referensgrupp  för utbildningsfrågor 1978:1).  I promemorian  luftas 
än  en  gång missnöje  över Regeringskansliets  brist på  en  sammanhållen policy  för 
organisation,  administration  och  planering,  men  nu  i  skarpare  ordalag.  PP‐
sekretariatets  snart  ettåriga  verksamhet  hade  inte  fått  bukt med  det  som man  nu 
(igen) menade var akuta problem. 
 

ʺRegeringskansliets arbete styrs av politiken och politikens villkor och är därför mycket 
svårt att planera och administrera. Detta  får  emellertid  inte vara ett  skäl att avstå  från 
planering. Det finns sedan gammalt i regeringskansliet ett ointresse för och, i varje fall generellt 
sett,  en  bristande  kunskap  om  organisatoriska  och  administrativa  policyfrågor  för  den  egna 
verksamheten (...) Arbetet  i regeringskansliet organiseras och bedrivs  i  former som är  ineffektiva 
och  som  utgör  hinder  för  både  organisationens  och  personalens  utveckling  (...) 
Departementstjänstemän tvingas alltför ofta till ett individualistiskt arbetssätt som gör att 
de  isoleras med  sina arbetsuppgifter. De blir  ʹensamvargarʹ  (...) De  enda gemensamma 
personalpolitiska riktlinjer som  finns officiellt uttalade är  från 1965 och  togs  i samband 
med beslut om departementens organisations‐ och arbetsformer (...). Man har i regerings‐
kansliet aldrig tagit de personalpolitiska och personaladministrativa konsekvenserna av 
1965 års beslut (...) Utvecklingen på det personalpolitiska och personaladministrativa området  i 
regeringskansliet  sker  utan  konsekvens  och  planering  (...)  Idag  är  den  personalpolitiska  och 
personaladministrativa funktionen i regeringskansliet splittrad och utan gemensamt mål (...) Den 
personalrörlighet och  flexibilitet  i organisationen som var en av 1965 års bärande  idéer 
har  inte slagit  igenom  i praktiken.  I stället har  regeringskansliet  försökt anpassa sig  till 
kraven på  förändringar genom nyrekrytering. Det har  lett  till  en  övertro på nyrekrytering 
som  blivit  ett  allvarligt  problem  för  organisationen  (Departementens  referensgrupp  för 
utbildningsfrågor 1978:2ff, mina kursiveringar). 

 
I promemorian vänder  sig  författarna  emot  föreställningen  att  arbetet  i Regerings‐
kansliet  skulle  bestå  av  en  samling  sinsemellan mycket  olikartade  uppgifter,  helt 
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specifika för varje delområde och departement, helt enkelt ett specialiserat arbete för 
specialister; vilket är just den argumentation som departementen använder sig av för 
att hålla förslag om centralisering och harmonisering på armlängds avstånd. 
 

ʺI vissa  fall kan naturligtvis detta stämma. Fullt genomförd  tror vi emellertid att denna 
syn på departementsarbetet är onyanserad och missvisande. I grunden menar vi att det 
finns många  gemensamma  faktorer  och  förhållanden  och  att  det  är  dessa mer  än  de 
speciella arbetsuppgifternas art som bestämmer arbetets karaktär och villkorʺ  (Departe‐
mentens referensgrupp för utbildningsfrågor 1978:25). 

 
Tre  viktiga  villkor  gäller  för  alla  anställda  i  Regeringskansliet:  1)  arbetet  innebär 
deltagande  i en politisk process, 2) arbetet sker  inte under eget ansvar, åtminstone 
inte  formellt  sett,  och  3)  arbetet  bedrivs  inom  ett  maktcentrum  med  hög  status 
(Departementens referensgrupp  för utbildningsfrågor 1978:25). Arbetet  i Regerings‐
kansliet  ger  eller  kan  ge  rika  utvecklingsmöjligheter,  arbetsuppgifterna  är  intres‐
santa, lärorika och stimulerande, 
 

ʺ[men]  trots att det  således kan sägas att  regeringskansliet har  stora  förutsättningar att 
vara en givande och lärande arbetsplats finns det bland personalen en växande kritik mot 
arbets‐  och  personalförhållandena  och  allt  tydligare  uttryck  för  bristande  arbetstill‐
fredsställelseʺ (Departementens referensgrupp för utbildningsfrågor 1978:25). 

 
Prioriteringen  i  1965  års  beslut  av  Regeringskansliets  utåtriktade  verksamhet  är 
naturlig, men har, menar  författarna,  förstärkt  tendensen att  rangordna arbetsupp‐
gifterna i Regeringskansliet. De löpande förvaltningsärendena, de för organisationen 
lika nödvändiga uppgifterna som de utåtriktade politiska, nedvärderas,  liksom alla 
de  arbetsuppgifter  som  hör  till  administrationen  av  den  egna  verksamheten 
(Departementens referensgrupp för utbildningsfrågor 1978:33). Alltmer, skriver man, 
ökar insikterna om det administrativa arbetets betydelse för effektivitet, personal och 
gott  resursutnyttjande,  åtminstone  i  statsförvaltningen  generellt,  liksom  i  andra 
verksamhetsområden, där man ʺsåledes avlägsnat sig mycket långt från den negativa 
inställning  till  administration  som  kan  sägas  ha  funnits  i  1965  års  beslut  om 
departementsorganisationen, dvs att administration är liktydigt med onödigt krångel 
som  belastar  och  tar  tid  från  den  egentliga  verksamhetenʺ  (Departementens 
referensgrupp för utbildningsfrågor 1978:34). 
 

ʺVidare vill vi påstå  att  1965  års  beslut  fick  orimliga  konsekvenser  för OA  som  enligt 
beslutet  fick  en mycket  stor  del  av  ansvaret  för  de  administrativa  frågorna men  som 
aldrig har  fått vare  sig  befogenheter,  resurser  eller  riktlinjer  för  att  följa upp  beslutetʺ 
(Departementens referensgrupp för utbildningsfrågor 1978:34). 

 
Möjligen som en reaktion på en situation där kraven från olika håll på en effektiv och 
konsekvent personaladministration hotade att växa departementen över huvudena, 
anställde många departement i slutet av 1970‐talet särskilda personaladministratörer, 
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och  i  vissa  fall  frigjordes  personal  på  departementen  för  att  enbart  arbeta  med 
personaladministrativa uppgifter. 
 

ʺUtvecklingen måste givetvis ses som ett hälsotecken. Men vi vill ändå göra den reflek‐
tionen att det här är  fråga om en  fullkomligt oplanerad utveckling,  inte  för de enskilda 
departementen  men  väl  för  regeringskansliet  som  helhetʺ  (Departementens  referens‐
grupp för utbildningsfrågor 1978:35). 

 
Författarna av promemorian menar att mycket  tyder på att Regeringskansliet är en 
arbetsplats och en organisation med en stor outnyttjad kapacitet. 
 

ʺDet  skulle  vara  förvånande  om  inte  den  relativt  låga  personalomsättningen  och  den 
omfattande  nyrekryteringen  tillsammans  skapar  en  [sic]  slags  orationell  tillväxt  av 
organisationen.  I  dag  vet  vi  att  antalet  anställda  ökar  kraftigt  varje  år.  Ökar  arbets‐
volymen proportionellt? Ingen har så vitt vi vet gjort något allvarligt försök att påvisa att 
så är falletʺ (Departementens referensgrupp för utbildningsfrågor 1978:48). 
 

I  slutet  av promemorian  spekulerar  författarna om varför Regeringskansliet  släpar 
efter i förhållande till andra arbetsplatser, där man faktiskt ägnar intresse åt person‐
aladministrativa frågor och utveckling av organisation och personal (och här syns nu 
en öppen diskussion om faktorer som kan förklara motståndet mot förändring): 
 

ʺDetta  förhållande bör vara  svårt  för  en organisation med  regeringskansliets makt och 
status  att  acceptera. Det  finns  också  alltmer  växande  krav  från  de  anställdas  sida  på 
förändringar. Det är svårt att förstå det motstånd mot förändringar som tycks finnas. Vad 
beror det på? Ligger det  i det politiska arbetets natur? Är det på regeringens dubbla ställning 
som företrädare för den politiska makten utåt och som arbetsgivare inåt, gentemot sitt eget kansli, 
som svårigheterna beror? Har budgetdepartementet med sin allmänt återhållsamma roll för stort 
inflytande  över  utvecklingen? Anser man  att  personalen  kompenseras  genom  de  fördelar  som 
ligger  i  ett  arbete med  hög  status?ʺ  (Departementens  referensgrupp  för utbildningsfrågor 
1978:48, mina kursiveringar). 

 
 

REAKTIONER PÅ PROMEMORIAN 
 
Promemorian var under hösten 1978 och våren 1979 ute på en bred remiss hos alla 
anställda  i Regeringskansliet. Men  departementens  referensgrupp  för  utbildnings‐
frågor avvecklades kort därefter och det omfattande remissmaterialet blev liggandes 
på  PP‐sekretariatet  i mer  än  ett  och  ett  halvt  år.  Sammanställningen  var  inte  klar 
förrän på hösten 1980. Den biträdande personalen  i kommunikationsdepartementet 
blir i stora delar sannspådda när de säger att de är  
 

ʺövertygade om att synpunkterna på rapporten kommer att variera över hela åsiktsskalan 
eftersom arbetsmiljön skiljer sig beroende på var man har sin organisatoriska hemvist och 
vad man har för tjänst och för ambitionerʺ (Kommunikationsdepartementet 1979). 
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När statsrådsberedningen diskuterar promemorian resonerar man kring Regerings‐
kansliets egenskap av politiskt maktcentrum som gör att kansliet skiljer sig en hel del 
från  andra  arbetsplatser. Departementschefen har dubbla  roller, dels  en utåtriktad 
där denne  förverkligar och  för ut en viss politik, dels en  inåtriktad som  innebär att 
denne ska vara chef för en arbetsplats. I praktiken har detta lösts genom att de inåt‐
riktade chefsuppgifterna har lagts på tjänstemän. Därtill har den speciella situationen 
tvingat  fram  specialorgan  för  arbetsgivarfunktionerna:  statens  förhandlingsråd, 
departementens förhandlingsdelegation med flera. 
 

ʺAllt  detta  gör  att  arbetsgivaren  känns  ʹabstraktʹ  och  bidrar  till  att  ge  den  enskilde 
anställde en känsla av att han inte kan påverka utvecklingen. En annan följd (...) är att de 
anställda  lätt  upplever  det  så,  att  verksamheten  helt  underordnas  det  politiska  livets 
krav;  att  deras  egna  behov  och  önskemål  inte  alls  beaktas  vid  arbetsplaneringenʺ 
(Statsrådsberedningen 1979:1f).  

 
När statsrådsberedningen därefter diskuterar vad som kan göras är förslagen relativt 
få, eftersom  ʺnågra genomgripande ändringar av  regeringskansliets  roll  i samhälls‐
maskineriet  (...)  självfallet  inte  [kan]  göras!”  (Statsrådsberedningen  1979:2),  och 
förslagen  begränsar  sig  därför  till  att  1)  låta  den  administrativa  chefsfunktionen 
ʺkomma  närmareʺ  de  anställda,  2)  att  inte  låta  någon  hamna  utanför  grupp‐
gemenskapen, samt 3) att organisera arbetet mer i grupper. Till sist varnar statsråds‐
beredningen för risk för övertro på möjligheterna för biträdespersonalen att utbilda 
sig  till handläggare med orden att  ʺ[a]lla kan  inte och vill  inte bli handläggare och 
alla blir inte lyckligare av att gå på kursʺ (Statsrådsberedningen 1979:3). 
 
Justitiedepartementet skriver i sitt yttrande att  
 

ʺ[o]fta,  alltför  ofta,  innehåller  (...)  promemorian  svepande  omdömen  och  kategoriska 
uttalanden.  Resonemangen  är  dåligt  underbyggda  eller  har  inget  underlag  alls  (...) 
Författarna  (...)  tycks ha som utgångspunkt att det behövs central administration på de 
flesta personaladministrativa funktionerna (...) Det är också naturligt att det centralt inom 
regeringskansliet  arbetas ut  riktlinjer  för  t.  ex.  sådana personaladministrativa  åtgärder 
som  introduktion  och  planeringssamtal  (...)  Detta  får  emellertid  inte  leda  till  att 
departementens  självständighet  i  personaladministrativt  hänseende  inskränksʺ 
(Justitiedepartementet 1979:1f).  

 
Justitiedepartementet  delar  inte  uppfattningen  att  det  råder  brist  på  intresse  för 
administration  och  planering,  inte  heller  att  det  finns  en  tendens  att  nedvärdera 
administrationen  av  den  egna  verksamheten. Att många  tjänstemän  isoleras med 
sina  arbetsuppgifter  och  blir  ʺensamvargarʺ  finner  departementet  inte  konstigt: 
ʺ[m]ot  detta  kan  sägas  att  en  specialisering  naturligtvis  är  nödvändig  i  ganska 
avsevärd utsträckning. Utvecklingen i kanslihuset i denna del speglar nog i rätt stor 
omfattning  bara  den  allmänna  utvecklingen  i  samhälletʺ  (Justitiedepartementet 
1979:4). 
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Att  rörligheten  ut  från  Regeringskansliet  är  låg  förklarar  Försvarsdepartementets 
samordningsavdelning med attʺ[e]n betydande del av samhällets topptjänster går till 
politikernaʺ  (Försvarsdepartementet  1979:3).  Jordbruksdepartementets  planerings‐ 
och  budgetsekretariat  skriver  att  ʺ[p]romemorian  ger  en  alltför  negativ  bild  av 
regeringskansliet som arbetsplats  [och]  [v]erkar vara skriven  i syfte att något svart‐
måla  förhållandenaʺ  (Jordbruksdepartementet  1979:1).  Promemorian,  menar  man, 
borde mer  ta  fram de positiva  sidorna också,  som att arbetsplatsen är  liten och att 
man känner varandra. 
 
Departementens tjänstemannaförening som samlat fackklubbarnas synpunkter anser 
däremot  att promemorian  ger  en  riktig  bild  av Regeringskansliet  som  arbetsplats, 
och de ansluter sig till alla promemorians slutsatser (Departementens tjänstemanna‐
förening 1979). Så gör också departementens SACO/SR‐förening (SACO‐SR‐förenin‐
gen 1979). Några år senare skriver Departementens tjänstemannaförening att prome‐
morian startade en ”kraftig diskussion” kring personaladministrativa  frågor på alla 
nivåer i hela Regeringskansliet (Departementens tjänstemannaförening 1980:2) 
 
 

KONFLIKT KRING MEDBESTÄMMANDE 
 
Trots att många problem  fortfarande väntade på sin  lösning,  talar  flera av de  inter‐
vjuade  om  ett  slags  ”smekmånad”  i  relationerna mellan  arbetsgivare  och  arbets‐
tagare  i Regeringskansliet under de  två  tre  första borgerliga  åren  i  slutet på  1970‐
talet. Därefter ”skedde en attitydförändring” (Åstrand, oktober 2005). Mot varandra 
stod nu skarpare än tidigare synsätten kring arbetstagarnas inflytande.  
 
Valet 1979 resulterade i bara ett par mandats övervikt för koalitionen, som nu hade 
två ombildningar bakom sig, 1978 och 1979.  
 

”Det fanns inte längre den nyfikenhet och förväntan som fanns 1976. Men däremot fanns 
det ju spänningar inom regeringen, och många tjänstemän förväntade sig säkert ännu en 
ombildning (som det blev 1981). Och kärnkraften hängde över oss väldigt mycket 1979‐
1980. Det blev inte liksom inte samma sak över det hela” (Mundebo, september 2006). 

 
Några av de  chefer på PP‐sekretariatet och OA‐avdelningen,  som alltså  egentligen 
representerade  arbetsgivaren,  argumenterade  för  en  fortsatt  omprövning  och  för‐
nyelse av Regeringskansliet, av dess organisation, arbetsformer, administration och 
personalpolitik. ”Utan en  sådan  förnyelse av RK  löper varje  regering  risken att  stå 
med ett ytterligt osmort och trubbigt instrument i sin hand inför 80‐talets problemʺ, 
skriver OA:s Åke Uhlin i slutet av 1979 (Uhlin 1979:3). Men Uhlin fick inte gehör för 
sin hållning högre upp i organisationen och lämnar sin befattning. Rolf Skillner blir 
vid samma tid statssekreterare i arbetsmarknadsdepartementet.  
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”Bland beslutsfattare på departementen hade man nu bestämt, att nej, nu skulle man inte 
ge  så  mycket  inflytande,  nu  skulle  de  bestämma,  och  då  kom  det  mycket  till  kon‐
frontation (…) Vi kom som parter stå längre ifrån varandra än tidigare – men det var  ju 
också en spegling av den allmänna utvecklingen i samhället” (Åstrand, oktober 2005).  

 
Under åren som följer bollas många förslag till kollektivavtal mellan arbetstagare och 
arbetsgivare, dock utan  att man når  fram  till något  avtal. Arbetsgivaren  säger nej. 
Men är det politikerna, statsråden, som säger nej? ”Nej, så uppfattar jag det inte. Det 
är expeditionscheferna, PBS‐cheferna och personalcheferna i den mån departementen 
hade sådana” (Åstrand, oktober 2005). 
 
Utöver den viktiga utnämningen av Rolf Skillner finns i huvudsak bara anekdotiska 
berättelser  om  inblandning  av  ”högre makt”  –  av  tydlig politisk  intervention  från 
statsråden. Men det handlar då om påverkan av enskilda ärenden, och inte om något 
samlat  grepp  över  organisation  och  personalpolitik.  Ett  exempel  är  ett  statsråds 
initiativ i samband med uppsägning av en statsrådssekreterare (se not 69), ett annat 
när Allan Larsson, då statssekreterare i arbetsmarknadsdepartementet, på våren 1976 
ingrep  för att hindra ett ärende  från att nå arbetsdomstolen.81,82 Så här  säger Claes 
Eklundh om politiker och den egna organisationen under åren mellan 1977 och 1982:  

                                                 
81 Arbetsmarknadsdepartementet kan  sägas ha varit  först ute med  att bryta  lagen om  anställnings‐
skydd, en lag som detta departement själv tagit fram, och det kort efter det att lagen trätt i kraft. En 
person  hade  haft  reguljära  arbetsuppgifter men  anställts  som  ”praktikant”  fem  gånger  i  följd,  en 
procedur  som den nya  lagen  skulle  förhindra. Ändå  försökte departementet ännu en gång anställa 
personen som praktikant, nu alltså för sjätte gången, varpå facket begärde en tvisteförhandling ‐ som 
departementets  expeditionschef  avböjde. Då hotade  facket  (och det under  ett valår) med  att gå  till 
Arbetsdomstolen. Allan Larsson, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, tog kontakt med 
TCO‐S som i sin tur manade lokalavdelningen på Regeringskansliet att gå varsamt fram(!). ”Men om 
vi skulle släppa det här skulle vi ha  jädra bra betalt, resonerade vi” (Sjöberg, oktober 2005). Ärendet 
drogs aldrig inför Arbetsdomstolen. I stället nåddes en uppgörelse om ett tillämpningsavtal för stats‐
förvaltningen om hur praktikantanställningar skulle regleras. 
82 Här följer två andra exempel på ”politikeringripanden”; för att visa att detaljer kring personal och 
organisation även  i statsrådens ögon kan bli  till politik. Politikeravtalet. Före  regimskiftet 1976  fanns 
ingen klar skiljelinje mellan politiska och ”vanliga” tjänstemän i RK. Under (de lite kaotiska) veckorna 
efter  valet  1976  blev  Svante  Sjöberg  kontaktad  av  ett par  företrädare  för de  avgående  stadsrådens 
informationssekreterare. Dessa  var  nästan  alla  journalister  och  tillhörde,  genom  sin  anslutning  till 
Journalistförbundet, den lokala ST‐avdelningens (DT:s) bevakningsområde. Informationssekreterarna 
var visserligen anställda som ”vanliga” tjänstemän, men det var ändå självklart att de skulle följa sina 
statsråd ut från Regeringskansliet. Det var däremot inte klart på vilka villkor detta skulle ske. Frågan 
måste därför snabbt regleras – och man hade bara 48 timmar på sig att klara ut det innan den gamla 
regeringen  försvann. På den  fackliga  sidan var endast ST  (genom DT)  inblandat, även om avtal av 
detta slag egentligen skulle slutas av TCO‐S centralt. Sjöberg fick dock snabbt ett mandat och enligt 
statsrådsberedningens  rättschef,  Per‐Erik Nilsson  och  löneministern  Kjell‐Olof  Feldt,  skulle  ”rege‐
ringen” bli motpart. Tre  timmar  innan  regeringen  tågade ut ur Rosenbad  träffade  Sjöberg,  tillsam‐
mans  med  två  informationssekreterare,  Feldt  och  Nilsson  och  avtalet  skrevs  under  av  Feldt  för 
regeringen och av Sjöberg för TCO‐S (samt kontrasignerades av P‐E Nilsson). ”Avtalet hade varit värt 
att bevara men  försvann  tyvärr under  en arkivstädning på 80‐talet.”  (Sjöberg,  februari 2007). Detta 
avtal var sedan vägledande för hur de politiska tjänstemännen hanterades vid regeringsskiftet 1978 – 
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”Jag  såg  inga  tecken  på  något  egentligt  politiskt  intresse  för  de  här  frågorna  (…)  jag 
uppfattar det som om man hade helt andra prioriteringar, helt andra saker i huvudet än 
personalpolitik och att ägna sig åt organisationen” (Eklundh, september 2005). 

 
Den  i  förra stycket presenterade promemorian skickades ut  i Regeringskansliet  just 
före  det  att  parterna  i  organisationen  skulle  förhandla  om  ett  lokalt  med‐
bestämmandeavtal  (MBA),  där  frågan  om  Regeringskansliets  personalpolitik 
förväntades bli ett viktigt inslag. Promemorian, som alltså innehöll en hel del skarp 
kritik  över  sakernas  tillstånd  i Regeringskansliet,  kom  att uppfattas  som  en parts‐
inlaga  (även  om  författarna  bakom promemorian  i  inledningen  till  texten  försökte 
skriva sig  fria  från en sådan  tolkning). Som en del  i MBA‐förhandlingarna startade 
ett  arbete  med  ett  så  kallat  rekryteringsavtal  i  PP‐sekretariatet  med  målet  att 
åstadkomma ett avtal  för att  förbättra de administrativa  rutinerna  runt  rekrytering 
och  tillsättning. Plötsligt  tillsätts dock  en  annan  grupp  bestående  av  en  ny  grupp 
tjänstemän, för att arbeta fram ett eget förslag till avtal, och detta utan att informera 
de på PP‐sekretariatet som enligt  tidigare överenskommelse skulle utarbeta avtalet. 
Denna brådska och sidsteppandet vill en av de intervjuade bland annat förklara med 
att ett par högre tjänstemän, efter valet 1979, kämpade för sin överlevnad inför en ny 
regeringsbildning (Uhlin, februari 2007). 
 
Och  i det nya snabbt framtagna avtalsförslaget hade den personalpolitiska avsikten 
med avtalet ʺglömts bortʺ, vilket gav intrycket att det viktiga var att få fram ett avtal, 
sak samma vad det innehöll. ʺDet är detta som kan komma att bli en fälla, ty facket 
kommer aldrig ens att vilja diskutera detta bud  (...) det är ett  snålt och mot  facket 
djupt misstänksamt budʺ skriver Åke Uhlin till statsrådsberedningens rättschef Claes 

                                                                                                                                                         
fortfarande saknades dock ett långsiktigt hållbart avtal, något som blev verklighet först med folkparti‐
regeringens  tillträde 1978. Säkerhetssystemet  i Södra Klara. Riksdagens beslut om en återflyttning  från 
Sergels  torg  till Helgeandsholmen medförde  att Regeringskansliet måste  flytta  från Gamla  stan  till 
Södra Klara. Ganska snart visade det sig att utformningen av de nya  lokalerna  i hög påverkades av 
säkerhetskrav. Även om personalorganisationerna hade  rätt  till  insyn  i  lokalplaneringen var  säker‐
hetssystemen ett område som  föll utanför allt medbestämmande. Saken  togs ändå upp med arbets‐
givaren,  där  Rolf  Skillner  ansåg  att  personalen  borde  ha  någon  form  av  insyn  i  säkerhetsarbetet. 
Lösningen  blev  att  tre  personer  från  vardera  DT  och  SACO‐RK  säkerhetskontrollerades  och  en 
representant  från varje organisation blev  ledamot  i säkerhetskommittén  för Södra Klara. Det visade 
sig  vara  ett  knepigt  uppdrag.  ”Jag  kunde  ju  inte  diskutera  med  mer  än  två  personer  i  DT  om 
problemen och ännu mindre föra ut frågorna till någon allmän debatt” (Sjöberg, februari 2007). Ändå 
läckte  vissa  uppgifter  ut,  om  att  det  framtida  säkerhetssystemet man  skissade  på  skulle  försvåra 
arbetet  i Regeringskansliet. DT:s  inställning var att spara på ”säkerhetskrutet”  till dess att systemet 
verkligen skulle behövas, ett tänkande som även delades av den högsta politiska ledningen. Efter att 
de  första  departementen  flyttade  över  Strömmen  insåg  de  flesta  hur  omöjligt  det  nya  säkerhets‐
systemet var utformat; vid ett par tillfällen blev folk inlåsta och fast i entréerna. Säkerhetskommittén 
kallades  in  på  nytt,  på  direkt  initiativ  av  statsminister  Olof  Palme,  men  döptes  om  till  ”Fram‐
komlighetsgruppen”. Polisens ledamot i kommittén protesterade högljutt men varken det eller direkta 
vädjanden till statsministern hjälpte. Palme sände i stället tillbaka budskapet att ”man kanske får offra 
ett och annat statsråd ibland för framkomlighetens skull”. Ironiskt nog var det Palmes egen död som 
gjorde att säkerhetssystemet ändå kom att återinföras några år senare (Sjöberg, februari 2007). 
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Eklundh i oktober 1979 (Uhlin 1979). Det var också innebörden på omslaget till den 
fackliga  tidskriften  Statstjänstemannen  senare  samma  månad.  Kerstin  Åstrand, 
ordförande i DT, säger där att ʺ[a]vtalsförslaget är en skymf mot facket!ʺ. Och inne i 
tidningen fortsätter hon: ʺVi ser det här avtalsförslaget som (...) ett bevis för det för‐
akt arbetsgivaren visar arbetstagarorganisationernaʺ (Statstjänstemannen 1979:15:13). 
 
Regeringskansliets  förhandlingsdelegation  (RFD)  där  alltså  departementen  repre‐
senterades av sina expeditionschefer, ville i avtalsutkastet att MBL inte skulle gälla i 
frågor  som  rör  rekrytering  av  personal  till  Regeringskansliet.  Sammanlagt  fem 
paragrafer skulle i stället ersättas av en särskild text i avtalet. Men i denna ersättande 
text räknade RFD upp en lång rad regeringskanslitjänster som inte skulle omfattas av 
avtalet  och  vilka  facket  inte  skulle  få  någon  information  om  eller  inflytande  över 
(Statstjänstemannen 1979:15:12). I en paragraf skriver man att man endast ska ʺprova 
möjligheten att främja  jämställdhetenʺ, vilket är ett ganska markant avsteg från den 
nyligen  antagna  lagstiftningen  på  just  detta  område.  Trots  tunt  innehåll  avslutas 
avtalsförslaget med  följande paragraf:  ʺArbetsgivaren  får göra avsteg  från vad som 
sägs  i  5‐9  §§  efter  att  ha  informerat  berörda  arbetstagarorganisationerʺ  (Stats‐
tjänstemannen  1979:15:13).  Vid  samma  tillfälle  som  arbetsgivaren  via  RFD 
överlämnade  avtalsförslaget  till  facket,  presenterade RFD  dessutom  ett  förslag  till 
färdigt  protokoll,  i  vilket  alla  parter  uttryckte  sin  tillfredsställelse med  avtalet(!). 
Förslaget, skriver Statstjänstemannen,  innebär  i praktiken en återgång till tiden före 
medbestämmandelagens  tillkomst  (Statstjänstemannen  1979:15:13).  I  en  osignerad 
debattartikel i samma tidning sägs att 
 

ʺ[v]ad  man  från  regeringskansliets  förhandlingsorganisation  vill  befästa  med 
avtalsförslaget  är  den  gamla  hierarkin  (...)  Som  regel  är  det  expeditionscheferna  i 
departementen  som  personifierar  den  lokala  arbetsgivaren.  Dessa  vill  nu  genom 
förhandlingsdelegationen  (där de  är  ledamöter)  befästa  sin  gamla makt  och  slippa  in‐
blandning  från de  fackliga organisationerna  (...) Man kan  inte komma  ifrån  tanken  att 
regeringskansliets  förhandlingsdelegation  försökt  göra  en  liten  ʹkuppʹ  i  samband med 
valet.  Avtalsförslaget  är  daterat  den  14  september  1979.  Kanske  hoppades  man  att 
intresset  under  eftervalsdagarna  skulle  koncentreras  på  andra  frågor,  så  att  ett 
avtalsförslag som det man nu lagt fram skulle kunna slinka igenom. En sak är nämligen 
säker. Ingen regering, inget ansvarigt statsråd eller statssekreterare (oavsett politisk färg) 
skulle kunna medverka till ett sådant avtal som förhandlingsdelegationen presenterat (...) 
Avtalsförslaget om rekryteringen i regeringskansliet är med andra ord helt en produkt av 
tjänstemännen i förhandlingsdelegationenʺ (Statstjänstemannen 1979:15:5). 

 
Avtalsförslaget  föll. Under  sin  valturné,  i  september  1979,  undslapp  sig moderata 
samlingspartiets partiledare Gösta Bohman följande i en radiointervju:  
 

”De där människorna i bostadsdepartementet, de ärvde ju trepartiregeringen. Och det är 
inte så  lätt att bli av med dem, de sitter  ju där (…) Om ni visste vad mycket byråkrater 
det finns  i kanslihuset och hur mycket  lättare det skulle gå om man sluppit dem” (SvD 
1979‐09‐13, Aftonbladet 1979‐09‐13).  
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Bohman menade att  trepartiregeringens svårigheter att samsas om bostadspolitiken 
inte hade med partiernas åsiktsskillnader att göra, utan kunde förklaras med tjänste‐
männens motstånd.83 Facket svarade med att upplysa om svensk  förvaltningstradi‐
tion, där det är  
 

”politikerna  som  ska  ansvara  för  politiken, medan  tjänstemännen  i  regeringskansliet 
utför det  förberedande arbetet enligt politikernas  intentioner  (…) Oberoende av vad de 
har för egen partifärg. För oss är det viktigt att allmänheten känner till det” (SvD 1979‐09‐
13, Aftonbladet 1979‐09‐13). 

 
Ännu  två år efter utredningen kring personalfunktionen  i Regeringskansliet och ett 
år efter  inrättandet av PP‐sekretariatet och utskicket av den ambitiösa diskussions‐
promemorian, är problemen i Regeringskansliet desamma, om än mer accentuerade. 
Konflikterna mellan arbetsgivare och arbetstagare har skärpts. DT skickar efter valet 
i september 1979 en begäran till RFD om en snar genomlysning av personalpolitiken, 
där det bör klarläggas hur de nya organisatoriska  förutsättningarna utnyttjats, och 
vilken OA:s  roll  ska  vara  (DT  1979).  Samtidigt  begär man med  stöd  av  15  §  p.  3 
MBA‐S  (det  statliga  medbestämmandeavtalet)  ut  det  analysmaterial  angående 
personalpolitik  och  personaladministration  som  arbetsgivarsidan  själv  hade  tagit 
fram – via den så kallade Sigtunagruppen, bestående av ett antal expeditionschefer 
och PP‐sekretariatets chef. Begäran avvisades.  
 
Även om diskussionerna  i Sigtunagruppen,  som karakteriserades  som ”många och 
segslitna”  (Budgetdepartementet  1980), mynnade  ut  i  få  konkreta  resultat,  formu‐
lerades utifrån dessa samtal ändå en intressant slutsats:  
 

”att man på något sätt måste närma sig politikerna och – ytterst – regeringen för att få principiella 
ställningstaganden till en del övergripande, egentligen politiska, frågor” (Budgetdepartementet 
1980, mina kursiveringar).  

 
 

PROBLEMEN PRESENTERAS FÖR POLITIKERNA 
 
Sigtunagruppens  insikt  finns med  när  den  nye  statssekreteraren  i  budgetdeparte‐
mentets personalenheter, Stig Larsson, tillsätter en liten men ”tung” arbetsgrupp för 
att ta fram ett översiktligt beslutsmaterial inför en föredragning inför regeringen.84 I 
arbetsgruppens  promemoria  redovisas  ännu  en  gång  de  slutsatser  om  Regerings‐

                                                 
83 ”Bohman var temperamentsfull ibland, och ingen pionjär när det gäller personalpolitik. Han gillade 
inte medbestämmandelagar, och stönande många gånger när det skulle förhandlas. Han formulerade 
sig ibland mer långtgående än vad han hade tänkt sig – och på just den här punkten var han inte rep‐
resentativ, han var nog ensam till och med i sitt eget parti att se det på det sättet (Mundebo, september 
2007). 
84  I  arbetsgruppen  ingick  förutom  statssekreteraren  och  expeditionschefen  i  budgetdepartementets 
personalenheter, rättschefen i statsrådsberedningen och chefen för PP‐sekretariatet. 
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kansliets personalpolitik som dragits  flera gånger sedan departementsutredningens 
tid. Men nu är sändningen  för  första gången riktad direkt mot statsråden.  I en  text 
där vi hör chefstjänstemän tala om behovet av förändring,  i termer som  ligger nära 
dem  som  arbetstagarorganisationerna  länge  använt,  lyfter  samma  chefstjänstemän 
för första gången fram politikernas del i personalpolitiken. Man säger att 
 

ʺpolitikerna  bör  mera  aktivt  engagera  sig  i  det  interna  personalpolitiska  arbetet  (...)  [det  är 
nödvändigt att] regeringskansliet (...) betraktas som en enhet, en samlad resurs som står 
till regeringens förfogande. I takt med att omvärlden förändras och därmed regeringens 
behov  av  att  kraftsamla  sina  insatser  på  olika  områden  måste  omprioriteringar  och 
omfördelningar  av  resurserna  komma  till  stånd  inom  hela  regeringskansliet  (...)  Allt 
eftersom  behoven  skiftar  bör  en  ökad  rörlighet  mellan  departementen  eftersträvas. 
Förutsättningarna  för  en ökad  rörlighet mellan  regeringskansliet och omvärlden måste 
också förbättrasʺ (Budgetdepartementet 1980:10, min kursivering). 
 

Trots en dammsugning av allt internt material bakom Regeringskansliets utveckling 
och  reformer,  från 1974 och  framåt, är det  först här – undantaget Sigtunagruppens 
diskussioner och om än bara med dessa rader – som politikerna sägs ha ett ansvar för 
den  interna  personalpolitiken.  Tyngdpunkten  i  arbetet med  personalpolitiken  och 
organisationsutvecklingen måste ligga på departementen, skriver Stig Larsson. Men 
för att uppnå en gemensam och enhetlig policy  inom hela Regeringskansliet måste 
ett  övergripande  ansvar  finnas  hos  en  centralt  placerad  organisation.85  I  och med 
denna text blir flera av fackens krav till principiella utgångspunkter för det fortsatta 
förändringsarbetet  under  1980‐talets  början.  En  knapp månad  efter  Stig  Larssons 
föredragning  för  regeringen  intervjuas han  i Svenska Dagbladet och är där mycket 
konkret när det gäller Regeringskansliets problem, bland annat i sin kommentar till 
att kansliets tjänstemän blivit dubbelt så många sedan 1965, och nu uppgår till 2 500: 
 

ʺVi kan inte fortsätta på det här viset. Nu måste vi börja utnyttja våra resurser bättre (...) 
Det är för trögarbetat inom departementen. Vid tillfälliga behov måste man kunna slussa 
över personal både  inom och mellan departementen. Vi måste bli mer  flexibla och  inte 
dubbelarbeta så mycket (...) Det är viktigt att vi inom regeringskansliet går före och hittar 
former för en modern personalpolitikʺ (Svenska Dagbladet, 31 augusti 1980).  

 
Även om Stig Larsson var  frank  i sin dragning  för regeringen,  tycks personalen ha 
hunnit före, om än bara med några minuter, med att försöka nå politikerna. För att 
verkligen förvissa sig om att även statsråden informerades om fackets syn på interna 
missförhållanden, skickade Departementens tjänstemannaförening (DT) den 13 mars 
1980 en skrivelse  till regeringens samtliga statsråd och RFD, alltså samma dag som 
Stig Larsson  föredrar  sitt PM  för  regeringen. Skrivelsen  inleds med ord om att DT 
under de  senare  åren upplevt  en  intensifiering  av kontakterna med  arbetsgivaren, 

                                                 
85 Lösningen, som ännu ligger tre år framåt i tiden, blir att slå samman PP‐sekretariatet med OA till en 
självständig organisationsenhet gemensam för hela Regeringskansliet, kallat departementens förvalt‐
ningskontor. 
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samtidigt som den  fackliga verksamheten, efter nya arbetsrättsliga  lagar och ökade 
krav från medlemmarna, omfattar ett vidare område än tidigare. 
 

ʺÄndå upplever vi det som om facket har fått mindre möjligheter till att påverka arbets‐
situationen  för  våra medlemmar  i  regeringskansliet. Vid  ett  flertal MBL‐förhandlingar 
har de som företräder arbetsgivarsidan i förväg så fastlåsta positioner och snäva förhand‐
lingsmandat  att dessa  knappast  kan  anses  vara  förhandlingsmässiga.  Förhandlingarna 
har med detta blivit en farsʺ (DT 1980:1).  

 
Flera krav från fackligt håll, däribland en nu tre år gammal önskan om en översyn av 
OA, har inte hörsammats och detta anser DT – 

 
ʺvara ett djupt kränkande av vår  förhandlingsrätt  (...) De  främsta anledningarna  till att 
det har blivit på detta sätt anser vi vara (...) bristen på enhetligt agerande på arbetsgivar‐
sidan (...) samt avsaknaden av en övergripande policy för personaladministrativa frågor 
på arbetsgivarsidanʺ (DT 1980:1f). 

 
Regeringskansliets  förhandlingsdelegation, RFD,  inrättades som sagt med syftet att 
få ett enhetligt förfarande med den ökande mängden lokala avtal. Men facket är inte 
nöjt med hur RFD fungerar: 
 

ʺI stället för att bli en samlande kraft på arbetsgivarsidan, har RFD blivit en splittrande 
sådan.  I  delegationen  finns  departementsrepresentanter  som  ensidigt  bevakar  sitt  revir,  utan 
någon  tanke  på  att  regeringskansliet  bör  ses  som  en  enhet.  Detta  gör  att man  på  arbets‐
givarsidan  inte kan  fatta beslut  i  frågor  som är det minsta kontroversiella. Splittringen 
förstärks av oklarheten i kompetensfördelning mellan det personalpolitiska sekretariatet 
och OA  samt mellan dessa och departementen. Politikerna måste känna  sitt ansvar och  ta 
ledningen över och samla arbetsgivarsidan, även om detta innebär att man måste gå emot enstaka 
tjänstemän på departementenʺ (DT 1980:2, mina kursiveringar). 
 
ʺPersonalen  och  arbetstagarorganisationerna  känner  en  vilsenhet  när  man  inte  vet  i 
vilken riktning arbetsgivaren vill driva personalpolitiken (...) Politikerna måste klargöra 
och  ta  ställning  till  vissa  frågor,  så  att  facket  och  de  tjänstemän  som  företräder 
arbetsgivaren efter  förhandling kan skapa en övergripande policy  för personalfrågorna. 
Dessa frågor är 1) Hur stort kan regeringskansliet bli? (...) Vid varje akut situation där behov 
av personal och/eller ny kunskap  föreligger,  löser arbetsgivaren detta med nyrekrytering. Detta 
gör  att kanslihuset  sväller. Alternativet  är  att  satsa på utveckling och  rörlighet hos de 
anställda samt att i en helt annan utsträckning än nu kunna omfördela, löpande anpassa 
och omprioritera arbetsuppgifter, arbetsformer och arbetsorganisation. Är det då rimligt 
att vi i regeringskansliet får sämre resurser för dessa åtgärder än den övriga statsförvalt‐
ningen  (...)?  2)  Var  skall  det  övergripande  arbetsgivaransvaret  för  personalfrågor  i 
regeringskansliet ligga? (...) DT kräver att vi får en arbetsgivareʺ (DT 1980:2f, mina kursi‐
veringar, understyrkningar i original). 

 
Samma månad, i mars 1980, tar Regeringskansliets interna problem plats på nyhets‐
sidorna. Då  skriver  också  både Dagens Nyheter  och  Svenska Dagbladet  att MBL‐
förhandlingarna  i  Regeringskansliet  ʺhar  blivit  en  ren  farsʺ  (DN  1980‐03‐14,  SvD 
1980‐03‐15), och man lånar flera formuleringar ur den text som nyligen lagts på stats‐
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rådens bord:  ʺ[k]anslihuset sväller genom att arbetsgivaren vid varje akut situation 
löser  problemen  genom  att  nyrekrytera  personalʺ  (DN  1980‐03‐14).  Trots  dessa 
stormbyar  blir  regeringens  enda  synliga  svar  att  ge  arbetsgruppen  bakom  Stig 
Larssons PM ”regeringens uppdrag att arbeta vidare med  frågan  i enlighet med de 
riktlinjer som dras upp i promemorian” (Budgetdepartementet 1980:4). 
 
 

RAMSTRÖMS UTREDNING 
 
Efter att den  tidigare nämnda  tunga arbetsgruppen  fortsatt sitt uppdrag att under‐
söka personaladministrativa frågor, nu med regeringens insyn, faller den planerade 
men  försenade översynen av OA bort. Det  står snart klart att uppdraget kräver en 
större arbetsinsats och därför, efter beslut  i  september 1980 av  statsrådet  i budget‐
departementet Olof  Johansson, anlitar man en extern konsult, professor Dick Ram‐
ström,  chef  för Statskonsult Organisation AB. Han blir den  första  i  en  lång  rad av 
externa konsulter de följande 25 åren. 
 
Den 18 december  fattar  sedan  riksdagen  (med en  rösts majoritet) ett beslut om att 
personalen  i Regeringskansliet bör minskas  till 1976 års nivå. Olof Palme med  flera 
skriver i en följdmotion till propositionen 1980/81:20 (om besparingar i statsverksam‐
heten m.m, och som alltså innefattar fler målsättningar om minskning av den statliga 
förvaltningsapparaten), att ”särskilt notabel är ökningen av det totala antalet syssel‐
satta  i  statsdepartementen”,  en  tillväxt  på  cirka  20  procent  sedan  1976.  Personal‐
organisationerna får efter riksdagsbeslutet beskedet att inget ska hända före jul‐ och 
nyårshelgerna, men arbetsgivaren hinner ändå begära in statistik från departementen 
om  personalökningar  (409:an  1981,  nr  5). DT  uppvaktade  då  statssekreterare  Stig 
Larsson,  och  fick  beskedet  att personalorganisationerna  skulle  kallas  till  kollektiv‐
förhandling så  fort statistiken  låg klar. Statistiken skickades ut  i  slutet av  januari – 
men nästa steg blev inte förhandling. Istället kunde Regeringskansliets anställda, en 
månad senare, läsa i Svenska Dagbladet hur personalminister Olof Johansson tänkte 
sig att personalminskningen skulle gå till, framför allt genom att minska antalet kom‐
mittéanställda  med  300  personer  på  ett  år.  Oacceptabelt,  menade  personal‐
organisationerna, att behöva läsa i tidningen om arbetsgivarens planer (409:an 1981, 
nr 5:1). 
 
Uppdraget  till Ramström  ramades  alltså  in  av  problemet med  tillväxt, men moti‐
verades av det ansvariga statsrådet Olof Johansson med att man, samtidigt som man 
vill ”söka ge de enskilda departementen stor självständighet i deras personalarbete, 
vill man också eftersträva en behandling av personalfrågorna  som  tar  sin utgångs‐
punkt  i  synen  på  RK  som  en  enda  arbetsplats”  (Ds  B  1981:6:11).  I  utkastet  till 
direktiven  skrevs  först  att  departementen  har  ett  ”avgörande”  inflytande  på 
personalpolitiken, men SACO/SR förhandlade till sig en något mildare skrivning, och 
i de  färdiga direktiven  stod  istället  ”reellt”  inflytande  (JUSEK  1981:12),  för  att  om 
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möjligt hålla  fler vägar öppna. Åtgärden att  tillsätta  en konsult betraktades av ST‐
medlemmarna  som  en  avledande manöver,  för  att  arbetsgivaren  skulle  slippa  att 
sluta avtal kring några ömma punkter. Jan‐Erik Lindberg, i styrelsen för Statstjänste‐
mannaförbundets avdelning 409, sa så här till Svenska Dagbladet: 
 

”Regeringen borde ta  ledningen och forma arbetsgivarsidans politik (…) Om  inte viljan 
finns hjälper ingen konsult. I grund och botten vet de flesta var problemen finns men de 
saknar modet att ta itu med dem” (SvD 1980). 

 
Stig Larsson däremot menade att en konsult ser problemen med friska ögon ”och kan 
ta itu med dem utan förutfattade meningar” (Statstjänstemannen 1980:9). Utredarna 
intervjuade  anställda  på  alla  departement,  och  närstuderade  därefter  ett  par 
avdelningar och  fyra departement. Även om uppdraget egentligen begränsades  till 
frågor om personaladministration, passar utredarna på att  tycka  till om  en hel del 
annat.  Ramström  levererar  en  bredsida,  med  stark  kritik  mot  stora  delar  av 
Regeringskansliets  organisation.  Redan  på  den  122‐sidiga  rapportens  första  sidor, 
publicerade i mars 1981, lyfts problemen fram: 
 

”Identifieringen med RK i dess helhet är låg. De anställda i ett departement identifierar sig i 
första  hand  med  sin  enhet,  i  andra  hand  med  sitt  departement  (...)  Den  mänskliga 
förståelsen  finns  men  förändringsbenägenheten  är  liten  (...)  Personalrörligheten  mellan 
sakenheterna  är  låg.  Rörligheten  mellan  departementen  är  också  låg  (...) 
[O]rganisationsförändringar  är  svåra  att genomföra,  systemen  är  ’låsta’, och  systematisk  och 
långsiktig planering förekommer bara i begränsad omfattning (...) De organisatoriska frågorna 
saknar  egentligen hemvist. De  administrativa  funktionerna  är  skilda  från den  samord‐
ning  och  styrning  av RK:s politiska  verksamhet  som  görs  av  statsministern. Det  finns 
således  ingen  klar  organisatorisk  koppling mellan  verksamhet,  personal,  ekonomi  och 
organisation på RK‐nivå  (...) Utvecklings‐ och  förändringskraften hos departementen är 
låg. Om man skall kunna  få en minskad personalstyrka utan minskad effektivitet  inom 
RK måste departementsledningen engagera sig i en ’förnyelse genom omprövning’”86 (Ds 
B 1981:6: 3f, understrykningar här och i fortsatta citat i original, mina kursiveringar). 
 

Det finns, skriver Ramström, ingen klar arbetsgivarfunktion inom Regeringskansliet 
vilket  försvårar  relationerna med de  fackliga  organisationerna,  som  inte uppfattar 
någon klar motpart. ”Detta bidrar till att skärpa motsättningarna mellan de fackliga 
organisationerna  och  arbetsgivarsidan”  (Ds  1981:6:88).  Utredarna  begärde  via  en 
referensgrupp  från Departementens  tjänstemannaförening  in  fackets synpunkter på 
Regeringskansliets  personaladministration  och  organisation,  och  många  av  de 
resonemang  som  DT  för  i  sin  text  till  utredaren  blir  till  slutsatser  i  den  färdiga 
rapporten (DT:s referensgrupp 1981). Departementens tjänstemannaförening skriver 
bland  annat  att  relationerna  mellan  departementen  och  den  centrala  personal‐
funktionen,  OA  och  PP‐sekretariatet  är  mycket  dåliga.  ”Departementen  är  miss‐
tänksamma gentemot OA och PP. OA och PP är  inte  tillräckligt profesionella  [sic!] 

                                                 
86 Begreppet ”förnyelse under omprövning” är hämtat ur titeln på SOU 1979:61. 
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samtidigt  som  de  har  för  liten  kunskap  om  departementen”  (DT:s  referensgrupp 
1981:3).  
 

”Budgetdepartementets budgetavdelning som central  instans har  idag en  för stor makt 
när det gäller  regeringskansliets  interna organisation. B/BA bör  inte ha mer makt över 
eller gör[a] en mer detaljerad prövning av departementens budget än vad de gör när det 
gäller myndigheterna” (DT:s referensgrupp 1981:3). 

 
DT  skriver att man vid organisationsförändringar måste ha budgetavdelning‐
ens godkännande, något  som man på grund  av budgetavdelningens  traditio‐
nella roll ytterst sällan får. 
 

”Budgetavdelningen lägger störst vikt vid de ekonomiska faktorerna och har ingen kom‐
petens  för  att  svara  för  de  organisationsutvecklande  aspekterna”  (DT:s  referensgrupp 
1981:3). 

 
Expeditionscheferna  är  fortfarande  oftast  de  som  har  det  högsta  ansvaret  för 
personalfrågor på departementet, men ”[d]e saknar oftast både kunnande och vilja 
när det gäller personalpolitiska frågor och har i och för sig inte heller rekryterats för 
dessa.  Därför  upplevs  de  som  proppar  när  det  gäller  utvecklingen  av  personal‐
frågorna”  (DT:s referensgrupp 1981:4). Genom bildandet av RFD hade expeditions‐
cheferna dessutom  fått ett  inflytande över personalpolitiken på central nivå.  I RFD 
var  varje  departement  representerat,  och  där  tycktes  ledamöterna  ha  ett  slags 
vetorätt, vilket gjorde det svårt ”att få RFD att ena sig bakom någon personalpolitisk 
handlingslinje”  (DT:s  referensgrupp  1981:3:4). Att OA  betraktades  som  handlings‐
förlamat, menade DT, berodde  till  stor del på RFD:s oförmåga att  fungera  som  en 
enhet. 
 
Även DT väljer nu att föra in politikernas ansvar för organisation och personal, och 
skriver  att  politikerna  under  ”alla  år  visat  ett  litet  intresse  för  regeringskansliets 
organisation och dess personal” (DT:s referensgrupp 1981:5). 
 

”Detta har gjort att politikerna utåt mot allmänheten ger uttryck för en annan personal‐
politik än den som tjänstemännen som företräder arbetsgivaren (regeringen) driver gent‐
emot departementspersonalen. Regeringen utfärdar arbetsrättsliga lagar, lagar vars anda 
inte  följs  inom  regeringskansliet.  Medbestämmanderätten  existerar  inte  annat  än  på 
papper.  Bristen  på  demokrati  genomsyrar  hela  organisationen”  (DT:s  referensgrupp 
1981:5) 

 
Det finns, skriver Ramström senare, gemensamma administrativa funktioner för viss 
löpande  drift;  kamerala  frågor,  kontorstekniska  frågor,  personalpolitiska  och 
personaladministrativa  frågor,  men  det  saknas  gemensamma  funktioner  för 
ekonomisk planering och organisationsförändring och administrativ  rationalisering 
(Ds  1981:16). Ramströms  utredning  presenterar,  utifrån  problembeskrivningen,  tre 
principiella synsätt som man kan anlägga på Regeringskansliet som en organisation: 
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”att  i ökad utsträckning se RK som en enhet dvs att öka den administrativa styrningen 
gentemot departementen,  [eller] att behålla en oförändrad styrning – både  till nivå och 
områden – men komplettera med de funktioner som saknas och ge dem en mer effektiv 
organisation,  [eller] att minska den administrativa  styrningen och  i  större utsträckning 
framhäva de enskilda departementens självständighet” (Ds 1981:17). 

 
Utgångspunkten  för rapportens  förslag är det andra synsättet, eftersom ”regerings‐
kansliet är  en organisation där de  i denna  ingående  enheter har  sina  självständiga 
verksamhetsområden med  relativt  svaga verksamhetssamband”  (Ds 1981:17). Talet 
om vikten av den departementala identiteten, samtidigt som man presenterar förslag 
till centralisering av flera administrativa uppgifter, är ett försök till ett slags medel‐
väg. Men författarna inser också att så länge som departementen är ”sig själva nog” 
kommer många av problemen bestå. En  inskränkning av den departementala själv‐
ständigheten, åtminstone när det gäller vissa  frågor, kan vara den  förändring  som 
krävs,  men  som  ingen  riktigt  vill  förorda.  Särskilt  som  uppdragsgivaren  Olof 
Johansson hade understrukit vikten av att ge departementen ”stor självständighet  i 
deras  personalarbete”  (Ds  1981:6:11).  Men  självständighet,  på  både  enhets‐  och 
departementsnivå, har fler sidor:  
 

”De anställda  i ett departement  identifierar  sig  i  första hand med  sin enhet och  först  i 
andra hand med  sitt departement  (...) Detta  är  en naturlig  följd  av  att  enheterna  har  sina 
respektive  sakområden  och  samarbetar  med  externa  organ  i  betydligt  högre  utsträckning  än 
internt. Det är också en  följd av att departementsledningen verkar utåt snarare än  inåt (...) Att 
man  identifierar  sig med  sin  enhet är  i och  för  sig bra. Nackdelen är att det är  svårt att åstad‐
komma  förändringar  i  verksamhet,  organisation  och  i  omfördelning  av  tjänster  och 
personer  –  förändringar  som  måste  ske  utifrån  ett  departementsperspektiv”  (Ds 
1981:6:35). 
 

Uppenbart är dock att det enligt texten är ett bekymmer att enheterna ser till sitt eget 
bästa,  och  att det  är  svårt  att  ens  inom  samma departement hjälpa  varandra  över 
enhetsgränserna,  något  som  leder  till  nyanställning  snarare  än  omfördelning  av 
personalkraft, vilket, enligt utredarna, vore det mer rationella förfarandet. 

 
”De flesta departement saknar en policy beträffande hur de ser på intern rörlighet. Som 
det nu är  finns 1965 års princip om vikten av  flexibilitet och smidighet  i departements‐
organisationen men  i verkligheten är organisationen mycket  låst. Det är även  svårt att 
mer tillfälligt hjälpa varandra över enhetsgränserna. I förlängningen är detta ett uttryck 
för  att man  saknar  en gemensam planering, prioritering och  ledning  av verksamheten 
inom  ett  departement  (...)  Rörligheten  mellan  departementen  är  också  låg  (...) 
Departementen  är  specialiserade  var  och  en  på  sitt  arbetsområde  (...) Det  finns  olika 
uppfattningar  om  inom  RK  om  hur  avvägningen  mellan  specialist‐  och  generalist‐
kompetens skall vara” (Ds 1981:6 :38). 

 
Rapporten pekar ut en aktör som viktigare och starkare än andra. 
 

”Budgetavdelningen  har  alltid  haft  en mycket  stark  ställning  inom  RK  och  har  fort‐
farande i dag en nyckelposition när det gäller tillskapandet av nya tjänster på ett enskilt 
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departement  liksom  betr.  departementens  budget  (...)  Andra  departement  upplever 
budgetavdelningen som (alltför) stark” (Ds 1981:6:66f).  

 
När rapporten sammanfattar sina överväganden är beskrivningarna kryddade med 
värderingar:  Regeringskansliet  karakteriseras  av  att  den  externt  riktade  verksam‐
heten  dominerar,  och  av  att  den  befinner  sig  i  en  politisk  miljö.  Verksamheten 
präglas därtill av  ryckighet och  en  tidvis  stark arbetsbelastning. Organisationen är 
statisk, uppbyggd av specialiserade enheter, med få verksamhetssamband mellan de 
självständiga departementen, samt en  liten rörlighet dem emellan. Man talar om en 
svag  gemensam  ledning,  verksamhetsplanering  och  prioritering,  och  om  en 
bristande och osäker kontinuitet i den politiska ledningsfunktionen (Ds 1981:6:83f). 
 
Men det  finns  också  avslutningsvis  ett  slags  förståelse  för  vad de  särskilda  förut‐
sättningarna  för Regeringskansliet – där mål och krav aldrig är helt klara eller en‐
tydiga,  vare  sig  det  gäller  verksamheten  som  sådan  eller Regeringskansliets  egen 
ekonomi – egentligen betyder. 
 

”PA‐målen  [målen  för  personaladministrationen,  min  anmärkning]  är  inte  klara  och 
entydiga. De  ger  utrymme  för  olika  tolkningar  och  värderingar. De måste  vägas mot 
verksamhetens mål  och  krav  vilka  inte  heller  är  klara  och  entydiga. De måste  också vägas mot 
ekonomiska  mål,  vilket  är  svårt  i  icke‐kommersiella  organisationer  (Ds  1981:6:85,  min 
kursivering).  
 
”RK är en särpräglad organisation i så måtto att den utgör en ’mötesplats’ för å ena sidan 
politikerna och deras krav och å andra sidan dess tillämpning i form av handläggnings‐
ärenden och utfärdandet av  lagar och  förordningar. På det övergripande planet kan vi 
sålunda  urskilja  en  politisk  kultur  och  en  ämbetsmannakultur  (...)  Arbetet  inom  RK 
präglas naturligtvis av de krav som den politiska verksamheten ställer när det gäller att 
fungera som regeringens stabsorgan. Denna koncentration på verksamhetens  ’yttre’ resultat 
har lett till att intresset för PA‐frågor varit relativt begränsat – man tycker sig ha saknat tid för 
dessa (Ds 1981:6:86f, understrykningar i original, min kursivering). 

 
I rapporten föreslog utredaren att RFD ska finnas kvar, liksom att OA och PP‐sekre‐
tariatet  även  fortsättningsvis bör  fungera  åtskilda  – men under  en gemensam  led‐
ning.  Man  skissade  en  modell  där  funktionerna  för  personal,  organisation  och 
ekonomi fördes samman till ett gemensamt så kallat förvaltningskontor, med ansvar 
inför  en  styrelse  där  alla  departement  är  representerade;  en  lösning  som  betonar 
departementens  självständighet. Men utredarna  lägger  själva  sin  röst på  en  annan 
lösning,  där  den  centrala  ledningsfunktionen  förankras  i  departementsorganisa‐
tionen med en chefstjänsteman  i  toppen, vilket ska  förstås som ett sätt att skapa en 
något starkare aktör med möjligheter att styra och inte bara tillhandahålla service. 
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RAMSTRÖM PÅ REMISS 
 
Rapporten  går  på  remiss  och  reaktionerna  är  blandade  –  om  än  de  förväntade.  
Departementen,  och  där  i  huvudsak  expeditionscheferna,  visar  på  nytt  upp  en 
slående  enighet  när  det  gäller  frågor  om personaladministration  och  organisation. 
Dessa måste ”i betydande omfattning (…) angripas individuellt av varje departement 
utifrån  de  särskilda  förhållanden  som  råder  i  varje  enskilt  fall”  (Budgetdeparte‐
mentet 1981:2). Därför tillstyrker man förslaget om att inrätta ett serviceinriktat men 
lite tandlöst förvaltningskontor, där departementens intressen får stort inflytande. En 
nästan lika frekvent uppfattning från departementens håll är att rapporten, inte gett 
tillräckligt underlag och att ett flertal frågor därför ytterligare behöver utredas. Och 
att som utredarna ”felaktigt” se Regeringskansliet som en arbetsplats har enligt bland 
annat Budgetdepartementet  lett  till  förslag och resonemang  i rapporten som ”är att 
betrakta  som  orealistiska  eller  mindre  angelägna”  (Budgetdepartementet  1981:2). 
Detta alltså trots att direktiven till utredningen lyfte fram just möjligheter till att göra 
Regeringskansliet till en arbetsplats. 
 
Personalorganisationerna  och  OA  ger  däremot  sitt  stöd  åt  idén  om  att  personal‐
politiken  ska  utformas  via  centrala  riktlinjer,  även  om  styrningen  från  ”fel  håll” 
ibland  kan  vara  för  dominant.  Enligt  DT  är  ”styrningen  från  B  [Budgetdeparte‐
mentet] i fråga om tjänsteorganisationen nu så stark att utvecklingen låses” (Budget‐
departementet  1981:12).  Om  den  nya  funktionen  skulle  placeras  under  budget‐
departementet,  skriver DT,  är  ”risken  att  departementen  skulle  styras  alltför  hårt 
efter ekonomiska aspekter och att personalpolitiken inte utvecklas” (Departementens 
tjänstemannaförening 1981:2). Istället ser man helst att den centrala funktionen läggs 
under  statsrådsberedningen.  TCO‐medlemmarna  i  just  statsrådsberedningen,  som 
tycks  vara  en  egen  skara,  menade  att  rapportens  tal  om  det  angelägna  i  att 
personalen  ska  känna  identitet med  Regeringskansliet  som  helhet  är  att  sikta  för 
högt. Man bör  först ”försöka åstadkomma att personalen känner  (…)  identitet med 
sin egen enhet eller sitt departement. Där brister det” (Statsrådsberedningen 1981:2, 
understrykning i original). Det generella intrycket av remisserna är ändå att fack och 
arbetsgivare  ställer  sig  lite närmare varandra. Här och där  lyser det  igenom att de 
anställda på Regeringskansliet,  trots den öppenhjärtiga korrespondensen med  rap‐
portens författare, nu  inte riktigt vill skriva under på den  i huvudsak mörka bilden 
som förmedlas. 
 

”Jag upplevde Statskonsults utredning som ett slags katalysator  för att alla blev så  för‐
bannade på Statskonsult (…) De flesta menade nog att man ändå inte hade lyckats förstå 
Regeringskansliets  organisation, utan  att man  kom med  förslag  som  inte  stämde med 
organisationens uppfattning om sig själv” (Eklundh, september 2005). 

 
Ramströms utredning  är den  första  ”externa” undersökningen, därtill publicerad  i 
departementsserien  och  den  ger  därför  viss  offentlighet  åt  de  interna  missför‐
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hållanden som  länge stötts och blötts  inom kansliets väggar, men som bara vid ett 
par  enstaka  tillfällen,  bland  annat  under  mars  1980,  tagit  vägen  om  nyhets‐
redaktionerna.  Efter  Ramströms  probleminventering  sker  dock  inte  motsvarande 
nyhetsvärdering  på  redaktionerna. Diskussionen  fortsätter  i  huvudsak  i  personal‐
tidningarna. 
 
SACO/SR:s ordförande väljer att efter Statskonsults rapport beklaga sig  i  tidningen 
JUSEK:  ”Nu måste  politikerna  ta  sitt  ansvar  och  se  till  att  det  händer  något  på 
personalsidan på departementen. De har inte tänkt till i de här frågorna sen departe‐
mentsreformen 1965”  (JUSEK 1981:10). PP‐sekretariatet har strävat efter en enhetlig 
linje  i  personaladministrationen,  ”[m]en  så  har  det  inte  blivit  (…)  departementen 
rycker åt  sitt håll och dessutom är  ledande  tjänstemän  inom Budgetdepartementet 
ovilliga att släppa  ifrån sig ansvaret  för personalfrågorna  (…) Ofta är det  i Budget‐
departementet besluten  tas  till syvende och sist”  (JUSEK 1981:11). Ett exempel som 
lyfts  fram  i  artikeln  är  den  personaltidning  som  föreslagits  av  personalorganisa‐
tionerna  och  av  den Ramströmska  utredningen, men  som  lagts  på  is  hos  budget‐
departementet. 
 
Statskonsult  och Dick Ramström  får  under  sommaren  1981  ännu  ett  uppdrag,  att 
utreda  personaladministrativa  funktioner  och  rutiner  i  Regeringskansliet,  och  att 
analysera  arbetsfördelningen  mellan  OA,  PP‐sekretariatet  och  RFD.  Utredningen 
föreslår bland annat att man bryter  loss OA och alla departements planerings‐ och 
budgetsekretariat till ett eget departement, till ett slags administrationsdepartement. 
Av detta blev tillsvidare inget, men man beslöt att bredda RFD:s verksamhetsområde 
från  rena  förhandlingsfrågor  till  andra  centrala  personalpolitiska  och  personal‐
administrativa frågor. RFD bytte namn till Regeringskansliets personalpolitiska dele‐
gation  (RPD),  och  fick  statssekreterare  Stig  Larsson  till  ordförande.  DT  ansåg 
förändringen vara ett steg  i  rätt  riktning, ”[f]ast det  finns en stor  risk att den enda 
synbara förändringen blir en ändring av F:et till P:et (409:an 1981). RPD finns kvar i 
bara knappt ett år. Ramströms båda utredningar får möjligen en långsiktig men mer 
svårfångad  effekt  på  Regeringskansliets  organisering  och  på  relationerna  mellan 
arbetsgivare och arbetstagare – men drygt ett år senare är de enda synliga  föränd‐
ringarna  just RFD:s  bokstavsbyte  och,  efter  att  budgetdepartementet  gett  upp  sitt 
motstånd, en personaltidning; Klara‐Posten. 
 
 

INTERNA BEKYMMER SOM REFRÄNGER 
 
Arbetstagarkonsult, författare till nästa rapport  i ordningen och anlitad av Departe‐
mentens  tjänstemannaförening  (för att  för  fackets  räkning utreda  frågor om ansvar 
för  personal,  organisation  och  ekonomi  i  Regeringskansliet),  skriver  på  nytt  att 
”förändringsmöjligheterna  är  små. Många  vill  förändring men  sammantaget  drar 
dessa viljor åt olika håll och  resultatet blir  stillastående – krafterna är  jämbördiga” 
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(Ström 1982:13). I Arbetstagarkonsults utredning som genomförs under sommar och 
höst 1982, just under regeringsskiftet, finns en redovisning av intervjuer, ur vilka jag 
nedan gör ett längre axplock. I intervjuerna tycks man nu nästan förtvivlat ropa efter 
politikerna. Man beklagar sig också över de centrala personalfunktionerna, och man 
resonerar kring frågan om departementens ställning. 
 

”Politikernas  deltagande  i  det  interna  arbetet  begränsas  praktiskt  av  tidsskäl  (…) 
Personaladministrationen har en undangömd plats – det är osäkert om det går att göra 
politiskt  intressant  (…)  Politikerna  avskärmas  ibland  för  mycket  från  departementsinterna 
frågor (…) Bristen på centrala, avgörande beslutsfattare inom PA‐området skapar besluts‐
förlamning  – det  är  ett  ’träsk’  – man vet  inte vem  som  skall besluta  (…) Förändrings‐
benägenheten måste öka – även om den är större nu än  förr  (…) Departementen är  egna 
myndigheter  och  varje  departement  måste  själv  bestämma  sin  organisation  (…)  Politikerna 
måste ge planeringsdirektiv. Verksamhetsplaneringens kvalité varierar över tiden beroende på 
politikernas  deltagande.  De  måste  delta  för  att  verksamhetsplaneringen  ska  bli  meningsfull. 
Politikerna/departementsledningen  måste  aktivt  formulera  direktiv  för  verksamhets‐
planeringen. Utan deras aktiva insats i styrningen av arbetet blir planeringen hängande i 
luften utan verklighetsförankring (…) För oss i PBS som skall försöka driva på verksam‐
hetsplaneringen, är det oerhört  irriterande med bristen på styrning och  inriktningsangivelser. 
Det är inte bara i planeringssammanhang det är besvärligt, det dagliga arbetet påverkas. 
Vi  tvingas  till  ständiga  ’ad‐hoc’‐lösningar och brandkårsutryckningar”  (Ström 1982:17f, 
mina kursiveringar). 
 
”OA skulle kunna utföra mer och bättre service billigare än vad departementen nu kan. 
Som det är nu blir det dubbelarbete (…) OA behandlas  inte som  likvärdiga med övriga 
inom  budgetdepartementet  (…)  Det  är  en  del  av  att  departementen  ska  vara  egna 
myndigheter. Det gör det svårare för oss att nå ut – man är inte välkommen som ’konsult’ 
i servicefrågor – de ser vår verksamhet som ett hot (…) Myndigheterna [departementen] är 
var  och  en  ett  eget  kungarike  (…) Minst  stöd  får  vi  från  budgetdepartementet  –  vårt 
departement. Detta skapar bitterhet  (…) Departementen borde också enas om vad man 
skall ha OA till.  Som det är nu kan vi verkligen inte göra vårt bästa – vi motarbetas från 
alla  håll  –  blir  strykpojke  (…) OA  bör  ses  som  en  regeringskansligemensam  service‐
inrättning. Vi bör inte bygga ’små’ OA på varje departement (…) OA och PP bör slås ihop 
som en självständig organisation utanför budget. Budgetdepartementets hantering av oss 
gör det omöjligt att arbeta (…) OA behöver en ny instruktion och en egen budget och ges 
en  sådan  ställning att vi kan  rationalisera  (…) Vi behöver en administrativ  chef  för ett 
förvaltningskontor  (…)  Det  är  tillräckligt  svårt  att  enas  i  en myndighet men  när  14 
självständiga myndigheter  skall  försöka  enas då är det omöjligt. Den  största bristen är 
dock att det  inte  finns en avgörande  instans  (…) Det är ett problem att göra något  (…) 
drastiskt,  varje  departement  är  en  självständig myndighet  (…)  Ramströms  utredning 
visade vad klokt  folk  redan visste – administrationen är magnifikt misskött. Det är  en 
stor  skandal.  Skälen  är  en  ointresserad  ledning.  Regeringskansliet  har  ingen  som  helst 
förmåga att ompröva  sig självt  (…) Regeringskansliet har den  sämsta administrationen 
med  de  högst  betalda  cheferna  för  att  sköta  den  (…)  Oklarheterna  i  departements‐
organisationen på  ledningsnivå  fortplantar  sig  ner  i  hela  statsförvaltningen. Vi  har  ett 
dyrt,  ineffektivt  regeringskansli.  Regeringskansliet  behöver  professionella  administra‐
törer – man har helt bortsett från detta” (Ström 1982:27ff, mina kursiveringar). 
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NY REGERING – NY REFORM 
 
Nästa uppdrag,  och detta  kapitels  sista87,  faller  efter  socialdemokraternas  valseger 
1982 på den så kallade REDO‐gruppen  (arbetsgruppen  för reformering av departe‐
mentens  organisation),  bestående  av  fem  statssekreterare,  däribland  Bengt  K Å 
Johansson och Claes Örtendahl (409:an 1982). Gruppen – som får betecknas som den 
hittills  ”politiskt  tyngsta”  bland  interngrupper  bakom  organisationsförändringar  – 
skulle  (liksom  den  så  kallade  Fermgruppen  inför  valet),  se  över  fördelningen  av 
personal, ärenden och lokaler i samband med den stundande departementsreformen. 
Men de skulle också syna OA:s och PP‐sekretariatets roll och plats i organisationen. 
Visserligen  lades  just  frågan  om OA  och PP‐sekretariatet under  en  separat  arbets‐
grupp, med Claes Örtendahl  som ordförande och  i övrigt  tjänstemän, men DT  såg 
sammansättningen av grupperna och deras placeringar högt uppe i hierarkin som en 
signal  om  att  politikerna  äntligen  skulle  ”ta  sitt  ansvar  för Regeringskansliet  som 
arbetsplats och för de anställda” (409:an 1982). De högre tjänstemännen hade under 
alltför lång tid fått sköta personalpolitiken på egen hand, menade man (409:an 1982). 
 

”Vi var väldigt  angelägna om  att  tillföra högre kompetens  till RK utan att därför höja 
personalkostnaderna. Följaktligen  letade vi efter vägar att utveckla personalpolitiken så 
att ökad personalomsättning skulle bli möjlig. Vi började också förstå vikten av att arbeta 
med  tillräcklig  individualisering  av  lönesättning  för  att  locka  de  bästa”  (Örtendahl, 
februari 2007). 

  
Även  Örtendahl  och  hans  kollegor  fick  brottas  med  att  markera  att  personal‐
inflytandet  för Regeringskansliet  inte  skulle  omfatta  regeringens politiska  arbete  – 
”och  att motsvarande  problem  behövde  lösas  också  i  förhållande  till  statsförvalt‐
ningens personalorganisationer  som helhet”  (Örtendahl,  februari 2007).   Den över‐
gripande målsättningen, enligt Örtendahl, var att driva dessa  frågor med  tillräcklig 
professionalism  och med bättre balans mellan departementens  egna uppfattningar 
och Regeringskansliets gemensamma. 
  

”Under  den  tid  jag  hade  ansvar  var  det  tydligt  att  trögheten  i  Regeringskansliet  för 
lösningen av dessa frågor var betydande. Några små steg togs dock, däribland skapandet 
av  en  organisatorisk  plattform,  förvaltningskontoret,  och  att  denna  efterhand  fick  en 
förnyad och förbättrad bemanning” (Örtendahl, februari 2007). 

 
REDO‐gruppen samlade  till sammanlagt 11 sammanträden, och därutöver även ett 
par samråd och konsultationer. Ändå skriver bostadsdepartementets expeditionschef 
om den färdiga rapporten att den ”inte anses uppfylla de grundläggande krav som 
normalt ställs på beslutsunderlag i ett ärende av sådan vikt som det här är fråga om” 
(Bostadsdepartementet  1983).  Bostadsdepartementet  och  flera  andra  departement 
vände sig mot idén att det föreslagna förvaltningskontorets styrelse bara skulle bestå 
                                                 
87 Nästa  större organisationsreform dröjer  faktiskt ända  fram  till  januari 1997 då Regeringskansliets 
delar slås samman till en myndighet. Se nästa kapitel. 
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av knappt  en handfull  statsekreterare. De  frågor  som nu  skulle hamna på  förvalt‐
ningskontorets  bord,  ”är  av  sådan  art  att  de  inte  lämpligen  bör  politiseras”  och 
därför menade departementen att ”om departementen skall  få verklig möjlighet att 
påverka de  frågor som  läggs på  förvaltningskontoret så bör departementen  i stället 
ges bättre representation i styrelsen” (Bostadsdepartementet 1983). 
 
Men försök till politisering är just vad det handlar om. Reformen innebar enligt en av 
de  intervjuade  att  ”politikerna  tog över hela det personalpolitiska  arbetet, och det 
tror  jag upplevdes som väldigt negativt av den kategori tjänstemän som från början 
hade  varit  ganska  motspänstig”  (Eklundh,  september  2005).  På  REDO‐gruppens 
initiativ, men  alltså  under  protester  från  departementen,  slogs OA  och  PP‐sekre‐
tariatet samman till ett från departementen fristående förvaltningskontor, dit även de 
uppgifter som (under knappt ett år) legat på RPD fördes. Förvaltningskontoret blev 
en  egen  myndighet,  konstitutionellt  sidoordnad  departementen  och  skulle  värna 
effektiva helhetslösningar, snarare – även om detta aldrig uttrycktes i klartext – än att 
föra  departementens  särintressen.  Förvaltningskontoret  skulle  ledas  ytterst  av  en 
styrelse med representanter från statsrådsberedningen och statssekreterare från fyra 
till  fem  departement.  Men  det  finns  inte  skäl  att  tala  för  en  helt  genomförd 
politisering. Till stöd för styrelsen, och som en betydande eftergift åt departementen, 
inrättades nämligen en förvaltningsdelegation (som fick det nygamla namnet RFD), 
med representanter från SB – men därtill också representanter från samtliga departe‐
ment. Och förvaltningskontoret, hette det, skulle i ”alla viktiga frågor av gemensam 
karaktär” inhämta RFD:s yttrande (REDO‐FK 1983:5). 
 
Förvaltningskontoret  fick  i  form av  statssekreterarna en politisk  ledning,  till vilken 
departementen hade möjligheter att  framföra krav och synpunkter på  förvaltnings‐
kontorets verksamhet. Men  i RFD var alltså även varje departement  representerat, 
och förvaltningskontoret kan därmed sägas ha fått en mycket tung representation; av 
vissa  kallat  en  grandios  och  från  den  amerikanska  konstitutionen  importerad 
lösning! (Brunsson 1990:44). DT, som deltagit i REDO‐gruppens arbete, beskrev ändå 
förändringen i ljusa ordalag. DT hade medvetet agerat för att ge det nya kontoret en 
ordentlig  förankring  i den politiska  ledningen, något man menade  främjades av att 
styrelsen bestod av flera ur statssekreterarkretsen.88 Reformen betraktades av DT som 
”[e]tt steg i rätt riktning och – i bästa fall – ett stort steg” (409:an 1983). 
 
Även om ett försvar av departementens positioner byggdes in i den nya reformen, så 
blir förvaltningskontoret ett slags milstolpe att passera i resan mot ett mer samman‐
hållet  regeringskansli. För  första gången  sedan departementsreformen 1965  ser det 
dessutom ut som om man genomför en större förändring som departementens högre 

                                                 
88 Bergström  skriver  –  tvärtom  – att  lösningen med  en politisk  ledning av  förvaltningskontoret var 
kontroversiell  i förhållande till personalorganisationerna (Bergström 1987:386). Möjligen  intog facket 
den ståndpunkten senare, men vid denna tid får den uppgiften betraktas som oriktig.  
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chefstjänstemän inte fullt ut stödjer. Och för första gången ger personalen uttryck för 
att deras intressen i processen tagits till vara. De fackliga representanterna beskriver 
gärna dessa år som ett slags seger, att de  till slut  faktiskt  fick gehör  för sina stånd‐
punkter. Det är den bild som  förmedlas  i personaltidningar,  i mina  intervjuer med 
både  fackligt  aktiva  och  expeditionschefer89,  och  åtminstone på papperet  också  av 
den  konstruktion  som  låg  bakom  skapandet  av  förvaltningskontoret.  Att  också 
förvaltningskontoret kom att ses med andra ögon efter en  tid, är en annan historia, 
till vissa delar berättad i nästa kapitel. 

                                                 
89 ”De fackliga organisationerna fick större inflytande efterhand” (Montelius, oktober 2005). 
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REFLEKTIONER KRING EMPIRIN 
 
Den 1 oktober 1983  inrättas  i Regeringskansliet departementens  förvaltningskontor 
och  det  blir  den  här  delstudiens  slutpunkt.  Innan  jag  prövar  förklaringskraften  i 
perspektivet  byråkratisk  politik,  finns  det  några  reflektioner  att  göra  kring  det 
material som jag lyft fram några bitar ur. 
  
De allra flesta av organisationens (och den här berättelsens) problem är nu uttalade. 
Kring  1980  tycks  uppfattningarna  om  Regeringskansliets  problem  sitta  så  hårt  ʺi 
väggarnaʺ  att  de  egentligen  inte  går  att  tvätta  bort med  de  ytterligare  försök  till 
ambitiösa  reformer  som  sedan  följer  under  1980‐  och  1990‐tal.  Det  är  också 
iögonenfallande  hur  öppet  och  skarpt  missnöjet  från  framför  allt  facken  och  de 
ʺmaktlösaʺ organisationerna som OA kan  formuleras. Vindes PM  från 1974 var för‐
sett med  ett  ʺsträngt  förtroligtʺ, men bara  fem  sex  år  senare har  samma  slutsatser 
blivit allmängods och kritiken formuleras utan omsvep. Det är alltså knappast bilden 
av en organisation där ingen säger vad den tycker som förmedlas och det verkar som 
om det under denna period är högt  i  tak när det gäller  intern kritik.90 Men det är 
chefstjänstemän  och  andra  tjänstemän  som  formulerar  sig.  I  få  eller  inga  av dessa 
rapporter och texter ser vi något statsråd uttrycka missnöje. Politikerna (om vi i dessa 
ej räknar in ett fåtal statssekreterare) blandar sig icke i (i alla fall inte på något synligt 
sätt). Det  är också klart  att vi  ser  två  tydliga  läger  i  striderna kring  intern organi‐
sering. Å ena sidan arbetstagarorganisationerna, som väl  får sägas representera det 
stora  flertalet  av  Regeringskansliets  anställda,  och  som  generellt  vill  se  mer  av 
förändring  i centraliserande riktning. Å andra sidan departementens representanter 
på  arbetsgivarsidan  som motsätter  sig  lösningar  som kan  innebära  ett minskat  in‐
flytande  för  departementen.  Visserligen  bjuder  de  åtta  nio  åren  på  en  del  orga‐
nisatoriska  förändringar, men viktigare  är  att dessa  inte  tycks  lösa några  av prob‐
lemen. Inget händer, eller åtminstone mycket lite. 
 
Även om empirin kanske har känts  tung  för  läsaren har  jag hittills  (och  så också  i 
fortsättningen) bara gjort nedslag  i  texterna kring Regeringskansliets  inre organisa‐
tion, här med  siktet på personalpolitik; historien kan alltså berättas med ännu  fler 
exempel. Men de övergripande problemen, varav  flera går  som  följetonger genom 
den  fortsatta berättelsen, bör  ändå  lysa klart:  låg  rörlighet  inom och ut  från Rege‐
ringskansliet; svag identifiering med Regeringskansliet som helhet och motstånd mot 
förändringar  från departementsledningar;  oklar  fördelning  av  ansvar  för organisa‐
tion och personal; och bristande politiskt intresse för intern organisation.  
 
När  motsättningarna  mellan  arbetsgivare  och  anställda  skärptes  och  de  interna 
organisationsproblemen växte i styrka, var det inte Regeringskansliets statsråd, och i 

                                                 
90 Åtminstone  är  det  så  att  företrädare  för  arbetstagare  och OA  under  denna  period  uttrycker  sig 
väldigt öppet, oavsett om det är högt i tak eller ej. 
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bara vissa fall enstaka statssekreterare, som agerade. I det maktvakuum som uppstod 
klev andra chefstjänstemän  in, om än ”hedervärda personer som säkert gjorde vad 
de trodde var bäst” (Eklundh, september 2005). Politikernas brist på (synligt) intresse 
för  kansliet  som  organisation  och  arbetsplats  gav på  sätt  och  vis  fritt  spelrum  för 
vissa av chefstjänstemännen, även om man i detta spelrum utmanades av personal‐
organisationerna.  I  synnerhet  tycks expeditionschefernas makt under denna period 
vara central för organisationens inre liv. Och expeditionscheferna, åtminstone om vi 
lyssnar till en part i målet, 

 
”ser alltför ofta som sin främsta uppgift att företräda ʹsittʹ departements särskilda intres‐
sen  i  förhållande  till  andra  departement.  RK  som  en  helhet,  som  ett  instrument  för 
regeringens arbete, tycks ytterligt få av de högre och tongivande tjänstemännen (det finns 
några undantag) vara intresserade av. Ett bra exempel på vad politikernas ointresse och 
de högre tjänstemännens revirtänkande leder till är RK:s tillväxtʺ (Uhlin 1979:4). 

 
Remisser  som departementen  lämnar  ifrån  sig  i  frågor om  intern organisation och 
personalpolitik är nästan utan undantag  författade av departementens expeditions‐
chefer. De statssekreterare som är synliga  i dessa processer är egentligen endast de 
som fått – eller känt – ett särskilt uppdrag att engagera sig  i  intern organisation (så 
som  Vinde,  Skillner,  Larsson  och  Örtendahl).  Departementen,  vars  röster  alltså 
förmedlas av expeditionscheferna, håller via dessa emot försöken till förändring och 
centralisering. Men, och den tolkningen måste också lyftas fram, det kan vara så att 
expeditionscheferna  känner  ett  indirekt  stöd  från  ministern  och  andra  högre 
tjänstemän för den position de intar, även om detta stöd inte varit direkt synligt i det 
material och de processer jag följt.91 En annan förklaring, som lättare kan finna stöd i 
den  empiri  jag  redovisat,  är  dock  att  expeditionscheferna  och  andra  högre  chefs‐
tjänstemän faktiskt medvetet (och kanske av hänsyn) väljer att undanhålla statsråden 
information  om  interna  problem,  vilket  skulle  ge  en  förklaring  till  de  intervjuade 
statsrådens bilder av att den inre organiseringen fungerade väl. 
 

”Detaljkunskap  om  konflikter,  resursbehov  (brister,  överskott),  kompetens  (brister, 
behov) når inte upp till departementsledningen och förblir olösta” (Ström 1982:44). 

 
Möjligen är det fel att karakterisera det motstånd hos departementen som framträder 
här som ren ovilja. Departementens ledning har knappa resurser, särskilt till sådana 
funktioner  som  framhåller departementens  roll  som  ledare  av  internt utvecklings‐
arbete och som arbetsgivare. Men ett ansvar för att dessa resurser också är knappa, 
vilar förstås på politikernas, statsrådens och regeringens axlar. 
 
Med  1970‐talet  sätts  personalfrågorna  i  fokus  i  Regeringskansliet,  detta  samtidigt 
som  de  ekonomiska  ramarna  för  organisationen,  men  mer  för  statsförvaltningen 
generellt, ifrågasätts. Nya styrfilosofier i staten får sitt genomslag och nya tankar om 

                                                 
91 ”Varje statsråd vill nog gärna ha en egen liten kader som han styr över” (Montelius, oktober 2005). 
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den goda organiseringen får spridning. Så också i Regeringskansliet, där personalen 
undrar  om det  som  är  och har  varit  verkligen  också  är det  bästa. De  rutiner  som 
Regeringskansliet utvecklat och håller fast vid betyder inte bara trygghet, utan också 
en  övermäktig  arbetsbörda  för  vissa  och  ren  tristess  för  andra. Det  blir  samtidigt 
möjligt att som anställd uttrycka missnöje på ett annat sätt än tidigare; arbetsplatsen 
var inte den smidiga elitorganisation man hade förespeglats och nu formulerar man 
en  tydlig kritik. Många  reagerade under denna period på diskrepansen mellan det 
ʺförkunnade ordetʺ och den ʺkrassa verkligheten” i kanslihuset. Politikerna sade sig 
arbeta  för  arbetslivets  reformering,  för  jämställdhet, medbestämmande  och  bättre 
arbetsmiljö, men av detta syntes få spår inne i Regeringskansliet. Av de 170 cheferna 
i  kanslihuset  1979  var  färre  än  10  kvinnor  (Uhlin  1979:6).  Regeringskansliet  blev 
samtidigt,  under  slutet  av  1970‐talet  och  början  av  1980‐talet,  allt  tuffare  i  tonen 
gentemot statsförvaltningen, i kampanjer som förväntades leda till både besparingar 
och  omprioriteringar.  För  kanslihuset  däremot  ökade  utgifterna  för  varje  år:  ”i 
kanslihuset växer personalstyrkan utan att någon med blick över hela organisationen 
riktigt vet hur och varför. Ingen kan heller undgå att märka det omfattande slöseriet 
med pengar och människorʺ (Uhlin 1979:6). 
 
 

FÖRVÄNTNINGAR OM EN NY ORDNING 
 
Min  första  analytiska  uppgift  är  att  försöka  avgöra  vem  som  skapar  ett  om‐
vandlingstryck,  och  därmed  en  förväntan  om  att  organisationen  ska  förändras, 
liksom  att  försöka  beskriva hur detta  tryck  skapas,  och huruvida det  förekommer 
någon strid mellan olika aktörer kring  formuleringen av problemet och behovet av 
förändring. Denna uppgift är inte specifikt tilldelad en forskare med den ursprung‐
liga  versionen  av  byråkratisk  politik  som  sin  följeslagare,  däremot  i  den  snarlika, 
men alternativa och inledande teoretiska ram jag formulerat (och alltså därför också 
mer  så  i de  fall man  istället  nyttjar de utmanare  och  förnyare  av det  byråkratisk‐
politiska paradigmet  som  jag  tidigare  lyft  fram).  Intuitivt  är detta  en uppgift  som 
borde sträcka sig över lång tid; trycket på organisationen att anpassas och förändras 
skapas ju inte en gång för alla, vid en viss tidpunkt, utan om och om igen. Aktörerna 
i  denna  kamp  om  privilegiet  att  formulera  problem  skiftar  och  så  gör  även 
karaktären på de strider mellan olika föreställningar som utkämpas. Ändå väljer jag 
här att tolka denna uppgift (i tiden) snävt. Min förhoppning är att  ju mer vi vet om 
de första stegen i formulerandet av problemen och deras eventuella lösningar, desto 
mer vet vi också om de vägar som  ligger öppna och om vilka vägar som möjligen 
stängts. Materialet i sig uppmanar till detta, eftersom problemen, som de formuleras, 
i stort sett tycks vara desamma genom organisationens hela moderna historia. 
 
Frågan om personalpolitik har, om än uttryckt i andra ord, rimligtvis varit på tapeten 
många gånger under Regeringskansliets historia. I departementsutredningens arkiv‐
material lyfts flera exempel fram på brister i hanteringen av personalen, bland annat 
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problemet  med  medarbetare  vars  kunskaper  inte  efterfrågades.  Men  i  samma 
material  finns  också  en  stark  förhoppning  om  att  den  kommande  departe‐
mentsreformen  skulle  rätta  till dessa brister. Av materialet att döma hamnar dessa 
frågor  i  skymundan  under  åren  1965  och  framåt,  och  det  blir  därför  först  1974,  i 
Pierre Vindes PM,  som  frågor  om personal  och  organisation på nytt  sätts  i  fokus. 
Huruvida  problemen  dryftades  intensivt  i  samtal  och  därigenom  gavs  spridning 
under dessa mellanår, och om Vindes roll bara var att passivt  fånga upp dessa och 
sätta dem på pränt, är inte möjligt för mig att avgöra. Vindes formuleringar, och hans 
position  som  statssekreterare  i  finansdepartementet,  skvallrar  dock  om  en  person 
som försökte använda sin position och sin översikt på ett avgörande sätt. Vinde säger 
sig uttrycka  akuta problem. Oavsett  om dessa problem har haft  en  lång  historia  i 
organisationen  eller  inte,  får vi  först  i Vindes PM  tunga ”bevis” på deras  existens. 
Han blir, i de skriftliga kommentarer till denna promemoria som jag tagit del av, inte 
ifrågasatt när det gäller beskrivningen av problemen, däremot när det gäller några av 
hans mer  radikala  förslag på  lösningar. Att hans problembeskrivningar  inte  ifråga‐
sätts kan antingen (mer troligt) bero på att det han säger redan är känt för alla, eller 
(mindre  troligt)  på  att  det  är  just  han  som  säger  det  –  och  att  de  som  har  att  ge 
synpunkter på hans ord befinner sig längre ned i hierarkin (vilket de gör), och därför 
inte vill opponera sig, även om de egentligen är av annan åsikt. 
 
Jag  lutar alltså åt den  förra  förklaringen, men vill bestämt hävda att det spelar roll 
vem som formulerar sig och vem som i dessa processer sätter ord på problemen och 
kraven på  förändring. Regeringskansliet  är  en  hierarkisk  organisation där utsagor 
från  finansministerns  statssekreterare måste  anses  som  tungt vägande. Vindes PM 
blir, inte minst i kraft av den ursprungliga avsändarens position, något att bokstav‐
ligen hålla  i handen för alla dem som under de följande åren talar sig varma för en 
förändring av Regeringskansliets personalpolitik. Och det blir egentligen aldrig efter 
Vindes PM någon  strid om problemen.  Inte någonstans  i det material  jag  studerat 
ifrågasätts problemens existens. Däremot fortsätter som vi sett striden om huruvida 
dessa problem också kräver förändringar och i så fall vilka. Tio år efter promemorian 
är Vindes uppfattning om problemen allmängods men kring de möjliga lösningarna 
har  ingen  konsensus  vuxit  fram.  Det  inre  trycket  på  organisationen  att  förändra 
personalpolitiken  tilltager  i  styrka under hela perioden, och  i detta är  flera aktörer 
inblandade. Vindes PM  skapar  inte ensamt ett PP‐sekretariat eller ett  förvaltnings‐
kontor, och när det handlar om att i organisationen bygga upp en längtan efter en ny 
ordning,  har  förstås  facken  och  organisationsavdelningen  en  avgörande  roll. Men 
även om personalorganisationerna och organisationsavdelningen är de mest synliga 
aktörerna, berättar materialet från rapporter och utredningar att också många chefer 
på  arbetsgivarsidan delar  föreställningen  om  en  organisation  i  ett  slags kris. Flera 
nya, mindre reformer sjösätts i försök att möta problemen – men störst tilltro sätts till 
den  sista,  största  och  kanske  viktigaste  förändringen;  skapandet  av  förvaltnings‐
kontoret. 
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DE VIKTIGASTE AKTÖRERNAS INTRESSEN 
 
Min  nästa  uppgift  är  att  i  organisationen  och  hos  olika  aktörer  placera  –  och  att 
försöka avgöra orsakerna bakom – skilda ståndpunkter och  intressen när det gäller 
problem och deras lösningar. Det finns ett par aktörer som jag menar utmärker sig i 
den här delen av berättelsen; politikerna och expeditionscheferna. Till politikerna – 
om vi först koncentrerar oss på statsråden – är det svårt att föra en uppfattning om 
organisationens  interna  problem,  eftersom  dessa  nästan  aldrig  formulerar  sig. 
Personalen vid försvarsdepartementets samordningsavdelning lämnade i sitt yttran‐
de  över promemorian  ʺRegeringskansliet  som  arbetsplatsʺ  en möjlig  förklaring  till 
den högsta ledningens ointresse för personalpolitik: 
 

ʺStatsråden har vanligen som sina närmaste medarbetare politiska förtrogna. De politiska 
befattningshavarna  blir  inte  kvar  så  länge  i  departementen  som  de  ʹvanligaʹ  dep‐
tjänstemännen. Därför kan man  från departementens högsta politiska  ledning ofta  inte 
vänta intresse eller ingående kännedom om departementens långsiktiga personalpolitik. 
Denna företräds – i den mån den över huvudtaget finns – i stället av personal på ett något 
lägre planʺ (Försvarsdepartementet 1979:1)  

 
Statsrådens  intressen,  om man  får  tro det material  jag  analyserat,  är  istället  att  så 
långt  möjligt  hålla  frågor  om  personalpolitik  ifrån  sig,  och  det  kanske  på  goda 
grunder. Att kategoriskt hävda att politikerna  inte blandar sig  i är  förstås  inte helt 
korrekt. För i Regeringskansliet under denna tid blir även statssekreterarna mer och 
mer ”politiker”. Pierre Vinde, Rolf Skillner, Stig Larsson och Claes Örtendahl är alla 
politiskt  tillsatta  statssekreterare, alla med ett uppfattat eller ett utpekat ansvar  för 
intern organisation, och alla har en viktig roll i de förändringar som faktiskt blir av. 
Bakom dessa  statssekreterare  finns  förstås ett  statsråd  som åtminstone  indirekt ger 
sitt stöd. Vinde  luftar åsikter och gör det möjligt  för  fler att  tycka  till om organisa‐
tionens  inre  liv. Skillner bryter  expeditionschefernas dominans. Larsson adresserar 
statsråden  och  statssekreterarna  och  uppmanar  dem  att  ta  ett  större  ansvar  som 
arbetsgivare  och  i  förändringsarbetet.  Örtendahl  skapar  förvaltningskontoret  som 
åtminstone  på  papperet  ser  ut  att  politisera  stora  delar  av  personalfrågor  och 
administration. 
 
Men trots Vindes ampra PM, Skillners PP‐sekretariat, Larssons uppmaning till stats‐
råden och Örtendahls förvaltningskontor, därtill mindre förändringar i förordningar 
och former för samråd och förhandling, fortsätter ändå verksamheten i stort sett att 
bedrivas  som  tidigare. Detta  är något  som under denna  tid, menar  jag, måste  för‐
klaras  med  expeditionschefernas  starka  roll.  Dessa  syns  (även  om  detta  ”syns” 
förstås måste problematiseras)  långt oftare än statsråd och statssekreterare  i proces‐
serna; det är ju i huvudsak expeditionscheferna som på departementets vägnar yttrar 
sig  över  de  beskrivningar  av  problem  och  förslag  till  lösningar  som  lämnas  av 
rapporter och utredningar. Det bör alltså finnas skäl, när det handlar om att peka ut 
orsakerna  bakom  skilda  ståndpunkter  i  fråga  om  problem  och  lösningar  (liksom 
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senare, om möjligheter att avgöra processerna  till egen  fördel), att  tala  i  termer av 
makt och position. Expeditionscheferna, även om de egentligen aldrig hett åstundat 
ett  ansvar  för  departementens  personalpolitik,  tycks  aldrig  på  allvar  överväga  att 
bifalla  förslagen  om  en  mer  enhetlig  personalpolitik  för  hela  Regeringskansliet. 
Detta, enligt de  förslag  som presenteras  i  flera olika omgångar,  skulle  innebära att 
expeditionschefernas  inflytande  i dessa  frågor  skulle minska  kraftigt. Expeditions‐
cheferna  träffades  ofta  och  hade  säkert  bilden  av  att  liknande  personalpolitiska 
problem  uppstod  på  alla  departement.  Men  att  därifrån,  som  personalorganisa‐
tionerna önskade, gå mot ett regeringskansli, var  inte aktuellt. De aktörer som mot‐
sätter sig förändringar, expeditionscheferna, tycks vara av den uppfattningen att det 
allra  bästa  för  alla  parter  och  för  Regeringskansliets  kraft  och  effektivitet  är  om 
departementen  själva,  i  sin  egen  takt,  får utveckla  egna  former  för personalpolitik 
och  verksamhetsplanering,  men  utan  att  detta  stjäl  viktig  tid  från  de  viktigaste 
uppgifterna. Fackföreningarna i Regeringskansliet har under hela denna process (och 
generellt  under  fackföreningars  historia),  velat  lansera  och  argumentera  för 
kollektiva  och  gemensamma  lösningar.  En  för  hela  Regeringskansliet  gemensam 
personalpolitik skulle ge facken en motpart istället för femton. De som är för föränd‐
ringar, personalorganisationerna, menar att dessa är ett måste om Regeringskansliet, 
där personalen är den allra viktigaste resursen, ska kunna fortsätta vara – eller kunna 
bli – ett effektivt verktyg i politikernas händer.  
 
De deltagande organisationerna –  i det som  jag vill kalla striden om Regeringskan‐
sliets  organisation  för  personaladministration  och  personalpolitik  under  andra 
hälften  av  1970‐talet  –  är många:  facken  (DT  och  SACO‐SR), de  enskilda departe‐
menten  (och  i  dessa  i  huvudsak  expeditionscheferna),  budgetdepartemen‐
tet/personalenheterna  (B/P),  personalpolitiska  sekretariatet  (PP‐sekretariatet), 
departementens  organisationsavdelning  (OA),  statsdepartementens  förhandlings‐
delegation  (DFD,  senare  regeringskansliets  förhandlingsdelegation,  RFD),  samt 
departementens  referensgrupp  för  utbildningsfrågor  (DRU). Men  denna  historias 
viktigaste aktörer  finns  i personalorganisationerna och  i expeditionschefs‐kåren. De 
övriga aktörernas betydelse för processernas utgång är egentligen bara anekdotisk.  
 
I stora drag är det på följande sätt som fackföreningarna (liksom OA, PP92 och DRU) 
resonerar, att a) personalens väl och ve är av yttersta vikt  för hela organisationens 
funktion  och  effektivitet,  b)  eftersom  departementen  inte  tillåter  eller  uppmuntrar 
förändringar i personalpolitik måste en central organisation skapas med tydligt man‐
dat  och  handlingskraft,  c)  expeditionschefer  är  småpåvar  utan  djup  kunskap  om 
personalfrågor och som måste avhända sig makt, d) Regeringskansliet måste bli mer 
av en myndighet, e) en långt driven specialisering av tjänstemäns kunskap försvårar 
rörlighet externt och internt, något som i sig uppfattas som eftersträvansvärt.  

                                                 
92 Det ska sägas att PP och OA dessutom ʺslagitsʺ med varandra om inflytande över dessa frågor.  
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Och, i stora drag, så resonerar expeditionscheferna (departementen, B/P och DFD) så 
här;  att  a) politiken  går  före  allt  och  frågor  om personalens utveckling  och  trivsel 
kommer  som  tidigast  i  andra  hand,  b)  departementen  är  bäst  skickade  att  sköta 
frågor om personaladministration och personalpolitik, c) arbetet vid departementen 
är  så  unikt  att  centralisering  bara  skulle  hämma  organisationen  som  helhet,  d) 
specialiseringen hos  tjänstemännen och bristande  rörlighet är  en naturlig  effekt  av 
höjda  krav  på  Regeringskansliet,  e)  visserligen  behöver  system  och  rutiner  för 
personaladministration utvecklas och övergripande riktlinjer vad gäller rekrytering, 
omplacering  och  avveckling  skapas, men  då  utan  att  departementens  egen  hand‐
lingsfrihet inskränks. 
 
De aktörer  som  ser  som  sin uppgift att  ta  tillvara de anställdas  intressen,  som OA 
efterhand gör och fackföreningarna, tycks bära på en helt annan typ av värderingar 
än de  som  står  ʺpå andra  sidanʺ. OA menar att Regeringskansliets  sätt att hantera 
frågor om personal och organisation är hopplöst  föråldrade. OA och  fackförening‐
arna,  som  haft  långt  blygsammare  roller under  1960‐  och  början  av  1970‐talet,  tar 
intryck av den breda diskussionen  i samhället om arbetsmiljöfrågor.  I  tankarna om 
den  goda  organisationen  träder  nu  ett  mer  individorienterat  synsätt  fram,  som 
betonar den enskilde individens arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter (Björkman 
och Tengblad 1992). Men dessa tankar krockar mot en rådande kultur på Regerings‐
kansliet, och det som börjar bli gängse  i övriga delar av statsförvaltningen eller på 
arbetsmarknaden  generellt,  inte minst  efter  ny  lagstiftning  på  området,  uppfattas 
som alltför visionärt och radikalt av de bevarande krafterna inom Regeringskansliet. 
OA och fackföreningarna gör under dessa år ett slags mental resa som fjärmar dem 
från arbetsgivarsidan  i Regeringskansliet, och det höjda tonläget ska säkert ses som 
en reaktion på känslan av att inte tas på allvar. 
 
Hur bör man förstå och förklara departementens hårdnackade motstånd? Det finns i 
remissvar och yttrande en uttalad oro  för att centraliserande åtgärder ska begränsa 
departementens handlingsutrymme. Och departementet som sitter och styr hela sin 
del  av  statsförvaltningen  (och  av  Sverige!)  borde  väl  rimligtvis  också  få  ha  kvar 
förtroendet  att  hantera  en  samling  enkla  och  interna  personalfrågor?  För många 
expeditionschefer är det svårt att instämma i bilden av att man inte sköter sitt jobb på 
ett  korrekt  eller  rationellt  sett.  Men  redan  i  kommentarer  från  departements‐
utredningen  talas det om en  fara  i att departementen  i alltför hög utsträckning blir 
sina  egna  fögderier,  som växer utan kontroll. Och medan  expeditionscheferna  inte 
gärna höjde lönerna för de anställda, med hänsyn till rikets finanser, så gjorde man 
inget  eller  åtminstone  lite  för  att  bromsa  expansionen  av det  egna departementet. 
Detta trots risken, om man  lyssnar till kritikerna, att Regeringskansliet övergår från 
att vara ett litet slagkraftigt stabsorgan åt regeringen till att bli ett stort, orörligt och 
gammaldags ämbetsverk. 
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Det  kan  förstås  också  vara  så  att  egenintresset  styr,  att  facket  vill  flytta  fram  sina 
positioner  enkom  för  att  få  bättre  villkor  när  det  gäller  löner,  arbetstider  och 
förmåner för sina medlemmar. Eller att de som nu sitter på den egentliga makten när 
det gäller personalfrågor, departementens chefstjänstemän, inte vill avhända sig den 
makten. Jag behöver inte leta länge i materialet för att finna många exempel på hur 
de olika aktörerna strider för att få inflytande över just detta policyområde; även om 
detta i sig inte är något ”bevis” för att denna strid också fått sin näring av olika och 
uttalade egenintressen. Expeditionscheferna får med personalpolitikens framväxt en 
allt tyngre och allt mer bekymmersam portfölj, som de inte härbärgerar fullt ut. När 
statssekreteraren Rolf Skillner förslår en ny ordning som skulle avlasta dessa chefer, 
säger de åtminstone indirekt ”nej, vi vill behålla makten över dessa frågor”. Hur ska 
man  förklara  detta?  Kanske  handlar  det  om  en  vanlig  och  ibland  lite  olycklig 
mänsklig  reaktion.  Expeditionscheferna  var  beredda  att  bära  dessa  bekymmer, 
eftersom  en  förändring  skulle  betyda  förlust  av  inflytande  och  makt.  De  kunde 
möjligen  instämma  i det  rationella  i en avlastning, men när de skulle summera sin 
uppfattning valde de ändå att slå vakt om det bestående. 
 
 

SÅ GÅR FÖRHANDLINGSSPELEN TILL 
 
Min  tredje uppgift  är  att  ge  en  sammanfattande  beskrivning  av hur  förhandlings‐
spelen går till och försöka avgöra varför vissa intressen i dessa spel premieras – med 
ambitionen att peka ut de faktorer som är avgörande för processens utgång. En av de 
intervjuade menar  att perioden  ʺpräglades  av  enorma motsättningarʺ, och berättar 
om  scener  som man har  svårt  att  tro kan utspela  sig mellan  svenska, kompromis‐
sökande byråkrater, i alla fall inte över något så intuitivt ospännande som personal‐
frågor. Några  beslut  tycks  dock  inte  ha  fattats med  hjälp  av  dessa mer  primitiva 
metoder. Däremot blir också detta en illustration över de låsta positioner som råder i 
Regeringskansliet under slutet av 1970‐talet. Det blir därför mer fokus på ʺspelʺ än på 
ʺförhandlingʺ  i  den  korta  karakteristik  jag  nu  söker  teckna  av  den  här  periodens 
förhandlingsspel.93 
 
Organisationerna använder skrivelser som redskap för att förändra eller bevara. Det 
är  genom  texter  som  aktörerna  förklarar  och  försvarar  sina  positioner.  Genom‐
arbetade  argumentationsapparater mobiliseras  vid  varje  enskilt  remissvar.  Det  är 
från ena sidan  tal om  ʺabsoluta nödvändigheter att  förändraʺ, och  från andra sidan 
att det  ʺunder  inga omständigheter  får  fattas beslut  i denna riktningʺ. Ämnet enga‐
gerar och det finns ytterst få exempel på ljumma reaktioner. Vissa av texterna har det 
uttalade syftet att förändra attityder, andra det mer implicita syftet att misskreditera 
de förra texterna och deras budbärare. 

                                                 
93 Flera egenskaper i dessa spel fångas även under föregående och kommande rubriker.  
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De strukturer som i vanliga fall redan är på plats för att hantera förhandlingar mellan 
organisationer inom Regeringskansliet är här under ständig förvandling. Under kort 
tid skapas och avvecklas en rad olika arenor för att nå en lösning på problemen med 
Regeringskansliets personalpolitik. Dessutom är frågorna av en helt ny karaktär och 
involverar  en uppsättning nya aktörer, där konfliktlinjerna  löper över nya marker. 
Om Regeringskansliet är  ett  sinnrikt  instrument  för att nå politiska  lösningar med 
bred  acceptans  över  skilda  samhällsområden,  syns  inget  av  denna  smidighet  i  de 
processer jag följt; möjligen för att när det gäller dessa processer har inte spelreglerna 
varit skrivna eller sen tidigare hävdvunna. Men aktörerna, i förhandlingssituationer, 
utnyttjar också sina mandat så långt det går, och positionerna är låsta. Därför är det 
fullt förståeligt att personalorganisationerna som ville fånga varje möjlighet att flytta 
fram sina positioner, till sist också försökte att gå runt expeditionscheferna och direkt 
uppvakta  statsråd  och  statssekreterare. Den  skrivelse  från DT  som  läggs  på  stats‐
rådens bord i mars 1980 är i det hänseendet tämligen unik. Strategin är dock inte mer 
lyckosam än att det dröjer ytterligare nästan tre år innan (några av) kraven i skrivel‐
sen hörsammas. 
 
Traditionens och historiens makt tycks vara central, och det betyder i detta fall makt 
för  departementen  och  deras  expeditionschefer.  Det  spelar  för  resultatets  skull 
mindre  roll om organisationer  som PP, OA  eller  förvaltningskontoret  (eller  senare 
förvaltningsavdelningen)  får  ett  på  papperet  relativt  tungt mandat  att  förändra  i 
centraliserande  riktning,  så  länge departementen ändå  ʺostraffatʺ kan göra  som de 
alltid gjort  i  fråga om personalpolitik. Departementens  intressen väger  i  slutändan 
tyngst. Om  expeditionscheferna  i  förhandlingarna mangrant  avvisar  förslagen  till 
centralisering  och  harmonisering,  som  de  här  oftast  gör,  innebär  det  problem  för 
legitimiteten för de  lösningar som kanske trots denna kårs protester ska  implemen‐
teras. Att Skillner går  emot  expeditionscheferna och bildar PP‐sekretariatet och att 
Örtendahl  trots  liknande  invändningar  sjösätter  förvaltningskontoret,  är  förstås 
exempel  på  förhandlingsspel  som  till  sist  avgörs med  politisk makt,  just  så  som 
Regeringskansliets beslutsordning förutsätter. Men viktigare är att dessa reformer på 
grund av departementens motstånd och politikernas fortsatta frånvaro ändå inte får 
de effekter som reformerna motiverades utifrån. 
 
Processerna  kan  beskrivas  som  en  serie  förhandlingsspel  eller  strider mellan  flera 
olika organisationer och aktörer. Å ena sidan handlar det om de processer som leder 
fram  till  beslut,  å  andra  sidan  (men  i  mindre  omfattning  i  denna  text),  om  de 
processer som tar vid när besluten är fattade. Men spelen, före och efter beslut, kan 
inte sägas följa i på förväg uppgjorda regler och former för hur dessa spel ska spelas, 
eftersom vi ser en öppen strid också om hur dessa regler och former för spelen ska se 
ut.  Under  lång  tid  är  det  i  dessa  spel  vissa  aktörers  intressen  som  premieras; 
expeditionschefernas  och  departementens.  Detta  dels  som  en  effekt  av  att  dessa 
aktörers positioner, av  institutionella och historiska skäl, är starka  i en organisation 
som Regeringskansliet, dels som en effekt av att fackligt inflytande och fackliga krav, 
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särskilt  i Regeringskansliet under denna  tid,  ses  som något problematiskt  (och det 
även  om uppfyllandet  av dessa  krav, utifrån  en  neutral  bedömning,  skulle  kunna 
kallas rationellt och vara till hela organisationens fördel). Facket kämpar därför inte 
bara mot aktörer som vill behålla inflytande – aktörer som dessutom kan luta sig mot 
en organisatorisk lösning som understödjer departementens särart – utan också mot 
förutfattade meningar och föreställningar om att fackligt inflytande inte hör hemma i 
Regeringskansliet.  Arbetstagarorganisationerna  får  visserligen  efterhand  politiskt 
gehör för sina krav, men det handlar då mer om politiska punktinsatser, och mindre 
om det uthålliga politiska stöd som tycks krävas för att reformerna också ska bli till 
framgångsrika förändringar.  
 
 

ETT FALL AV BYRÅKRATISK POLITIK? 
 
Om Vindes PM  från 1974 verkligen hade gjort ett djupt  intryck och engagerat alla 
Regeringskansliets  statssekreterare  och  övertygat  dessa  om  vikten  av  att  snabbt 
agera, hade de  strider  som  följt  förmodligen  sett helt  annorlunda ut. Kanske upp‐
fattades även Vindes  text som alltför svartmålande eller alltför visionär. Texten  får 
hur  som helst  inte den uppmjukande  effekt  som möjligen kunde ha  förhindrat de 
låsta positioner som sedan uppstår. 
 
Det ser ut som att flera av de tjänstemän som på förändringsmotståndarnas sida har 
nyckelpositioner i just dessa processer, är mer politiker än tjänstemän – om man med 
detta lite cyniskt menar att de i högre utsträckning tycks slåss för sin överlevnad och 
kortsiktiga politiska  resultat  än  för  långsiktigt  syftande  lösningar.  Statsråden,  som 
förmodligen  är de  enda  som  egentligen  kan  förändra  och modernisera Regerings‐
kansliet, utifrån statsrådsberedningen som plattform, visar sig inte alls. Vi ser i stället 
ett  fall av byråkratisk politik och  en byråkratisk kamp om makten över  frågor om 
Regeringskansliets  förändring  och  utveckling;  mellan  de  organisationer  som  fått 
oklara mandat  (som OA, PP‐sekretariatet  och  senare  förvaltningskontoret),  arbets‐
tagarorganisationerna, budgetdepartementet och departementen  i övrigt  (som  ju är 
starka,  dessutom många  och  att  få  dessa  att  enas  kring  en  administrativ  lösning 
verkar  i  det  närmaste  omöjligt). Även  om  aktörerna  i  vissa  delar  är  överens  om 
problemen med Regeringskansliets personalpolitik, uppfattar de behovet av föränd‐
ringar på helt olika sätt. Personalfrågorna, menar departementen, är aldrig så akuta 
att  de  behöver  lyftas  upp  på  statsrådens  bord  för  ett  avgörande.  Facken  kräver  å 
andra sidan politikernas deltagande och brådskande gemensamma lösningar för hela 
Regeringskansliet.  Först  mot  slutet  av  perioden  uppmanar  en  statssekreterare  i 
budgetdepartementet politikerna att ta ett samlat grepp kring dessa problem.  
 
Däremot  är det  inte  som utgångspunkt  självklart  att  vi  ska placera  förklaringarna 
bakom  en organisation ovillig  att  förändra  sig  i  enskilda  individers  eller gruppers 
beteende. Det  finns  för det  första  beslut  som  fattas och  som  får konsekvenser, där‐
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ibland 1965 års ʺnedvärderingʺ av administration (Departementens referensgrupp för 
utbildningsfrågor  1977:35f).  Och  det  finns  för  det  andra  föreställningar  som  kan 
hindra, som till exempel uppfattningen att ʺryckighetenʺ i det politiska livet gör det 
omöjligt  att på  allvar  engagera  organisationen  i  planering,  förändring, utveckling. 
Och det  finns vad vi  skulle kunna kalla  en  faktisk verklighet,  som arbetsbelastning 
och tidsbrist, vilket möjligen får till konsekvens att chefstjänstemännen under 1970‐
talet  sällan  hinner  fokusera  planering  och  samordning,  vilket  var  en  av  tankarna 
bakom 1965 års beslut. Den  enskilde  tjänstemannen,  som blir alltmer  specialiserad 
och  i  huvudsak  arbetar  vertikalt  och  uppåt,  får  kanske  heller  inte  samma  breda 
kontaktyta  som  hans  eller  hennes  motsvarighet  på  en  myndighet,  och  detta 
individualistiska  arbetssätt  gör  tjänstemännen  till  ʺensamvargarʺ  (Departementens 
referensgrupp  för  utbildningsfrågor  1977:35f).  Arbetet  på  Regeringskansliet  blir 
naturligen organiserat på ett sätt som begränsar möjligheterna att  lära av varandra, 
och  som  fostrar  tjänstemän,  enheter,  departement  att  se  till  sitt  eget.  I  så  fall  kan 
attityderna inte förändras före det att arbetsformerna gjort det. 
 
Men  om  sådana  förklaringar  skulle  vara  helt  avgörande,  enkelt uttryckt  att Rege‐
ringskansliet  inte går  att  förändra  i  annan  riktning  än den  sedan  länge utstakade, 
eftersom de historiska och  institutionella villkoren för organisationens funktion och 
arbetssätt aldrig eller bara svårligen går att förändra; då blir det svårt att finna motiv 
bakom det brinnande engagemang som syns i processerna bakom modernisering och 
bevarande av Regeringskansliet. Detta engagemang bygger  rimligtvis på en  tro att 
det faktisk kan bli en förändring och att här gäller det att ta  i – eller att hålla emot. 
Man måste som forskare vara (åtminstone) lite förmäten om man vill hävda att inte 
bara några utan att alla aktörer i dessa processer bara flaxar i luften. Och materialet, 
tycker  jag,  trots svårigheter att  faktiskt  reformera, berättar en annan historia än att 
dessa svårigheter endast kan  förklaras utifrån begränsande  institutionella  faktorer  i 
historia och omvärld. 
 
Att  det  överhuvudtaget  blir  en  kamp,  därtill  så  infekterad,  tror  jag  beror  på  att 
frågorna  aldrig  får  ett  slutgiltigt  avgörande  –  av  politikerna.  Flera  förändringar 
genomförs visserligen, men dessa förändringar får liten betydelse för verksamheten. 
Både på och mellan raderna i många texter sägs att departementen är för starka, och 
att  finansdepartementets  budgetavdelning  har  för  stor  makt,  men  det  är  inte  i 
huvudsak detta som kan  förklara de halvhjärtade reformerna. Det  tyngsta ansvaret 
bärs  av politikerna och ytterst  regeringen, och det  är deras bristande  engagemang 
som blir den mest  rimliga  förklaringen  till varför  inget  eller bara  lite händer. Om 
politikerna höll en högre profil i organisationsfrågor skulle flera obekväma, men för 
organisationen ʺnödvändigaʺ beslut kunna fattas. Bara politikerna är mäktiga nog att 
tillsammans ändra skutans kurs och till viss del strandsätta departementen – som ju 
här egentligen bara  representeras av några  få högre  tjänstemän och  som dessutom 
driver en linje som inte alls är förankrad hos departementens personal. 
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KAPITEL 4 
 
 

SAMMANSLAGNINGEN AV REGERINGSKANSLIET 
 
 
Det finns säkert exempel på mer eller mindre radikala förvaltningspolitiska åtgärder 
i svensk statsförvaltning som föregåtts av en mindre dos kritik än den som ryms i en 
dyster hyllmeter utredningsmaterial kring Regeringskansliets interna organisation. I 
början av 1980‐talet hade många, därtill under relativt lång tid, påtalat vikten av att 
reformera Regeringskansliets eftersatta  funktioner, men detta utan att organisation‐
en, åtminstone när det gällde  just dessa funktioner,  i någon nämnvärd utsträckning 
hade  förändrats. Regeringskansliet  tycktes  locka  fram mycket  internt missnöje men 
inte på allvar behöva bry sig om det. De justeringar som följt efter rapporter och ut‐
redningar  låter  sig  svårligen  beskrivas  som  framgångsrika.  Skapandet  av  förvalt‐
ningskontoret 1983 är som vi ska se inget undantag som bekräftar regeln. 
 
Om  inte med Erik Erikssons  råd  så  skulle min  analys  även  i denna del kunna ha 
börjat med en djupdykning  i de arkiv som upprättats efter departementsutredning‐
en.  Berättelsen  om  Regeringskansliets  resa mot  en myndighet  börjar  förmodligen 
redan där  (i departementsutredningen  ryms som sagt  flera  frön  till den diskussion 
om Regeringskansliets  form och organisation  som  förs  i  rapporter och utredningar 
under 1970‐, 1980‐ och 1990‐talen).  Jag väljer  istället att bygga vidare på de resone‐
mang  som  förts  i  det  tidigare  kapitlet.  1965  års  departementsreform  är  förstås  en 
viktig hållpunkt om man vill peka ut sådana på vägen mot en gemensam myndighet. 
Enligt skriften ”Regeringskansliet en myndighet” (Ds 2003:44), är de nästkommande 
betydelsefulla  stegen  dels  1974  års  regeringsform  som  gav  regeringen  ett  ökat  in‐
flytande  över  kansliets  organisation,  dels  bildandet  av  Regeringskansliets  förvalt‐
ningskontor 1983. 
 

”Inrättandet av förvaltningskontoret och den rätt att fatta beslut som föreskrevs i dess in‐
struktion, samt konstruktionen med en styrelse som ansvarade för Regeringskansliet som 
helhet, måste bedömas vara  ett  stort  steg mot åstadkommandet av  ett  i administrativa 
och arbetsgivarmässiga avseenden sammanhållet regeringskansli” (Ds 2003:44:16f).  

 
Det finns alltså flera formella beslut och organisatoriska förändringar som leder fram 
till en sammanslagning, vilket gör att man kan diskutera huruvida det var radikalt 
att  till  sist också besluta om en  sammanslagning. Men mellan besluten  finns också 
texterna;  den  långa  diskussionen med  otaliga  upprepningar  – men  nu  också med 
några intressanta förskjutningar – av Regeringskansliets problem, brister och reform‐
förslag,  en  diskussion  som  jag  tänker  fortsätta  att  följa  här,  och  som  förstås  inte 
avslutas i och med skapandet av en myndighet. 
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PAUS I REFORMARBETET 
 
Den 1 januari 1997 upphörde Regeringskansliets departement att fungera som själv‐
ständiga myndigheter. Skälet till varför dessa klassats som egna myndigheter angavs 
vara att  ʺatt man historiskt  sett valt att definiera departementen på detta  sättʺ  (FA 
368/96:2:10). Någon  text  i  den  författningspolitiska  kanon  som  förklarar  just  detta 
förhållande har inte stått att finna. Att departementen var egna myndigheter innebar 
formellt  att de  hade  ett  eget  ansvar  för  anslag  och personal. Nu  blev  istället  hela 
Regeringskansliet  en  sammanhållen  myndighet  under  ledning  av  statsrådsbered‐
ningen och  statsministern. De då  tretton departementen,  statsrådsberedningen och 
förvaltningskontoret  slogs  i  juridisk  mening  samman,  och  statsministern  blev 
myndighetschef  för  hela  Regeringskansliet.  (Därefter  började man  att  någorlunda 
konsekvent stava regeringskansliet med versal – Regeringskansliet.94) 
 
Många av de  inneboende spänningar och problem som  i mitten av 1990‐talet präg‐
lade vissa delar av Regeringskansliets verksamhet, har som vi sett sina rötter djupt 
ner  i  historiens mylla  (Larsson  1994:51,  Erlandsson  2000:1).  En  del  av  Regerings‐
kansliets  förutsättningar och  en del av problemen, däribland dem  som kanske  ska 
kallas för tidlösa och eviga, ges alltså av historien. I en något förenklad modell kan vi 
säga att omvärlden står för resten, och dessa accentueras i 1990‐talets reformretorik. 
Förändringar av statsförvaltningen motiveras vid denna tid ofta just med behovet av 
en modern anpassning till en föränderlig omgivning. De förutsättningar och problem 
som  omvärlden under denna  tid  ”förser”  statsförvaltningen  och Regeringskansliet 
med – däribland europeiseringen (Jacobsson 1999), omstruktureringen av den offent‐
liga  sektorn, kraven på effektivisering och kompetensutveckling och medias ökade 
förväntningar – får en allt större betydelse i diskussionerna om organisationens för‐
ändring. Det handlar nu mindre om relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare 
och om arbetsplatsen Regeringskansliet, som stod  i fokus under 1970‐talet, och mer 
om  relationen mellan  hela Regeringskansliet  och  dess  omvärld.  Tidigare  ord  som 
stabilitet och trygg expansion, som kännetecknande för Regeringskansliets ”vardag”, 
byttes nu ut mot ord  som  förändring och  turbulens  (Söderström  i Arvidsson‐Lind 
1991:152). Klart är att förutsättningarna för regeringens och Regeringskansliets arbete 
förändrades  under  1980‐  och  1990‐talet.  Mängden  ärenden  sjönk,  men  ärendena 
Regeringskansliet nu hade att hantera fick en annan inriktning och frågorna blev mer 
tvärgående, omfattande och skiftande (Berger och Johannesson 1997:5). 
 
Men detta  återspeglades  inte  i  ett  tydligt  intresse  för  inre organisering,  inte  till  en 
början. Slutet av 1970‐talet och början av 1980‐talet innebar en intensiv period av ut‐

                                                 
94  Jag har som  läsaren säkert  lagt märke  till stavat Regeringskansliet med versal  i brödtexten, men  i 
citaten förstås låtit den tidigare gängse stavningen, med gemen, leva kvar. Jag fortsätter dock att stava 
departementen, statsrådsberedningen och  förvaltningsavdelning med  liten bokstav  i början,  trots att 
några av de citerade texterna valt annorlunda.  
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redningar  och  funderingar  kring  Regeringskansliets  inre  organisation.  Efter  till‐
skapandet  av  förvaltningskontoret  1983 uppstår  ett  slags paus. Rimligen  fortsätter 
samtalen om Regeringskansliets organisering och personalpolitik även under 1980‐
talet, men då under andra  former, och  former som  lämnar  få spår  i arkiven. Några 
kommentarer om organisering och kultur går att finna i den kansliinterna tidningen 
Klara‐Posten, men då oftast i allmänt hållna resonemang. 
 

”Kanslihuset har länge bestått av ett antal självständiga hertigdömen, där departementen 
varit sig själva nog. Det har varit svårt att samla departementen kring enhetliga beslut” 
(Ulf Larsson, statssekreterare, i Klara‐Posten 5/1985:4). 

 
Hur ska den här  inledande periodens  tystnad  tolkas? Att det under  fem sex år  inte 
sjösätts  något  större  projekt med  avsikt  att  syna  och  förändra  Regeringskansliets 
organisation är säkert ett  tecken på att  frågorna helt enkelt  inte var  i  fokus. Medan 
perioden  före  karakteriserades  av  ett  högljutt  engagemang  från  de  fackliga  före‐
trädarna,  som  inte drog  sig  för  att vända  sig  till pressen  eller politikerna med  sitt 
missnöje,  är denna periods  fackliga  röster dämpade. Utan  att  säga något  om dess 
efterträdare,  så  lämnade  ett  par  färgstarka  personer  sina  poster  som  ordförande  i 
Regeringskansliets  fackföreningar  i början av 1980‐talet; med mer defensiva perso‐
nalorganisationer  försvann  möjligen  ett  viktigt  incitament  bakom  internt  föränd‐
ringsarbete. En förklaring till denna periods  lugn, som  inte tycks hålla streck, är att 
skapandet av förvaltningskontoret löste problemen. 
 
Först  i  början  av  1990‐talet  flyttas  organisationsfrågorna  återigen  upp  på  dagord‐
ningen. Där stannar de kvar över ett par regeringsskiften, och kulminerar i samband 
med sammanslagningen och det omfattande förändringsarbete som därefter sjösätts. 
Men när personalen i samband med dessa reformer återigen ges möjlighet att formu‐
lera  sina  tankar om organisationen – då bubblar, vid nära varje  tillfälle, det gamla 
missnöjet upp. 
 
 

NYA TONGÅNGAR 
 
Regeringskansliets förvaltningskontor författar under våren 1989 ett policydokument 
kallat ”Personalarbetet i regeringskansliet” (Förvaltningskontoret 1989). Man formu‐
lerar inledningsvis att i ”alla verksamheter har de anställdas kompetens, förmåga till 
utveckling  och  förnyelse,  engagemang  och  vilja  till  samarbete  en  avgörande 
betydelse för arbetsresultatet och arbetsklimatet. Detta gäller även regeringskansliet” 
(Förvaltningskontoret  1989:1). Och  senare  att  ”Regeringskansliet måste  kunna  be‐
hålla,  rekrytera  och  utveckla  och  även  ersätta  goda  medarbetare”  (Förvaltnings‐
kontoret 1989:2). Men  i  flera  resonemang ekar också arvet  från departementsutred‐
ningen, nu 25 år gammal. 
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”Målet är att skapa en organisation med arbetsformer som möjliggör en snabb och smidig 
överföring  av  resurser mellan  olika  delar  av  organisationen  i  takt med  förändringar  i 
verksamhetsinriktning  och  prioritering  (...) Härav  följer  att  departementen  bör  ha  en 
personalsammansättning  som  inrymmer  tjänstemän  som  är  eller  på  kort  sikt  kan  bli 
kompetenta inom flera sakområden” (Förvaltningskontoret 1989:2). 

 
När vi skriver 1990, och en del av ljuset återigen riktas inåt, kliver ett nytt språk in i 
texterna  om  Regeringskansliets  organisering,  texter  i  vilka  omvärlden  ställer  nya 
krav. Det  heter  nu  att Regeringskansliets  förutsättningar  att  formulera  långsiktiga 
strategiska mål och att  följa upp dessa måste stärkas; att arbetet har  förskjutits mot 
mer av omprövning och förnyelse; att ökad komplexitet i samhället ger större behov 
av  tvärsektoriella  ansatser;  att  tempot  i  politiken  ökat;  att  riksdagen  blivit  mer 
”aktiv”, och att internationaliseringen innebär nya utmaningar (SB 1990:1f). Men som 
vi också snart ska se finns det i många av dessa texter upprepningar från förr. 
 
Tre  statssekreterare  i den  så kallade KORK‐gruppen  (Kompetensutveckling  i  rege‐
ringskansliet)  lämnade  i  denna  anda  nygamla  förslag  som  skulle  ”bidra  till  att 
organisation och utveckling av regeringskansliet (RK) anpassas till de krav som 90‐
talet  ställer”  (SB  1990:1). Två viktiga målsättningar  enligt KORK var  att  ”förbättra 
rekryteringen  till  regeringskansliet”  och  att  ”öka  utbildningsinsatserna  väsentligt” 
(SB 1990:3). De påtalade  samtidigt vikten av att ”ansvaret  för personalutvecklings‐
frågor hanteras på en hög nivå” (SB 1990:5). KORK‐gruppen initierade översyner av 
departementens organisation, som genomfördes av departementen själva, med moti‐
veringen att den modell  som  infördes 1965  inte  självklart  svarade upp mot de nya 
uppgifter  och  arbetssätt  som  skulle  komma  att  prägla  1990‐talets Regeringskansli. 
Ändå  förordade  man  att  den  så  kallade  ”normalmodellen  bibehålls  i  så  stor 
utsträckning som möjligt” (SB 1990:6).  
 
Man  skrev  också  (som  tidigare  utredningar  gjort  när  det  gällde  OA  och  PP‐
sekretariatet), att  förvaltningskontorets roll och befogenheter måste preciseras, med 
målet att närma verksamheterna vid  förvaltningskontoret och departementen  (SOU 
1992:112:39). Förvaltningskontorets styrelse och dess statssekreterare kom efter detta 
att biträda regeringen när det gällde fördelningen av resurser inom Regeringskansli‐
et.  KORK‐rapporten  ledde  också  till  ett  par  förändringar  i  förvaltningskontorets 
instruktion  (1990:898,  1991:1403).  Gruppen  ansåg  inte,  trots  påbudet  om  departe‐
mentsöversyner,  att  det  fanns  behov  av  stora  och  gemensamma  organisations‐
förändringar;  departementen  skulle  själva  lösa  sin  egen  organisation  och  sådana 
beslut skulle inte fattas centralt. Däremot, menade en av statssekreterarna i gruppen, 
fanns ett behov av attitydförändringar. 
 

”De stora frågor vi står inför kan bara lösas genom ett minskat revirtänkande och under 
förutsättning att vi river murarna mellan olika sektorer (...) Den stora och viktiga föränd‐
ringen  för  framtiden  blir  nu  att  vi  får  en  övergång  från  den  nuvarande mycket  för‐
härskande  förhandlingsatmosfären  i  regeringskansliet  till  en  atmosfär  som  präglas  av 
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kreativt samarbete”  (statsrådsberedningens statssekreterare Kjell Larsson  i Klara‐Posten 
5‐6/1990:5). 

 
Som ett resultat av KORK‐rapporten tilldelades Regeringskansliet drygt 9 miljoner i 
extra medel, vikta för ”kompetensutvecklingsåtgärder” (Förvaltningskontoret 1991). 
Innan  dessa  pengar  skulle  fördelas  fördes  på  personalorganisationernas  initiativ 
diskussioner  mellan  arbetsgivaren,  förvaltningskontoret  och  personalorganisa‐
tionerna, diskussioner som mynnade ut  i rekommendationer  för hur medlen skulle 
användas.  I det  färdiga dokumentet skrev  förvaltningskontoret att en  förutsättning 
för ett framgångsrikt arbete med kompetensutveckling är att Regeringskansliet ”har 
personalchefer,  personalhandläggare  och  chefer  som  arbetar  professionellt  med 
personalfrågor” (Förvaltningskontoret 1990:1). Den lista som sedan följer på särskil‐
da insatser, som man vill möjliggöra med dessa öronmärkta pengar, ger ännu en bild 
av organisationens  inre  liv. Listan är  lång och  innehåller – bland annat –  separata 
utbildningar  för  så  vitt  skilda  saker  som  rekrytering,  personalekonomi,  planer‐
ingssamtal, chefsfunktioner, konflikthantering, stresshantering, press‐ och mediekon‐
takter, röst‐ och talträning, miljökunskap, relations‐ och självförtroendekurser, resul‐
tatmätning, styrning av myndigheter, projektarbete,  internationalisering och mötes‐
teknik. Man önskar också utbildningar i hur man ger beröm och kritik och i manligt 
och  kvinnligt  ledarskap,  därtill  särskilda  medel  för  internt  förnyelsearbete  på 
departementen,  spridande  av  länderkunskap,  språkutbildning,  skrivarcirklar  och 
universitetskurser. I texten redovisade förvaltningskontoret ytterligare några förslag, 
som man uppmanade departementen att själva arbeta vidare med, däribland studie‐
resor till andra länder, utvecklingsdagar på departementen, en för Regeringskansliet 
gemensam personalförening, tjänstecyklar, andelshus i fjällen, en motionsanläggning 
och  en novellpristävlan på  ämnet  ”En dag  i  en departementstjänstemans  liv”, där 
”priset skulle vara 5 000 kr och en middag med kulturministern” (Förvaltningskon‐
toret 1990:5f). 
 
Personalorganisationerna, som  får anses vara de som  lämnat de  flesta bidragen  till 
denna önskelista, tar härefter ännu ett initiativ och engagerar den externa utredaren 
Arbetstagarkonsult  för  att  syna  arbetsplatsen Regeringskansliet. Konsultens  arbete 
resulterar  i skriften ”En ny start för regeringskansliet?”, där bland annat frågan om 
en sammanslagning av kansliets olika delar till en myndighet får ett konkret uttryck 
(Björkman  och  Tengblad  1992:2).  Flera  av  skriftens  formuleringar  etsar  sig  fast  i 
pratet inför 1990‐talets interna reformer. I vilken utsträckning ska Regeringskansliet 
omorientera sig  från beslutsmaskin  till kunskapskansli?  Innebär  integrationen  i EU 
och förvaltningsutvecklingen att Regeringskansliet behöver växa och bli större? Bör 
man minska  departementens  självständighet  och  därmed  gå mot  ett  kansli?  För‐
fattarna diskuterar också en starkare styrning av Regeringskansliet som en helhet.  

 
”Ett  regeringskansli  innebär  att  förändringar mellan departementen  kan  gå  smidigare. 
Den  sektorisering  som  är  departementsberoende  kan minskas. Rörligheten mellan  de‐
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partementen  kan  stimuleras. Gemensamma  förändringar  kan  beordras  och  implemen‐
teras på ett annat sätt än idag” (Björkman och Tengblad 1992:248).  

 
Men man ser också problem med en sådan lösning. Den självständighet som departe‐
menten åtnjuter är tilltalande, eftersom mindre enheter ger större flexibilitet.  
 

”Relationen minister/kansli är ändå det som arbetet  i huvudsak kretsar kring. Att bryta 
detta mönster, denna orderväg och relation skulle försvåra ett smidigt arbete” (Björkman 
och Tengblad 1992:248).  

 
Även  för  denna  rapport  är  det  alltså  de  fackliga  organisationerna,  i  första  hand 
departementens tjänstemannaförening (DT), som står som beställare. Med nya polit‐
iker vid  rodret  – Regeringskansliet var  återigen under borgerligt  styre under  åren 
1991  till 1994 – ser  facket möjligen en ny chans att påverka. Rapporten, skriver  för‐
fattarna i förordet, har mer karaktären av debattskrift än traditionell konsultrapport 
(Björkman  och  Tengblad  1992:i).  Och  texten  är  polemisk,  frispråkig  och  kritisk. 
Regeringskansliet beskrivs som en spännande men primitiv arbetsplats. ”Den  intel‐
lektuella  rörligheten  är mycket  hög  – men  socialt  är man  närmast  handikappad” 
(Björkman och Tengblad 1992:13). Kansliet  sägs vara en  trött organisation. Och  in‐
trycken från tidigare decennier hänger sig kvar. 
 

”Den  politiskt  stabila  situation  som  rådde  när  det moderna  kansliet  bildades  1965  är 
sedan länge förbi. Nu måste man klara att möta två stora utmaningar – omstrukturering‐
en  av den  offentliga  sektorn  och  integrationen med Europa  (...) Dagens  kansli  känne‐
tecknas av en hög  inre effektivitet – beslutsmaskinen är väloljad,  lojaliteten är hög och 
kompetensen  på  de  flesta  håll  mycket  god.  Samtidigt  riktas  kritik  mot  tröghet  och 
orörlighet.  Gamla  ideal med  RK  som  genomgångsstation  ställs mot  en  situation  där 
många har  ‘suttit  för  länge’. Den yttre effektiviteten  ifrågasätts  från många håll – man 
arbetar med fel saker (...) Personalen utnyttjas inte på bästa sätt. Arbetsvillkoren tenderar 
att skapa ett A‐ och B‐lag. Den stimulerande arbetsmiljön motsvaras inte av en trygg och 
utvecklande arbetssituation” (Björkman och Tengblad 1992:1f). 

 
”Sedan  1965  har mycket  förändrats  i  omvärlden  och  i  förutsättningarna  för  kansliets 
arbete –  från att  i stor utsträckning ha byggt reformverk handlar arbetet nu om analys, 
omprövning och nedväxling av reformerna. Ekonomin har fått en allt viktigare ställning 
(...) Det  finns  starka hinder och  få drivkrafter  för  förändring  inom kansliet. Omvärlds‐
trycket är högt, men kansliet har uppenbara svårigheter att omvandla detta  till effektiv 
förändring. Hindren  ligger bl a  i avsaknaden av en professionell  ledningsfunktion både 
inom kansliet  i  sin helhet och på departementen. Förvaltningskontoret  som gemensam 
administrativ funktion rymmer problem. Det finns en maktbalans som förhindrar föränd‐
ringsinitiativ. Hindren ligger också hos många grupper av anställda, låsta i ensamarbete 
och gamla arbetsformer. Ett avgörande hinder är den politiska ledningens låga prioritering av 
kansliets utveckling” (Björkman och Tengblad 1992:1f, min kursivering). 

 
Här ryms, som i många av de texter jag citerat ur, en del lite svepande ”gnäll” (som 
visserligen preciseras senare  i rapporten). Men behovet av  förändring ser självklart 
ut – eftersom man nu arbetar  ineffektivt, med  fel  saker, och  för att omvärlden och 
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förutsättningarna för Regeringskansliet förändrats. Förändring är nödvändigt, fokus 
ligger i denna text i stället på vad man ska förändras till och på de hinder som finns 
mot  förändring.  En  utveckling  av  Regeringskansliet,  skriver man,  innebär många 
vägval. Ett av de viktigare är om man nu ska våga sig på att minska departementens 
självständighet. 
 

”I vilken utsträckning skall man omorientera sig från beslutsmaskin till kunskapskansli? 
(...) Innebär en fortsatt förvaltningsutveckling,  intrgrationen [sic]  i EG att kansliet behö‐
ver växa och bli större? (...) Bör man minska departementens självständighet och därmed 
gå mot ett kansli? (...) En avgörande frågeställning är på vilket sätt EG‐integrationen bör 
påverka kansliet och dess organisation – i omdanande riktning eller enbart anpassning av 
kompetens. Regeringskansliets ledningsstruktur och organisation bör, enligt vår mening, 
baseras på följande principer; – en sannolik utveckling mot ett mindre antal departement 
– gemensam utformning  av vissa grundläggande  arbetssätt  –  att kunna organisera  för 
både  långsiktig  och  kortsiktig  effektivitet  –  att  åstadkomma  ledningsfunktioner  med 
tydlig  ansvars  och  befogenhetsfördelning  –  att  undvika  revirstrider”  (Björkman  och 
Tengblad 1992:2). 

 
Här ställs frågan retoriskt, bör man minska departementens självständighet? Och ett 
par tre förslag i stycket pekar i just den riktningen, när det gäller gemensam utform‐
ning  av  vissa  grundläggande  arbetssätt,  ledningsfunktioner  och  uppmaningen  att 
undvika  revirstrider.  Ett  gemensamt  serviceutbud  från  ett  starkare  förvaltnings‐
kontor kan i så fall vara ett sätt, skriver man, men man ser samtidigt de hinder som 
skulle resas mot en centralisering av dessa Regeringskansliets funktioner.  
 

”Jämför man  departement  ser  behovet  av  stöd  helt  olika  ut.  I  vissa  departement  är 
ministern egentligen en form av arbetande styrelseordförande i koncernens moderbolag. 
För andra departement och ministrar är den utåtriktade politiska rollen viktigast. I några 
departement spelar  lagregler och bidragssystem den viktigaste rollen,  i andra blir ägar‐
frågorna de  avgörande. Här  ligger  också  en  viktig del  av  förklaringen  till de  så  olika 
kulturerna,  som  ofta  leder  till  svårigheter  i  samarbetet  över  departementsgränserna” 
(Björkman och Tengblad 1992:7). 

 
Dick Ramström, konsulten som drygt tio år tidigare ägnat sig åt personalfrågor och 
personaladministration i regeringskansliet (Ds B 1981:6), kommenterar denna senaste 
rapport i Klara‐Posten med följande ord: 
 

”Det  är  slående  –  fast kanske  inte direkt överraskande  –  att bilden  av  arbetsförhållan‐
dena, liksom av de problem och svårigheter som finns, är skrämmande lik den bild som 
tecknades i början på 80‐talet (...) De organisatoriska förändringar som likväl skett, t ex i 
form av inrättandet av ett förvaltningskontor och införandet av en personalchefsfunktion 
på departementen,  syns  inte mer  än marginellt ha kunnat  förändra  förhållandena”  (ur 
Klara‐Posten 1992, citerat Riksdagens revisorer 1995:22) 
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ETT TANDLÖST FÖRVALTNINGSKONTOR 
 
Nästa  större  politiska  ansträngning  i  ordningen,  den mest  ambitiösa  sedan  Ram‐
ströms utredning och en knapp månad efter Arbetstagarkonsults rapport, blir den så 
kallade Reginautredningen  (SOU 1992:112),  tillsatt av  finansministern Anne Wibble 
med  det  uttalade  syftet  att  rationalisera  och  effektivisera  Regeringskansliets 
internadministration. På nytt lyfts frågorna om arbetsgivarfunktionen och en gemen‐
sam  arbetsgivarpolicy  fram.  Finansministern  skriver  dessutom  i  direktiven  att 
”ansvarsfördelningen  mellan  departementen  och  förvaltningskontoret  måste  (…) 
klargöras” (Dir. 1992:44:2). Formuleringarna i direktiven ger ett tydligt intryck av att 
förvaltningskontoret  –  som  vid  denna  tid  hade  214  anställda  –  inte  fungerar  till 
belåtenhet.  I direktiven uppmanas utredaren att särskilt syna  förvaltningskontorets 
ledningsorganisation, även om  finansministern  inte  i klarspråk uttrycker att denna 
konstruktion hindrat gemensamma,  rationella och  effektiva  lösningar. Nya  trender 
gör sig gällande, och  finansministern vill fastställa hur en ”beställar‐utförarmodell” 
kan förbättra relationerna mellan förvaltningskontor och departement.  
 
Reginautredningen  presenterar  en  ambitiös  plan  för  hur  nya  arbetsformer  ska 
genomföras och hur man på bästa sätt förankrar dessa och kommande förändringar i 
hela Regeringskansliet (SOU 1992:112:9). De övergripande problemen angavs vara ett 
ofullständigt  samspel mellan  administration och  sakverksamhet,  en bristande  legi‐
timitet för delar av organisationen, ett dåligt utvecklat kostnadstänkande och oklara 
roll‐ och ansvarsfördelningar  (SOU 1992:112:15).  Jag citerar här utförligt ur  rappor‐
ten, för att läsaren själv ska kunna få ett grepp om repriser och förskjutningar i dis‐
kussionen om Regeringskansliets organisering. 
  

”Trots  att  ett  omfattande  arbete  lagts  ner  för  att  effektivisera  och  rationalisera  intern‐
administrationen och påtagliga förbättringar uppnåtts, har jag i mitt arbete kunnat ta del 
av en betydande kritik mot de nuvarande förhållandena” (SOU 1992:112:37). 
 
”En  viktig  iakttagelse  som  görs  är  att  den  ledningsroll  för  den  administrativa 
utvecklingen  som  tilldelats  förvaltningskontoret  inte  fullt  ut  kommit  att  accepteras  i 
departementen (...) Utredningens slutsats är att det råder en bristande överensstämmelse 
framför  allt mellan  FK:s mandat  och  dess  inplacering  i  organisationen  (...)  Vikten  av 
samordning  mellan  administration  och  sakverksamhet,  vikten  av  legitimitet  hos  en 
samordnande  funktion  och  behovet  av  en  strategisk  ledning  och  samordning  av  den 
administrativa  verksamheten  pekar  sammantaget  på  fördelar  med  att  ge  SB  en  mer 
uttalad  ledningsroll  i  administrativa  samordningsfrågor  (...)  De  oklara  ansvars‐  och 
ledningsfrågorna  berör  också  den  administrativa  verksamheten  på  departementen. 
Exempelvis kan såväl statssekreterare, expeditionschef, PBS‐chef eller administrativ chef, 
enhetschef  och  personalchef/personalhandläggare  vara  inkopplade  i  samma  personal‐
fråga” (SOU 1992:112:13). 
 
”Det  bristande  samspelet mellan  förvaltningskontorets  lednings‐  och  utvecklingsverk‐
samhet och verksamheten i departementen har således inte kunnat vägas upp ens av det 
faktum  att  såväl  Statsrådsberedningen  som  sex  departement  på  statssekreterarnivå  är 
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företrädda i förvaltningskontorets styrelse (...) Ett annat väsentligt problem som jag stött 
på  i  arbetet  är  en  spridd  uppfattning  att  förvaltningskontoret  saknar  legitimitet  att 
fullgöra vissa av de uppgifter som det ålagts i sin instruktion (...)  Ingångna avtal respek‐
teras inte alltid fullt ut, policybeslut föranleder inte alltid någon åtgärd och det förefaller 
som  en  viss  tröghet  i  systemet  effektivt  bromsar många  initiativ  (...) Utredningen  kan 
finna  många  förklaringar  till  den  bristande  acceptans  som  rör  vissa  delar  av  FK:s 
verksamhet  (...)  de  administrativa  förhållandena  som  rådde  före  bildandet  av  FK, 
informationssvårigheter,  uppfattningar  om  status  för  olika  delar  av  regeringskansliet, 
kompetensfrågor m.m. Kärnan i dessa resonemang förefaller dock vara att FK:s legitimi‐
tet  som  samordnande  och  normerande  organisation  ifrågasätts  (...)  Den  avgörande 
faktorn är dock att medan FK i någon mån jämställs med departementen i departements‐
förordningen så är FK samtidigt en myndighet underställd ett departement, f.n. Finans‐
departementet.  FK  har  visserligen  en  politisk  ledning  men  ingen  direktaccess  till 
regeringen,  statssekreterarkretsen  eller  till  den  sakverksamhet  som  är  det  nav  kring 
vilken  verksamheten  i  regeringskansliet  snurrar. Departementen  anser  sig  därför  inte 
utan  vidare  behöva  rätta  sig  efter  FK  (...)  FK  har  mycket  vidsträckta  mandat  i 
samordnings‐, normerings‐ och  effektiviseringsfrågor  inom  regeringskansliet  (...)  [men] 
rimliga  samordningsförslag  från  FK  [har]  uppfattats  som  imperiebyggande  och makt‐
ambition” (SOU 1992:112:40f).  
 
”Som den  tredje väsentliga svagheten  i dagens organisation  [efter bristande  integration 
mellan  sakverksamhet och de administrativa  stödsystemen och oklarhet kring ansvars‐ 
och  ledningsfrågor] vill  jag peka på ett generellt sett  lågt kostnadsmedvetande  i kansli‐
husorganisationen  (...)  det  saknas  incitament  att  vara  kostnadsmedveten  eftersom  de 
politiska frågorna har en sådan hög prioritet (...) ’lite extra’ administrativ kapacitet – för 
att vara på den säkra sidan – [anses inte] spela så stor roll” (SOU 1992:112:51). 

 
Repriserna  som  vi  känner  igen  handlar  alltså  om  starka  departement,  brister  i 
ansvarsfördelning  och  svag  legitimitet  för  organisationer med  samordnande  upp‐
gifter. Förskjutningen som  innebär en nyhet är en mer explicit  fokus på kostnader. 
Förvaltningskontoret  saknade  legitimitet  eftersom  det  där  inte  fanns  någon  stats‐
sekreterare  som  kunde  avgöra  frågor man  var  oense  om:  ”det  blir  ’oavgjort’  och 
departementet som självständig myndighet  ’avgår med segern’”  (Kjellén och Teng‐
blad 1996:8). 
 
Utredningen föreslår att förvaltningskontoret ombildas och uppgår i en ny myndig‐
het,  Klara Administration,  som  ska  vara  självständig  i  förhållande  till  Regerings‐
kansliet – och ledas av en generaldirektör.  
 

”Kansliets huvuduppgift skall vara att, med beaktande av de befogenheter som  ligger  i 
varje  departement,  svara  för  övergripande  lednings‐  och  utvecklingsfrågor  inom  det 
administrativa området  (...) Kansliet  skall  svara  för den  samlade budgetprövningen av 
regeringskansliets  resurser,  för  organisationsutveckling  och  effektivitetsuppföljning. 
Kansliet  skall  också  svara  för  den  centrala  arbetsgivarrollen  inom  regeringskansliet 
genom att träffa gemensamma kollektivavtal” (SOU 1992:112:15). 

 
Bland remissinstanserna är förstås särskilt förvaltningskontoret, som slåss för sin sak, 
negativt  inställt  till  förslagen  och  ger  en  annan  beskrivning  av  verkligheten. Man 
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säger bland annat att utredningen bara behandlat problemen ”på  en övergripande 
nivå”, med ”allmänt hållna påståenden”, och att  frågorna  inte  fått ”den noggranna 
belysning som  fordras och beslutsunderlaget blir svagt”  (FA 1993:1).  I sitt yttrande 
menar man visserligen som utredaren att de administrativa behoven till övervägande 
del  är  likartade,  att  det  är  angeläget  att  bryta  den  starka  sektoriseringen  och  se 
Regeringskansliet  som  en  administrativ helhet. Men man  skriver också  att  förvalt‐
ningskontorets beslut  inte alls saknar  legitimitet, eller att departementen  inte rättar 
sig efter förvaltningskontorets beslut –  
 

ʺeftersom FK:s samordningsbeslut tas med författningsstöd av en styrelse som har rege‐
ringens mandat  att  fatta de  beslut  som  annars  skulle  ankomma på  regeringen. Det  är 
således  ingen skillnad  för en departementsföreträdare att  följa ett sådant beslut mot att 
följa  ett  beslut  som  tas  av  t.  ex.  SB:s  rättschef  i  säkerhetsfrågor  eller RRV  i  ekonomi‐
administration och SAV i avtalsfrågorʺ (FA 1993:8). 

 
Att  vissa departementsföreträdare motsätter  sig  samordningsåtgärder  är  en  annan 
sak, menar förvaltningskontoret, och inget man löser med nya beslutsformer. 
 
Reginautredningen  ledde  dock  inte  fram  till  något  samlat  beslut. Det  gjorde  inte 
heller  den  arbetsgrupp  (REKO)  som  tillsattes  kort  därefter,  och  som  repriserade 
många  av  Reginautredningens  slutsatser.  Riksdagens  revisorer  genomför  under 
våren 1994 en mindre  studie av Regeringskansliets personalpolitik och  jämför  sina 
resultat med dem som andra rapporter ändat i. 
 

”Enligt  de  intervjuer  vi  gjort  kvarstår  den  bild  som  beskrivits  i  tidigare  utredningar. 
Problemen tycks vara desamma. Förändringsarbetet går långsamt. Det finns en uppenbar 
risk att nuvarande låga prioritering av regeringskansliets utveckling konserverar ett sätt 
att arbeta som inte svarar mot dagens krav på en professionell och genomtänkt styrning 
av förvaltningen” (Riksdagens revisorer 1995:35).  

 
ELMA‐utredningen, som var en interdepartemental arbetsgrupp med syfte att stärka 
resultatstyrningen,  skriver  i  februari  1995  att  samarbetet  över  departements‐
gränserna i huvudsak sker i den gemensamma beredningen, men då ”när frågorna är 
färdigberedda i det egna departementet. Den gemensamma beredningen riskerar att 
bli  formalistisk  och  leda  till  intressemotsättningar  som  skulle  kunna undvikas  om 
diskussionerna  inleddes  på  ett  tidigare  stadium”  (Ds  1995:6:93). Därför  finns  det 
anledning, skriver man, att analysera  för‐ och nackdelar med att varje departement 
är  en  egen  myndighet  (Ds  1995:6:95).  Man  skriver  också  att  ”[r]ekryteringsför‐
farandet  måste  professionaliseras.  Handplockning  av  medarbetare  från  närmast 
berörda  myndighet  riskerar  att  leda  till  alltför  snäv  sektorskompetens”  (Ds 
1995:6:94). Och på nytt säger man att ”[p]ersonalrörligheten i regeringskansliet måste 
öka” (Ds 1995:6:95). Ett fortsatt bekymmer är det svaga intresset på högre nivåer för 
intern styrning och förvaltning. 
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”När det gäller de  enskilda departementen måste  förvaltnings‐ och  styrfrågorna  lyftas 
upp  i organisationen. Ett klart uttalat ansvar  för  frågorna måste  finnas  i departements‐
ledningen. Det är av avgörande betydelse att dessa frågor får legitimitet på den politiska 
nivån” (Ds 1995:6:96). 

 
Departementens  tjänstemannaförening  formulerade  samma  år,  1995,  en  tydlig 
önskan  om  att  skapa  en  enhet  av Regeringskansliet,  och  lutar  sig mot  ord  formu‐
lerade av sina företrädare för nu mer än 15 år sedan. 
 

”Gör regeringskansliet till en arbetsplats. Vi vill vara anställda i regeringskansliet och inte 
i ett departement! (...) Vi har en uppdragsgivare – regeringen, men på vilket sätt märks 
det? Alltför  ofta  har  vi  vattentäta  skott mellan  departementen  och  ibland  också  inom 
departementen. Samsynen,  förmågan att utnyttja departementens olika kompetenser på 
bästa sätt, att dra fördel av varandra i ett positivt växelspel är inte tillräckligt utvecklat. I 
dag agerar vi oftare som varandras bromsklossar i stället. I värsta fall kan detta innebära 
revirstrider, prestigefyllda förhandlingar och dubbelarbete. Detta är en konsekvens bl.a. 
av  att  det  saknas  ett  enhetligt  personalansvar.  Här  skulle  en  gemensam,  ʹhögstaʹ, 
arbetsgivare för alla departement kunna göra nytta” (Policyprogram för Departementens 
Tjänstemannaförening 1995:4). 

 
 

MOT EN SAMMANSLAGNING 
 
Även  om  dessa  texter  i  utredningar  och  rapporter  från  1990  och  framåt  bara 
resulterade i få direkta och konkreta åtgärder, får de ändå betraktas som delaktiga i 
att  skapa  ett  slags  ”omvandlingstryck”.  Peter  Egardt,  Carl  Bildts  statssekreterare, 
förde vissa diskussioner om att göra Regeringskansliet till en myndighet redan under 
den borgerliga mandatperioden 1991‐1994, men det blev i stället en socialdemokrat‐
iskt initierad arbetsgrupp under statssekreterare Hans Dahlgren som rodde projektet 
i land. 
 

”Jag  har  hört  Egardt  säga  att  han  ångrade  att  han  inte  gjorde  en  förändring  av  RK. 
Dahlgren med många års erfarenhet av regeringsarbetet orkade prestera mer – men hade 
förstås  fördel av att man då bara var ett parti vid makten. När det väl blev av var alla 
partier med, utredningen gick ut på remiss och beslutet förankrades” (Lejon, april 1998). 
 
”Jag  vet  inte det  exakta  svaret på  varifrån  idén  till  sammanslagningen  kom.  Fram  till 
regeringsskiftet 1991 låg inte organisationsfrågorna på mitt bord. Möjligen tänkte man en 
del  i de här banorna under de  tre borgerliga år som  följde.  Jag kastades  in  i problema‐
tiken då jag efter den borgerliga mandatperioden blev ordförande i förvaltningskontorets 
styrelse. Därifrån  såg  vi  hur  eländigt  det  var  ställt  och  det  gjorde mig  övertygad  om 
nödvändigheten av en organisationsförändring. Jag minns att  jag hade flera samtal med 
Jan Nygren,  som varit  statssekreterare  i  flera departement,  och det  är möjligt  att  jag  i 
överlämningssamtalen  med  Bildts  statssekreterare  Egardt  fick  höra  talas  om  idén” 
(Dahlgren, maj 1998). 
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Den breda enigheten kring problemens existens hade  funnits  länge, men nu, bland 
annat med hänvisning  till  framtida begränsade ekonomiska  resurser, krävde dessa 
problem en  radikal  lösning. Det  syns  inte  i  texterna  inför  sammanslagningen, men 
alldeles  säkert  spelade  också  den  nya  informationstekniken  en  stor  roll.  Den 
bristande samordningen när det gällde Regeringskansliets utveckling av IT‐lösningar 
kan ha  fungerat som en väckarklocka. Om detta krävde en standardiserad  lösning, 
fanns  säkert  samordningsbehov  även  på  andra  områden  (Kjellén  och  Tengblad 
1996:6).  Även  om  IT‐frågan  fick  en  provisorisk  lösning  redan  före  samman‐
läggningen, vill en tjänsteman göra frågan om IT till en avgörande faktor. 
 

ʺDet var  IT som blev droppen,  tror  jag. Man såg att departementen började skapa sina 
egna IT‐miljöer och med att göra kansliet till en enhet satte man stopp för den egna krea‐
tiviteten, helt enkelt. Jag tror faktiskt det var det viktigaste skälet” (Skarell, mars 1999). 

 
Dahlgrens  arbetsgrupp,  med  uppgift  att  utreda  Regeringskansliets  organisation, 
lämnade  förslag  kring  hanteringen  av  departementsövergripande  frågor;  om  led‐
ning,  styrning  och  organisation  av  departementen,  samt  ledning  och  styrning  av 
administrativa  frågor  inom  Regeringskansliet.  Jan  Grönlund,  med  bakgrund  i 
Regeringskansliet och offentlig förvaltning, men under en period också i ett konsult‐
företag med  inriktning mot ”organisation och management”, anställdes  i statsråds‐
beredningen med uppdraget att förändra Regeringskansliets organisation. 
 

”När  arbetet  inleddes under Hans  [Dahlgrens]  ledning  så byggde det på  två utgångs‐
punkter (...) den ena var effektivitet och enhetlighet när det gällde budget och personal‐
politik  och  allt  sånt där  (...) den  andra  att man  såg  att  olika  politikområden  gick  in  i 
varandra på ett annat  sätt än  tidigare, bland annat  som en  följd av EU‐medlemskapet. 
Och då ansågs det att  tillfället var det  rätta att under att antal statsekreterares  ledning 
fundera kring de här frågorna” (Grönlund, mars 2003). 

 
Jan Grönlund tror att denna periods fokusering på organisering beror på en kombi‐
nation av personer, omvärld och tidsanda.  
 

”De  som  finns  i  kretsen  kring  statsministern  är  ju väldigt  betydelsefulla,  om de  i den 
funktionen är intresserade – då händer det ju någonting. Tycker den personen att det här 
är beiga  frågor, då händer det  ju  ingenting.  Jag upplever att både Hans och sedermera 
Pär Nuder var intresserade av detta, och det är klart att då händer det någonting också. 
Det  är  förstås  en  viktig  förklaring, men  sen  tror  jag  att  detta med  EU‐medlemskapet 
spelar roll, att man måste hitta nya sätt att jobba i organisationen” (Grönlund, mars 2003). 

 
Det verkar också som om de problem som under lång tid varit uttalade längre ner i 
organisationen nu på  allvar  också nått den politiska nivån,  inte minst genom den 
insyn  statsrådsberedningens  statssekreterare  fick  via  ordförandeskapet  i  förvalt‐
ningskontorets  styrelse.  Att  fler  frågor  blivit  departementsövergripande  ställde 
dessutom större krav på tvärgående lösningar. Och nu kristalliserades bilden, sedan 
länge känd av personalorganisationerna, men nu också förankrad  i både statssekre‐



  116

terarkretsen  och  den  administrativa  ledningen  på  departementen,  av  att  de  tvär‐
gående processerna  fungerade dåligt  (Kjellén och Tengblad 1996:3). Man  säger vid 
denna tid att politiken därför inte får önskat genomslag. Samtidigt hade ”de admini‐
strativa problemen växt den politiska  ledningen  ’över huvudet’” (Kjellén och Teng‐
blad 1996:3). Ett exempel på det senare var den ofta förekommande ”hissningen” till 
den politiska ledningen av sådana administrativa frågor som man menade borde ha 
avgjorts på lägre nivå, däribland lokalfrågor. 
 
I  den  färdiga  rapporten,  efter  det  av  Dahlgren  ledda  utredningsarbetet,  ses 
Regeringskansliets och departementens sektorisering som ett problem eftersom ʺhel‐
hetssyn och tvärsektoriellt tänkande borde bli allt viktigareʺ (FA 368/96:2), både inom 
och  emellan  departementen.  Likaså  uppfattas  de  politiska  styrsignalerna  in  i 
organisationen som för otydliga, och tjänstemännen har därför ofta svårt att verka i 
den  riktning  som  den  politiska  ledningen  önskar.  Personalpolitiken,  som  tidigare 
varit  ett  ständigt  framlyft motiv  för  förändring, är däremot  inte  central  inför  sam‐
manslagningen.  (I  den  skildring  av  personalrörligheten  som  –  i  andra  texter  än 
Dahlgrens rapport – ges i mitten av 1990‐talet sägs rörligheten i vissa delar av Reger‐
ingskansliet nu vara ”för hög”, men inom andra delar fortfarande ”för låg” (Kjellén 
och Tengblad  1996:24)). Den  tidigare  självklara platsen  för personalfrågor  i  skälen 
bakom förändring har nu övertagits av – ekonomi. 
 

”Särskilt när det gällde fördelningen av kansliets egen budget ut till departementen var 
det grötigt. Det var svårt att få en överblick. Ändå var det i praktiken jag och Hans som 
ensamma gjorde upp om hur budgeten skulle fördelas, och det var  ju inget bra system” 
(Grönlund, mars 2003). 

 
För att åstadkomma mer av  tvärsektoriellt arbete och helhetssyn  i  regeringsarbetet 
förespråkas en mer uttalat  samordnande  roll  för  statsrådsberedningen. Man menar 
att om Regeringskansliet var en myndighet  istället  för  som nu  femton,  skulle  styr‐
möjligheterna förbättras, såväl externt…  
 

”I vår ägar‐ och styrningsfunktion har regeringskansliet varit för svagt. Tillskyndarna till 
resultatstyrningen menar att politikerna är för svaga, för om inte de kan lägga fast målen 
då  fungerar  det  inte. Regeringskansliet  har  varit  dåligt  på  att  hantera  kontakten med 
myndigheter när det gäller mål‐ och resultatstyrningsmodellen” (Lejon, april 1998).  
 
”De myndigheter  som  själva  varit  snabba  på  att  formulera  och motivera  sina mål  är 
vinnare, och de som tagit längre tid på sig och har fått se regeringen ge målen ovanifrån. 
Man är fortfarande i en inlärningsprocess, det tar några år” (Melin, april 1998). 
 

… som internt… 
 
”En myndighet innebär en arbetsgivare och det skulle öka flexibiliteten, rörligheten och 
förbättra möjligheterna till kompetensutveckling” (FA 368/96:9).  
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Konstruktörerna  bakom  sammanslagningen  talar  också  om  denna  reforms  sym‐
boliska funktion. 
 

”Arbetsgruppen anser för sin del att det till övervägande del vore en fördel att ombilda 
regeringskansliet  till  en myndighet. Att  förändra  attityder, arbetssätt och kultur är det 
primära  för  att  åstadkomma  en  varaktig  förändring.  Men  att  ombilda  RK  till  en 
myndighet  kan  fungera  som  ett  viktigt  avstamp  och  även  som  en  symbol.  Det  är 
arbetsgruppens bedömning  att  flexibiliteten och dynamiken  i organisationen dessutom 
ökar om RK blir en myndighet” (FA 368/96:9). 
 

Man är  förstås medveten om departementens skepsis mot centraliserande  reformer 
och  för att  få med dessa på  tåget krävs en del motsägelsefulla  formuleringar. Man 
nämner till exempel att en risk med en sammanslagning kan vara ”minskat departe‐
mentsansvar” och en ”ökad byråkrati”. Och man hävdar dessutom att samordning 
och  gemensamt  utförande  inte  behöver  innebära  centralisering,  eftersom  verk‐
samheten fortfarande kan utföras decentraliserat. 

 
”Arbetsgruppen understryker dock att en ombildning av Regeringskansliet till en myn‐
dighet inte får innebära att departementens inflytande och frihet när det gäller den egna 
verksamheten försämras (FA 368/96:9f). 

 
Man  konstaterar  att  det  inte  finns  några  konstitutionella  hinder  för  att  ombilda 
Regeringskansliet  till  en  myndighet.  Enligt  Regeringsformen  är  det  som  sagt 
regeringens sak att själv bestämma hur den vill ha sitt kansli organiserat. Skälet till 
varför varje departement, statsrådsberedningen och  förvaltningskontoret varit egna 
myndigheter ansågs, som sagt, vara att man av tradition valt att på så sätt definiera 
departementen  (FA  368/96:10).  Frågan  om departementen  verkligen utgjorde  egna 
myndigheter  har  också  en  annan  förhistoria.  I mitten  av  1960‐talet,  i  en  så  kallad 
diskussionspromemoria  från  den  då  pågående  offentlighets‐  och  sekretesskom‐
mittén,  fanns  formuleringar  som  tydde  på  att  delningar  inom  Regeringskansliet 
faktiskt kunde klassas som in‐ och utgående handlingar i respektive departement och 
därför följaktligen var offentliga. 
 

”Beväpnad med detta  betänkande  försökte  vi  få ut  en massa material, utan  framgång 
förstås. Saken underställdes JO som i pragmatisk anda underkände min och kommitténs 
resonemang” (Tarschys, december 2006). 

 
Arbetsgruppen  bakom  sammanslagningen  ser  i  sin  kristallkula  att  det  framtida 
sektorsövergripande arbetet mer kommer att utgå från sakfrågan och de deltagandes 
kompetens  än  utifrån  departementens  politikområden. De  projektinriktade  arbets‐
sätten påverkar dessutom kommittéer  som  allt mer  integreras  i Regeringskansliets 
löpande arbete (FA 368/96:22). Men man hämtar också näring ur föreställningen om 
ett regeringskansli hämmat av revirstrider. 
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”RK  är  starkt  sektoriserat och  inom departementen ofta organiserat  i  små  funktionella 
enheter, trots att helhetssyn och tvärsektoriellt tänkande borde bli allt viktigare. Det egna 
departementets  verksamhet  prioriteras  framför  helheten  i  regeringens  politik  (...)  Det 
finns alldeles för mycket av revirstrider” (SB 96/3633:2, 6). 

 
En  sammanslagning  hägrar  och det  gäller  för  reformatörerna  att  framställa denna 
som  en  lösning  på  Regeringskansliets  bekymmer.  Både  revirens  existens  och  de 
problem dessa alstrar uppfattas nu  som kalla  fakta. Revirstrider  ses  som det över‐
skuggande problemet och begreppet har nästan blivit ett mantra, en del av myten om 
Regeringskansliets problem.  (Det är dock  rimligt att anta att andra – om än  få, att 
döma  av det  jag  redovisat  tidigare  –  skulle  beskriva  fenomenet  revirstrider på  ett 
ljusare  sätt.)  Uppfattningen  om  reviren  i  Regeringskansliet  som  omfattande  och 
skadliga har  ”satt”  sig, och  att  säga detta  är  inget kontroversiellt. En  förändrings‐
process vinner därför – förutsatt att föreställningen om reviren är den samma i hela 
organisationen – på att kopplas  till en  lösning på  just  revirproblemet. En samman‐
slagning är ett steg på den vägen. 
 

ʺFör  att  åstadkomma mer  bestående  förändringar  krävs  också  ändrade  attityder  och 
förhållningssättʺ (SB 96/3633:4f). 

 
Regeringskansliet  är  en  utpräglad  förhandlingsorganisation.  Det  har  inte  sällan 
framhållits  som en  förtjänst.  I  texten  träder nu en ny och mer kritisk värdering av 
detta fram, och till orden kompromissa och komma överens – ord som tidigare haft 
ett slags status som rättesnören – kopplas nu negativa värdeomdömen. 
 

”Erfarenhetsmässigt skaffar sig departementen oftast ett förhandlingsutrymme (...) Detta 
gör det möjligt att kompromissa och komma överens  i förhandlingarna mellan departe‐
menten. Arbetssättet är både ineffektivt och kostsamt. Resultatet blir långt ifrån alltid det 
avsedda” (SB 96/3633:6). 

 
Det finns rimligtvis olika perspektiv på frågan om förhandling och kompromiss och 
det funktionella i en sådan ordning, men här är det ett perspektiv lyfts fram. Att be‐
skriva förhandlings‐ och kompromisskulturen som ett problem innebär ju ett försök 
att  förändra  inställningen  till denna  kultur. De  främsta  bristerna,  enligt  rapporten 
och inför beslutet att göra Regeringskansliet till en myndighet, är alla på ett indirekt 
sätt  kopplat  till  frågan  om  revir:  den  starka  sektoriseringen,  svaga  politiska  styr‐
signaler,  outvecklade  former  för  effektiv  hantering  av  sektorsövergripande  frågor 
och  internt  utvecklingsarbete,  samt  ineffektiv  personalrörlighet  (Berger  och 
Johannesson 1997:3). Och flera av dessa brister känner vi alltså igen från motivering‐
ar bakom tidigare reformer. 
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SYNPUNKTER PÅ REFORMEN 
 
Remissvaren från departementen på Dahlgrens rapport bjuder på intressant läsning. 
I  de  allra  flesta  fall  är  inställningen  positiv  till  förslagen,  som  även  om  de  inte 
innehåller  ordet  centralisering handlar  om  just det  –  och departement positiva  till 
centralisering  har  tidigare  varit  sällsynta.  Under  den  tid  som  förflutit  sedan 
skapandet av  förvaltningskontoret 1983  tycks attityden – att  till varje pris  försvara 
departementens särställning som egna myndigheter – ha förändrats. I bara några få 
fall uttrycks kritik i remisserna (och det är dessa jag här väljer att lyfta fram). När det 
gäller den interna administrationen i Regeringskansliet, skriver till exempel Justitie‐
departementet,  får  inte en alltför  långt gående samordning  leda  till stelbenthet och 
toppstyrning  som  inte  kan  ta  tillvara  de  olika  departementens  speciella  förutsätt‐
ningar  (SB96/3633).  Samma departement uttrycker  även oro  för  att  statsrådsbered‐
ningen ska få ett för stort inflytande på ärendehanteringen: ”[d]epartementen måste 
vara garanterade inflytande” (SB96/3633).  
 
Socialdepartementet instämmer visserligen i utredningens beskrivningar och förslag, 
men menar att de faktiska konsekvenserna av en sammanslagning i vissa stycken är 
otydliga och svårgripbara. Socialdepartementet ser något som många andra departe‐
ment tycks blunda för – konflikten i att ombilda Regeringskansliet till en myndighet 
och samtidigt säga att detta inte får innebära att departementens inflytande och frihet 
när  det  gäller  den  egna  verksamheten  försämras  (SB96/3633). Miljödepartementet, 
som nyligen sjösatt ett eget ambitiöst personalprogram, vill bestämt avråda från att 
föra bort några av de personalfrågor och administrativa frågor som låg på det egna 
departementet. I övrigt, och det gäller även de här citerade departementen, är kom‐
mentarerna välvilligt  inställda. Fackens  synpunkter är  liknar mer dem man kunde 
förvänta  sig.  Departementens  tjänstemannaförening  understryker  sin  ”tillfreds‐
ställelse  med  att  ett  samlat  grepp  tas  över  regeringskansliets  organisation  och 
funktion i syfte att åtgärda ett antal brister” (SB96/3633). 
 
Dahlgrens arbetsgrupp,  tillsatt  i  slutet av  Ingvar Carlssons ministär  i  januari 1996, 
var inte den första statssekreterarledda gruppen att syna och komma med förslag till 
förändringar av Regeringskansliets organisation, men en av de ”tyngre” och med ett 
brett  mandat.  Hans  Dahlgren  var  statssekreterare  i  statsrådsberedningen,  stats‐
ministerns närmaste man och dessutom ordförande i förvaltningskontorets styrelse. I 
hans grupp  fanns dessutom UD:s  Jan Eliasson och Anitra Steen, då generaldirektör 
för Riksskatteverket. Den  tidigare  nämnda KORK‐gruppen  hade  visserligen  också 
statsrådsberedningens  statsekreterare  (Kjell Larsson)  som  ordförande, men dennes 
uppdrag var mer begränsat än Dahlgrens  (egentligen bara att utarbeta riktlinjer  för 
departementsvisa  översyner  av  intern  organisation  och  förstärka  förvaltnings‐
kontorets befogenheter, Statsrådsberedningen 1990). 
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Departementen  som  hade  en  framträdande  roll  i  samtalen  om  organisation  och 
administration  under  åren  1975‐1983,  syns  även  i  remisser  efter  rapporter  och 
utredningar under 1990‐talet, som de  tidigare nämnda KORK, REGINA och ELMA 
(även om jag valt att inte lyfta fram dessa remisser i detta kapitel), men tonen i dessa 
kan  karakteriseras  som  något mildare  jämfört med perioden  före. Och  efter Dahl‐
grens rapport är motståndet försiktigt formulerat. Som vi ska se är det först senare, 
möjligen  när man  inser  vilka  konsekvenser  som  sammanslagningen  kan  ha  i  sitt 
sköte, som departementens motstånd väcks på nytt. 
 
Under förberedelsearbetet hade Dahlgrens grupp en hel del kontakter med de andra 
partierna  och  beslutet  att  föra  samman  departementen,  statsrådsberedningen  och 
förvaltningskontoret  till  en myndighet  var  förankrat  i  partigrupperna.  Att  sedan 
moderaternas Anders Björck  höll  ett  hårt KU‐förhör med Hans Dahlgren där  han 
riktade kritik mot beslutet kan kanske  förklaras med bristande  intern kommunika‐
tion.  ”Björck  talade  sannolikt  inte  för  hela  sin  partigrupp  under  KU‐förhöret” 
(Dahlgren, maj 1998). När beslutet fattas anses frågan därför vara väl förankrad hos 
både partier och i den egna organisationen. 
 
Statsrådsberedningen får i och med sammanslagningen en utökad roll när det gäller 
den  administrativa  samordningen  av  Regeringskansliets  verksamhet.  Där  läggs 
ansvaret för sådana interna frågor inom Regeringskansliet som är av principiell natur 
och  gemensamma.  Men  konstruktörerna  bakom  reformen  betonar  mer  värde‐
ringarnas betydelse och mindre de administrativa förändringarna. 
 

”I första hand ska man se sammanslagningen som en signal – jag vill inte använda ordet 
symbolisk  eftersom  det  har  en  lätt  negativ  klang  –  [en  signal]  om  att  vi  i Regerings‐
kansliet har en gemensam verksamhet för ett gemensamt syfte och en gemensam sak. Vi 
ska  uppfattas  som  ett  företag  och  inte  som  olika  firmor  på  olika  arenor. Även  i  fort‐
sättningen  kommer  det  att  finnas  konflikter  inom Regeringskansliet,  och  det  kan  ofta 
vara produktivt och positivt med konflikter. Men de vattentäta skotten mellan departe‐
menten som vi såg förr gav upphov till negativa strider” (Dahlgren, maj 1998).  

 
Även om Dahlgren i intervjun väljer att byta ut ordet symbolisk, var det alltså just det 
som var ordet  i hans egen rapport: ”att ombilda RK  till en myndighet kan  fungera 
som ett viktigt avstamp och även som en symbol” (SB96/3633:9). Ordet  företag före‐
kommer  dock  inte  i  texten  men  skvallrar  om  ett  nytt  tänkande  kring  offentlig 
organisation  och  förvaltning.  I  en  annan  intervju  drar  en  annan  statssekreterare 
liknelsen  än  längre:  ”Statssekreteraren  som  VD  för  departementet  och  politisk 
operatör, statsrådet som styrelseordförande” (ur Kjellén och Tengblad 1996:10). 
 
Strax efter det att Dahlgrens rapport gått på remiss anlitar personalorganisationerna 
på nytt Arbetstagarkonsult (som man gjort 1992), denna gång för en  inventering av 
de  problem  och  möjligheter  som  ligger  i  en  eventuell  sammanslagning.  Man 
mobiliserar än en gång och  ser  sammanslagningen  som ett  tillfälle att  få gehör  för 
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sina sedan  länge  formulerade – men  fortfarande  inte uppfyllda – krav på organisa‐
tionens personalpolitik. Ur personalens  synvinkel,  skriver Arbetstagarkonsult,  kan 
en  sammanläggning  innebära  ”en  tydligare  och mer  genomtänkt  personalpolitik” 
(Arbetstagarkonsult  1996:2). Det  sägs  i denna  rapport  att det  fortfarande,  överallt, 
förekommer  ”’skapade  arbetsuppgifter’  för  personer  som  inte  anses  passa  in  i 
organisationen,  samtidigt  som vissa personer blir oerhört arbetsbelastade”  (Arbets‐
tagarkonsult 1996:15). Man  talar utifrån de  intervjuer man genomfört också om en 
risk  för att de politiska motiven bakom en sammanslagning kommer  i skymundan, 
”om  integrationen  lämnas  till  ’administrativa  befattningshavare’”  (Arbetstagar‐
konsult 1996:19). Man understryker att det är viktigt med tydlighet från den politiska 
ledningen och att en genomförandegrupp hanterar integrationen med öppenhet och 
engagemang.  Förankring  och  delaktighet  är  nyckelord,  menar  facken  genom  sin 
konsult.  
 
Ändå lämnas det övergripande ansvaret för integreringen mellan Regeringskansliets 
olika delar till just en administrativ befattningshavare. För ett övergripande, och som 
det heter  i beslutet, ”strategiskt” ansvar  för administrativa  frågor, och  för att bland 
annat samordna arbetet med den  interna budgeten och fungera som en motpart till 
finansdepartementets  budgetavdelning,  inrättar  man  efter  Dahlgrenrapportens 
förslag en administrativ chefstjänsteman – en förvaltningschef, en opolitisk post som 
i mars 1997 tillträds av Gunilla Olofsson. Förvaltningschefen är chef för förvaltnings‐
avdelningen, som förvaltningskontoret byter namn till. Förvaltningsavdelningen får 
jämfört med sin föregångare tydligt utökade befogenheter, och i förvaltningschefens 
instruktion  formuleras  ett  brett mandat.  Förvaltningschefen  tillskrivs  inte  bara  en 
samordnande  utan  också  en  beslutande  roll  när  det  gäller  fördelningen  mellan 
departementen  av  ekonomiska  och  administrativa  resurser.  För  förvaltningschefen 
blir också kompetensutveckling en stor och viktig fråga. Så här lät det i den visionärt 
utformade ʺFörvaltningsavdelningens verksamhetsplan för 1998ʺ: 
 

”Regeringskansliet är en organisation  i förändring (...) Regeringskansliet måste möta de 
nya kraven med ökad flexibilitet (...) I denna omställning har förvaltningsavdelningen en 
central  roll  som Regeringskansliets  gemensamma  resurs  för utveckling  och  förändring 
(...) Effektiv  ledning och styrning är avgörande  för att målet ska nås  (...) Vi skall sträva 
efter att formulera tydliga mål och arbeta systematiskt med uppföljning av resultatet (...) 
Verksamhetsplanen är ett centralt instrument för styrning och ledning av verksamheten 
(...)  I  takt med att vi arbetar  för att nå de mål  som anges  i verksamhetsplanen  skall vi 
förbättra målbilden för de olika verksamheterna” (Förvaltningsavdelningen 1998:4f). 

 
Staben i förvaltningsavdelningen får uppgifter sammanfattade under ”verksamhets‐
utveckling”. Under verksamhetsutvecklingen ryms uppgifter som att bereda fördel‐
ningen  av  anslaget  för Regeringskansliets  verksamheter;  analysera,  ställa  samman 
resultat och  stödja den politiska  styrningen  i anknytning  till verksamhetsplanerna; 
utveckla  effektiva uppföljnings‐ och utvärderingsinstrument  för Regeringskansliets 
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interna  styrprocess;  samt  att  verka  för  att  utveckla  process‐  och  projektinriktade 
arbetsformer i Regeringskansliet (Förvaltningsavdelningen 1998:10). 
 
Den  gemensamma  så  kallade  verksamhetsplaneringsprocessen  (mer  om  denna 
nedan och  i nästa kapitel)  innebar – på papperet – en väsentlig förskjutning av den 
interna tyngdpunkten från departementen (särskilt finansdepartementet) till förvalt‐
ningsavdelningen.  Fram  till  den  nya  ordningen  styrdes  den  existerande  verksam‐
hetsplaneringen  i huvudsak via den övergripande budgetprocessen. Att – försöka – 
flytta makt från departementen till statsrådsberedning och förvaltningsavdelning är 
ett  tydligt exempel på centralisering. Vill man med bara  få ord beskriva  resan  från 
organisationsavdelningen, över förvaltningskontoret och fram till förvaltningsavdel‐
ningen,  räcker  det  kanske med  ”ständigt  ökad makt”. Men  då  lutar man  sig mot 
formuleringar  i beslut och  instruktioner, och det  tycks  i Regeringskansliets  fall ofta 
vara något annat än sakförhållanden. 
 
När  dåvarande  statsminister Göran  Persson  presenterade  den  nya  organisationen 
lyfte han fram vikten av att statsrådsberedningen ”får ett tydligare ansvar för interna 
och administrativa frågor som är gemensamma för regeringskansliet (…) Det blir ett 
naturligt  komplement  till  SBs politiska  och  juridiska  samordningsansvar. Politiska 
prioriteringar  får  ett  tydligare  genomslag  också  i  den  egna  organisationen”  (FA 
1997:14). 
 
Något  som möjligen  borde  ha  fått  fler  i  och  utanför Regeringskansliet  att  reagera 
inför sammanslagningen är den relativt omvälvande konstitutionella förändring som 
skedde genom att regeringen  i samma stund avhände sig en mängd kollegial makt 
till  statsministern  –  som  genom  reformen  blev  generaldirektör  för  en  egen myn‐
dighet, därtill med mycket omfattande befogenheter. De flesta av dessa befogenheter 
delegerades av statsministern visserligen tillbaka till statsråden, men en omfattande 
konstitutionell förändring är det likväl. Denna aspekt uppmärksammades nästan inte 
alls i förarbetena eller i den förutvarande diskussionen, och den har inte diskuterats 
särskilt mycket därefter heller –  inte ens  i den nu pågående debatten om huruvida 
det har skett en ”presidentialisering” av det svenska statsministerämbetet. 
 
 

INGET ALEXANDERHUGG 
 
Att göra Regeringskansliet  till en myndighet var  inget Alexanderhugg. Det  innebar 
egentligen  bara  (ännu)  ett  startskott  på  arbetet med  att  lösa  de  problem  som  låg 
bakom  reformen.  På  ett  sätt  var  sammanslagningen  ändå  ett  slags  hugg.  För  nu 
lämnar  politikerna  återigen  över  ansvaret  för  förändringsarbetet  i  tjänstemännens 
händer. Förvaltningsavdelningen blir organisationen  som  ska driva arbetet  framåt, 
med hjälp av konsulter – men utan politiker.  
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I  samband med  att Regeringskansliet blev  en myndighet  försvann departementens 
förhandlingsdelegation, men utan att ersättas av en annan funktion och därmed upp‐
hörde möjligheterna till central förhandling. Det har bland annat inneburit att depar‐
tementen på nytt fått svårt att mötas över departementsgränserna i personalfrågor. 
 

ʺVi kämpade för att kansliet skulle bli en myndighet, men inte om vi vetat att detta skulle 
leda till splittring av personalpolitiken!ʺ (Sjöberg: 20 oktober 2004). 

 
Beslutet att göra en myndighet av Regeringskansliet innebär alltså inte per automatik 
att kansliet fungerade som en myndighet (även om också det kan vara svårt att defi‐
niera). Men organisationskonsulten Carta – som konkretiserar de möjliga och relativt 
omfattande konsekvenserna  av  en  sammanslagning,  och vars  råd vägde  tungt när 
det  gällde  Regeringskansliets  fortsatta  förändringsarbete  (och  därför  får  stort  ut‐
rymme i min text) – erbjuder i sin rapport vägar till just det målet, om kansliet som en 
myndighet (Berger och Johannesson 1997). Att anlita en extern konsult motiverades i 
utbildningsdepartementets remiss på Dahlgrens rapport med att man måste   
 

”satsa fullt på den nya organisationens genomförande. Tydligt tala om syfte, mål o s v i 
de olika delarna, klara ut gränsdragningarna, göra upp en tidplan och framförallt – enga‐
gera alla i förändringsarbetet. Detta klarar vi nog inte helt själva. Personalen i RK är inte 
van  att  arbeta med  att  förändra  sin  egen  arbetssituation  (…) En  ordentlig  satsning på 
konsulthjälp är nödvändig” (SB 96/3633). 

 
Men  konsulterna  betraktades  ändå  som  främmande  fåglar  när  de  väl  lockats  in. 
Följande  utgångspunkter  angavs  för  konsulternas  arbete:  Regeringskansliet  skall 
fungera  som  en myndighet;  verksamheten  skall  styras mot mål  och  resultat;  och 
Regeringskansliets  förvaltning  skall  på  ett  effektivt  och  kompetent  sätt  stödja 
regeringens förverkligande av dess politik (Berger och Johannesson 1997:4). Projektet 
hade  som  eget  mål  att  dels  utforma  en  effektiv,  kompetent  och  serviceinriktad 
administration  för  Regeringskansliet,  dels medverka  till  att  det  pågående  interna 
arbetet med mål‐  och  resultatstyrning  integrerades  i den  föreslagna  organisations‐
strukturen. Man  skriver  att det  gäller  att  ʺ[p]å  grundval  av den  brett  accepterade 
verklighetsbeskrivningen  lägga  fast  en  samlad  färdriktning  och  att  driva  ett 
förändringsarbete i ett samspel med alla berördaʺ (Berger och Johannesson 1997:4).  
 
Till  den  ”accepterade”  verklighetsbeskrivningen  förs  att  förutsättningarna  för 
regeringens och Regeringskansliets  arbete har  förändrats kraftigt under de  senaste 
åren. På regeringens bord finns nu visserligen ett färre antal frågor, men dessa skiftar 
oftare och är till sin karaktär mer tvärgående än förr. EU‐medlemskapet kräver nya 
kunskaper, kompetenser och ökad snabbhet i hanteringen av olika frågor. Detta har 
medfört att styrning genom ärendebeslut har minskat i betydelse. Det heter därför att 
”[f]örutsättningsskapande åtgärder  i ett  långsiktigt perspektiv” kommer att vara en 
allt viktigare styrform (Berger och Johannesson 1997:5). 
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Men  konsulterna  är  inte  så  främmande  fåglar  att  deras  läten  inte  känns  igen. De 
termer de använder för att uttrycka nya förväntningar på organisationen hade redan 
tidigare flyttat in i kansliets korridorer. Så till exempel när det gäller de egenskaper 
som  nu  skulle  känneteckna  Regeringskansliet  (för  att  kunna  vara  det  effektiva 
administrativa stöd regeringen behövde  för att styra underställda myndigheter och 
ägda  bolag),  och  som  sammanfattades  i  ett  antal  ledord  –  kompetens,  helhetssyn, 
flexibilitet,  snabbhet,  förnyelse,  handlingskraft  och  effektivitet.  Författarna  konsta‐
terar att Regeringskansliet  idag endast  i begränsad utsträckning bär på dessa egen‐
skaper (Berger och Johannesson 1997:5). 
 
Och i många andra stycken använder man det språk som blivit till en egen dialekt i 
samtalet  om Regeringskansliets  interna  problem.  Föreställningen  om  att  i  för  hög 
grad  sektorisera  frågor  och  att  ”låsa  in  sig”  i  egna  kunskapsrevir  upprepas. Man 
säger att förhandlingskulturen och maktstrukturer motverkar helhetsperspektiv och 
att  gemensam  beredning  och  delning  bara  i  ringa  grad  kan  motverka  sektors‐
tänkandet (Berger och Johannesson 1997:6). Revirbevakningen gör det svårt att flytta 
resurser  mellan  departementen.  Flera  olika  kommunikationssystem  har  gjort  det 
svårt för departementen att kommunicera med varandra. Intresset för administrativa 
frågor  är  lågt. Och  istället  för  tydliga mål,  stringent  uppföljning  och  professionell 
dialog  med  myndigheterna  präglas  den  relationen  av  ʺotydliga  mål  och  detalj‐
synpunkter  som  bäddar  för  irritation  och  viss uppgivenhet  bland myndigheternaʺ 
(Berger och Johannesson 1997:7). Att arbetet i Regeringskansliet ändå kan uppfattas 
som effektivt beror på, menar man, den starka  inriktningen mot att snabbt  få  fram 
propositioner  och  andra  förslag,  något  som  ofta  lyckas  genom  en  utpräglat  tuff 
arbetskultur – här sliter vi och jobbar på hårt! 
 
Konsulternas råd är inte att fylla på med mera resurser: ʺökad slagkraft måste skapas 
i  första hand genom utvecklade  styr‐ och  arbetsformer  samt  en medveten kompe‐
tensutvecklingʺ  (Berger och  Johannesson 1997:7). Det gäller att  i en medvetet styrd 
process utveckla  och  förbättra metoder  och  arbetsformer.  ʺArbetet måste  bedrivas 
mera utifrån  långsiktiga mål och  strategier  som  i  sig måste  tydliggöras. Med detta 
sammanhänger  att  mål‐,  resultat‐  och  effektivitetsstyrning  och  därmed  samman‐
hängande  uppföljning  måste  tydligare  prägla  arbetetʺ  (Berger  och  Johannesson 
1997:8).  Fler  projektarbeten  över  ämnes‐  och  departementsgränser  är  ett  led  i  en 
tydligare målstyrning, menar man. 
 
Konsulternas  studie  av  hur  Regeringskansliet  fungerar  pekar  fram  mot  åtgärder 
inom  två områden, dels  åtgärder  för  att utveckla nya  arbets‐ och  styrformer  inom 
Regeringskansliet,  dels  åtgärder  för  att  utveckla  och  förbättra  den  administrativa 
verksamheten såväl inom förvaltningsavdelningen som inom departementen (Berger 
och  Johannesson  1997:8). Man menar  dock  som Dahlgren  tidigare  att  det  i  första 
hand  handlar  om  att  påverka  och  förändra  arbetskultur  och  förhållningssätt,  och 
bara i andra hand om ny organisering. Man föreslår sedan insatser för fyra områden: 
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mål‐,  resultat‐  och  effektivitetsstyrning  samt  uppföljning;  verksamhetsplanering; 
kompetensförsörjning;  och  ämnes‐  enhets‐  och  departementsövergripande  arbets‐
former  (Berger  och  Johannesson  1997:9).  Förvaltningsavdelningen  kommer  att  ha 
centrala  uppgifter  inom  alla  dessa  områden,  menar  konsulterna.  Förvaltnings‐
avdelningen då åtnjöt dock ännu inte det nödvändiga förtroendet och därför, skriver 
man, måste  just denna avdelnings ”resurser, kompetens, status och serviceförmåga 
öka” (Berger och Johannesson 1997:9). 
 
Konsulternas uppfattning om politik är intressant. Politiska mål kan klart och tydligt 
definieras  och  uppnås  genom  god  planering  och  stringent  genomförande  (nästan 
som om också politiska mål och deras  förverkligande kunde  ses  som ett begränsat 
uppdrag för en inhyrd konsult). 
 

”Det finns en föreställning om att de politiska målen i sig ofta är otydliga och att detta är 
en  huvudorsak  till  att  arbetssättet  i  stort  präglas  av  bristande  styrning.  Denna  upp‐
fattning  är  knappast  riktig.  Det  är  snarare  så  att  här  finns  en  sedan  länge  rådande 
arbetskultur som man inte har haft tillräcklig kraft, intresse och incitament att utveckla i 
effektiviserande riktning. Med medvetna  insatser bör det vara  fullt möjligt att  förändra 
denna arbetskultur till att i det dagliga arbetet arbeta mycket mera med tydliga mål och 
ett  projektinriktat  arbetssätt  (...)  I  själva  verket  är  den  bristande målstyrningen  en  av 
huvudorsakerna  till  dagens  situation  (...)  Uppgifter  och  uppdrag  bör  genomgående 
betraktas  som  projekt,  där  inriktning,  mål,  resurser,  tidplan  och  ansvar  alltid  tänks 
igenom  och  uttrycks  tydligt  inför  arbetsstarten  (...)  Detta  möjliggör  också  för  den 
politiska ledningen att arbeta mindre med ʹavdömandeʹ verksamhet efter en lång och ofta 
onödigt komplicerad beredning och mer ägna sig åt att förtydliga de prioriterade målen 
och ange riktningar och avvägningar (...) Med utgångspunkt i och som en utveckling av 
nuvarande  verksamhetsplanerings‐  och  budgetprocess  bör  formeras  en  verksam‐
hetsplanering  av  koncernkaraktär  (...)  Jämfört  med  vad  som  idag  gäller  bör  plan‐
eringsprocessen inledas med tydligare direktiv från den samlade politiska ledningen om 
övergripande mål och prioriteringar” (Berger och Johannesson 1997:10f).  

 
Politiken ska genomsyra Regeringskansliets arbete, sägs det, och för att nå detta mål 
krävs en utvecklad så kallad verksamhetsplaneringsprocess (vp‐process). Genom en 
utarbetad  verksamhetsplanering  hoppas  man  kunna  få  en  tydligare  bild  av 
Regeringskansliets  verksamheter,  och  därigenom  få  ʺmöjligheter  till  bättre 
prioriteringar  och  kanske  också  effektiviseringsmöjligheterʺ  (Förvaltningsavdel‐
ningen, PM 1997:6).  
 

ʺErfarenheter  från  UDs  utvecklade  vp‐process  visar  att  vp‐processen  har  lett  till  en 
starkare koppling mellan politiska beslut och verksamheten än  tidigareʺ  (Förvaltnings‐
avdelningen, PM 1997:6).  
 

Bland målen med en utvecklad och  för departementen gemensam vp‐process  finns 
dessutom en önskan om att göra Regeringskansliet till en effektivare organisation när 
det  gäller  departementsövergripande  projektarbete.  Samtidigt  sägs  det  också  vara 
svårt att ställa krav på de statliga myndigheternas resultatredovisning om Regerings‐
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kansliet  internt  saknar  både  planering  och  uppföljning  (Berger  och  Johansson 
1997:10).  Verksamhetsplaneringen  ska  alltså  bli  ett  instrument  för  den  politiska 
ledningen att bättre planera och  styra verksamheten  inom Regeringskansliet,  säger 
konsulterna. Men  de  är  också  noga med  att  påpeka  att  detta  förutsätter  att  det 
politiska  intresset  och  engagemanget  för  planeringen  är  –  starkt  (Berger  och 
Johannesson 1997:9). 
 
 

REAKTIONER PÅ KONSULTER 
 
Konsulternas rapport gick på remiss – mitt i sommaren. Sista svarsdatum var satt till 
den 31  juli 1997. Bara inrikesdepartementet hann få klart sitt svar till dess. Fränast i 
sin  kritik  av  den  snäva  tidsramen  var  SACO  och DT.  I  detta moment  lyste  alltså 
begreppen ”förankring” och ”delaktighet”  svagt. De  för  sent  inkomna  remissvaren 
skiljer  sig  tydligt  från  departement  till  departement  och  ger  en  inblick  i  hur  stor 
skillnad  det  nu  kan  vara  i  grundsyn,  jämfört med  perioden  före  (1974‐1983),  då 
departementen  ofta  intog  liknande  eller  samma  positioner.  Svaren  tycks  inte  vara 
samordnande över departementsgränserna på det sätt som när expeditionscheferna 
ensamma  författade  departementens  synpunkter. Några  lämnar  nu  korta,  snabba 
svar, andra utredande och reflekterande. Men  flera departement påpekar nu, också 
till  skillnad  från  förr,  att  den  politiska  ledningens  engagemang  är  avgörande  för 
förverkligandet av ett regeringskansli. Man vågar nu dra in politikerna i processerna 
medan man  tidigare, möjligen  av  tradition  och  hänsyn,  hellre  höll  dem  utanför. 
Närings‐  och  handelsdepartementet  skriver  att  ”[d]en  politiska  ledningens  enga‐
gemang  är  avgörande  för  förverkligandet  av  ett Regeringskansli. Rapporten  berör 
detta alltför perifertʺ (Närings‐ och handelsdepartementet, FA 264/97). Andra menar 
att lösningarna i allt för liten utsträckning utgår från de konkreta förutsättningar och 
behov  som  gäller  i  Regeringskansliet. Närings‐  och  handelsdepartementet  skriver 
också  att  departementsövergripande  samarbete,  om  än  inte  strikt  formaliserat, 
faktiskt  förekommer  i  stor  utsträckning  när  frågorna  är  av  departementsöver‐
gripande karaktär.  
 
Trots  att  rapporten  i  stora  delar  återupprepar  den  kritik  som  förts  fram  mot 
Regeringskansliets organisering, senast  i Dahlgrengruppens  texter, och som då  fick 
medhåll  från  departementen,  vänder  sig  departementen  nu mot  konsulternas  be‐
skrivningar. Reaktionen är  lik den som  följde på Ramströms utredning drygt 15 år 
tidigare – när någon utomstående lyfter fram problem sluter man leden och kallar sig 
speciell och svår att  förstå  för den utan erfarenhet. Finansdepartementet skriver att 
det i – 
 

”rapporten,  som ger en mycket  fragmentarisk och generell bild av arbetet  i Regerings‐
kansliet,  används  en  mängd  svepande  omdömen  om  dagens  verksamhet  som  kan 
ifrågasättas.  Problembilden  som  utmålas  är  i många  fall mycket  förenklad  och  över‐
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driven. Man  tar  ibland  intryck av rapporten att samarbete över departementsgränserna 
inte överhuvudtaget förekommer (…) Sammanblandningen av rent administrativa frågor 
och styrningsfrågor försvårar också förståelsen av rapporten. Detsamma gäller frånvaron 
av skiljelinje mellan styrningen av departementen och myndigheterna”  (Finansdeparte‐
mentet, FA 264/97). 

 
Remisskrivaren menar att Regeringskansliet är en särorganisation och har helt andra 
förutsättningar  än  andra  organisationer. Närings‐  och  handelsdepartementet  säger 
att rapportens rekommendationer i många fall är allmänna  
 

”och ganska abstrakta och synes i många fall baserade mer på generellt konsultkunnande 
om  organisation, målstyrning,  kompetensförsörjning  etc  än  på  de  konkreta  förutsätt‐
ningar och behov  som gäller  i Regeringskansliet”  (Närings‐ och handelsdepartementet, 
FA 264/97). 
   

Kommunikationsdepartementet  ser  det  som  tämligen  självklart  att  regeringens  åt‐
gärder skall präglas av samsyn och helhetstänkande, men  
 

”[a]tt därifrån ta steget till att införa en verksamhetsplaneringsprocess av koncernkarak‐
tär, dvs som inbegriper även myndigheterna i enlighet med konsulternas förslag kräver 
dock  en betydligt mer  ingående  analys och bearbetning  än vad konsulterna presterat” 
(Kommunikationsdepartementet, FA 264/97).  

 
Flera  remissinstanser,  till och med  SACO‐föreningen,  som  tillsammans med  andra 
personalorganisationer  länge  beklagat  sig  över  de  starka  revirgränserna,  tar  nu 
reviren delvis i försvar. 
  

”Rapporten  tar  upp  revirtänkandet  som  ett  problem.  Det  förekommer  redan  på  den 
politiska nivån, inte enbart bland tjänstemännen. Förslag till regeringsbeslut m.m. måste 
emellertid granskas kritiskt ur  alla  synvinklar medan de bereds  för  att  säkerställa  alla 
aspekter på slutproduktens kvalité. Det finns därför även positiva effekter av de nuvar‐
ande arbetsformerna som inte får tappas bort i förändringsarbetet” (SACO, FA 264/97).  

  
Utbildningsdepartementet är det enda departement som uttryckligen har ett statsråd 
som remissförfattare, i form av utbildningsminister Carl Tham. Om man bortser från 
de direktiv som  i vissa  fall  legat  till grund  för utredningar, är det också det  första, 
enda  och  sista  exemplet  jag  kunnat  finna  i  allt material  på  ett  statsråds  direkta 
medverkan i diskussionen om Regeringskansliets organisering. Möjligen säger det en 
del om just Carl Tham, men man ska nog i huvudsak betrakta hans närvaro som ett 
tecken på att organisationsfrågorna nu på allvar, om än bara för en kort period, tagit 
plats  på  statsrådens  skrivbord.  Carl  Tham  vill  nu  framförallt  återupprätta  den 
distinktion  i  förändringsarbetet –  som han upplevt – mellan å ena  sidan de  frågor 
som avser Regeringskansliets internadministration, det vill säga det arbete som inte 
ingår i beredningen av regeringsärenden, och å andra sidan verksamhetsfrågor, alltså 
just beredning av regeringsärenden.  
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”Förvandlingen  av  regeringskansliet  till  en myndighet  har  endast  haft  bäring  på  den 
förstnämnda typen av frågor (...) Avsikten har (...) varit att förändringsarbetet  inom det 
inre  administrativa  området  skulle  leda  till  förbättrade personalmässiga  och  administ‐
rativa  förutsättningar  för  sakverksamheten.  I  konsultrapporten  görs  nu  regerings‐
kansliets myndighetsfråga till utgångspunkten för en grundläggande omstrukturering av 
formerna för sakverksamheten i regeringskansliet (...) Det är uppenbart att genom dessa 
åtgärder skulle förutsättningarna helt komma att ändras för den politiska verksamheten i 
regeringskansliet och därmed  för  regeringen och de enskilda  statsråden. De  föreslagna 
åtgärderna  stämmer  inte med de principer  som gäller  för  arbetet med utgångspunkt  i 
regeringsformen” (Utbildningsdepartementet, FA 264/97). 

  
  

NYA KONSULTER MED NYA OCH GAMLA IDÉER 
 
Trots  Carl  Thams  skarpa  och  principiellt  viktiga  invändningar  mot  en mål‐  och 
resultatstyrningsmodell,  delas  några  veckor  senare  ett  förslag  till  beslut  om 
inriktningen av det fortsatta förändrings‐ och förnyelsearbetet,  i vilket konsulternas 
formuleringar  när  det  gäller  intern  styrmodell  återupprepas.  Carl  Thams  stats‐
sekreterare meddelar då  förvaltningsavdelningen att de  tidigare synpunkterna  från 
utbildningsdepartementet kvarstår, ”varför det koncept  till beslut som delats av SB 
till viktiga delar  inte är acceptabelt  för Carl Tham”  (Utbildningsdepartementet, FA 
264/97). Regeringen går dock på  förvaltningsavdelningens  linje  och behåller de  av 
Tham  kritiserade  ordalydelserna.  I  regeringens  beslut  från  september  1997  stakas 
sedan vägen ut för det fortsatta förnyelsearbetet inom Regeringskansliet. 95 
 

”Det finns ett stort behov av att utveckla projektstyrning och andra gränsöverskridande 
arbetsformer  (...) det  är målen  för och de  förväntade  effekterna  av politiken  som  skall 
styra uppläggningen av arbetet – inte gällande organisatorisk indelning (...) Förvaltnings‐
chefen bör  (...)  förutsättningslöst kartlägga och analysera möjligheter  till effektivisering 
och  rationalisering  i  Regeringskansliet  samt  lämna  de  förslag  till  åtgärder  som 
genomgången motiverar” (Statsrådsberedningen 1997, diariefört under SB96/3633). 

 
Att man nu är en myndighet ger, menar regeringen, nya möjligheter för gemensamt 
agerande  inom  myndigheten.  Det  ger  en  ökad  flexibilitet  för  att  anpassa 
Regeringskansliet efter aktuella krav. Den nya sammanhållna myndigheten medför 
även  ett  större  ansvar  för  att  effektivisera och  sträva  efter  en optimal verksamhet. 
Senare  skriver  förvaltningsavdelningen  att  ʺ[f]ritt  och  förutsättningslöst  har  och 
kommer nya idéer, arbetsformer och organisationslösningar att prövas för att få lägre 
kostnader med minst [sic] bibehållen kvalitetʺ (Förvaltningsavdelningen 1998:5f), och 
ʺ[i]  takt med  att gränserna mellan olika politikområden  suddas ut ökar kraven på 
tvärsektoriella  lösningar,  vilket  medför  en  omställning  av  arbetsformerna  i 
Regeringskanslietʺ  (Förvaltningsavdelningen  1998:6).  I  detta  arbete menar man  att 
ʺ[e]n ökad fokusering på målstyrning gagnar all personalʺ. Språkbruket i rubrikerna 

                                                 
95 Diskussionen om Regeringskansliets egen mål‐ och  resultatstyrningsmodell  fortsätter,  som  sagt,  i 
nästa kapitel. 
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under vilka målen preciseras andas nya influenser: ”Projektstyrning”, ʺKoncernöver‐
gripande  ekonomifrågorʺ,  ʺEffektiv  personalrörlighetʺ  och  ʺStrategisk  kompetens‐
analysʺ. Och man hoppas kunna göra verksamhetsplaneringen  till  ett bärande  ele‐
ment i förändringsarbetet. Sammanslagningen och regeringens beslut från september 
1997  rullar  igång  ett  stort  antal  aktiviteter  med  förvaltningsavdelningen  som 
avsändare, däribland departementsgemensamma projekt för chefs‐, kompetens‐ och 
kvalitetsutveckling, i hopp om att främja samarbete och synergi. 
 
På tidig höst 1998, i ännu en intern översyn inom Regeringskansliet, dras dock slut‐
satsen  att  det  fortfarande  saknas  förutsättningar  för  att  samordna  organisationens 
kompetensförsörjning.  I  samma  översyn  konstateras  också  att  rörligheten mellan 
departement och myndigheter har minskat (ur Riksdagens revisorer 2001/02:4:67).  
 
Strax  därefter  engageras  ännu  en  frispråkig  konsult  av  förvaltningsavdelningen, 
denna  gång  FRI & Co  (FRI Chef  och  organisation  konsult AB). Uppdraget  är  att 
(redan) följa upp och dokumentera det interna förändrings‐ och förnyelsearbetet som 
beslutats  (bara) ett knappt år  tidigare. Konsulterna  talar  i sin  text om att det krävs 
öppenhet, och en sådan  fann de  i enskilda  intervjuer, men man ”kan konstatera en 
ökande  försiktighet när vi  fäster det på papper”  (FRI & Co 1998:1). Man skriver att 
det fortfarande är långt kvar innan de mål som formulerades i beslutet per september 
1997  är  uppnådda:  ”[k]valitetsarbetet  är  fortfarande  i  sin  linda,  effektiviserings‐
arbetet har börjat ta form och sektoriseringen har knappast minskat mellan departe‐
menten  (…)  den  önskade  ökningen  av  den  strategiska  styrningen  har  knappast 
noterats bland medarbetarna (…) Förvaltningsavdelningen som kompetent resurs för 
utvecklingsfrågor är okänd på de studerade departementen” (FRI & Co 1998:2). Man 
konstaterar att engagemanget  från de anställda när det gäller dessa  frågor är högt, 
och  för  den  enkät man  skickar  ut  till  ca  100  personer  är  svarsfrekvensen  över  90 
procent. Att förändringsarbetet ändå är motigt förklaras bland annat med chefernas 
bristande förmåga till ledning. 
 

”Traditionellt har man befordrats  till högre  tjänsteställning  i Regeringskansliet på basis 
av sina meriter som sakexpert (…) de (…) har sedan också ofta blivit chefer, rent formellt, 
och fått personalansvar. De har emellertid sällan valts ut för sin förmåga som chefer eller 
för sitt goda  ledarskap  (…) ofta har de av dessa skäl haft klena  förutsättningar att  leva 
upp till sin roll som chefer, verksamhetsledare, personalledare” (FRI & Co 1998:7). 

 
Medan  ledningen  sänder  ut  signaler  om  samarbete  i  Regeringskansliet  föder  den 
expertkultur  som  råder –  revirbevakning. Och  förhandlingen  som kansliets arbets‐
metod står i konflikt med ledningens tal om lagarbete och gränsöverskridande sam‐
arbete.  Juristernas  dominans  och  särställning  hämmar  förändring  och  förnyelse, 
menar  konsulten. Den  kultur  juristerna  anses  står  för  är  av  en  ”bevarande natur” 
(FRI & Co  1998:8). Och  den  relation mellan  förvaltningsavdelningen  och  departe‐
menten  som är av  stor betydelse och vikt när det gäller  förändring, har  redan  fått 
”inslag av revirkamp” (FRI & Co 1998:8). 
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I samma utredning redovisas ett par fallstudier kring förändringsarbete på enskilda 
departement,  dels  en  organisationsöversyn  i  socialdepartementet,  dels  en  verk‐
samhetsplaneringsprocess  i  närings‐  och  handelsdepartementet.  Här  konstaterar 
utredarna,  efter  att ha presenterat  ett par  statssekreterares  aktiva deltagande,  ett  i 
dessa processer gemensamt drag – det  tydliga och ofta kraftiga engagemanget  från 
den  politiska  ledningen.  ”Vi  tror  att  avsaknaden  av  ett  sådant  engagemang  ger 
dåliga förutsättningar för (…) förändringsansatser. En starkt drivande  ledning, som 
visar tilltro, står fast och verkligen vill är en framgångsfaktor” (FRI & Co 1998:14). 
 
Vid  ett  av mina  egna  intervjutillfällen,  i mars  1999,  var  delar  av  organisationen 
fortfarande  skeptiskt  inställd  till  förvaltningsavdelningens  nya  roll.  Flera  av  dem 
som  intervjuades menade  att  de  förändringsidéer  som  initierats  från  avdelningen 
hade  för svag koppling  till den verklighet kansliet  lever  i. Förvaltningsavdelningen 
hade inte hittat sina former än och, sa en av de intervjuade, ”avdelningen är inte alls 
så stort i organisationen som man själva vill att det ska vara” (Nisses, mars 1999).  
 
Förvaltningschefen  överlämnar  i  april  1999  en  rapport  till  regeringen  med  en 
ambitiös redovisning av vilka åtgärder som vidtagits och påbörjats. Texten innehåller 
många  exempel på många projekt  som nu  satts  i verket  i  syfte att nå de mål  som 
regeringen  ställt upp. Men där  finns  också  flera  formuleringar  om  att  förändring‐
sarbete  kräver  långsiktighet  och  uthållighet  och  att  många  problem  fortfarande 
återstår  att  lösa. Regeringen  fattar  samma månad  ännu  ett beslut  om det  fortsatta 
förändrings‐  och  förnyelsearbetet  inom  Regeringskansliet,  och  ytterligare  ett  lik‐
nande beslut i december 2001. 
 
På hösten 1999 anlitar förvaltningskontoret (FA) ännu en konsult (ännu en i raden av 
konsulter som har  få positiva saker att säga om uppdragsgivaren), och denna gång 
Öhrling PricewaterhouseCoopers, med uppdraget att se över ekonomi‐ och personal‐
funktionerna  inom  förvaltningsavdelningen  och  departementen.  Dessa  skriver  i 
inledningen av sin  rapport att ”ansvarsförhållanden mellan FA och departementen 
har  i  samband med koncernbildningen  förändrats men detta återspeglas ännu  inte 
fullt ut  i arbetsfördelningen och resursdimensioneringen. Det råder därför  i viss ut‐
sträckning  oklarhet  om  ansvarsfördelningen  och  därmed  risk  för  dubbelarbete” 
(ÖPwC  1999:2).  Även  konsultfirman  spekulerar  i  varför  förändringsarbetet  fort‐
farande ”inte drivs tillräckligt kraftfullt” (ÖPwC 1999:15). 
 

”Organisationen präglas  av  stort  fokus på  rätt/fel‐tänkande. Det  innebär  att  aktiviteter 
som  inte skapar något mervärde utföres med ett enda syfte: att skapa bevis  för att den 
egna enheten inte har gjort något fel. Individers s k ’trygghetszon’ är snäv då misstag inte 
accepteras” (ÖPwC 1999:15). 

 
Man säger sig också ha iakttagit att ledningens engagemang för förändringar inte når 
fram till medarbetarna. ”Våra erfarenheter är att skall man lyckas med att genomföra 
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förändringsarbetet på ett  framgångsrikt sätt krävs ett synligt engagemang  från den 
högsta ledningen” (ÖPwC 1999:15). Samtidigt tillåts medarbetarna på departementen 
agera utifrån det egna reviret i de gemensamma administrativa frågorna. ”Regerings‐
kansliets roll som en myndighet blir i detta hänseende ifrågasatt. Förvaltningsavdel‐
ningens  roll  inom  regeringskansliet  gentemot  departementen  blir  härigenom 
otydlig” (ÖPwC 1999:16). 
 
Man är, utifrån de intervjuer man genomfört, lite dyster när det gäller förvaltnings‐
avdelningens roll i utvecklingen av Regeringskansliet: 
 

”Det löpande förändringsarbetet inom FA saknar den drivkraft som är nödvändig för att 
medarbetarna skall känna  inspiration  för att komma med nya  förbättringsförslag. Med‐
arbetarna har många idéer om förändringar men saknar eller känner inte till kanaler för 
att åstadkomma förändring” (ÖPwC 1999:16). 

 
Problemen känns alltså igen, liksom recepten: ”En förutsättning är det stöd och den 
uppbackning ledningen [förvaltningschefen, dennes underställda chefer på FA samt 
administrativa chefer på departementen] får från respektive statssekreterare” (ÖPwC 
1999:17, klamrar i original). 
 
När fackförbunden (SACO/JUSEK och Statstjänstemannaförbundet) i början av 2000 
tillfrågas om sammanslagningen, uttrycker dessa en positiv inställning till reformen, 
men man säger samtidigt – och även här bör vi känna  igen resonemanget – att det 
ännu inte finns en sammanhållen arbetsgivarpolicy för hela Regeringskansliet, bland 
annat med konsekvenserna att olika departement  fortfarande har olika  lönepolitik, 
olika system  för  flextid och olika bestämmelser  för  tjänstledighet och ersättningar  i 
samband med tjänsteresor (Riksdagens revisorer 2001/02:4:68).  
 
I  början  av  år  2000  gör  Regeringskansliets  interna  arbetsförhållanden  ett  av  sina 
sällsynta  besök  i  riksmedierna.  I Aftonbladet  och Dagens  industri  skrivs  om  hård 
arbetsbelastning  och  bristande  ledning  (Riksdagens  revisorer  2001/02:4:68). 
Regeringskansliet blir samtidigt anmält till Arbetsmiljöverket. I en anonym anmälan 
påpekas brister i ”prioriteringar av verksamheten och orealistiska tidsplaner” (Riks‐
dagens revisorer 2001/02:4:68). Arbetsmiljöverket genomför under februari och mars 
2001 tre inspektioner, och beskriver efter sin granskning en organisation där kompe‐
tens  och  resurser urholkats  och där  arbetsbelastningen  orsakat  ”ohälsosam  stress” 
(Riksdagens revisorer 2001/02:4:69). 
 
I  september  2001  beslutade  regeringen  att  starta  ett projekt  för  effektivisering  och 
rationalisering  av Regeringskansliet,  ett projekt  som bland  annat mynnade ut  i  en 
rapport, kallad ”Ett effektivare regeringskansli – förslag och åtgärder”, publicerad i  
januari  2003.  I  rapporten  konstateras  att  departementens  arbetsordningar  –  fort‐
farande – uppvisar en provkarta på olika sätt att fördela uppgifter och ansvar när det 
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bland  annat  gäller  verksamhetsplanering,  personalansvar  och  arbetsmiljö.  För‐
fattarna förespråkar i dessa delar – än en gång – mer av ”likformighet, tydlighet (…) 
och renodlade ansvarsförhållanden” (Regeringskansliet 2003:28). Ytterligare en återk‐
ommande iakttagelse formuleras; att kopplingen mellan de politiska prioriteringarna 
och  disponeringen  av  de  personella  och  administrativa  resurserna,  ”är  svagt  och 
organisatoriskt otydligt.  I  själva verket  riskerar det omvända  förhållandet att  råda, 
dvs att nuvarande fördelning av resurser på marginalen avgör vad som kommer att 
prioriteras politiskt”  (Regeringskansliet 2003:29). Trots att det nu gått  sex år  sedan 
tjänsten  som  förvaltningschef  inrättades,  skriver  samma  rapport  att  det  råder  en 
”betydande  osäkerhet  hos  många  chefer  och  befattningshavare  om  förvaltnings‐
chefens  position  i  olika  sammanhang”  (Regeringskansliet  2003:29f).  De  många 
projekt  som  gått  under  förvaltningsavdelningens  flagg  har  inte  fått  önskat 
genomslag. Man menar i sin studie att  
 

”Regeringskansliet präglas  av  en påfallande  osäkerhet  över  ledningsförhållandena  och 
styrningen  i myndigheten  som  helhet  och  även  inom  departementen. Detta  försvårar 
överblicken  och  påverkar  även  tydligheten  och  förutsättningarna  för  det  samråd  som 
arbetet i Regeringskansliet förutsätter” (Regeringskansliet 2003:31). 

 
Författarna konstaterar dessutom att personalfrågorna inte är tillräckligt prioriterade. 
Även om intresset finns hos högre chefer och ansvariga personer, brister den praktis‐
ka tillämpningen. Rekryteringsfrågorna hanteras, fortfarande, i stort sett helt lokalt. 
 

”En sådan ordning är knappast effektiv i en myndighet och medför sämre utnyttjande av 
den  kompetens  som  myndigheten  besitter  (…)  Enligt  flera  saknas  det  en  strategisk 
personalledning  i Regeringskansliet. Det  anses dessutom oklart vem  som har det  fulla 
personalansvaret inom departementen” (Regeringskansliet 2003:89). 

 
Förändrings‐  och  förnyelsearbetet  är  under  denna  period  visserligen  prioriterat, 
vilket  de  återkommande  regeringsbesluten  och  de  många  pågående  projekten  i 
förvaltningsavdelningens regi är tydliga bevis på. Men många tycks alltså förmedla 
en bild  av  ett  regeringskansli där  1970‐talets problem  också  är  2000‐talets. Utifrån 
denna sista text är det svårt att avgöra vari de stora förändringarna består, efter att 
Regeringskansliet blivit en myndighet. När Jan Grönlund, en av arkitekterna bakom 
sammanslagningen, uppmanas att precisera skillnaden mellan då och nu, sex år efter 
sammanslagningen, blir han nästan svaret skyldig. 
 

”Vad är den stora skillnaden? Det är en berättigad fråga. En viktig skillnad är att det nu 
finns en ökad tydlighet kring de interna ekonomiska förutsättningarna (…) när det gäller 
att fördela pengar mellan departementen så hålls detta samman på ett ställe (…) tidigare 
var detta fruktansvärt otydligt” (Grönlund, mars 2003).96 

 

                                                 
96 Persson  (2003:260) menar att reformen stärkt statsrådsberedningen som samordnare av regerings‐
politiken, medan Jacobsson (2001) hävdar att sammanslagningen mest har haft symbolisk betydelse.  
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REFLEKTIONER KRING EMPIRIN 
 
Om man  för  en  stund  lämnar  den  inre  organisationen  och  personalpolitiken,  kan 
man  på  goda  grunder  välja  att  se  sammanslagningen  som  en  centralisering  av 
politiken  och  den  politiska makten, med  kraftigt  utökade  befogenheter  för  stats‐
rådsberedningen. När det gällt  satsningar  som kunskapslyftet, de  ekologiska  inve‐
steringsprogrammen  och  Östersjömiljarden  sägs  makten  inte  bara  ha  flyttat  från 
myndigheter utan också  från departement  till  en  trängre krets  i Regeringskansliet. 
ʺMan kan gå  ett  steg vidare och konstatera  att miljödepartementets  eget verksam‐
hetsområde har satts på svältkost. De stora satsningarna görs i statsrådsberedningens 
regiʺ  (Ledare  i DN 18/5 98). Några av de  intervjuade  tjänstemännen säger också att 
den politiska makten flyttat närmare centrum. 
 

ʺVisst  har  statsrådsberedningen  stärkts  av  reformen. Men  det  har  inneburit  oerhörda 
krav på statsrådsberedningen, det är nu alldeles för mycket information om det dagliga 
arbetet som ska passera demʺ (Nisses, mars 1999). 
 
ʺSjälvklart  ska makten  delegeras,  i  det  första  steget  från  statsministern  och  ut  till  det 
ansvariga statsrådet. Statsrådet ska ges en ram – men också frihet! Risken med centrali‐
seringen  är  att  statsrådet  och  alla  andra  blir  osäkra  på  sitt  mandat;  vad  får  man 
egentligen göra?ʺ (Skarell, mars 1999). 

 
Redan  före  sammanslagningen  fanns  det  inom  Regeringskansliet  en  oro  för  att 
kansliets utveckling innebar en ökad politisk centralisering. 
 

ʺEn departementstjänsteman frågar sig med avseende på förslaget att göra om regerings‐
kansliet till en myndighet: ʹVad vill man göra med departementen? Vill man göra dem till 
ett slags lydavdelningar som inte skall säga ifrån, att här går gränsen? Är det inte så att 
man vill väga olika  samhällsintressen mot varandra? Eller vill man att det  skall  styras 
bara  genom  Statsrådsberedningen?  Eller  är  det  Finansen  som  skall  bestämma  allting 
framöver? Är det  bäst  för  samhället? Är det målet, den  goda  ekonomin  överordnat?ʹʺ 
(SOU 1997:15, s 183). 

 
De  drivande  aktörerna  bakom  sammanslagningen  och  de  reformer  som  sjösatts  i 
dess kölvatten är inte lika dramatiska i sin beskrivning. Man erkänner att det till viss 
del handlar  om  en  centralisering  och  att  statsministern har  fått mer  formell makt. 
Men  den  makten  väljer  statsministern  alltid  att  delegera,  menar  man.  Och 
sammanslagningens  försvarare  kan  peka  på  att  den  svenska  konstitutionen  sedan 
länge gett statsministern stora befogenheter att rumstera om i Regeringskansliet. I en 
diskussion  om  den  stärkta  förvaltningsavdelningen  hävdar  samma  försvarare  att 
förvaltningsavdelningens  makt  i  huvudsak  handlar  om  gemensamma  service‐
funktioner – att till exempel ha ett system för e‐post  istället för fem. Sådan centrali‐
sering är inte farlig utan bara nyttig, menar man.  
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”Sammanslagningen handlar  inte ett dyft om att  centralisera den politiska makten! De 
politiska beslutsmekanismerna ser fortfarande ut som förut och samrådsförfarandena har 
inte förändrats” (Dahlgren, mars 1998). 
 
”Kärnan  i politiken är att göra olika avvägningar mellan olika politikområden, målkon‐
flikter ska hanteras inom Regeringskansliet. Och apparaten fungerar. Det är ingen fara att 
avvägningarna sker  i statsrådsberedningen bara eller än mindre hos  förvaltningsavdel‐
ningen. Och även om statsrådsberedningen fått mer makt – ja, ett decentraliserat system 
fungerar bara  effektivare om det  finns  styrning, och det måste  finnas  en  stark kärna  i 
centrum som skapar ramverket, annars blir det hela för svårfångat och splittrat” (Olofs‐
son, mars 1999). 

 
Men  ökad  makt  över  processen  kan  betyda  ökad  makt  också  över  politiken.  I 
förlängningen  av  reformen  låg  åtminstone  en  möjlig  förskjutning  av  makt,  från 
politik  till  administration. Så  länge gemensamma  lösningar kom  från  förvaltnings‐
kontoret var det ganska  lätt  för  en  enskild politisk  ledning på  ett departement  att 
sätta  sig  i motvärn  (Kjellén  och  Tengblad  1996:7).  Nu  skulle  dock  den  politiska 
ledningen  på  departementen  tvingas  avhända  sig  makten  över  de  egna  admini‐
strativa lösningarna till förvaltningsavdelningen. Och om fördelningen av resurserna 
avgör vad som kommer att prioriteras politiskt, som det heter i en av texterna ovan, 
då  spelar det  förstås  stor  roll var och utifrån vilka premisser denna  fördelning  av 
resurser genomförs. 
 
Revirtänkandet,  som  förekommer  redan  på  den  politiska  nivån  (som  en  tidigare 
citerad källa påminner om) och alltså inte bara bland tjänstemännen, ses ofta som ett 
problem  i  de  texter  bakom  administrativa  reformer  som  jag  här  granskat.  För  ett 
försvar av den sedan länge rådande kulturen och arbetsordningen i kansliet – om att 
förslag  till  regeringsbeslut  måste  granskas  kritiskt  ur  alla  synvinklar  för  att 
säkerställa  kvalité  –  får man  vända  sig  till  enstaka  remisser  på  konsultrapporter. 
Möjligen  är  principen  om  kritisk  granskning  och  genomlysning  så  väl  inetsad  i 
kansliets  vardag  att  den  värnar  sig  själv. Men  även  i  de  av  politiker  författade 
reformtexterna uttrycks en längtan efter en mer strömlinjeformad och följsam kultur. 
Och  det  finns  (som  en  citerad  tjänsteman  påpekar)  flera  positiva  effekter  av  de 
nuvarande  arbetsformerna.  Dessa  effekter  skulle  kunna  hotas  av  ett  förändrings‐
arbete som i alla sina delar blev ”lyckosamt”. 
 

”Vi  är  en  speciell  organisation  i  det  att  vi  har  både  politikskapande  och  förvaltande 
uppgifter, och det är ofrånkomligt med  interna strider. Varje departement  slåss  för  sitt  
och det  blir  förstås  så med  ändliga  resurser. Viljan  till  enhet  är  inte  självklart positiv. 
Likriktningen av verksamheten är både på gott och ont. Att vi får enhetliga system och 
logotyper  är  en  sak,  men  att  ta  bort  konflikter  är  ingen  bra  strävan.  Vi  på  finans‐
departementet ska  ju egentligen alltid vara  i konflikt med de andra och det skulle vara 
farligt om vi blev för mycket kompisar. Revirstrider är nyttiga. En dialog förutsätter att 
det  hettar  till  ibland.  I  dynamiken  bryts  olika  åsikter mot  varandra. Diskussionen  är 
nyttig för att alla tvingas att vässa sina argument” (Skarell, mars 1999). 
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”Revirgränser är inte bara av godo, men man måste få kunna bevaka sin fråga och våga 
ta ett ansvar för en fråga. Om ansvaret flyter iväg är man illa ute. Vår process ska ju se till 
att  alla  synpunkter  ska  lyftas  fram,  och  då  är  det  svårt  om  ett mål  i  sig  är  att  vara 
överens” (Samuelsson, mars 1999). 

 
I  texterna  bakom  förändringsarbetet  skriver  man  att  departementens  roll  som 
förhandlingsorganisationer  i alltför hög grad har  fått dominera verksamheten. Men 
argumentationen är här ofta glidande; det börjar med att handla om det motstånd 
mot  gemensamma  administrativa  lösningar  som  departementen  visar  upp,  men 
övergår snart  i departementens motstånd mot den politik som  formuleras av andra 
departement. Det  blir, menar  jag,  därför  aldrig  riktigt  tydligt  om man med  dessa 
reformer också vill påverka den sektorsbevakning som de olika departementen står 
för,  liksom  det  faktum  att  enskilda ministrar  kan  ha  skilda  uppfattningar  i  olika 
sakfrågor. Klart  är dock  att man  tydligare  än  tidigare  sjunger  ett  slags  endräktens 
lov. Sektorisering har  som vi  sett  länge uppfattats  som ett problem, men  frågan är 
varför samordning i harmoni nu lanseras som lösningen. Man kan, som flera i inter‐
vjuerna påpekar, nå viktiga värden också genom särorganisering. Sektorisering kan 
ur ett annat perspektiv än reformatörernas ses som en naturlig framväxt av gränser 
mellan politikområden – som faktiskt ska stå mot varandra. 
 

”Beskrivningen av ett regeringskansli mer eller mindre förlamat av ständiga revirstrider 
är dock inte den enda eller självklart korrekta bilden av de interdepartementala konflikter 
som obestridligen äger  rum. Vissa har  en mer positiv  syn på dessa  stridigheter. Dessa 
personer hävdar  att  konflikterna  oftast  avspeglar  reella politiska  intressemotsättningar 
och  att det  är  riktigt och viktigt  att dessa  får  ʹnötasʹ mot varandra. Det  är  en  intresse‐
konflikt  ʹdär  ett  politiskt  intresse  står mot  ett  annatʹ,  som  en  departementstjänsteman 
uttrycker det” (SOU 1997:15:180). 
 
”Vissa menar att det inte går, och att man inte heller skall försöka, att överbrygga revir‐
gränser genom  ʹadministrativa processerʹ, som en politiker uttrycker det  i polemik mot 
Dahlgrens utredning. ʹDet är i grunden en politisk fråga, verkligen politiskʹ, enligt denna 
politiker. De olika politiska  sakintressen  som  fackdepartementen  representerar  får  inte 
ʹrationaliserasʹ bort” (SOU 1997:15:183). 

 
Samma  utredning  som  de  båda  reflektionerna  ovan  är  hämtade  ur,  citerar  en 
tjänsteman som menar att ʺen organisation utan revirpinkeri tror jag är väldigt farlig, 
potentiellt  väldigt  ensartat  likriktadʺ  (SOU  1997:15:183).  Torbjörn  Larsson  gör  en 
liknande iakttagelse i sin avhandling. 
 

ʺKonflikterna har i stället sin grund i olika uppfattningar om vilken politik som ska föras, 
vilka avvägningar som skall göras och vilka frågor som skall passas ihop. En stor del av 
rollspelet  gäller  alltså  politikens  utformning,  även  om  det  sker  på  ett  indirekt  sättʺ 
(Larsson 1986:275). 

 
Med  sammanslagningen  vill  man  alltså  bryta  den  (alltför)  starka  förhandlings‐
atmosfär  som präglar Regeringskansliets  arbete. Det betyder också  att politikernas 
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traditionella uppdrag går  lite på  tvärs mot den nya anda man vill skapa.  ʺPoängen 
med att vara statsråd, det är att bevaka sitt revir och utveckla detʺ (ur Åhlén Hagman 
1998:17, intervju med Sverker Gustavsson, statssekreterare). Man kan i ett extremfall 
tänka  sig  att  hela  politikerkåren  (eller  hela  Regeringskansliet)  befolkas  av  idel 
tvillingsjälar  som  alltid  lätt  kommer  överens. Men  om man  blir  nära  kompisar  (i 
exemplet nedan statssekreterare emellan), och om  idealet är att smidigt samsas, då 
blir  det  förstås  svårare  att  sedan  kämpa mot  varandra  och  på  så  sätt  försvara  ett 
motsatt ideal – om en strid utifrån politiska intressekonflikter. 
 

ʺ...vi  träffas  minst  två  gånger  per  termin  och  övernattar  och  så  och  diskuterar 
gemensamma politiska frågor och andra frågor också för den delen. Sånt är  jättebra och 
jätteviktigt (...) ett chefsutvecklingsprogram för statssekreterarna (...) för att diskutera hur 
vi  ska  arbeta  mer  gemensamtʺ  (Åhlén  Hagman  1998:16,  intervju  med  Yvonne 
Gustavsson, statssekreterare). 

 
Förvaltningsavdelningen  fokuserade,  i  sin  strävan  efter  att  skapa  legitima  gemen‐
samma  system  och  en  gemensam  kultur,  på  utvecklingsinsatser  riktade mot  just 
statssekreterare och chefer (Riksdagens revisorer 2001/02:4:6). Det är svårt att  leda  i 
bevis, men resultatet kan ha blivit en organisation där samstämmigheten mellan de 
politiska  ledningarna  i de olika departementen är hög, men en organisation där de 
övre  skiktens  endräkt  (som  alltså  i  sig  kan  problematiseras)  inte  avspeglas  i  den 
övriga organisationen. Dessutom, menar Riksdagens revisorer, skulle man nå större 
framgång  (om man  nu  nödvändigtvis  vill  integrera)  om man  istället  fokuserat  på 
insatser  för personalen på de många  sakenheterna  (vid  2000‐talets början hela  200 
stycken, Riksdagens revisorer 2001/02:4:6). 
 
För att sammanfatta, så finns bakom sammanslagningen och de reformer som följer 
en uttalad vilja att förändra attityder – att omvandla politiker och tjänstemän och få 
dessa att inte längre se sig som bevakare av ett område utan som deltagare i ett och 
samma  men  stora  lag.  Det  är  dock  inte  troligt  att  denna  väg,  om  den  ens  är 
framkomlig,  leder  till  en  plats  där  organisationens  problem  upplöses. Med  detta 
vägval  finns  istället  en  risk  att man  styr  bort  från  sådant  som  kan  vara  värt  att 
bevara. Gränser  växer  ibland  fram  av  rationella,  naturliga  skäl  och  en  särorgani‐
sering kan vara funktionell. En alltför smidig samordning kan dämma upp det flöde 
av perspektiv och krockar mellan intressen som ofta är fruktsamma (eller åtminstone 
enklare  att  förena med den  ”demokratiska  seminarieidén”  –  ett  öppet  och  kritiskt 
samtal). Att reducera alla olika viljor till en – att söka göra Regeringskansliet till ett 
företag med ett gemensamt mål – är därför en idé som både intuitivt och i praktiken 
möter motstånd. 
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FÖRVÄNTNINGAR OM EN NY ORDNING 
 
Diskussionen  om  Regeringskansliets  interna  brister  upphör  säkert  inte  i  och med 
förvaltningskontorets inrättande 1983, men samtalet får sitt huvudsakliga utrymme i 
fikarummen och i interntidningen Klara‐Posten. Det blir den socialdemokratiska och 
statssekreterarledda  KORK‐gruppen  som  1990  på  nytt  vänder  intresset  inåt,  och 
under  de  år  som  följer  intensifieras  den  interna  debatten  om  Regeringskansliets 
organisering. Personalorganisationerna tar efter regeringsskiftet 1991 tillfället att i en 
tryckt  och  inbunden  rapport  återigen  lansera  sin  syn  på  brister  och  önskade 
förändringar,  och motiverar  nu  gamla  krav med  nya  förväntningar  på  organisa‐
tionen. Finansdepartementet under Anne Wibble låter därefter en offentlig utredning 
syna kansliets interna administration. 
 
Det  ser ut  som  om personalen  och de politiker  som  agerar  i  interna  frågor  (stats‐
sekreterarna  i KORK‐gruppen  och  senare  finansdepartementets Anne Wibble), nu, 
liksom under skapandet av förvaltningskontoret, står på samma sida, samtidigt som 
motståndet från departementen inte är lika framträdande. Ändå faller inga konkreta 
förändringar ut. Reginautredningens  förslag  till ny ordning  för att  lösa de nya och 
gamla problem som direktiven pekat ut resulterar  inte  i några beslut. Klart är ändå 
att flera viktiga aktörer därefter ger sitt direkta (facken och politikerna) och indirekta 
(departementen) stöd åt beskrivningen av ett regeringskansli som måste reformeras. 
Gången är på så vis redan krattad när Dahlgrens arbetsgrupp tar vid; en arbetsgrupp 
som dessutom  får höra  att den  föregående borgerliga  regeringen  tänkt  – men  inte 
tagit  sig  tid  –  att  genomföra  en  större  förändring  av  Regeringskansliet. Det  före‐
kommer därför heller inte, inte före sammanslagningen, någon egentlig strid mellan 
olika aktörer kring formuleringarna av problemet och behovet av förändring. Med få 
röster som uttrycker avvikande mening och med politiker som faktiskt tar aktiv del i 
förankring och process, blir det till slut möjligt att genomföra en stor reform – att slå 
samman Regeringskansliet till en myndighet. 
 
Under 1980‐och 1990‐talet,  i  takt med  sviktande offentliga  finanser, växer  intresset 
för  organiseringens  betydelse  för  statsförvaltningens  kvalitet  och  resultat.  Sverige 
sägs  under  denna  tid  vara  det  land  i Norden  som mest  energiskt  anammar  nya 
recept på förvaltningspolitiska reformer, ofta sammanfattade under begreppet New 
Public Management  (Lane  1997). De  krav  som Regeringskansliet under  en  relativt 
lång  tid  –  utifrån  stramare  budgetar  och  företagsinspirerade  idéer  om  styrning  – 
riktat ut mot  förvaltningen, vänds nu  inåt. Även Regeringskansliet behövde  se om 
sitt hus – och det rejält. De drivande politikerna ville inte lansera en omodern halv‐
mesyr  till  reform,  därav  det  ambitiösa,  påkostade  och  omfattande  (om  kanske  än 
misslyckade)  projektet.  Sammanslagningen  motiveras  inte  med  hänvisning  till 
personalpolitik, inte när hetare saker än så stod till buds, däribland nya styrfilosofier, 
IT och integrationen med Europa. Reformatörerna söker stöd i de förväntningar som 
riktas mot organisationen utifrån nya uppgifter, för vilka ett minskat revirbevakande 
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framställs som ett måste,  liksom utifrån förväntningar om ett för resultatstyrningen 
av  förvaltningen bättre  rustat  regeringskansli. Ett  svar på  frågan om hur omvand‐
lingstrycket  skapas  bör  också  innehålla  hänvisningar  till  de  omvärldsförändringar 
som i reformatörernas ögon i allt snabbare takt gör sig påminda. Den som vill få en 
hel organisation att  sluta upp kring nya  former  för verksamheten och nya mål  för 
inre kultur och  arbetssätt, gör  förstås klokt  i  att  (hela  tiden) hänvisa  till dessa. En 
reformatör som inte motiverar behoven av förändring med yttre och nya krav har en 
tuffare uppgift  framför sig än den som  lyckas övertyga om både krav och det nöd‐
vändiga i en snar anpassning. 
 
 

DE VIKTIGASTE AKTÖRERNAS INTRESSEN 
 
Perioden  berättar  om  några  intressanta  förskjutningar  i  preferenser  och  intressen. 
Departementen,  och  departementens  expeditionschefer,  som  varit  högljudda  och 
aktiva  under  föregående  period,  tycks  nu  ha  tagit  ett  steg  tillbaka. Om man  ska 
känneteckna  hela  den  studerade  tidsperioden  som  små  steg  i  centraliserande 
riktning,  kan man  spekulera  i  att  departementen  faktiskt  kan  tänka  sig  stegvisa 
eftergifter. De förslag som presenteras i Reginautredningen upplevs i vilket fall inte 
(av  remissvaren  att döma)  som  lika hotfulla  som de  liknande  förslag  som presen‐
terats tio år tidigare. När Dahlgrens rapport sedan läggs på departementens bord är 
det bara ett  fåtal departement som uttrycker  tveksamheter, men  inget departement 
avstyrker. De öppna strider som kännetecknade föregående period lyser här, fram till 
Dahlgrens  rapport, med  sin  frånvaro.  Det  är  nog  också  så  att man  ska  uppfatta 
departementen  som mycket  lyhörda, politiskt. Även om  engagemanget  från politi‐
kerna inte heller nu är allestädes närvarande, innebär dessa år, åtminstone periodvis, 
ett  lite mer aktivt deltagande från några ur kretsen av politiker. När administrativa 
spörsmål  blir  till  politik,  som  resan mot  en  sammanslagning  nog måste  beskrivas 
som, och när den politiskt tyngsta statssekreteraren Hans Dahlgren visar intresse för 
intern organisation, då lägger departementen säkert örat till, för att avlyssna var de 
politiska aktörernas åsikter ligger, för att sedan själva kunna placera sig åtminstone i 
närheten. 
 
Men bara temporärt, tycks det som. När politikerna sedan lämnar över grovgörat till 
förvaltningsavdelningens  tjänstemän, då  formuleras departementens  kritik mot de 
centraliserande idéerna lika öppet som förr och departementen intar samma position 
som tidigare. Processerna får därför en annan karaktär efter sammanslagningen. På 
nytt  skärps motsättningarna,  om  än  utifrån  andra  konfliktlinjer. Den  av  politiker 
framdrivna  reformen  av  Regeringskansliet  blir  nu  tjänstemännens  sak  på  förvalt‐
ningsavdelningen – med hjälp av inhyrda konsulter – att realisera. Här sker återigen 
striderna på  en mer  öppen  arena. Departementen  ifrågasätter  försöken  till harmo‐
nisering och överflyttande av makt till förvaltningsavdelningen, ofta genom att dis‐



  139

kreditera de konsulter som är satta att  förbereda och  lansera strategier  för det  fort‐
satta förändringsarbetet. 
 
Även  om  representanter  för  förvaltningskontor  och  förvaltningsavdelning  inte  är 
rikligt citerade, är det rimligt att anta att det är med dyster min man tagit del av de 
utredningar och rapporter som upprepar signalementen  från OA:s och PP‐sekretar‐
iatets  tid. Organisationerna saknar  legitimitet och deras arbete är  för många okänt. 
Ständigt förstärkta resurser och mandat tycks inte kunna förändra denna bild. Trots 
att  förvaltningsavdelningen  stod  bokstavligen  i mitten,  just  där  politikerna  hade 
placerat dem, av den  förändringsprocess som Regeringskansliet  inledde  i samband 
med  sammanläggningen,  tvingas  förvaltningsavdelningen  (liksom  tidigare  förvalt‐
ningskontoret) in i den otacksamma rollen att själv söka sin position och sin uppgift. 
Även förvaltningsavdelningen, liksom de många konsulter man anlitar, blir lite av en 
främmande  fågel  i  myndigheten,  och  som  dessutom  bär  på  andra  intressen  än 
departementen.  Förvaltningsavdelningen  är  satt  att  se  till  och  värna hela myndig‐
hetens behov, medan departementen av många  skäl  ser  till  sitt  eget. Förvaltnings‐
avdelningen har också det mindre upplyftande uppdraget att hela tiden motivera sin 
existens  och det  förändringsarbete man  sjösätter  genom  ständiga  hänvisningar  till 
organisationens problem. Förvaltningsavdelningen, i den mån andra lyssnar, tar över 
fackens roll som ständiga påminnare om organisationens  interna bekymmer. Politi‐
kerna bakom sammanslagningen var strategiska och talade om vikten av att behålla 
departementens självständighet, och det blir istället upp till tjänstemännen i förvalt‐
ningsavdelningen att konkretisera sammanslagningens konsekvenser – som ju enligt 
den  rimliga  tolkningen de  själva gör,  faktiskt  i  flera delar bör  innebära  en  centra‐
lisering och en minskad departemental självständighet. För att sammanfatta förvalt‐
ningsavdelningens  intressen och orsakerna bakom, kan vi  säga att organisationens 
intresse  i dessa processer framför allt är att skapa  legitimitet och en klart utmejslad 
roll för sig själv. Att detta blir huvuduppdraget bör förklaras av den otydlighet när 
det  gäller  gränsdragningarna  mellan  departementen  och  förvaltningsavdelningen 
som  blir  en  effekt  av  sammanslagningen,  liksom  med  den  bristande  politiska 
uppbackningen för det förändringsarbete som följer efter denna reform. 
 
Intresset  hos politikerna  (här  i  form  av  ett par  statssekreterare,  statsråden  är  fort‐
farande  inte  synliga),  är  säkert  att med  sammanslagningen  skapa  en  organisation 
som bättre  svarar upp mot nya krav och  förväntningar – men än mer,  tror  jag, att 
skapa system och rutiner som  i bästa  fall  löser de bekymmersamma administrativa 
och  interna  problemen  och  i  näst  bästa  fall  åtminstone  håller  dem  på  armlängds 
avstånd  från  politikerna.  Hans  Dahlgren  som  ordförande  i  förvaltningskontorets 
styrelse  fick  direkt  insyn  i  (de  eviga)  problemen  kring  personalpolitik  och  intern 
organisation. Han såg där hur illa det var ställt, och man ska inte underskatta denna 
”upptäckt” och det extra arbete som dessa problem gav upphov  till när man söker 
skälen bakom  reformen. Att  sedan denna  reform motiverades med en uppsjö krav 
från  omvärlden,  positiva  effekter  och  kulturella  baksidor med  den  rådande  ord‐
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ningen, bör nog också ses som ett sätt att övertyga organisationen om det kloka i en 
förändring, utan att i detalj behöva nämna alla de administrativa överväganden som 
tyngde de politiska chefstjänstemännen. Därmed  inte sagt att man ska underskatta 
de målsättningar som handlar om att skapa ett smidigare och av revirstrider mindre 
hämmat kansli,  liksom de  (indirekta) möjligheter  till  en politisk  centralisering  som 
reformen ger upphov  till. Men att  intresset  från politikerna snabbt dalar efter sam‐
manslagningen och att  förändringsarbetet därför  inte  får de ”politiska skjutsar” det 
behöver,  talar  för  strategin  att  sikta  högt, men  sedan  nöja  sig med  en  liten  seger. 
Även om många aktörer ropar efter deras aktiva deltagande, är politikernas intresse, 
för  att  sammanfatta,  att  inte  behöva  visa  intresse  för  organisationen.  Orsakerna 
bakom detta står rimligen att finna i statsrådens och statssekreterarnas institutionella 
placering – nära eller mitt i den politiska makten. Och väl där vill man helst slippa att 
ägna tid åt administration. 
 
 

SÅ GÅR FÖRHANDLINGSSPELEN TILL 
 
Berättelsen  ger  fram  till  1997  sken  av  att  drivas  framåt  av  konsensus mer  än  av 
strider. Det råder under denna period inte längre diametralt olika uppfattningar om 
problem eller om deras lösningar. En möjlig förklaring är att perioden, bortsett från 
finalen, kännetecknas av relativt få konkreta förändringsinitiativ. En annan att fack‐
föreningarna som  tidigare drev utvecklingen nu håller en betydligt  lägre profil. En 
tredje  förklaring är att politikerna  inte  lyfter bort  frågan  från agendan, men att de, 
fram  till  sammanslagningen,  bara  ägnar  intern  organisering  intresse  nog  för  att 
kunna säga just det, att frågan är prioriterad. Fram till 1996 är det hur som helst inte 
rättvisande  att  sätta  etiketterna  spel  och  kamp  på  processerna  bakom  Regerings‐
kansliets  utveckling.  Inget  händer  eftersom  ingen  drivs  av  en  uttalad  vilja  att 
förändra. 
 
Om man väljer att se sammanslagningen i sig som en ganska harmlös och symbolisk 
organisationsförändring, får man en möjlig förklaring till varför motståndet mot den 
var svagt. Det är när denna sammanslagning sedan ska fyllas med  innehåll som de 
djupa motsättningarna mellan olika aktörer  i Regeringskansliet blottas på nytt. De 
mönster för strider och förhandling som ritades upp under slutet av 1970‐talet får nu 
nytt liv, om än med en mer passiv roll för de fackliga organisationerna. Än en gång 
(som  i  fallet med den Ramströmska utredningen)  är det utomstående betraktare  – 
konsulter – som förmedlar sin syn på organisationens brister och  lämnar förslag på 
hur  den  bör  förändras.  Än  en  gång  (som  i  fallet  med  OA,  PP‐sekretariatet  och 
förvaltningsavdelningen)  är  det  en  organisation  som  fått  rollen  som  gemensam 
resurs  för  hela  Regeringskansliet  som  inte  får  det  aktiva  stöd  den  behöver  för 
legitimitet och inflytande.  
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Man  kan  diskutera  det  strategiskt  kloka  i  att  som  förvaltningsavdelningen  knyta 
många utomstående konsulter till sig. Motståndet mot dessa tycks ju smitta av sig på 
ett  motstånd  mot  förvaltningsavdelningen.  Konsulterna  har  liksom  förvaltnings‐
avdelningen den svåra uppgiften att övertyga departementen om att det är  just de 
förändringar  som  man  presenterar  som  är  vägen  till  målen.  De  rapporter  som 
konsulterna författar blir en viktig del i det spel som spelas, liksom de beslut om det 
fortsatta  förändringsarbetet  som  tas  av  regeringen. Men  än  tyngre  väger  departe‐
mentens remisser. Departementen utnyttjar nu  i förhandlingsspelen sin position för 
att  ifrågasätta  de  reformer  som  ligger  i  sammanslagningens  förlängning.  Remiss‐
institutet  ger departementen  ständiga möjligheter  att  formulera  sina  invändningar 
och  sitt motstånd, och det verkar på nytt  som om det är departementens  intressen 
som premieras. Det blir  i vilket  fall aldrig  förvaltningsavdelningen som  får diktera 
villkoren för organisationens utveckling och reformer – en sådan ordning hade krävt 
ett  uttalat  och  ständigt  uppbackat  politiskt  stöd,  och  detta  begåvas  förvaltnings‐
avdelningen aldrig med.  
 
När  det  gäller  sammanslagningen  tycks  därför  nära  alla  intressen  ha  premierats, 
åtminstone  att  döma  av  de  synpunkter  som  ges  på  förlaget  till  denna  reform. 
Politiker, departement och fack sluter upp bakom idén. Efter sammanslagningen tar 
mer  av  ett  förhandlingsspel  vid,  ett  spel där  andra  intressen premieras. Även  om 
dessa spel (till skillnad från de kring personalpolitiken) nu tycks följa de etablerade 
former  som ges av  remissrundor efter  interna utredningar, ger dessa  spel departe‐
menten möjligheter att utifrån sina positioner och sitt  inflytande förhala,  ifrågasätta 
och  obstruera  reformer  efter  sammanslagningen.  De  avgörande  faktorerna  för 
processens utgång är förvaltningsavdelningens otydliga roll, departementens styrka 
och politikernas svaga stöd. 
 
 

ETT FALL AV BYRÅKRATISK POLITIK? 
 
Kapitlets  rubrik  fokuserar  sammanslagningen och det  är  först  i och med och  efter 
denna reform som det samlade och för hela Regeringskansliet gemensamma föränd‐
ringsarbetet  kan  karakteriseras  som  ett  resultat  av  byråkratisk  politik. Under  hela 
den  första perioden,  fram  till  slutet av 1980‐talet,  lever  frågorna om  intern organi‐
sering  och  förändringsarbete  ett  stilla  liv. Den  pådrivande  faktor  för  förändrings‐
arbete som personalpolitiken hade utgjort under åren före, från mitten av 1970‐talet 
och framåt, finns inte kvar. Men problemen lever vidare. Det bör därför finnas andra 
förklaringar  till varför  frågor om  intern organisering  faller undan. Sverige och dess 
regering brottas under 1980‐talet med kriser i ekonomi och säkerhetspolitik och mot‐
sättningarna mellan de politiska blocken skärps. Det incitament som regeringsskiften 
till  viss  del  tycks  ha  inneburit  för  fokus  på  intern  organisering,  är  inte  heller 
närvarande. Bortsett  från dessa yttre  faktorer  ser  förvaltningskontorets  tillkomst ut 
att, åtminstone för en tid, ha mildrat kraven på arbetsgivaren att ta ett helhetsansvar 
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för Regeringskansliet som arbetsplats. Det dröjer  i vilket  fall  länge  innan någon på 
nytt  tar  ett  samlat grepp kring  frågor om Regeringskansliets organisation. När det 
väl  sker handlar det, åtminstone  i de uttalade motiven, mindre om personalpolitik 
och mer om ekonomi och nya krav från omvärlden. 
 
Efter  sammanslagningen  av  Regeringskansliet  till  en  myndighet,  när  det  från 
förvaltningsavdelningen regisserade förändringsarbetet ska ta fart, ser vi däremot en 
byråkratisk  kamp  mellan  olika  organisationer  och  aktörer  i  Regeringskansliet. 
Politikerna,  som  får  sägas  ha  varit  drivande  bakom  den  ursprungliga  reformen, 
ställer sig åt sidan och möjliggör på så sätt den strid som sedan utspelar sig mellan 
departementen och förvaltningsavdelningen. Den utveckling som sker av Regerings‐
kansliet och de reformer som  följer efter sammanslagningen kan därför ses som ett 
resultat  av  strider mellan  båda  dessa  aktörer,  som  av  skiftande  skäl  bär  på  olika 
intressen och idéer om målen för intern organisation och vägen dit; en strid som även 
denna gång – på grund av politikernas vikande stöd, departementens givna position 
och förvaltningsavdelningens otydliga roll – avgörs till departementens fördel. 
 
När det gäller att samordna politik har Regeringskansliet  i  institutionen gemensam 
beredning en väl utvecklad apparat för att väga olika intressen mot varandra. Dessa 
års diskussioner om Regeringskansliets interna organisering, före och efter samman‐
slagningen, följer trots motsättningar ett liknande och därför mer ordnat mönster, än 
samma  diskussioner  under  perioden  1974‐1983,  då  formerna  för  förankring  och 
diskussion  skiftade  flera  gånger.  Presumtionen  hos  byråkratisk  politik  om  relativt 
fasta, givna kanaler och former för hur spelen spelas blir här styrkt. Möjligen är det 
därför  intensiteten  i motsättningarna  som  avgör  vilka  former  för  förhandling  som 
skapas, även i en sådan reglerad organisation som Regeringskansliet.  
 
Många  förhoppningar  knyts  till  sammanslagningen  av  departementen  till  en 
myndighet. Men bevisen, i mitten av 2003, är få på att reformen fått önskade effekter. 
Kärnverksamheten  tycks  stå  opåverkad  (Riksdagens  revisorer  2001/02:4:5). Möjlig‐
heten att beslutsfattarna  inte kommer att  lyckas med sina föresatser att förändra, är 
en insikt som inte tydligt formuleras i den förförståelse som ges av den ursprungliga 
versionen  av byråkratisk politik. Beslutsfattare kan ofta  sakna  inflytande över vad 
som  faktiskt händer,  eftersom problem och processer kan ha  ett  eget  liv,  svåra  att 
kontrollera och stävja med politiska beslut. Särskilt  i de fall då besluten fattas  långt 
ifrån den konkreta situationen, men så också, tycks det,  i de fall där beslutsfattarna 
sitter nära verksamheten med en god och  relativt  rättvisande bild av problemen.  I 
det avslutande analyskapitlet ämnar jag väga in detta och andra tillkortakommanden 
i min fortsatta diskussion om perspektivet byråkratisk politik. 
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KAPITEL 5 
 
 

VERKSAMHETSPLANERING I REGERINGSKANSLET 
 
 
Till de mer uppenbara effekterna av sammanslagningen av Regeringskansliet till en 
enda myndighet hör alltså det initiativ som på uppdrag av statsrådsberedningen togs 
av  förvaltningsavdelningen och som under den här studerade perioden gick under 
namnet  RISP  (”Regeringskansliets  interna  styrningsprocess”).  Kärnan  i  RISP  har 
varit  verksamhetsplaneringen.  Behovet  av  en  verksamhetsplanering  motiverades 
utifrån den flora av olika planeringssystem som fanns, och av det behov man såg av 
en  starkare  fokusering på de  långsiktiga  frågorna  (SB 1996/3633). Ett viktigt  incita‐
ment var också att  i besparingstider  få en överblick över Regeringskansliets resurs‐
förbrukning och på så sätt få ett bättre underlag för omprioriteringar. Verksamhets‐
planeringen  skulle,  enligt  de  officiella  målsättningarna,  förbättra  styrning  och 
ledning av departementen, göra att de politiska målen genomsyrade departementens 
verksamhet,  samt  ge  ett  underlag  för  fördelningen  av  anslaget  för  Regerings‐
kansliet.97  Ibland nämns även ett  fjärde syfte  för vp‐processen – att vara ett  instru‐
ment för utvecklingen av ett regeringskansli när det till exempel gäller tvärsektoriellt 
arbete  och  departementsöverskridande  lösningar.  Den  interna  budgetprocessen 
ändrades nu enligt den modell  som gäller de offentliga  finanserna  i helhet. Ett  tak 
läggs  fast  först  och  ʺde  som  är  duktiga  på  att motivera  sin  verksamhet  får mest 
pengarʺ (Melin, april 1998). Modellens strävan – och ett av dess problem – är att nå 
fram till ett bra mått med vilket Regeringskansliets verksamheter kan beskrivas och 
utvärderas. 
 
Systemet med mål‐ och resultatstyrning i statsförvaltningen, som tillkommit som ett 
sätt  för  regeringen  att  styra  myndigheterna,  appliceras  nu  på  Regeringskansliet, 
genom ett planeringssystem som åtminstone till en början innehåller mål‐ och resul‐
tatstyrningens alla moment, med en  interaktion mellan den övergripande politiska 
ledningen/statsrådsberedningen å ena sidan och departementen å den andra sidan. 
Resursfördelningen inom Regeringskansliet kopplas alltså till systemet (Utbildnings‐
departementet,  FA  264/97).  Till  problemen med  denna  lösning  återkommer  jag  i 
senare reflektioner kring empirin. 
 
Den  här  fallstudien  beskriver  arbetet  med  att  utveckla  en  för  Regeringskansliet 
(förutom  utrikesdepartementet)  gemensam  verksamhetsplanering.  Studien  startar 

                                                 
97  Tidigare  ingick  kostnaden  för  alla myndigheter  i  kostnaden  för  respektive  departement,  vilket 
betydde  att departementet  tilldelades pengar utifrån  sin  så  kallade huvudtitel. Då  rådde  knappast 
någon transparens. Ingen kunde med säkerhet säga vad  just Regeringskansliet kostade, eftersom det 
var svårt att avgöra om kostnaden hörde till myndighet eller departement. 
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där verksamhetsplaneringsprocessen, här  förkortad vp‐processen,  initieras, och av‐
slutas med en sammanfattning av dess status och utseende idag, våren 2007. Studien 
kommer inte att innehålla detaljerade beskrivningar av hur själva modellen för verk‐
samhetsplanering sett ut och förändrats. Även om delstudien ger en hel del utrymme 
åt kommentarer av ”utvärderande karaktär” från tjänstemän i organisationen, och en 
del normativa ställningstaganden från författaren, ska inte studien ses som en utvär‐
dering av verksamhetsplaneringen  i sig.  I  fokus är  istället de processer och aktörer 
som ligger bakom styrmodellens utseende och dess förändringar. 
 
Regeringskansliet självt hade före denna reform egentligen ingen tradition alls av att 
mäta,  analysera  eller  att  redovisa  sin  egen  verksamhet  (Riksdagens  revisorer 
2001/02:4:5).  Detta  trots  att  myndigheterna  i  svensk  statsförvaltning  under  flera 
decennier av samma regeringskansli hade anmodats och förväntats följa strikta redo‐
visningskrav. Avsaknad av en egen  intern uppföljning  inom Regeringskansliet ska‐
pade förstås ett slags förtroendeproblem gentemot myndigheterna. Som en del citat 
och  resonemang  i den  förra delstudien antydde, kan ett annat yttre skäl bakom en 
centraliserad verksamhetsplanering vara de brister man  ansåg  sig  se  i  regeringens 
målstyrning  av  myndigheterna.  En  väl  utvecklad  styrprocess  i  Regeringskansliet 
kunde ses som en väg att förbättra Regeringskansliets hantering också av de förvalt‐
ningsstyrande  uppgifterna.  Regeringskansliet  lämnade  sedan  tidigare  delårsrap‐
porter och årsredovisningar men behövde i dessa inte lämna någon resultatanalys, så 
som alla andra statliga myndigheter, något som Riksdagens revisorer lyft fram som 
en brist i en av sina rapporter (Riksdagens revisorer 1997). 
 
 

MOT MÅL OCH RESULTAT I KANSLIET 
 
I  den  promemoria  som  låg  bakom  regeringsbeslutet  i  december  1996  om  att  slå 
samman  statsrådsberedningen, departementen  och dåvarande  förvaltningskontoret 
till en myndighet uttalades  flera övergripande mål  för den  förändringsprocess man 
därmed initierade (FA 368/96). I promemorian sägs att statsrådsberedningens roll när 
det  gäller  politisk  verksamhetsplanering  och  övergripande  ledning  och  styrning 
behöver  stärkas,  samtidigt  som man  för  en  inledande diskussion om utvecklingen 
mot mål‐ och resultatstyrning  inom Regeringskansliet. Den 4 september 1997  fattar 
regeringen  ännu  ett  (och  tidigare  nämnt)  beslut  kallat  ʺInriktning  av  det  fortsatta 
förändrings‐  och  förnyelsearbetet  inom  Regeringskanslietʺ  (SB  1996/3633).  Under 
perioden mellan dessa båda regeringsbeslut (om sammanslagning respektive inrikt‐
ning av förändringsarbete), påbörjade en särskild arbetsgrupp arbetet med att formu‐
lera principer som man menade borde vara vägledande för styrning och ledning av 
departementen. Deras arbete mynnade också ut i en promemoria som läggs till detta 
andra beslut. Som en del i beslutet ingår att utveckla Regeringskansliets interna styr‐
ningsprocess  (RISP),  ett  begrepp  som härmed myntas. Man  säger  i promemorians 
avsnitt  om  RISP  att  behovet  av  en  effektiv  strategisk  styrning  är  starkt  eftersom 
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verksamheten  inom Regeringskansliet är mer  ʺad hoc‐mässigʺ än vid andra statliga 
myndigheter – ett skäl som man faktiskt tidigare menat talade emot resultatstyrning i 
just  Regeringskansliet  (Riksdagens  revisorer  1997). Men  RISP, menar man, måste 
utformas  utifrån  de  särskilda  förutsättningar  som  gäller  i  Regeringskansliet, 
dessutom  utvecklas  successivt  i  verksamheten.  Den  i  samband  med  samman‐
slagningen tillsatta förvaltningschefen sätts att  leda det utvecklingsarbetet. Arbetets 
mål  är  att  nå  fram  till  en  gemensam  verksamhetsplanering  och  verksamhetsupp‐
följning inom hela Regeringskansliet. Den interna styrningsprocessen som medel för 
förändrings‐  och  förnyelsearbetet  i  Regeringskansliet  underströks  även  i  budget‐
propositionen för 1998 (prop. 1997/98:1, Utgiftsområde 1:19). 
 
I  ett  tredje  regeringsbeslut  (den 15 april 1999, SB 1999/2680)  skriver  regeringen att 
arbetet med  den  interna  styrningen  och  ledningen  ska  ges  fortsatt  hög  prioritet, 
samtidigt som uppföljningen av Regeringskansliets verksamhet ska vidareutvecklas 
inom  ramen  för RISP. Även  till detta beslut  läggs en promemoria, den här gången 
från förvaltningsavdelningen, i form av en rapport om det interna förändringsarbete 
som  bedrivits  sedan  (det  andra)  regeringsbeslutet  från den  4  september  1997  (och 
kort  redovisad  i  det  förra  kapitlet).  Dessa  tre  regeringsbeslut  kan  ses  som  knut‐
punkter längs vilka den här studien löper (och lyfts här fram för att understryka att 
reformatörerna i dessa processer kan luta sig mot regeringen). 
 
 

TIDIGARE VERKSAMHETSPLANERING 
 
Finansdepartementets budgetavdelning (Fi/Ba) hade före den nya vp‐processen varje 
år  begärt  in  ett  mindre  material  från  departementen  om  verksamheten  det 
kommande  året,  som underlag  inför budgetarbetet och besluten om  anslagstilldel‐
ning.  Dessa  underlag  sammanställdes  hos  Fi/Ba, men  kallades  inte  verksamhets‐
planering.  Det  fanns  alltså  regelmässigt  och  årligen  en  informationshantering  på 
Fi/Ba inför planeringen av det nästföljande året.98 I praktiken, som vi sett i det före‐
gående  kapitlet,  var  det  dock  statssekreteraren  i  statsrådsberedningen  som  till‐
sammans med sin närmaste man satt och fattade besluten om anslagstilldelningen. 
 
En planering av verksamheten har förstås alltid funnits på departementen, även om 
den  inte varit  formaliserad. Varje departement har haft  sin egen  lösning på  frågan 
om planering. Man  har  i  olika utsträckning  använt  sig  av promemorior, muntliga 
instruktioner  och  så  kallade  propositionsplaner.99  Verksamhetsplaner  har  ibland 

                                                 
98  I början av 1990‐talet  förekom under en kort period en process som  innefattade att material över 
verksamheten  togs  in från varje enhetschef  i hela Regeringskansliet. Men syftet med statsrådsbered‐
ningens  beställning  var den  gången  förmodligen mer  att  få  en  helhetsbild  av  vad  hela Regerings‐
kansliet sysslade med än att få underlag för styrning. 
99 På exempelvis  Justitiedepartementet  träffades man  tidigare  två gånger om året,  i  januari och sep‐
tember, i så kallade huvudmannamöten där departementsledningen och enhetscheferna gick igenom 
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tagits fram på olika departement för att skapa underlag till en tryckt, extern presen‐
tation av departementets aktiviteter med syftet att informera om verksamheten, inte 
att styra den. 
 
 

NY STRATEGI FÖR IMPLEMENTERING 
 
En speciell förutsättning för processen var att planeringen skulle utvecklas successivt i 
verksamheten. Det sades att det inte handlade om att från en dag till en annan införa 
ett helt nytt sätt att planera och styra Regeringskansliets  interna arbete  (och utifrån 
detta  bland  annat  fördela  Regeringskansliets  resurser).  Resultatstyrningsmodellen, 
som den sett ut i statsförvaltningen i sin helhet, skulle istället ʺöversättasʺ i ett slags 
prövande process  till något som passade de  förutsättningar som gäller  i Regerings‐
kansliet.  
 
De som drivit förändringsprocessen, vi kan kalla dem reformatörerna, valde alltså att 
inte  sätta  ett  sista datum  för när  allt  skulle vara  ʺup  and  runningʺ, och de  såg  en 
poäng i att modellen skulle få hitta sin form efterhand. Ett sådant arbetssätt kallades 
av reformatörerna för ”processinriktat förändringsarbete”. Det betyder att man velat 
vara öppen för – och beredd på – kritik. Kritiken och synpunkterna från olika aktörer 
i Regeringskansliet (som  lyfts fram  i den här delstudien men som sedan  länge varit 
kända  för reformatörerna), har  legat  till grund  för en anpassning och revidering av 
modellen. Reformatörerna har under hela processen  framhållit att arbetet med vp‐
processen är långsiktigt och att det därför kommer att ta tid innan modellen når sin 
slutgiltiga  form.100  I ett  tidigt policydokument  författat av Förvaltningsavdelningen 
talas om förutsättningarna för att reformen ska lyckas. 
 

”VP‐processen är en politisk process, vilket  inte nog kan betonas. Den politiska  lednin‐
gens engagemang och intresse är därför en förutsättning för att inte vp‐processen ska bli 
en oanvändbar administrativ process” (FA 1997:8). 

 
I  samma dokument beskrivs  ramarna  för den gemensamma vp‐processen,  i vilken 
statssekreterargruppen  formulerar gemensamma så kallade vp‐anvisningar och där 
departementsledningarna utifrån anvisningarna och regeringens övergripande poli‐
tik  utformar  ”det  politiska  uppdrag  som  departementet  ska  prioritera”. 

                                                                                                                                                         
enheternas  planeringslistor;  ”listor  som  var  väldigt  enkla,  informella med  korta  beskrivningar  av 
projekt och  tidplaner. Efter dragningarna kom anvisningar  från  ledningen exempelvis om vad  som 
kunde anstå och vad som var bråttom” (Kring, februari 2001). 
100 RISP och vp‐processen blir därför också begrepp  som under utvecklingsarbetets gång  fylls med 
skiftande innebörder. I början av år 2001 definierade man vp‐processen och uppföljningen av den som 
kärnan  i RISP. Men RISP var både en process och den grupp på  förvaltningsavdelningens stab som 
ledde denna process. RISP bör i den här texten uppfattas som ett paraplynamn för en kansliintern och 
departementsövergripande planeringsprocess. 
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Departementen och kansliet i stort ska så långt möjligt ”koppla resurser till målen”. I 
slutfasen  sker  en  återkoppling  från myndigheten Regeringskansliet  till  regeringen 
som då har ett bättre utgångsläge  från vilket man kan ”planera och styra verksam‐
heten”.  Förvaltningsavdelningen  tilldelas  uppgiften  att  utveckla  och  ta  fram  olika 
typer  av  departementsövergripande  resultatmått,  och  att  arbeta med  ett  kvalitets‐
säkringsprogram – som ses som speciellt viktigt ”med tanke på svårigheten att mäta 
det enskilda departementets bidrag  till övergripande politiska mål  såsom en  sänk‐
ning av den öppna arbetslösheten” (FA 1997:10, kursivering i original). 
 
 

I REFORMENS MITT – FÖRVALTNINGSAVDELNINGEN 
 
I  samband med  Regeringskansliets  sammanslagning  till  en myndighet  tilldelades 
statsrådsberedningen  en  utökad  roll  när  det  gäller  administrativ  samordning  i 
Regeringskansliet. Samtidigt  inrättades alltså en ny  tjänst, en  förvaltningschef, med 
placering i statsrådsberedningen och som chef för förvaltningsavdelningen. Staben i 
förvaltningsavdelningen  fick  i  samband med detta ansvar  för den  så kallade verk‐
samhetsutvecklingen  i Regeringskansliet. Under den omfattande rubriken verksam‐
hetsutveckling  ryms uppgifter  som  att  bereda  fördelningen  av  anslaget  för Reger‐
ingskansliets  verksamheter;  analysera,  ställa  samman  resultat  och  stödja  den 
politiska  styrningen  i anknytning  till verksamhetsplanerna; utveckla effektiva upp‐
följnings‐  och  utvärderingsinstrument  för  RISP;  samt  att  verka  för  att  utveckla 
process‐ och projektinriktade arbetsformer  i Regeringskansliet.  I den process vi ska 
studera här  är det  förvaltningsavdelningen  tillsammans med  statsrådsberedningen 
som varit ʺprocessägareʺ. 
 
Huvudmannaskapet  för  Regeringskansliets  interna  anslagsfördelning  flyttade  i 
samband  med  inrättandet  av  förvaltningsavdelningen  från  finansdepartementets 
budgetavdelning  (Fi/Ba)  till  förvaltningsavdelningen,  faktiskt  på  Fi/Ba:s  initiativ. 
Förvaltningsavdelningen  tackade  inte  nej. Att  reformera  de  rutiner  som  gäller  för 
anslagsfördelning  och  samtidigt  sitta  på  pengapåsen  innebar  förstås  en  gynnsam 
position. Det finns dock skäl att hävda att Fi/Ba, i egenskap av motpart, ändå behöll 
en stor del av makten när det gäller resurstilldelningen (Kempinsky 2000).  
 
Fi/Ba har en fortsatt viktig roll i den här processen, i det att avdelningen är inblandad 
i alla de ärenden som har organisatoriska eller ekonomiska konsekvenser  för stats‐
budgeten. I princip alla frågor som rört verksamhetsprocessens upplägg och innehåll 
har diskuterats med Fi/Ba, vilket kan vara viktigt att komma ihåg under läsningen av 
den här framställningen. En tjänsteman på Fi/Ba beskriver samarbetet som ett ”joint 
venture”  och  säger  att  förvaltningsavdelningen  inte  kunnat  avgöra  färdriktningen 
själva.  Fi/Ba  har  under  hela  processen  förfäktat  idén  om  att  anslagsdelen  av  vp‐
processen  ska vara en  så kallad ”uppifrån‐process”, vilket betyder att anslaget  ska 
sättas  först och att man därefter  funderar på  fördelningen – alltså  samma mönster 
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som gäller  för  statsbudgeten. Enligt  samma  företrädare  för Fi/Ba har denna avdel‐
ning också menat att man  i så stor utsträckning som möjligt ska  låta den konkreta 
planeringen ske ute på departementen; ”centralisering  i  inledningsskedet av plane‐
ringen men decentralisering i den avslutande delen” (Bengtsson, oktober 2001). 
 
Huvudansvaret  är  dock  förvaltningsavdelningens  och  därför  är  det  oftast  denna 
organisation  som  nämns  i  texten.  Förvaltningsavdelningen  skapades  alltså  utifrån 
det tidigare förvaltningskontoret, som under sin tid hade svårt att vinna legitimitet i 
Regeringskansliets organisation. Även  förvaltningsavdelningen har  som vi  sett  fått 
brottas mot en viss skepsis, vilket förstås inte är en ideal situation för den som är satt 
att genomföra reformer. 
 
 

DE FÖRSTA DIREKTIVEN – FÖRSÖK TILL FÖRANKRING 
 
Arbetet tog fart redan på våren 1997 och i september samma år presenterades i stats‐
rådsberedningen en modell för en gemensam verksamhetsplanering. 
 

”Innan den  fick  sin  form hade vi varit ute och diskuterat med departementen, vi gick 
runt och pratade och ringde till de administrativa cheferna, och diskuterade internt med 
förvaltningschefen,  statsrådsberedningen och  finansdepartementet. Det var väldigt  tre‐
vande i början. Så här i efterhand är det tydligt att vi saknade några arbetskrafter. Proces‐
sen hade  tjänat på  om vi var  fler  som på  ett  tidigt  stadium  kunnat  ägna mer  kraft  åt 
interna, förankrande diskussioner ute på departementen” (Barkman, januari 2001). 

 
En  av  de  tjänstemän  som  drivit  processen  säger  sig  ha  haft  med  sig  idéer  om 
planering  och  uppföljning  från  tidigare  arbete,  och  att  processen  bedrivits  med 
ʺöppna ögon, och med  influenser  från medarbetare,  Internet, myndigheter,  företag, 
kommuner  och  konsulterʺ.  Influenserna  från  andra  länders  sätt  att  styra  sitt 
regeringskansli har dock varit  få,  ʺav det  skälet  att vi  är  så  speciella, med  ett  litet 
kansli och självständiga myndigheterʺ (Lindberg, januari 2001). 
 
Under den första förankringsrundan fick man många synpunkter, inte minst från de 
administrativa cheferna på departementen. Ett utkast till direktiv cirkulerade (om än 
inte  i en  formell beredning) och  så var modellen,  i  sin  första  tappning, klar – men 
utan att man nått konsensus kring de direktiv som skapades. Flera menade att verk‐
samheten var alltför ad hoc‐mässig för att låta sig fångas in i den strikta mall som nu 
skapades. Andra var något mer positiva. 
 

ʺVi tyckte att våra direktiv var bra! Men jag kan inte säga att organisationen i sin helhet 
var nöjd. Vi  fick ett direktiv  som accepterades,  sen  startade en process  som upplevdes 
som mer eller mindre påtvingadʺ (Barkman, januari 2001). 
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I de direktiv som den 10 september 1997 gick ut till departementens statssekreterare, 
uppmanades departementen att redovisa vilka politiska mål som utgjorde utgångs‐
punkt  för  den  egna  verksamhets‐  och  resursplaneringen  för  1998  (Statsrådsbered‐
ningen 1997). Dessa mål skulle i dokumentet ställas i relation till de mål som pekats 
ut  i 1997 års regeringsförklaring.101 Departementen skulle beskriva målen och dess‐
utom bryta ned de politiska målen  i delmål och aktiviteter, och utifrån detta upp‐
skatta sitt behov av personal och övriga resurser. Ambitionen var att hela verksam‐
heten skulle planeras och synliggöras. Riktlinjerna som gavs beskrevs ändå vara av 
en generell karaktär. Departementen fick själva avgöra hur detaljerade och omfattan‐
de redovisningarna av mål och planering skulle vara och planeringen skulle utgöra 
ett  stöd  i departementens  egen  styrning  och uppföljning. Men  i  och med  att man 
samtidigt  i dessa direktiv säger att verksamhetsplaneringen ska ge ett underlag  för 
anslagsfördelningen, så känner förstås departementen ett starkt behov av att leverera 
något  som motiverar  en  tilldelning  till det  egna departementet  i paritet med,  eller 
ännu hellre  över  tidigare  års  tilldelning. Resultatet  blev därför mycket detaljerade 
och omfattande redovisningar. 
 
Det här var  första gången  som politiska mål,  i en uttalat  formell mening, utgjorde 
grunden  för  en  samlad verksamhets‐ och  resursplanering  i Regeringskansliet. Och 
man  var  säker på  att departementen  skulle  fullgöra uppgiften;  de dokument  som 
producerades  skulle  ju  utgöra  underlag  för  hur  Regeringskansliets  ekonomiska 
resurser  fördelades.102  Dessutom  stod  det  uttryckligen  att  departementen  skulle 
lämna  de  skriftliga  verksamhetsplanerna  till  statsrådsberedningen  och  att  arbetet 
skulle  ske  i  nära  samverkan  med  finansdepartementet.  Förvaltningsavdelningen 
finns inte nämnd i texten, där sägs bara att förvaltningschefen är ansvarig för arbetet. 
Mottagandet av direktiven färgades av att departementens preliminära och samlade 
resursbehov för 1998 översteg anslaget för samma år med 400 Mkr. Regeringskansliet 
befann  sig  i  ett  stramt  ekonomiskt  läge  och hade  redan  fått  leva med  ett  anslags‐
sparande. Med direktiven  till verksamhetsplan  fanns alltså  indirekta krav på effek‐
tiviseringar  och  rationaliseringar.  Och  redan  före  december  ville  statsrådsbered‐
ningen få in de begärda redovisningarna.  
 
På  departementen  vidtog  ett  intensivt  och  omfattande  arbete.  Flera  departement 
lyckades inte hålla tidplanen. 
 

”På hösten  1998 var det  ett väldigt omfattande  arbete här på vårt departement  för  att 
färdigställa det underlag som förvaltningsavdelningen beställt. Det lades ner ett kolossalt 

                                                 
101 De politiska målen finns också uttryckta i regeringens så kallade ekonomiska vårproposition och i 
budgetpropositionen. 
102 Under denna första runda var visserligen redan 90 procent av anslaget fördelat, utifrån de anslags‐
poster  för  departementen  som  fanns  i  regleringsbrevet  för  1997  (Statsrådsberedningen  1997). Men 
även de 10 procent som återstod motiverade en ansträngning från departementen.   
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arbete som mynnade ut i en utmärkt promemoria – men som inte användes mer här. Vi 
hade ingen användning i vår verksamhet för det vi skrivit” (Ros, februari 2001). 

 
”Vi  gjorde  precis  som  förvaltningsavdelningen  hade  önskat,  vi  levererade  en  hel A4‐
pärm med  beskrivningar  av  all  vår  verksamhet  och motiv  för  varför  vi  skulle  få mer 
pengar. För läsaren var det säkert onjutbart, för oss helt oanvändbart – åtminstone i den 
struktur  som  förvaltningsavdelningen  ville  ha.  Själva  planeringsarbetet  kom  däremot 
givetvis till nytta för departementet” (Kring, februari 2001). 

 
Så här säger en tjänsteman på förvaltningsavdelningen om denna första runda: 
 

ʺNär man skulle sätta sig ner för att arbeta fram dokumenten såg man hur mycket  jobb 
som krävdes, och det var mer än vad vi hade trott själva. Dessutom blev det mer av ett 
anslagsäskande än något annat, de påminde om FAF:ar. Det var  stora och omfattande 
dokumentʺ (Barkman, januari 2001). 

 
Tjänstemännen  på  förvaltningsavdelningen  gjorde  en  intern  sammanställning  av 
verksamhetsplanerna, och i interna möten på förvaltningsavdelningen luftade refor‐
matörerna sina egna synpunkter. Man ansåg inte tiden vara mogen för att gå ut med 
ett  gemensamt  dokument  i  vilket man  diskuterade  resultatet.  Avdelningen  förde 
diskussioner med  finansdepartementet  och  statsrådsberedningen  och  fick  vägled‐
ning från statsrådsberedningen när det gällde anslagsfördelningen. Utfallet blev vad 
man  kallar marginalbudgetering.  Departementen  fick  därför  ungefär  lika mycket 
pengar som året dessförinnan. 

 
ʺSå mycket pengar att  fördela  fanns  inte. Och den befintliga organisationen  styr alltid. 
Man måste ha mycket goda skäl att inte ge de pengar som departementen själva ansåg att 
deras verksamhet krävdeʺ (Barkman, januari 2001). 

 
Även om effekten på fördelningen av anslaget var ytterst marginell fanns det andra 
positiva  följder, menar  en  tjänsteman  på  förvaltningsavdelningen.  Alla  tvingades 
genom verksamhetsplanen kategorisera sitt arbete, helt enkelt berätta vad de tänkte 
göra, innan verksamhetsprocessen konsoliderades. Det skapade överblick och en bild 
av helheten. Resursförbrukningen blev synligare. 
 
Arbetet med  planeringen  följdes  upp  i  dialoger med  departementen.  Allt  för  att 
kunna utvärdera, enligt förvaltningschefen – ʺlika viktigt som att formulera mål och 
arbeta  för  dem  är  att  följa  upp  och  utvärdera,  annars  är  processen  ofullgångenʺ 
(Olofsson, mars 1999). Samtidigt startade därför uppbyggnaden av den  interna och 
för Regeringskansliet gemensamma uppföljningen av verksamhetsplaneringen, som 
senare mynnade ut  i bland annat månadsvisa uppföljningar, avstämningsmöten på 
vår  och  höst,  redovisning  i  budgetpropositionen  över  hur  förändringsarbetet  fort‐
löper  och  publicering  av  Regeringskansliets  årsbok.  (Denna  gemensamma  utvär‐
dering ska skiljas från den som varje departement uppmanades att göra själva.) Det 
fanns  dock  på  det  här  stadiet  inga  klara  svar  på  hur  utvärderingen  skulle  se  ut. 
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Betydelsen av utvärdering  lyfts visserligen  fram  i de direktiv som  följer, men efter‐
som man  saknar  accepterade  instrument  för  hur  och  vad man  ska  utvärdera  får 
departementen  liten återkopplande respons på sin planering. Den utvärdering som 
blir av är av  instrumentell karaktär och kretsar kring ekonomi, personal och  inter‐
pellationer. 
 

INFÖR NÄSTA DIREKTIV 
 
I  de  första  direktiven  gör  statsrådsberedningen  och  förvaltningschefen  klart  att 
processen  kommer  att  utvärderas  och  utvecklas  vad  gäller  ansats,  innehåll  och 
målens  detaljnivå,  och  söker  på  så  sätt  förbereda  organisationen  på  kommande 
förändringar. Förvaltningsavdelningen tog tjuren vid hornen och ville via informella 
möten och en enkät  få grepp om hur departementen på både  lednings‐ och enhets‐
nivå hade uppfattat processen. Efter den här första vändan var kritiken stark. 
 

ʺVi gick till ledningsgrupperna på departementen och de flesta cheferna var kritiska. Det 
var tuffa diskussioner. Men man kan förstås alltid förvänta sig kritik från sina motparter 
när det gäller  fördelning av pengar. Enkäten visade på både positiv och negativ kritikʺ 
(Barkman, mars 2001). 

 
Tjänstemännen bakom utvecklingen av vp‐processen fick alltså reaktioner, men säger 
sig  i efterhand,  i den här  tidiga  fasen, ha saknat dialogen med enhetscheferna, som 
man  uppfattade  som mer  positiva  till  processen. Under  de  chefsutbildningar  och 
föreläsningar  som  förvaltningsavdelningen  senare  anordnade  bekräftades  den 
bilden. 
 

ʺMedan  de  administrativa  cheferna  (personal‐,  rätts‐  och  expeditionschefer)  tyckte  att 
processen var  tung, var det många  enhetschefer  som var positiva. Flera  tyckte det var 
självklart att man skulle  jobba utifrån en verksamhetsplanering  för att  få överblick och 
kunna följa upp vad ens enhet gjort. Det är ju de ute i organisationen som ska ha nytta av 
processenʺ (Barkman, mars 2001). 

 
På  justitiedepartementet  menade  dock  en  tjänsteman  att  det  varit  tvärtom;  att 
departementsledningen  i  princip  varit  positiv  till  vp‐processen  medan  enhets‐
cheferna  klagade  över  merarbetet  (Kring,  februari  2001).  Det  var  tydligt  att  den 
resurskrävande  verksamhetsplanen  på  de  allra  flesta  departement  inte  hade  blivit 
det dokument  för  löpande  intern  styrning  som man hade hoppats. Det var  fördel‐
ningen  av  resurser mellan  departementen  som  allt  kretsade  kring. Det  var  också 
svårt  att  få  en meningsfull  bild  av  hur  de  politiska målen  påverkat  verksamhets‐
planeringen. 
 
Regeringen  fattade ett nytt beslut om att arbetet med vp‐processen skulle  fortsätta. 
Med  detta  beslut  i  ryggen mötte  reformatörerna  (alltså  tjänstemännen  på  förvalt‐
ningsavdelningens  stab)  kritiken  från  de  skeptiska  administrativa  cheferna  på 
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departementen – vars reaktioner en tjänsteman sammanfattar så här: ʺokej, vi accep‐
terar, men vi är inte nöjdaʺ (Lindberg, januari 2001). 
 
 

DE ANDRA DIREKTIVEN – HÅRDARE MALLAR 
 
Kritiken tycks dock inte nämnvärt ha påverkat utseendet på de direktiv som i mitten 
av  juni 1998 sändes ut  för 1999 års verksamhetsplaner. Direktiven, denna gång sig‐
nerade av bland annat statsrådsberedningens statssekreterare Pär Nuder och förvalt‐
ningschefen Gunilla Olofsson, förändrades visserligen men bara i den riktningen att 
verksamhetsplanerna skulle bli så ʺkonkreta och operativaʺ som möjligt. I direktiven 
redogörs  för  de  nya  och  gamla  profilområden  som  regeringen  lyft  fram  i  vår‐
propositionen 1998, däribland ʺfler jobbʺ, ʺfortsatt sunda statsfinanserʺ och ʺdet håll‐
bara Sverigeʺ.  
 
Departementen uppmanades att  till dessa övergripande mål, efter att ha brutit ned 
dem till departementsspecifika mål, lägga sin egen planering och samtidigt redogöra 
för hur man planerar för dels ”efterfrågestyrd” och dels ”författningsreglerad” verk‐
samhet  samt  administration.  Verksamhetsplanen  skulle  nu  koncentreras  kring  de 
mål som departementet har med sin verksamhet och de åtgärder som måste till för 
att dessa mål ska uppfyllas. Men departementen uppmanades också att bland annat 
redogöra  för hur man  förberedde departementet  inför ordförandeskapet  i EU 2001, 
hur man  skulle utveckla det  tvärsektoriella arbetet, hur man  skulle  förbättra kvali‐
teten  i  produkter  och  processer,  och  hur man  skulle  främja  effektiviseringar  och 
rationaliseringar. 
 
Verksamhetsplanen fick dessutom en ny disposition. Departementen skulle redovisa 
sina mål efter en så kallad blockstruktur. Under ett block, kallat ʺFörvaltning – stöd 
för att styra riketʺ skulle den verksamhet redovisas som är återkommande år efter år. 
De  båda  andra  blockens  rubriker  var  ”Politik  –  stöd  för  att  förverkliga politiken” 
samt ”Administrativt  stöd”. Även mål och åtgärder  skulle under varje block  redo‐
visas på  ett nytt  sätt,  i  ett  försök att göra verksamhetsplanen än mer operativ och 
konkret, och med syftet att underlätta uppföljningen.  
 

”Den här blockidén var inte bra. Vi funderade till och med på om uppdelningen mellan 
politik‐ och förvaltningsrubrikerna egentligen hade ett stöd  i Regeringsformen. Och det 
skapade gränsdragningsproblem för oss. Vi kunde ju hänvisa verksamheter till både det 
ena och det andra. Styra  riket och  förverkliga  regeringens politik  – vad  är  skillnaden? 
Fast vi försökte göra som FA ville” (Kring, februari 2001). 

 
Direktiven  innehöll  denna  gång  strikta  regler  för  hur  verksamhetsplanen  skulle 
disponeras, varje rubrik var förutbestämd, innehållet under varje rubrik hårt mallad. 
En uttalad målsättning var att planen skulle kunna gå att följa upp, men i direktiven 
lämnar man bara ett exempel på en så kallad kvalitetsindikator – deadlines. När det 
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gäller uppföljning och utvärdering är direktiven inte lika klara. Man strävar i direk‐
tiven efter att  stärka kopplingen mellan verksamhetsplanen och den  faktiska verk‐
samheten,  och man  öppnar  upp  för  att  departementen  själva  ska  formulera mål‐
sättningar  kring  effektivitet  som  sedan  när  året  har  gått  ska  jämföras  med  det 
faktiska utfallet, men man är i dessa delar inte explicit i sina krav och förväntningar. 
 
De ansvariga tjänstemännen för verksamhetsplanen på respektive departement bör‐
jade  redan  under  sommaren  att  skriva  utifrån  de  nya  instruktionerna. Men  efter 
valet, regeringsförklaringen och därtill en ny departementsindelning kompletterades 
direktiven  i mitten  av  oktober  1998. De  övergripande  profilområdena  genomgick 
flera  större  förändringar, bland annat  skiftade ett profilområde karaktär  (profilom‐
rådena var de  rubriker som departementen skulle  redovisa sin verksamhet under); 
ʺdelaktighet i informationssamhälletʺ, blev nu ʺSveriges tätposition som IT‐land ska 
befästasʺ. Ett nytt profilområde, som inte hade lyfts fram i vårpropositionen, var att 
ʺSveriges aktiva roll i Östersjöutvecklingen ska stärkasʺ. Regeringen sa också att ʺnya 
skiljelinjer  i Europa  får  inte uppståʺ, en politisk prioritering som vållade en hel del 
bekymmer för dem som skulle bryta ned detta mål. 
 
Departementen,  även de  som  nu  var mitt uppe  i  en  av Regeringskansliets  största 
departementsförändringar,  i och med  skapandet av det nya näringsdepartementet, 
fick nu bara en knapp månad på sig att konkretisera dessa nya, övergripande profil‐
områden, i för departementen verksamhetsspecifika och uppföljningsbara mål, något 
som på flera håll skapade frustration. Strax före avrapportering i slutet av november 
1998  tydde  prognoserna  på  att  utgifterna  för  statsbudgeten  1998  skulle  överstiga 
utgiftstaket. Därför sände förvaltningschefen ännu en anvisning till samtliga chefer i 
Regeringskansliet,  i  vilket  cheferna  uppmanades  att  under  årets  sista månad  vara 
återhållsamma med att bevilja övertid, att företrädesvis anordna interna konferenser 
i  Regeringskansliets  egna  lokaler,  och  att  vara  återhållsamma  ”med  resor  utanför 
Stockholm” (Statsrådsberedningen 1998). 
 
Resursfördelningen fick dock också denna gång karaktär av anpassning utifrån före‐
gående års resursfördelning, och  inte utifrån en prövning av de resurser som varje 
departement  efterfrågat,  åtminstone  såg  det  så  ut  när  fördelningen  presenterades. 
Förvaltningsavdelningen själva hävdade dock att de  faktiskt genomfört en regelrätt 
prövning. Men att departementen  trodde något annat påverkade  självklart proces‐
sens legitimitet (Kempinsky 2000:18). 
 
I  januari  1999  distribuerar  förvaltningschefen  till  statssekreterarna  ett  slags 
utvärdering,  kallat  ”December  uppföljning  [sic]  av  Regeringskansliet  1998”, med 
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statistik  över  personal,  ärenden,  handläggningstid  och  jämställdhet.103  Häri  ryms 
också  några  korta  ord  om  verksamhetsplaneringen.  Förvaltningschefen  skriver  att 
”De departement som var bäst planerade och utnyttjade sin disponibla ram var Jo, A, 
U och N”  (Statsrådsberedningen 1999).  Jordbruksdepartementet var dock ett av de 
två departement som övertrasserade. Justitiedepartementet som gjorde av med cirka 
15 Mkr mindre än man förutskickat kom långt ner på listan. 
 
 

INFÖR NÄSTA DIREKTIV 
 
Så här sa  förvaltningschefen om utvecklingen av vp‐processen  just efter den andra 
rundan, i början av 1999:  
 

”Det  är  ett  känsligt  och  svårt  arbete,  lite  kontroversiellt.  Är  det  produktivitet  eller 
effektivitet vi är ute efter  till exempel.  Jag  tycker att departementen var duktiga på att 
formulera målen. Men det återstår mycket arbete, vi är bara  i början av processen. Och 
det  är klart att det  finns kritiska  röster. Många  tycker  att det blir  ett merarbete, några 
saknar engagemanget från ledningen. Men många lägger självklart ner tid för att göra så 
bra  ifrån sig som möjligt för att motivera departementets arbete;  i slutändan finns  ju en 
utmärkt morot – pengar” (Olofsson, mars 1999). 

 
Efter denna andra vända producerades på förvaltningsavdelningen en rapport över 
det  förändrings‐ och  förnyelsearbete som bedrivits  i Regeringskansliet sedan reger‐
ingens  initiativ  i  september  1997. Rapporten  publicerades  som  en  bilaga  till  rege‐
ringens  beslut  per  den  15  april  1999,  där  regeringen  (som  sagt)  beslutar  att  för‐
ändrings‐  och  förnyelsearbetet  ska  fortsätta  (SB1999/2680). Regeringen  skriver  ʺatt 
arbetet med  att  stärka den  interna  styrningen och  ledningen  skall ges  fortsatt hög 
prioritet”, samt ”att uppföljningen av Regeringskansliets verksamhet skall vidareut‐
vecklas inom ramen för Regeringskansliets interna styrningsprocessʺ (SB1999/2680). 
 
I den bilagda rapporten skriver man att ʺ[e]n av de vikigaste förutsättningarna för ett 
framgångsrikt  förändrings‐  och  förnyelsearbete  är  att  det  bedrivs  långsiktigt  och 
uthålligtʺ  (Förvaltningsavdelningen  1998). Man  lyfter  fram  att de  anvisningar  som 
skickats ut  för departementens verksamhetsplanering har resulterat  i en gemensam 
struktur  för verksamhetsplaneringen  inom Regeringskansliet och att detta kommer 
att underlätta  en  samordnad uppföljning.  I  rapporten konstateras att vp‐processen 
gjort departementens resursförbrukning synligare, något som underlättat jämförelser 
och som skapat möjlighet att omfördela resurser. Men det sägs inget i rapporten om 
huruvida man också utnyttjat denna möjlighet till omfördelning. 
 

                                                 
103 Diariesystemen visade bland annat att ett brevsvar år 1998 genomsnittligt handlades på 97 dagar i 
Regeringskansliet, att  jämföra med 70 dagar  tre  år  tidigare. En  tid  som  ska  ställas  i  relation  till att 
Regeringskansliet då hanterade nära 14 000 brevsvar årligen. 
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Rapporten innehåller även en del formuleringar om den gemensamma uppföljning‐
en.  Som  en del  i denna har  särskilda  avstämningsmöten genomförts, och departe‐
menten har  fått månadsvisa  rapporter över  sitt utfall. Dessa månadsvisa  rapporter 
redovisar  i  form  av  nyckeltal  och  så  kallade  verksamhetsindikatorer  oftast  hur 
departementens utgifter följer den periodiserade budgeten, hur många handläggare 
det går på varje chef i respektive departement, samt hur många interpellationer som 
riktats mot varje statsråd.  I rapporten sägs på nytt att verksamhetsplanerna ska vara 
så operativa och konkreta att de går lätt att följa upp. Men när det gäller vilka mått 
som man ska använda för att få en rättvis utvärdering av arbetet är man fortfarande 
trevande:  ʺ[d]är det  är möjligt  kan  även  någon  form  av  resultatmått  anges,  t.ex.  i 
form  av  kvalitetsindikatorer.  Ett  annat  sätt  är  att  försöka  definiera  kritiska  fram‐
gångsfaktorerʺ (Förvaltningsavdelningen 1999:15). 
 
Det  sägs  inget  i  rapporten  kring  verksamhetsplaneringens  syfte  om  att  vara  ett 
instrument  för departementens  löpande  interna  styrning,  inte heller något om vad 
planeringen utifrån de politiska målen gett för resultat. Förvaltningsavdelningen be‐
möter åtminstone  inte här den kritik som  riktats mot processen  i  fråga om hur det 
omfattande  materialet  i  praktiken  används  för  resursfördelning.  Verksamhets‐
planerna skrivs dessutom utifrån de resurser som departementet hoppas få tillgång 
till,  och  resurserna  har  nästan  utan  undantag  blivit mindre  än  så  – men  utan  att 
Regeringskansliets  gemensamma  verksamhetsplan  reviderats  utifrån  dessa  nya 
förutsättningar  (Kempinsky  2000:20).  Däremot  anpassades  i  flera  fall  de  departe‐
mentsinterna planerna utifrån den tilldelning som blev realiserad. 
 
Även om man  i sin rapport  inte uttrycker egna tvivel, så finns under samma tid på 
förvaltningsavdelningen  en  förståelse  för  svårigheterna med  att  implementera  en 
mål‐  och  resultatstyrningsmodell  i  Regeringskansliet.  Denna  förståelse  påverkar 
dock inte övertygelsen om att modellen behövs. 

 
”Det nya styrsystemet har det goda med sig att man måste  tänka  igenom vad som ska 
åstadkommas  – men  jag  erkänner  att det  är  svårt  även  för  oss  själva  på  förvaltnings‐
avdelningen.  Det  är  svårt med målstyrning.  Först  ska man  ju  klara  ut  vad man  vill 
åstadkomma,  hur  man  vill  att  samhället  ska  utvecklas,  det  är  inte  alltid  så  lätt  att 
formulera (...) En sådan här process måste ge mer än vad det kostar och det tror vi den 
gör.  Vad  skulle  man  göra  istället?  Om  man  inte  krävde  att  departementen  skulle 
motivera sitt anslag skulle det bli ett ständigt kattrakande, ostrukturerat och det skulle ge 
kvalitetsbrister. Men  det  där med  att mäta  nyttan  i  en  sådan  här  process  –  ja,  det  är 
svårt!” (Olofsson, mars 1999).  
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DE TREDJE DIREKTIVEN – TVÅÅRIGA RAMAR 
 
De direktiv  för verksamhetsplaneringen som skickades ut  i  juni 1999 syftade  till en 
tvåårsplanering (för år 2000 och 2001)104 och präglades av Sveriges ordförandeskap i 
EU:s ministerråd  (Förvaltningsavdelningen  1999b). Man  lyfte  fram  att  Regerings‐
kansliets  finansiella  läge  var  kärvt  och departementen uppmanades  att pröva  alla 
möjligheter  till  effektiviseringar.  Direktiven  ”utvecklades”  med  reformatörernas 
vokabulär ännu en gång. För dem ute  i organisationen genomgick direktiven ännu 
en förändring som innebar ytterligare en ny läro‐ och skrivprocess.  
 
Man  söker  organisationens  engagemang  genom  formuleringar  som  att  ʺen  väl 
fungerande  intern verksamhetsplanering är en nödvändighet för ett effektivt arbete 
inom Regeringskanslietʺ.  I direktiven gör man departementen denna gång  tjänsten 
att  presentera  de  övergripande  målen,  däribland  ”sunda  offentliga  finanser  och 
stabila  priser”,  ”fler  jobb  och  lägre  arbetslöshet”  och  ”att  hela  Sverige  ska  växa”. 
Dessa mål preciserades därefter  i  en bilaga med ord  som  ”de offentliga utgifterna 
skall  ej  överstiga  det  [sic]  uppsatta  utgiftstaken”,  ”en  öppen  arbetslöshet  på  4 
procent”  och  ”regionalpolitiken  skall  medverka  till  att  bevara  den  tradition  av 
solidaritet och sammanhållning som hittills präglat det svenska samhället”. Departe‐
menten uppmanades att knyta åtgärder till dessa olika mål, precisera arbetskraft och 
tidsåtgång,  och  redovisa  ”andra mätbara  indikatorer”. Departementen  skulle  åter‐
igen i tre sammanfattande poster ange det totala resursbehovet för att 1) ”förverkliga 
politiken”, 2) ”styra  riket”, och 3)  täcka utgifterna  för det administrativa  stöd  som 
krävdes  för att uppfylla de  två  föregående uppgifterna. Man  startade  samtidigt ett 
försök  med  treårsprognoser,  där  departementen  skulle  analysera  de  omvärlds‐
förändringar som kan påverka departementens möjligheter att uppnå sina mål på tre 
års sikt.  
 
Trots ett delvis nytt anslag mottogs direktiven  inte genomgående med entusiasm  i 
linjeorganisationen, som hade svårigheter med att översätta mål till verksamhet.  

 
ʺTestet med att införa mer av långsiktighet gjordes på initiativ från departementen. Men 
det är förstås svårt i den här organisationen att planera så långt i förväg. Departementen 
fick en preliminär fördelning för två år, men det är ju inte förrän regeringen sagt sitt som 
man vet hur mycket pengar det kan komma att krävas för en viss verksamhetʺ (Barkman, 
mars 2001). 

 
På  hösten  1999  hade  processen  alltså  ett  delvis  annorlunda  upplägg men  det  var 
fortfarande ett stort och omfattande underlag som skulle tas fram.  
 

                                                 
104 Den tvååriga planen som arbetades fram gjorde därför att man under hösten 2000 inte hade någon 
reguljär vp‐process. 
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”Vi skulle  följa en specifik struktur, som var härledd ur regeringsförklaringen. Och det 
var avancerade, detaljerade beräkningar som krävdes. Vi skulle till exempel räkna ut hur 
många manmånader som krävdes för ett visst projekt. Men det var ingen skarp styrning 
det  handlade  om.  Snarare  hade  förvaltningsavdelningen  gjort  en  form  av  tolkning  av 
regeringens uppdrag” (Ros, februari 2001). 
 

Drygt  fyra månader  senare, när  flera  av departementen kommit  långt  i  sitt  arbete 
med  verksamhetsplaneringen,  och  bara  två  veckor  återstod  före  det  att  departe‐
mentens  verksamhetsplaner  skulle  inkomma  till  förvaltningschefens  stab,  tvingas 
förvaltningsavdelningen,  efter beredning av budgetpropositionen,  sända ut  ett  för‐
tydligande  av  direktiven  (Förvaltningsavdelningen  1999c). Departementen  fick  nu 
kort tid på sig att följa nya anvisningar när det gällde planering och budgetering av 
ordförandeskapet  i EU. Enheterna  i departementen, som skulle redovisa sitt under‐
lag till departementsledningen, fick bara halva den tiden till sitt förfogande. Justitie‐
departementet  skriver  till  sina  enheter  att  ”det  handlar  om  ett  helt  nytt upplägg” 
(Justitiedepartementet 1999). Men man skriver också att det ”ligger i sakens natur att 
målbeskrivningarna blir allmänt hållen [sic] m h t att vi ännu inte vet så noga vilka 
konkreta  frågor  som  kommer  på  vårt  ordförandebord”  (Justitiedepartementet 
1999:2).  
 
Förvaltningsavdelningen  tog  emot  de  digra  luntorna  från  departementen.  Den 
resursfördelning som blev resultatet av  läsningen skulle avspegla de olika departe‐
mentens uppdrag. Men så skedde inte, menar en departementstjänsteman. 
 

”Det  var  helt  enkelt  omöjligt  för  förvaltningsavdelningen  att  processa  det  komplexa 
materialet. Man fördelade i stället enligt förbrukningen för innevarande år. De som för‐
brukade mycket  fick mycket,  de  som  inte  gjorde  det  fick mindre  pengar. Många  var 
förstås kritiska  till det här. Att arbetsansträngningen bara mynnade ut  i ett status quo” 
(Ros, februari 2001). 

 
 

EFFEKTIVITET I FOKUS 
 
I  en  bilaga  till  direktiven  för  2000/2001  beskriver  förvaltningsavdelningen  i  sju 
punkter hur den  för Regeringskansliet gemensamma uppföljningen kommer att  se 
ut, via – årsredovisning för Regeringskansliet, årsbok för Regeringskansliet, budget‐
propositionen, månadsrapporter,  avstämningsmöten,  delårsrapporter  samt  attityd‐
undersökningar. När det gäller årsredovisningen skriver man att den  i  första hand 
kommer  ʺatt  avse  det  ekonomiska  utfallet  i  förhållande  till  budgetʺ.  Årsboken 
beskriver departementens verksamhet under året, EU‐arbetet, och  innehåller bland 
annat en förteckning av lämnade propositioner och statistik över personalen. Resul‐
tatinformationen i budgetpropositionen har hittills koncentrerats till ett antal presta‐
tioner och en bedömning av större omvärldsförändringars betydelse  för Regerings‐
kansliet – men ʺ[d]enna rapportering är under utvecklingʺ. Även månadsrapporterna 
är  under  utveckling,  ʺsärskilt  vad  avser  vilka  nyckeltal  som  bör  redovisasʺ. 
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Avstämningsmötena är en  till  två stycken  för varje departement och år och behövs 
för  att  ge  ʺett  helhetsperspektiv  inför  diskussionerna  om  resursfördelningʺ. Också 
dessa möten handlar om hur departementens utgifter förhåller sig till budgeten (men 
också kring hur verksamheten förhållit sig till den verksamhetsplan man gjort upp). 
På  departementens  rapportering  till  delårsrapporten  ställs  samma  krav  som  till 
årsredovisningen, och även här görs en redovisning av hur utfallet har  förhållit sig 
till budgeten. Utvärdering och uppföljning handlar alltså i första hand – i sex punkter 
av  sju  –  om  ekonomi  och  produktivitet.  Talet  om  en  utvärdering  av  hur målen 
faktiskt  genomsyrat  verksamheten  har  fallit  undan.  Utvärderingen  begränsar  sig 
därför till ett mått på förvaltningens effektivitet. 
 
 

UTVÄRDERING AV PROCESSEN 
  
Varför har vp‐processen varit  svår  att  implementera? Det  finns  flera olika  svar på 
den  frågan,  beroende på  vem man  frågar. Här  är  ett urval  av  kritiska  och  reflek‐
terande citat som  fångar upp några  tankar ute  i organisationen.  I  första hand  tycks 
motståndet hämta näring  i de  speciella  förhållanden  som  råder  för organisationen 
Regeringskansliet. 
 

”Förvaltningsavdelningen  kan  aldrig  styra  fackministrarna  och  departementen. Det  är 
stora skillnader mellan en myndighet och vårt regeringskansli. Fackministrarna har sitt 
uppdrag  av  statsministern  och  därför  kan  inte  Regeringskansliet  ses  som  en  egen 
myndighet eller företag, som leds av statsministern via förvaltningsavdelningen (...) Det 
råder helt andra relationer mellan statsministern och fackministrar än de relationer som 
gäller  för  regeringen  i sin helhet ut mot myndigheterna. Det är svårt att konstruera en 
modell som hanterar denna dualitet” (Ros, februari 2001).  

 
”En  förvaltningsmyndighet  har  sitt  uppdrag  från  regeringen,  via myndighetsinstruk‐
tionen. De har en uppsättning lagar och förordningar som de ska följa och verksamheten 
är regelstyrd. De har någorlunda fasta förutsättningar för sitt arbete, även om oväntade 
händelser  förstås kan dyka upp. För RK däremot är det oväntade den stora volymen!” 
(Kring, februari 2001). 
 
”Arbetet på en myndighet skiljer sig avsevärt från vårt, en vp‐process på en myndighet 
är mycket  enklare. De  lever  inte  under  samma  rörliga  situation  som  vi. Det  finns  för 
många  störprocesser  här,  kortsiktiga  frågor  som  poppar  upp,  pressdebatter,  e‐
poststormar, som stjäl uppmärksamhet och som vi måste hantera” (Ros, februari 2001).  

 
En annan invändning mot vp‐processen tycks vara den detaljnivå på vilken förvalt‐
ningsavdelningen lagt planeringsprocessen för hela Regeringskansliets arbete. 
 

”En detaljerad plan fungerar bara på departementsnivå, när det gäller propositionsarbete 
til  exempel.  Det  kan  aldrig  vara  förvaltningsavdelningens  ansvar,  utan  ska  ligga  på 
respektive fackdepartement. Det är i sin ordning att förvaltningsavdelningen tar greppet 
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om det övergripande anslaget  för Regeringskansliet – men hur ramarna ska användas  i 
detalj kan bara ligga på enskilda departement” (Ros, februari 2001). 
 
”Jag tror ofta att man gör de här systemen för krångliga, och att man  lite för ofta foku‐
serar  på  själva  slutprodukten,  dokumentet,  när  det  borde  vara  processen med  verk‐
samhetsplanering som är det viktiga,  inte hur dokumentet  ser ut när det är  tryckt  (…) 
Man kan fundera på vad det har för värde med en tryckt verksamhetsplanering, på något 
sett är det mesta av jobbet gjort som en del i den här processen. Det tenderar ibland att bli 
lite för krångligt för att det ska vara användbart” (Grönlund, mars 2003).  
 

En tredje kritik är att den överblick – i förväg – som vp‐processen förutsätter inte är 
så lätt att få. 
 

”Det går inte att på förhand bryta ned de politiska målen. Tolkningen av vad dessa mål 
innehåller och  innebär för vårt arbete, är snarare en hela tiden pågående process. RISP‐
gruppen kan aldrig lägga fast detta i enkla ord på förhand. Ansvaret ger processen” (Ros, 
februari 2001). 

 
En av de  intervjuade menar att de som drivit processen varit ”administratörer, och 
saknat erfarenhet av politisk verksamhet och därför var modellen  till en början  för 
långt från vår verklighet”. Samma tjänsteman understryker dock att uppdraget  inte 
varit lätt, ”det är svårt att veta vilket underlag som krävs för en god planering – och 
inte  heller  politikerna  som  beställt  det  här  är  några  planeringsgurus,  ofta  har  de 
också helt olika syn på vad planering är” (Kring, februari 2001). 
 
De  tjänstemän  som  arbetat  med  utvecklingen  av  vp‐processen  ger  en  delvis 
annorlunda bild. De menar att statusen  för vp‐processen ökat efter hand, även om 
reformatörerna hela tiden ”fått kämpa mot den kultur i Regeringskansliet som yttrar 
sig i ett motstånd mot förändringar”. Departementen har haft ett sätt att arbeta som 
man  velat  bevara  och  en  nydanande  reform  som  denna  stör  invanda  mönster. 
Reformatörerna tror fortfarande på modellens övergripande förtjänster. 
 

”Jag vill inte skylla problemen på bristande insikter, många har tänkt länge och djupt på 
vilka behov och krav som finns på en sån här process. Men det som är enkelt i teorin kan 
vara svårt i praktiken. Det hade varit svårt att genomföra en sån här process även om alla 
hade  varit  överens.  Jag  är  ganska  övertygad  om  att  det  var  implementeringen  som 
sviktade,  där  har  du  förmodligen  källan  till  kritiken. Om  vi  kunnat  ägna mer  tid  åt 
förankring  –  ända  ut  i  kapillärerna  –  hade  chanserna  att  lyckas  varit mycket  större” 
(Bengtsson, februari 2001). 
 

Samma  tjänsteman  utvecklar  samma  tema  och  säger  att  en  tydligare  förankring 
säkert hade inneburit mindre centralistiska ambitioner. 
 

”Centralismen  handlade  ju  inte  enbart  om  anslagsfördelning utan  också  om mängden 
underlag  som  förvaltningsavdelningen  ville  ha,  och  som man  på  departementen  inte 
trodde  användes.  Man  levererade  information  som  inte  fick  något  genomslag” 
(Bengtsson, februari 2001). 
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De dokument som producerats i vp‐processen har ibland blivit skåpprodukter. 
 

”Men det har  förstås  inte varit vårt mål. Målet är att det  som produceras  ska vara  till 
nytta  för  både  oss  på  förvaltningsavdelningen  och  för  dem  på  departementen. Doku‐
menten ska vara  levande:  ‘vi hade det här planerat, men det här hände,  ja då måste vi 
stryka det här’” (Barkman, januari 2001). 

 
Många menar dock att motståndet varit berättigat. Det råder en pragmatisk anda på 
Regeringskansliet och  legitimiteten av en ny process bygger på nyttan man har av 
den. Vp‐processen uppfattades inte som ett effektivt instrument för styrning, och på 
vissa håll har den  till och med blivit ett argument mot resultatstyrning  i Regerings‐
kansliet  (Kempinsky  2000). Den  bild  av  organisationens mottagande  av  reformen 
som lyser igenom i de utvärderingar, enkäter och attitydundersökningar som förvalt‐
ningsavdelningen genomfört, visar att många departement upplevde verksamhets‐
planeringen som en alltför tung process. Även om några departement har haft nytta 
av dokumenten och använt dem i det interna arbetet, menar de allra flesta att de inte 
haft någon användning av det man producerat – man beskrev bara oerhört detaljerat 
sin  verksamhet  och  lade  sedan  undan  dokumentet. Departementen  har  samtidigt 
saknat insyn i hur den egentliga fördelningen av interna medel gått till. Andra säger 
sig  i dessa utvärderingar ha velat behålla den departementala  friheten och göra på 
annat  sätt  än  det  ʺfrån  ovan  dikteradeʺ.  Processen  har  också  setts  som  allt  för 
frikopplad från den ordinarie budgetprocessen (Kempinsky 2000). 
 
Verksamhetsplaneringen  har  dessutom  varit  strikt  departementsvisa  processer. 
Departementen har inte haft någon kontakt med de andra departementen i samband 
med verksamhetsplaneringen – trots att man kan anta att departementen  i flera fall 
har  varit  nära  kopplade  till  varandra när  verksamheterna  sedan  genomförs  (Riks‐
dagens revisorer 2001/02:4:47). Även om det finns vissa gemensamma drag i de res‐
pektive departementens verksamhetsplaneringar, använder varje departement olika 
arbetssätt. Därför  har  denna  del  i  sammanslagningen  inte  bidragit  till  gränsöver‐
skridande lösningar (Riksdagens revisorer 2001/02:4:47). 
 
Några menar att föreställningen om att man kan kunna bryta ned politiska mål ”som 
man  hittat  i  Perssons memoarer  och  i  regeringsförklaringen”  som  en  tjänsteman 
uttrycker det, till enhetsspecifika verksamheter har varit ett misslyckande. 
 

”Ju viktigare mål, desto mer resurser, det är bra. Men de som formulerat målen har varit 
administratörer som försökt läsa ur dessa ur andra formuleringar. De har föresatt sig att 
operationalisera det politiska  språket och det är  ju oerhört  svårt. Modellen har  försökt 
etablera en struktur som går tvärs igenom det vi gör” (Kring, februari 2001). 

 
Samtidigt vill man mildra sin kritik av förvaltningsavdelningen och pekar på att det 
är politikerna  i statsrådsberedningen som sanktionerat arbetet, ”det är de som  fast‐
ställt vp‐processen och formulerat uppdraget till förvaltningsavdelningen”, säger en 
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tjänsteman. Å  andra  sidan,  säger  samma  tjänsteman,  är  beslutsfattare  ibland  lite  i 
händerna  på  de  beredande. Och  även  om  det  inte  syns  i  utvärderingarna,  är  det 
säkert rimligt att anta att departementens motstånd också har att göra med att makt 
över anslagsnivåerna tagits ifrån dem.  
 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FORTSATT FÖRÄNDRINGSARBETE 
 
På  förvaltningsavdelningen var man  efter dessa något motiga  år  fortfarande över‐
tygad om att vp‐processen var ett viktigt och nyttigt  instrument  för  styrning – om 
den användes rätt. Reformatörerna menar att vp‐processen har skapat en bättre över‐
blick, och de i organisationen som fortfarande säger att Regeringskansliets villkor är 
så speciella att en resultatstyrningsmodell inte passar, får från förvaltningsavdelning‐
en  höra  att  ett  stöd  i  form  av  en  vp‐process  behövs  ʺjust därför  att  kansliet  är  så 
speciellt!ʺ 

 
”Processen mötte en del motstånd  i början,  från vissa håll mer,  från andra mindre. Det 
sågs  som  något  konstigt. Men  idag  uppfattar man  planering  och  uppföljning  som  en 
naturlig del av verksamheten. Man ser mer positivt på det. Och man funderar mer över 
resurstillförseln.  Nu  måste  man  måste  ju  konkurrera  med  andra  departement  om 
resurserna” (Barkman, mars 2001). 
 

En större utvärdering av vp‐processen kom  till slutsatsen att det nu  fanns  ʺen bred 
acceptans  och  förståelse  för  de  grundläggande  utgångspunkterna  för  verksam‐
hetsplaneringʺ  (Kempinsky  2000:1).  Samma  rapport  konstaterar  att  det  är  fördel‐
ningen av  resurser  som  stått  i  fokus,  ʺfrågor  som  rört VP  som  stöd  för en  löpande 
intern styrning har kommit på mellanhandʺ (Kempinsky 2000:3). Processen har  inte 
heller  fungerat  tillfredsställande när det gäller dess  roll  för politiska om‐ och ned‐
prioriteringar av verksamheten. 
 
Men med processen, menar man, har man  fått en helhetsbild av Regeringskansliets 
arbete  och  skapat möjligheter  att  visa  både  utomstående  –  och  regeringen  –  vad 
Regeringskansliet  egentligen gör. Och  tjänstemännen bakom  reformen och de  som 
haft att följa den, menar att arbetet inte alls varit förgäves. 
 

”Jag vill understryka  att det  finns  ett behov  av  en bättre och mer utvecklad verksam‐
hetsplanering än den som rådde före förvaltningsavdelningens arbete. Vi behöver en bra 
vp‐process som gör att vi  inte  tappar  fokus på det  långsiktiga. Vi ska  inte bara vara en 
efterfrågestyrd  verksamhet  där  vi  springer  efter  bollar  hela  tiden.  Förvaltningsavdel‐
ningens arbete har  fått oss att  fundera över detta, de har satt planeringen  i  fokus, och  i 
den meningen har processen varit en framgång” (Barkman, mars 2001). 
 
”Även om vp‐processen i princip bara fungerat som anslagsframställan så är ändå arbetet 
som ligger under detta nyttigt. Även om den tjocka pärmen inte kommit till användning 
så  är min uppfattning  att  enheterna har  stor glädje  av  att  inför  året  tänka  igenom det 
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långsiktiga,  och  sedan  försöka  bedriva  verksamheten  utifrån  detta”  (Kring,  februari 
2001). 

 
Parallellt  med  implementeringsförsöken  av  vp‐processen  funderade  flera 
departement,  till viss del  i dialog med  förvaltningsavdelningen, på hur man skulle 
kunna arbeta fram dokument som man – till skillnad  från de tidigare verksamhets‐
planerna  och  verksamhetsberättelserna  –  faktiskt  kunde  ha  löpande  nytta  av.  På 
dessa  departement  började man  under  tidigt  2000‐tal  att  använda  sig  av  departe‐
mentsinterna och mer översiktliga planer än de detaljerade planer som förvaltnings‐
avdelningen  hade  efterfrågat,  och  då  ”utan  massa  brödtext  om  varför  de  olika 
projekten  är viktiga  för Sverige, det vet vi  ju  ändå”  (Kring,  februari  2001). Även  i 
dessa  fall  talar man  om  läroprocesser  och  en  successiv  utveckling  av  planerings‐
arbetet. Strävan har varit att nyttiggöra det arbete som man ändå ”tvingas” leverera. 
Och i detta bör nog reformatörerna beskrivas som framgångsrika. 
 

”Vp‐planen  på  den  interna  nivån  ska  ge  överblick  till  det  dagliga  och  veckliga  i  den 
politiska  styrningen av  tjänstemännen. Vi  följer upp och  reviderar – det är ett  levande 
dokument, allt efter att verkligheten förändras, men den hjälper oss också att hålla fokus 
på de prioriterade områdena. Överblicken har öppnat möjligheter  till samarbete mellan 
olika enheter” (Barkman, mars 2001). 

 
 

EN NY FÖRENKLAD VP‐PROCESS 
 
Ännu en  större översyn av vp‐processen genomfördes efter vilken det  fördes  fram 
förslag på en reviderad och mindre omfattande vp‐process. En enklare, mer renodlad 
process  skulle  skapa bättre  förutsättningar  för  styrning, hoppades man.  I den nya 
process som utvecklades tog man bland annat hänsyn till departementens önskemål 
om att tidigt, redan på hösten, få inblick i budgetramarna. Den nya processen känne‐
tecknades bland annat av en större  flexibilitet  i utformningen av styr‐ och anslags‐
dokumenten. 
  

”Det var något vi missade. En vp‐process, var den än finns, kräver ett stort mått av flexi‐
bilitet.  Det  måste  finnas  möjligheter  att  styra  om,  annars  tappar  den  legitimitet” 
(Bengtsson, februari 2001). 

 
Departementen  fick nu  i högre grad själva bestämma utseendet på produkten. För‐
valtningsavdelningen krävde  inte  längre detaljerade planer, bara ett  så kallat verk‐
samhetsunderlag. Anslagen  fördelades nu utifrån  förväntade  förändringar av verk‐
samheten, inte utifrån den så kallade ”nollbas” som tidigare gällde, där man disku‐
terade och ifrågasatte varje enskild utgift. 
 

ʺVi har  ju en relativt fast personalstock, det är den som kostar, och det blev omöjligt att 
utifrån  verksamhetsplaneringen  dra  ned  bemanningen  på  ett  departement  med  säg 
femton personer eller flytta dem till ett annat departementʺ (Barkman, mars 2001).  
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Departementen,  samtidigt  som  de  under  höstarna  arbetade  med  budgetproposi‐
tionen, formulerade nu en kortare beskrivning av de förändringar som skulle kunna 
komma  att påverka  resursutnyttjandet på departementet, och på  så vis uppfylldes 
departementens önskemål om en närmare koppling mellan den egna verksamhets‐
planeringen  och  budgetprocessen. Departementens  krav  på  långsiktighet  hörsam‐
mades  också  och  departementen  gavs  nu  3‐åriga  ramar  (där  det  första  året  var 
ʺskarptʺ och de  två  följande preliminära,  enligt  en  rullande  treårsbudget). Förvalt‐
ningsavdelningen  bestämde  sig  samtidigt  för  att  ägna  mindre  tid  åt  att  studera 
planeringen och kom därför inte längre att kräva tunga beskrivningar eller att några 
färdiga mallar fylldes i. 
 

ʺVi kommer  att  släppa  fokuseringen på  att departementen  ska  leverera  in material  till 
oss, den  interna nyttan på departementen ska  istället vara styrandeʺ  (Lindberg,  januari 
2001). 

 
Istället betonade man alltså uppföljning. Som ett led i detta begärde man in verksam‐
hetsberättelser  som  ʺtittade  bakåtʺ  till  skillnad  från  verksamhetsunderlaget  som 
ʺtittade framåtʺ. Men den övergripande strukturen, med mål som utgångspunkter för 
planeringen låg fast. 
 

”Vi  tror  fortfarande  att  det  är  möjligt  att  bryta  ned  övergripande  mål  i  enskilda 
verksamheter, och även om det inte är lätt finns det ingen anledning att göra det svåra till 
det möjligas fiende – vi har ingen annan process som är bättre även om vi vet att den vi 
har fortfarande kan förbättras” (Bengtsson, februari 2001). 

 
Också  under  denna  sista  fas  var  förvaltningsavdelningen  mån  om  att  inhämta 
synpunkter  från  administrativa‐  och  planeringschefer  på  departementen.  I  olika 
seminarier  luftades  kritiken.  Flera  tjänstemän menade  efteråt  att  det  hade  funnits 
många och goda möjligheter att  föra  fram  sina  idéer och  förslag. Även om  tjänste‐
männen  inte  visste  var man  skulle  komma  att  landa  så  hyste man  vid  denna  tid 
tillförsikt. Den nya modellen, ovan schematiskt framställd, testades fram till år 2002, 
då man gifte ihop de processer som styr verksamheten på Utrikesförvaltningen (UD 
och utlandsmyndigheterna) och övriga Regeringskansliet.105 
  
På UD har man arbetat med så kallade indikativa, eller tentativa, budgetramar, som 
presenterats  relativt  tidigt, medan  vp‐processen  på  övriga Regeringskansliet  alltså 
haft  karaktären  av  nollbasbudgetering  (Kempinsky  2000:3).  I  den mer  utpräglade 
mål‐  och  resultatstyrningsmodell  som  använts  på  övriga Regeringskansliet  visade 
man sina prioriteringar först – man kom in med sina planer och fick pengar utifrån 
dessa. Den nya vp‐process  som nu  skulle  implementeras hade drag av båda dessa 

                                                 
105 Utrikesdepartementet  har  haft  en  egen  styrmodell,  om  än med  betydande  likheter med  övriga 
Regeringskansliets, och sökte dessutom sitt anslag utifrån utgiftsområde 5, mot utgiftsområde 1  för 
övriga Regeringskansliet. Dessa båda förvaltningsanslag slogs dock samman i januari 2002. 
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modeller.  Ingen  av  de  involverade  tjänstemännen  trodde  inför  detta  gifte  att  det 
skulle vara problemfritt – men några år senare är bilden ljus. 
 

”Idag menar de flesta att den här processen i Regeringskansliet fungerar bra – utifrån de 
speciella förutsättningarna som ett regeringskansli arbetar under” (Kring, februari 2007).  

 
Numera  (när  vi  skriver  2007)  lämnar  departementen  i  början  av  september  in  ett 
summariskt  verksamhetsunderlag  för  det  kommande  året  till  förvaltningsavdel‐
ningen,  som  –  delvis med  det  underlaget  som  grund  –  fördelar  pengarna  utifrån 
anslaget  till Regeringskansliet. Det  är  inte  längre  tal om  en verksamhetsplanering, 
och  det  ordet  används  heller  inte  längre; man  säger  ʺvuʺ  i  stället  för  ʺvpʺ. Varje 
departement  svarar  själv  för  sin  egen  verksamhetsplanering,  och  denna  planering 
blandar  sig  förvaltningsavdelningen  inte  i. När departementen  idag väljer ut vilka 
utredningar  som  ska  startas,  vilka  propositioner  som  ska  läggas  fram,  vilka 
ståndpunkter man ska driva i EU och så vidare, så utgår man från en blandning av 
övergripande politiska mål och vad man bedömer  som nödvändigt  för att hantera 
den verksamhetsmässiga och politiska vardagen.  
 

”Jag tror att alla är nöjda med processen. De flesta departement planerar ungefär som vi 
på  justitiedepartementet, men verksamhetsplanerna  ser  förstås olika ut  i  sina detaljer” 
(Kring, februari 2007).  
 
 

DET POLITISKA STÖDET 
 
Det politiska stödet för vp‐processen har varierat, över tid och mellan departement. 
Känslan bland reformatörerna är att det politiska engagemanget ökat efterhand som 
vp‐processen blivit en integrerad del av arbetet. 
 

”Den normala beredningen av verksamhetsplaneringen sker på tjänstemannanivå, men i 
slutändan kokar det  förstås ner  till några politiska avgöranden. Politikerna gör en sista 
handpåläggning. Men det skiljer väldigt mycket mellan departementen när det gäller hur 
aktiv  den  politiska  nivån  varit.  En  sådan  här  process  kan  inte  bara  vara  tjänste‐
mannadriven – den kräver någon form av politiskt ställningstagande, och det har  i viss 
mån saknats” (Bengtsson, februari 2001). 
 

Samma  tjänsteman säger att politiker skiljer sig åt när det gäller  intresse och enga‐
gemang  för  styrfrågor, att man på vissa departement gärna  styr  efter mål och  för‐
delar resurser efter dessa, medan man på andra departement  inte har samma upp‐
fattning. Några  tjänstemän  lyfter  fram den symbolik det kan  ligga  i att en politiker 
”skyltar” med sin syn på förändringsarbetet, att bara några ord vid rätt tillfälle kan 
ge  processen  legitimitet  och  en  extra  skjuts.  I  viss  mån  har  man  saknat  detta 
symboliska  stöd. Någon  jämför med Storbritannien där Blair  satt  sin prägel på det 
interna  reformarbetet.  Att  statsminister  Göran  Persson  tillsatte  förvaltningschefen 
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gav det  interna  förändringsarbetet  en bra  start, men man  ska  inte underskatta be‐
hovet av återkommande pep‐talk under processers gång. 
 

”Jag tror att många politiker inte velat blanda sig i, även om det har varit reformatörernas 
önskan.  Säkert  har  politikerna  och  statsrådsberedningen  tänkt  att  det  där  får  FA  fixa 
själva” (Kring, februari 2001). 

 
En tidigare citerad utvärdering av vp‐processen har samlat in liknande tankegångar 
från organisationen och skriver att  ʺ[e]n utveckling av VP‐processen handlar därför 
om  att  stärka  VP‐processen  som  ett  politiskt  styrinstrument,  genom  att  SB  och 
departementens  politiska  ledning  i  ökad  utsträckning  är  synliga  i  VP‐processenʺ 
(Kempinsky 2000:4). 
 
En  av  de  intervjuade  beskriver  Regeringskansliet  som  oerhört  lyhört  gentemot 
statsministerns och varje departementslednings beställningar. Svårigheten med vp‐
processen var att ”beställningen” inte var tydlig nog. Samme tjänsteman spekulerar i 
att skillnaden mellan de inledande, höga ambitionerna från RISP‐gruppen, ”som gick 
ut hårt”, och den retirering man sedan successivt  tvingats  till kan bero på att stats‐
ministern Göran Persson och hans statssekreterare Pär Nuder helt enkelt framförde 
nya önskemål, ”eller troligare, att de i slutskedet inte gav tillräckligt tydliga politiska 
signaler om hur de operativt ville utnyttja vp‐processen” (Ros, februari 2001). 
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REFLEKTIONER KRING EMPIRIN 
 
En  tjänsteman säger att bara under de  inledande år som arbetet med vp‐processen 
fortlöpt  har  belastningen  på  Regeringskansliet  ökat,  samtidigt  som  Regerings‐
kansliets arbete utsatts för en hårdare granskning, ʺfrån media, allmänheten, KU och 
Riksdagens  revisorerʺ. Samma  tjänsteman menar att Regeringskansliet är  inne  i  en 
mycket  dynamisk  fas  ʺmed  långtgående,  strukturella  förändringarʺ  (Bengtsson, 
februari  2001). Andra  är mindre dramatiska  och  lyfter  istället  fram det  svåra  i  att 
åstadkomma verkliga  förändringar  i  en gammal  institution  som Regeringskansliet. 
Effekterna av gemensamma IT‐lösningar är en sak, medan betydelsen av förändrade 
planeringsprocesser är mer subtil: ”verksamheten  löper  ju på även utan planering” 
(Kring, februari 2001). 
 
En  tanke bakom RISP har varit att med mål‐ och resultatstyrning  inne  i Regerings‐
kansliet, skulle Regeringskansliet, som en bieffekt, bli bättre på att mål‐ och resultat‐
styra förvaltningen. Men det har i så fall varit svårt att se hur ʺdet inre och det yttre 
hakar i varandraʺ. Resultatstyrningen förutsätter också, på sätt och vis, att man ren‐
odlar  myndigheten  Regeringskansliet  från  regeringens  politik.  Problemet  är  att 
kraven på effektivitet och produktivitet är svåra att isolera från politiken. Det fanns 
samtidigt under  inledningen  av processen  en  olöst konflikt mellan dem  som  före‐
språkar  ʺadministrativ centralismʺ, att  förvaltningsavdelningen ska ha makten över 
de administrativa delarna av Regeringskansliets verksamhet, och dem  som hävdar 
att departementen själva ska sköta sin egen administration. 
 
Vp‐processen har som vi sett mer handlat om anslagsäskande än utvärdering. Att få 
till en utvärdering av hur effektivt de politiska målen genomsyrat verksamheten är 
svårare än att få ett underlag för resursfördelning, och uppföljningen har i huvudsak 
handlat  om  ekonomi. Men  vad  är  det  egentligen man  vill  följa  upp? Är  det  den 
politiska effektiviteten man vill mäta? Det borde  i så  fall  ligga nära en utvärdering 
också av regeringens politik. Några citat får belysa problematiken. 
 

”Resultat och  effektanalys  är  egentligen det viktigaste, grunden  i  resultatstyrning, och 
kraven  utifrån  och  internt  förutsätter  att  det  görs  en  utvärdering  av  kansliets  interna 
arbete. Men  frågan är hur vi mäter det. Det  är  enklare på CSN än här. Ska vi  titta på 
förändringar på enhetsnivå, eller belastningen på enheterna? Hur ska vi  få  fram ett bra 
mått  på  förvaltningseffektivitet? Nyckeltal  är  en  variant,  där man  kan  se  hur många 
myndigheter departementet ansvarar för, eller hur ärendebalansen ser ut. En ny högskola 
till  exempel  betyder  ju  en  ny  resultatstyrningsdialog  som  på  nåt  sätt  måste  kräva 
resurser.  Och  om  vi  är  effektiva  eller  inte  –  ja  det  kan  ju  bara  regeringen  avgöra!” 
(Barkman, mars 2001).  

 
Det är en helt annan sak att mäta effekterna ute  i samhället som ett resultat av det 
som regeringens kansli presterar. 
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”Vi kan ju som kansli prestera ett hur bra jobb som helst när det gäller analyser över vilka 
beslut som behövs  för att  lösa  just det problemet. Men det är  ju politikerna som sedan 
bestämmer. Apparaten  har  gjort  sitt  jobb  utan  anmärkning,  snabbt  och  effektivt, men 
politikerna kan ändå fatta ett annat beslut. I sådana fall är det förstås svårt att mäta. Men 
vi kan mäta hur den  interna processen  förlöper, om vi har en god kvalitetssäkring, om 
allmänheten får svar på sina frågor, om lagrådet ger oss bakläxor eller inte och så vidare” 
(Barkman, januari 2001). 

 
”Vi kan mäta  förvaltningseffektivitet  –  antalet propositioner,  interpellationer, besök på 
hemsidan  och  svar  på  e‐post  – men  det  är  ju  inte  rättvisande. Kanske måste  vi  ändå 
acceptera att det är det enda sättet. Mycket av kansliets arbete resulterar ju inte i färdiga 
produkter som vi kan räkna sidorna i. Och vi måste agera på en neutral plan. Vår utvär‐
dering får ju inte göras till partipolitik!”(Lindberg, januari 2001). 

 
Vp‐processen  var under  sina  första  år  komplicerad  och  arbetskrävande. Processen 
kännetecknades dessutom av många, snabba förändringar. Det kan förklara delar av 
organisationens motstånd. Under reformarbetet har organisationen hela tiden haft att 
fokusera andra problem än just de som reformatörerna haft för ögonen. 
 

ʺKansliet  är  en  stor  organisation, med  ett  ständigt  tryck  från  omvärlden  som måste 
hanteras. De som ingår i kansliet har aldrig möjlighet att bara koncentrera sig på internt 
förändringsarbete,  och  det  får  förstås  betydelse  för  oss  som  arbetar  med  just  dettaʺ 
(Olofsson, mars 1999). 

 
Den  här  citerade  förvaltningschefen  menar  också  att  det  är  svårt  att  driva 
förändringsarbete som inte direkt visar sig i ett mätbart resultat. Det delas ut få stil‐
poäng  till  den  regering  som  är  duktig  på  internt  arbete.  Och  den  situation  som 
Regeringskansliet hela tiden befinner sig i – med krav på agerande från alla håll – gör 
att det  inte  finns  resurser nog  för  att  tillräckligt kraftfullt  och uthålligt  jobba med 
förändringar. Dessa  år  hade  nästan  all  intern mobilisering  syftat  till  att  förbereda 
Regeringskansliet  för  ordförandeskapet  i  EU,  och  det  betyder mindre  tid  åt  fun‐
deringar kring internt förändringsarbete. 
 

”Det går ganska långsamt när man vill förändra statsförvaltningen. Det räcker inte med 
att skriva om  instruktioner, det  tar  lång  tid  innan arbetet bedrivs på ett nytt sätt. Vissa 
administrativa processer kan säkert  leda  till ökad  rationalitet och sparade pengar, men 
priset är ofta kaotiska övergångsperioder” (Kring, februari 2001).  

 
En fråga är också hur mycket av ”centralstyrt” förändringsarbete som krävs. Organi‐
sationen genomgår  ju samtidigt en kontinuerlig och  i viss mån automatisk anpass‐
ning till förändrade krav. En annan fråga, som löper genom denna del av framställ‐
ningen, är  i vilken mån ett planeringsinstrument  som vp‐processen  faktiskt går att 
tillämpa  på  en  verksamhet  som  hela  tiden  präglas  av  omprioriteringar. Det  är  ju 
statsrådens efterfrågan som styr verksamheten, inte verksamhetsplaneringen (Kemp‐
insky 2000:31). Och även en fungerande vp‐process är bara en liten del av en lyckad 
politisk styrning. 
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”Tjänstemännen har ett stort ansvar när det gäller att utföra och implementera beslut på 
bästa sätt. Och man kan inte begära att ministrarna och statssekreterarna ska vara inne i 
en  sådan  här  förändringsprocess  hela  tiden. Men  cheferna,  statssekreterarna  och  den 
politiska  ledningen spelar en mycket stor roll. Deras erfarenhet och skicklighet har nog 
en  större  betydelse  för hur  bra  styrningen  blir  än vp‐processen  i  sig”  (Barkman, mars 
2001). 

 
Möjligen ska man se sammanslagningen, verksamhetsplanering och  talet om effek‐
tivisering av Regeringskansliet  som ett  sätt att  försöka göra organisationen mindre 
angripbar  för effektivitetsretorik och extern kritik; en  strategi  för att  förebygga det 
nagelfarande och den funktionskritik som exempelvis sjukvården, skolan eller vissa 
myndigheter ibland utsätts för.  
 
Verksamhetsplaneringsprocessen som den utformats grundar sig på en föreställning 
om att även kansliet ska kunna agera utifrån i förväg uppgjorda planer – men mycket 
av kansliets arbete  låter  sig  svårligen planeras.  Inte  sällan måste Regeringskansliet 
snabbt  reagera  på  omvärldshändelser,  må  det  så  vara  en  bankkris,  en  förlist 
passagerarfärja, en tsunami eller ett utspel från ett statsråd. Inte ens regeringens eget 
behov  av  plötsliga  politiska  initiativ  inom  olika  områden  är  lätt  att  förutse.  Det 
innebär betydande svårigheter att via en  långsiktigt syftande verksamhetsplanering 
fördela resurser inom kansliet. En verksamhetsplaneringsprocess, hur strängt den än 
utformas, kommer inte att kunna ändra på politikens förutsättningar. Med andra ord 
– politik och politisk styrning tycks vara en mycket mer mångfacetterad process än 
vad som låter sig inrymmas i begreppet mål‐ och resultatstyrning. 
 

”Det går inte att jämföra Regeringskansliet med ett företag. Vår tillvaro är hårt präglad av 
dagspolitik  och  just  nu‐tänkande. Och  det  går  inte  att  planera  i  förväg.  En  notis  i  en 
morgontidning kan göra att vi måste kasta allt åt sidan. Om verksamheten ska planeras 
ett år i förväg, vem tänker på en post för oförutsedda händelser? Ryckigheten och ad‐hoc‐
atmosfären kan omöjligen beskrivas enligt en rak, enkel utstakad väg. Konsulter som vi 
litar till i förändringsarbetet saknar helt den förståelsen, menar jag” (Skarell, mars 1999). 
 
”Man kan fråga sig hur det kunde gå så snett som det gjorde med de första årens försök 
till verksamhetsplanering i RK. Svaret är väl att man inte insåg att den planeringsmodell 
som fungerar väl i myndigheter och företag inte skulle fungera i RK, och detta beroende 
på att verksamheten i RK är alltför komplex – den omfattar samhällets hela bredd, inne‐
fattar ett stort antal mål‐ och intressekonflikter – och att verksamheten är händelsestyrd. I 
detta ligger att man inte insåg att allmänt hållna politiska mål, i grunden formulerade för 
att vinna röster  i valen,  inte har en sådan stringens att de  lämpar sig som grund  för en 
planeringsprocess av klassisk modell. Det fel som begicks var att de personer som drev 
vp‐frågan inte förstod detta, att de tjänstemän som begrep saken inte blev hörda, och att 
de politiker som borde ha begripit saken lät personer med otillräcklig insikt få alltför fria 
tyglar” (Kring, februari 2007). 

 
Den mål‐ och resultatstyrning som  infördes (på försök) och som utgjorde grund för 
verksamhetsplanering och intern resursfördelning, tog tid och kraft i anspråk. Det är 
inte  osannolikt  att  de  omständliga  procedurerna,  om  än  temporärt,  faktiskt  häm‐
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made  förmågan  till  flexibilitet och snabba anpassningar. Kraven på snabba rörelser 
bör ha funnits  länge och dessa krav bör ha gett viktiga förutsättningar för kansliets 
arbete  och  åtminstone  indirekt  gjort  att  organisationen  också  fått  en  sådan  kons‐
truktion som bäst möter dessa krav. Med den konservatives röst kan man hävda att 
organisationen  redan  har  hittat  sina  former,  och  att  en  genomgripande  omstruk‐
turering av arbetsformer och rutiner därför kan äventyra kvalitet och stabilitet. 
 
 

FÖRVÄNTNINGAR OM EN NY ORDNING 
 
Förväntningarna på Regeringskansliet om en  tydligare  redovisning av  relationerna 
mellan  resurser och  resultat  riktades  från  flera håll. Riksdagens  revisorer och Riks‐
dagens konstitutionsutskott kunde med sammanslagningen som bakgrund, och alla 
de högt  ställda  ambitioner  som  reformatörerna  öppet  skyltade med  före  samman‐
slagningen,  utöva  ett  visst  tryck  på  organisationen,  bland  annat  genom  att  ställa 
frågor kring utvecklingen  av  förändringsarbetet. Man kan möjligen  ifrågasätta det 
kloka  och  strategiska  i  att  som  sammanslagningens  konstruktörer  tala  öppet  och 
konkret om de mål man vill nå. Utvärderarna och  tyckarna utanför organisationen 
får  ju då ett dokument att hålla  fram och mäta diskrepanser emot. Trycket utifrån 
blev  i  vilket  fall  ett  viktigt  instrument  och  verktyg  i  de  interna  reformatörernas 
händer. Än viktigare var  förstås att verksamhetsplaneringen skulle utgöra grunden 
för  fördelningen  av  interna  medel.  Politikerna  i  statsrådsberedningen  skapade 
genom denna konstruktion ett starkt  tryck på alla departement att  leverera. Till de 
aktörer som  i denna del formulerar ett tryck på organisationen att falla  in  i det nya 
mönstret för verksamhetsplanering ska förstås också förvaltningsavdelningen föras, 
och  de  anlitade  konsulter  som  redan  i  det  föregående  fallets  rapporter  talat  om 
vikten av en gemensam verksamhetsplaneringsprocess. Men det vore  fel att karak‐
terisera perioden före införandet av RISP som präglad av ambitiösa försök att i hela 
organisationen  förankra  visionen  om  en  ny  och  gemensam  verksamhetsplanering, 
och  det  självklara  i  att  denna  sedan  skulle  utgöra  grunden  för  fördelning  av 
Regeringskansliets egen budget. Om många aktörer tycktes vara någorlunda överens 
om  det  kloka  i  en  sammanslagning,  är  bilden  en  annan  när  det  gäller  verk‐
samhetsplaneringen.  I  detta  fall  tycks  politikerna  ha  dikterat  villkoren.  Statsråds‐
beredningens  statssekreterare Pär Nuder,  som  tillsammans med  förvaltningschefen 
sätter  sin  signatur på  alla övergripande  styrdokument,  skapar  ett  tryck genom  sin 
närvaro och de formuleringar han sätter sitt namn under.  
 
I  vilken  utsträckning  statsrådsberedningens  statssekreterare  i  denna  del  är  ”starkt 
påverkad  av de  beredande  tjänstemännen”,  som  någon uttrycker det  i  studien,  är 
svårt att avgöra. Det är säkert så att de olika modeller bakom verksamhetsplanering 
som prövas och  förkastas  inte har  statsrådsberedningens  statssekreterare  som kon‐
struktör. Men det är rimligtvis också så att Pär Nuder, med ett omvittnat intresse för 
intern organisation,  inte har behövts övertygas om vikten av att den politiska  led‐
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ningen  finns  med  för  att  peka  ut  och  att  i  flera  omgångar  påminna  om  färd‐
riktningen. Det förekommer därför före denna reform ingen tydlig strid mellan olika 
aktörer  kring  formulering  av  problem  och  behovet  av  förändring.  Politikernas 
närvaro tar bort det syre som krävs för att strider ska blossa upp. När modellen ska 
implementeras  blir  visserligen  motsättningarna  tydligare  –  men  departementen 
levererar, om än under stora våndor. 
 
 

DE VIKTIGASTE AKTÖRERNAS INTRESSEN 
 
De av förvaltningsavdelningens tjänstemän som var ansvariga för utvecklingen och 
implementeringen av RISP talar  i  intervjuerna om att skapa en process med många 
”nyttor”. Deras ambitiösa målsättning var att forma en modell som skapade en tydlig 
koppling mellan politikens övergripande mål och departementens verksamhet och 
resursförbrukning,  liksom  en  tydlig  koppling mellan  de  interna  styrdokumentens 
utformning och den konkreta verksamheten på departementen. Dessa  intressen hos 
förvaltningsavdelningen  är  förstås  indirekt  dikterade  utifrån  förvaltningsavdel‐
ningens  konstruktion  och  instruktion,  och  de  politiker  som  står  bakom. Men  till 
denna aktörs  intressen måste även här  föras  en önskan om att  skapa  legitimitet åt 
den egna verksamheten. En  framgångsrik planeringsprocess skulle smitta av sig på 
konstruktörerna av denna process. Problemen bakom  implementeringen kan säkert 
förklaras  av valet  att mer  luta  sig mot och  flagga med det vida mandat  statsråds‐
beredningen skrivit ut, och mindre mot de –  för möjligheterna  till  framgång –  fort‐
farande mycket starka om än följsamma departementen. Legitimiteten för modellen 
och dess konstruktörer borde ha byggts upp i dialog mer än med hjälp av tvingande 
direktiv. 
 
Som  redan  det  förra  kapitlet  visade,  tycks  politikerna  – men  också  här  i  form  av 
statssekreterare,  inte  statsråd  –  efter  att  ha  signerat  de  principiella  besluten,  ha 
lämnat  den  krävande  implementeringsfasen  till  tjänstemän,  dessutom  med  svag 
förankring  i  organisationen.  Detta  gäller  både  statsrådsberedningens  politiska 
tjänstemän och departementens statssekreterare; de senare tycks bara i liten grad ha 
ägnat  intresse åt modellens eventuella  framgång. Departementen, och däri både de 
högre  tjänstemän  som  satt  som  ansvariga  för  den  samlade  redovisningen  av 
departementens  verksamhet  och  de  tjänstemän  på  sakenheter  som  levererade 
underlaget,  fick ofta se sina  förväntningar grusas – och det gäller både de  förvänt‐
ningar som var knutna till den egna nyttan av det arbete man lagt ned, liksom dem 
som knöts till de finansiella medel den goda argumentationen skulle resultera i. Nu 
blev,  med  få  undantag,  dokumenten  oanvändbara  efter  att  de  formulerats,  och 
budgeten densamma  som året  före. Departementen är  i den  första delen av  imple‐
menteringsfasen en svagare aktör än  tidigare.  Inget departement  trotsade påbuden, 
även om många redan på ett tidigt stadium tycks ha varit på det klara med proces‐
sens svaga koppling mellan arbetsinsats och nytta. Men ju mer spridning man ger åt 
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sin  frustration, desto mer vägs departementens synpunkter  in. Och  i slutändan har 
verksamhetsplaneringen nära helt anpassats till departementens behov. 
 
 

SÅ GÅR FÖRHANDLINGSSPELEN TILL 
 
Verksamhetsplaneringsprocessen implementerades i sin inledning uppifrån och ned. 
Det förs inga egentliga samtal kring dess utformning före lanseringen, och det finns 
från början därför inget att förhandla om. Så fort reformatörerna öppnar slussen och 
släpper  in  synpunkter  från  departementen  blir man  däremot  översköljd  av  kritik. 
Här är det  förstås  så att departementen har  incitament att överdriva. Processen är 
från deras horisont onödig, och  ju mer urvattnad och mindre krävande den kan bli, 
desto  bättre.  Förhandlingsspelen  får  dock  inte  sitt  utrymme  i  den  nya,  formella 
styrningsdialogen  (den mellan  departement  och  förvaltningsavdelning med  verk‐
samhetsplaneringen som underlag). Till en början försöker förvaltningsavdelningen i 
stället att via mindre och  informella möten, vid  sidan om  styrningsdialogen,  fånga 
upp departementens förslag och förväntningar. Men missnöjet är under dessa träffar 
så starkt att det blir svårt att  föra konstruktiva samtal. Förvaltningsavdelningen  tar 
därför  in  en  utomstående  konsult  som  får  uppgiften  att  utvärdera  verksamhets‐
planeringsprocessen.  Och  det  som  gäller  för  flera  andra  delar  av  berättelsen  om 
Regeringskansliets interna förändringsarbete gäller också här – det blir i utredningar, 
interna  rapporter och  i  remisser på dessa  som  spelen spelas. Men denna gång  inte 
enligt de  fasta  rutiner och mönster som kännetecknar samordningen av Regerings‐
kansliets politik. Det urval som utredarna gör, i både intervjuer och det material man 
väljer att lyfta fram, måste ju inte innebära att man också förmedlar den samlade och 
sanna bilden. I texterna blir det i stället de aktörer – oftast på tjänstemannanivå – som 
formulerar sig skarpast, som har det starkaste intresset och som i kraft av sin position 
har makt att bevara eller förändra, som får störst möjlighet att påverka. 
 
Departementen går därför segrande även ur denna strid, om än tilltufsade. Efterhand 
ändrar nämligen spelen karaktär och förvaltningsavdelningen väljer kompromissens 
väg.  Förvaltningsavdelningen  backar  från  flera  av  sina  ursprungliga  krav  och 
departementen  säger  sig därefter acceptera processen. Att  förvaltningsavdelningen 
ändrar strategi kan till viss del säkert förklaras utifrån egna vunna erfarenheter om 
den  lanserade  modellens  brister.  Men  rimligare  är  att  de  politiska  chefstjänste‐
männen och finansdepartementets budgetavdelning till sist gör gemensam sak med 
de administrativa  cheferna på departementen, och  tar  ställning  för  en mer  flexibel 
och mindre tvingande process. Politikerna, och särskilt statssekreteraren i statsråds‐
beredningen, bör ha tagit intryck av departementens frustration och därför också, om 
än utan att  lämna  formella dokument bakom  sig,  signalerat att det nu är dags  för 
förvaltningsavdelningen att ta ett steg bakåt.  
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ETT FALL AV BYRÅKRATISK POLITIK? 
 
En av de bärande idéerna bakom den här studerade reformen har varit att stärka den 
politiska  styrningen  av  Regeringskansliet. Men  reformen  har  i  flera  viktiga  delar 
saknat  just  det  –  politisk  styrning.  Reformatörerna,  liksom  tjänstemännen  ute  i 
organisationen  som  satts  att  följa  direktiven,  har  visserligen  formellt  sett  haft  det 
politiska  stödet.  Men  utan  ett  kontinuerligt  politiskt  engagemang,  utan  tydlig 
styrning från statsrådsberedning och den politiska ledningen på fackdepartementen, 
både när det gäller utveckling och implementering av reformer, tycks det vara svårt 
att lyckas, och det oavsett om reformer i sig är briljanta eller ej. Även om just denna 
reform  inte  bara  haft  att  brottas med  en  organisation  ovillig  att  förändras,  utan 
kanske också med  i  reformen  inbyggda orealistiska  förutsättningar,  så  är det bara 
politiker  som  kan  ge  de  kraftfulla  och  återkommande  knuffar  som  krävs  för  att 
organisationen ska flytta sig, framåt eller bakåt.106 
 
Nu ger detta fall dock skäl för att i andra delar faktiskt tala om politisk styrning; dels 
när politikerna sätter förvaltningsavdelningen (och inte representanter från departe‐
menten)  att  leda  utvecklingen  och  implementeringen  av  reformen,  och  samtidigt 
säger  att  denna  reform  ska  ligga  till  grund  för  både  styrning  och  fördelning  av 
medel;  dels  när man  (som  jag  tror)  några  år  senare  uppmanar  förvaltningsavdel‐
ningen att sänka kraven och inslagen av tvång och gå departementen till mötes. När 
politikerna  och  den  politiska  styrningen  är  tydligt  närvarande,  då  anstränger  sig 
organisationen att vara  följsam och de byråkratisk‐politiska  striderna upphör. Men 
när politikerna är osynliga och när den politiska styrningen är svag, då  faller olika 
aktörer tillbaka in i en kamp med varandra. Vi ser därför även i detta fall exempel på 
byråkratisk politik, och  i detta fall återigen en strid mellan förvaltningsavdelningen 
och departementen, med olika  idéer och  intressen när det gäller reformers  innehåll 
och reformers förverkligande. 

                                                 
106  Ett  exempel  på  detta  är  regeringskrisen  år  1990  då  en  expeditionsministär  tillsattes  under  3‐4 
veckor. ”Och man skulle kanske kunna tro att verksamheten fortsatte som vanligt – men inte. Allt tog 
tvärstopp. Utan ansvariga ministrar händer ingenting!” (Ros, februari 2002). 
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KAPITEL 6 
 
 

BYRÅKRATISK POLITIK I 
REGERINGSKANSLIET 

   
 
I sitt  förord  till boken Maktens nätverk säger Olof Petersson att klyftan mellan den 
skrivna och den verkliga konstitutionen aldrig upphör att  fascinera den statsveten‐
skapliga forskningen (Petersson 1989:7). 
 

”Grundlagen suggererar bilden av en enhetlig statsvilja som förkroppsligas i regeringens 
gestalt. Men  som  i  alla kollektiv måste det  finnas  spänningar, motsättningar, dynamik 
och ett ständigt givande och tagande, kompromissande och improviserande” (Petersson 
1989:12).  

 
Regeringskansliet  befolkas  av många  olika  individer med  olika  intressen, mandat 
och uppdrag, i olika roller som statsråd, politiskt rekryterade och opolitiska tjänste‐
män – alla dessutom uppdelade mellan olika departement och sakenheter. Eftersom 
det  inte  finns en enstaka, klar vilja som  telepatiskt delas av alla Regeringskansliets 
medarbetare, bör det därför –  trots den sinnrika apparat  för  jämkande av  intressen 
som finns – uppstå problem kring samordningen av politiken, både mellan och inom 
departementen  (Petersson 1989:14). Och därför bör det också uppstå problem kring 
samordningen  av  departementsövergripande  frågor  om  intern  organisation  och 
internt förändringsarbete – där ju en liknande apparat för jämkande inte ens finns att 
tillgå. Dessa senare samordningsproblem har spelat huvudrollen  i den här avhand‐
lingen. I det kapitel som nu återstår ämnar jag sammanfatta och kritiskt söka värdera 
mina empiriska och teoretiska resultat, genom att låta mina egna tolkningar få möta 
alternativa och utmanande förklaringar. Syftet med kapitlet är dels att lyfta fram ny 
kunskap om Regeringskansliets inre liv och intressanta aspekter av Regeringskansli‐
internt  förändringsarbete,  dels  att  resonera  kring  hur  en  alternativ  byråkratisk‐
politisk teoretisk ram skulle kunna se ut, och som – i bästa fall – kan bidra till ökad 
förståelse för hur olika aktörers roller, intressen och makt skapar förutsättningar och 
hinder för reformer av centrala politiska institutioner. 
 
 

BYRÅKRATISK POLITIK OM ORGANISATIONENS EVIGA PROBLEM 
 
Det  finns  först  anledning  att  återkomma  till  de  övergripande  och  stabila  interna 
problem som jag lyfte fram redan i inledningskapitlet, och som, vilket materialet bör 
ha visat, har präglat Regeringskansliets  inre organisering under hela den studerade 
perioden.  Har min  teoretiska  ram  –  strax  diskuterad  och  något  omformulerad  – 
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något att  tillföra  en diskussion om dessa? När det gäller  svårigheterna att komma 
tillrätta med bristande intern och extern personalrörlighet, tycks idén från byråkratisk 
politik om att organisationers agerande är präglat av  tradition och  istadiga, konsi‐
stenta  intressen ha en viss bärkraft. Enheter och departement har egentligen aldrig 
lyssnat på de uppmaningar om ett  tätare utbyte av personal över enhets‐, departe‐
ments‐  och  kansligränser  som  förts  fram  i  utredningar,  konsultrapporter  och 
regeringsbeslut. Departementen  har med  näbbar  och  klor  –  och  ibland med  goda 
argument – kämpat för att få behålla det avgörande inflytandet över rekrytering och 
den egna personalen. Men  stort  inflytande har  inte alltid balanserats med en  stark 
känsla av ansvar. Över den personal som under perioder haft en kunskapsprofil som 
inte  efterfrågats,  eller  helt  enkelt  saknat  kompetens,  har  ansvaret  varit  bristfälligt. 
Och så länge som de ekonomiska incitamenten till besparingar saknades, blev resul‐
tatet få omplaceringar men många nyrekryteringar. Departementens personalpolitik 
fick till följd att organisationen, i perioder, bestått av för många specialister och haft 
för många anställda. Att departementen inte uppfattade hela organisationens behov 
av en samlad bild och en samlad hantering av personalfrågor, bör därför – kanske – 
förklaras med  just en hänvisning till organisationers svårigheter att lämna sin tradi‐
tion och sitt synsätt bakom sig. 
 
Men  strider  om  resurser,  som  ju  detta  handlar  om,  är  inte  i  självklart  fokus  för 
byråkratisk politik. Teorin har en mycket tydligare inriktning mot förhandlingar och 
intressemotsättningar när det gäller policyutformning. Denna policy kan i och för sig 
ha bäring på just byråkratiers resurser, men den kamp om både resurser och makten 
att  själv  få  förfoga  över  dessa  resurser,  som  varit  tydlig  i  empirin,  är  inget  som 
byråkratisk politik explicit får oss att leta efter. Däremot bör berättelsen ha givit stöd 
åt  teorins  föreställning  om  att  aktörer,  som departementen,  faktiskt kan  vara mål‐
inriktade,  strategiska och konsekventa. Dessa  egenskaper delas också  av personal‐
organisationerna, även om den samlade bedömningen måste vara att de senare inte 
varit  lika  framgångsrika  som  departementen. Om  denna  slutsats,  när  vi  nu  talar 
personalpolitik,  är giltig, hur  ska det  i  så  fall  förklaras? Här  finns hos byråkratisk 
politik många rimliga – om kanske än inte så spännande och revolutionerande – för‐
klaringar. Utgången av en process kan ju, menar byråkratisk politik, oftast förklaras 
utifrån  de  förutsättningar  som  rådde  redan  före  processens  start.  De  enskilda 
departementen och expeditionscheferna, under  lång tid herrar över personalpolitik‐
en, hade  förstås en helt annan  förankring och maktställning –  i organisationen som 
helhet, liksom i de mindre förhandlingsorganisationer som avlöst varandra – än vad 
personalorganisationerna,  Organisationsavdelningen,  PP‐sekretariatet  och  förvalt‐
ningskontoret tillsammans kunde mobilisera. Avgörande för ständiga misslyckanden 
i försöken att åstadkomma ett regeringskansli när det gäller frågor om personal och 
relationen mellan personal och  arbetsgivare,  skulle med detta perspektiv vara den 
maktbas som departementen agerar utifrån, deras skicklighet  i att spela och  förhandla 
före policybeslut, och deras förmåga att förhala implementeringen av de beslut som 
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fattas.  Jag  är  beredd  att  ge mitt  stöd  åt detta  antagande,  eftersom det  till  stor del 
bekräftas av min studie. 
 
Även  om  det  i  organisationen  finns  ett  slags  sunt  bevakande  av  revir,  utifrån  de 
rutiner  som  styr Regeringskansliets politikskapande,  tycks det vara  så att  samord‐
ning  och  effektivitet,  när  det  gäller  frågor  om  organisation,  personal  och  admini‐
stration,  hindras  av  ett  utpräglat  revirbeteende  på  flera  nivåer  i  organisationen. 
Motståndet mot gemensamma lösningar bör ha flera förklaringar, däribland en vilja 
att behålla personlig makt107 och  resurser  för att kunna bevaka det egna området – 
men också en mer  sympatisk  inriktning hos många  tjänstemän att bevara ett  slags 
kontinuitet. Här måste  ansvaret  ändå  falla  tungt  på  de  politiker  som  genom  sina 
beslut skapat oklara ansvarsförhållanden när det gäller organisation och personal, och 
som genom sin passivitet gett få och otydliga styrsignaler. Med en tjänstemannakår 
fokuserad på kontinuitet blir det politikernas uppgift att driva förändringar. 
 

”Men dessa [politikerna] har högst två år på sig, våra mandatperioder sätter den gränsen. 
Och detta går inte ihop med den genomsnittliga tiden för större organisationsförändring‐
ar,  som enligt min  erfarenhet  tar mellan 3 och 7 år att genomföra”  (Tengblad, oktober 
2004).  

 
Det är  svårt att  reformera och  förändra, även  för den politiker  som  tar på  sig den 
uppgiften. Byråkratisk politik  tycks  inte  i samma utsträckning som materialet upp‐
märksamma  den  politiska  ledningens  eller  reformatörers  svårigheter  att  faktiskt 
förändra. När det gäller den fjärde iakttagelsen, om svag politisk styrning, så är förstås 
livskraften  i de  tidigare problemen  – bristande  rörlighet,  revir och oklara  ansvars‐
förhållanden – ett slags bevis på  just svag politisk styrning; om man inte vill hävda 
att det låg i politikernas intresse att underhålla, bevara eller förstärka dessa problem. 
Politikernas  roll  i  de  processer  jag  studerat,  och  den  förmodat  svaga  politiska 
styrningen, är dock värd ett särskilt avsnitt. 
 
 

POLITIKER SOM MISSLYCKADE REFORMATÖRER… 
 
Det brukar sägas att teoretiska glasögon avskärmar, och för det mesta är den egen‐
skapen  funktionell.  Empiri  utan  urskiljning  blir  hart  när  omöjlig  att  processa  och 
analysera. Men om  jag hade hållit alltför hårt  i min  tidigare version av byråkratisk 
politik och mitt antagande om tjänstemannadrivna processer, hade risken funnits att 
politikerna försvunnit ut ur både empiri och analys. Men politikerna är närvarande, 
om än inte allestädes. 
 

                                                 
107 ”Man ska heller inte glömma att chefer i statsförvaltning generellt varit dåligt betalda och makt kan 
vara ett sätt att kompensera sig” (Tengblad, oktober 2004).  
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När jag nu talar om närvarande politiker, så talar jag inte om statsråd. Statsråden är 
inte  synliga  bakom  personalpolitiken,  sammanslagningen  eller  verksamhetsplan‐
ering. Inte  i någon av de intervjuer  jag genomfört sägs initiativen till reformerna ha 
kommit  från  statsminister  eller  statsråd. Statssekreterarna Vinde, Skillner, Larsson, 
Örtendahl, Dahlgren och Nuder  tycks  själva ha analyserat  situationerna och  själva 
tagit  de  inledande  stegen mot  försök  till  förändring. Men  intervjuerna  och  doku‐
menten måste inte vara sanningsvittnen. Frånvaro av bevis måste ju inte betyda bevis 
på  frånvaro.  Det  kan  vara  så  att  statsråden  och  ytterst  statsministern  i  flera  fall 
faktiskt har tagit aktiv del, men då på ett sätt som jag inte lyckats fånga i dokument 
och intervjuer. Och om de varit närvarande har det inte varit på ett så tydligt sätt att 
detta påverkat de  ständiga  ropen på politikernas närvaro  från organisationen,  från 
konsulter och utredare,  från  förvaltningsavdelningen,  från  facken, och  från åtmins‐
tone ett par statssekreterare. 
 
Regeringen  fattar  under  dessa  år  visserligen  flera  beslut  med  bäring  på  intern 
organisering. Men  statsråden  i de processer  jag  studerat  beslutar  aldrig  om  några 
revolutionära  omvandlingar  (i meningen  större  skiften  av  ”världsåskådning”  som 
påverkar både värderingar, normer och handlingar). Man begränsar sig till punktin‐
satser, och därför hotas eller ifrågasätts aldrig departementen eller den övergripande 
strukturen av Regeringskansliet. De interna problemen, även om de är efterhängsna, 
blir  aldrig  så  stora  att  en  omvandling  är  motiverad.  Statsråden  är  därtill  alltför 
beroende av – och  troligtvis nöjda – med sin organisation  för att våga sig på även‐
tyret  att  förändra  den  i  grunden.  Politikerna  försöker  då  och  då  att  förändra  och 
förbättra – men de saknar uthållighet. Deras intresse för intern organisering är bara 
flyktigt och  tillfälligt. De deltar  en kort  stund och  försvinner  sedan  igen. Exekutiv 
uppmärksamhet tycks vara en bristvara. 
 
Hur strategiska är egentligen statsråden när de väljer att inte närvara? I flera proces‐
ser jag följt har det på grund av avsaknad av politiska beslut uppstått ett slags makt‐
vakuum,  som  tjänstemän,  i  avsaknad  av  politiker,  försökt  fylla  och  utnyttja.  Sker 
detta med statsrådens goda minne? När de synliga politiska svaren från regeringen 
på  från  organisationen  formulerade  problem,  bara  blir  att  tillsätta  en  harmlös 
arbetsgrupp och att skjuta besluten framför sig, är detta då en medveten strategi och 
taktik för att bevara en organisation just så som den är och som man vill ha den, eller 
handlar det om ointresse och tidsbrist? Jag ser ju inte statsråden i de här processerna 
och känner därför inte deras innersta intressen. Statsråden använder inte sin tid i tv‐
soffor,  talarstolar  eller  memoarer  till  att  diskutera  personalpolitik  och  intern 
organisering.108 
 

                                                 
108 Thage G. Petersson  fick  frågan  om  han  ville  ställa upp  för  en  halvtimmes  intervju  för den  här 
avhandlingen, men svarade ”Har inte tid!” i ett fax. 
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Jag lutar därför, med stöd i empirin, åt en kombination av de båda senare förklaring‐
arna, ointresse och  tidsbrist. Men  jag  tror också att politikerna då också gör en  fel‐
bedömning och en felaktig prioritering. Jag aktar mig lite för att skriva ut recept, men 
det kan faktiskt vara så att det i den egna organisationen ryms svar och lösningar på 
större  ting än bara  intern administration. Även chefen på Volvo måste ha personal 
som tror på produktionen och är nöjda med sin tillvaro, annars blir det inga bra bilar. 
 
Inte heller  statssekreterarna,  inte  ens de med  ett utpekat  ansvar  för  intern  organi‐
sering,  kan  ståta  med  diplom  för  lång  och  trogen  tjänst  i  regeringskansliinternt 
förändringsarbete. När Rolf Skillner  i ett  längre brev  till  sitt  statsråd  ska  summera 
sina år i budgetdepartementet, ägnar han bara några få stycken åt interna organisa‐
tionsfrågor och personalpolitik. Resten viks åt allt det som uträttats med bäring på 
statsförvaltningen generellt. Detta  speglar  fördelningen av den  tid han ägnat åt de 
olika uppdragen (Skillner, oktober 2004). Statssekreterarnas engagemang kan därför 
också  beskrivas  som punktinsatser. Även  om  förvaltningskontor,  sammanslagning 
och  verksamhetsplaneringsprocess,  reformer  som  alla  har  statssekreterare  som 
viktiga och drivande aktörer bakom sig, ser ut att vara reformer av större dignitet än 
att bara kallas för punktinsatser, så visar utvärderingar att de varaktiga effekterna av 
dessa reformer har varit starkt begränsade. 
 
Men  är  dessa  processer  verkligen  ”ostyrda”  i  den meningen  att  politiker  inte  alls 
deltar? Det finns ju fler mekanismer för styrning för politiker att nyttja, än att aktivt 
ta  del  i  processer,  skriva  texter  och  fatta  beslut.  Tystnad  kan  ses  som  ett  sådant 
sofistikerat verktyg för styrning. Expeditionscheferna kan ha uppfattat denna tystnad 
som en tydlig styrsignal om att slå vakt om departementets självständighet. Förvänt‐
ningar  eller  krav  på  lojalitet  är  ett  annat  sätt  att  styra.  Expeditionscheferna  eller 
förvaltningsavdelningens  tjänstemän  bakom RISP  har  genom  att  visa  lojalitet mot 
uppdragsgivaren indirekt styrts i sitt beteende. Det kan också vara så att politikerna 
givit dessa processer ett  slags  stöd på ett övergripande plan, med underskrifter av 
texter och beslut, men i vardagen haft helt andra önskningar. Också detta är ett slags 
styrning. 
 
Även en föreställning om att politikerna ibland faktiskt styr kan förstås ifrågasättas. 
De exempel av politisk intervention som den här berättelsen bjudit på kan ju ha varit 
beställda,  initierade  och  arrangerade  av  tjänstemän.  Med  en  lätt  konspiratorisk 
ansats skulle man kunna hävda att alla exempel på politikernärvaro  i de processer 
jag analyserat, är ett uttryck  för att aktörer  i byråkratin har  fått politikerna  just dit, 
och väl närvarande, så  för man  fram de krav som starka aktörer  i byråkratin redan 
formulerat. 
  
Jag måste  dock  återigen  luta mig mot  empirin,  och min  analys  ändar  därför  i  en 
slutsats om att politikerna bara sällan deltar i processer bakom intern organisering i 
Regeringskansliet. Är detta då något som överraskar och att yvas över? Ett sätt  för 
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politiskt styrda organisationer (och statsförvaltningen generellt) att skapa kontinuitet 
för personalen när det gäller arbetsgivaransvar, löner och anställningstrygghet är  ju 
att separera personal‐ och organisationsansvaret från politiken. Varför skulle Reger‐
ingskansliet vara annorlunda?  Ja, säg detta  till de några av de statssekreterare, alla 
fackligt aktiva  tjänstemän, alla konsulter och utredare som kräver att politikerna  tar 
del i processerna och fattar några avgörande beslut om hur man i Regeringskansliet 
ska hantera  frågor  om personal  och  organisation. Arbetstagarorganisationerna  och 
nära alla andra förändringsivriga förstår efterhand att den enda vägen till förändring 
är att direkt uppvakta statsråden. Om det inte funnes några funktionsbrister så skulle 
förstås politikernas distans vara motiverad. Men när det uppstår problem så kräver 
dessa problem politiska lösningar och politiska ställningstaganden. 
 
 

… OCH POLITIKER SOM LYCKADE REFORMATÖRER 
 
När  det  gäller  förankring  och  genomlysning  av  politiska  beslut,  framhålls  ofta 
Regeringskansliets  former  för gemensam beredning  och delning  som  ett väl  fung‐
erande föredöme. När det handlar om intern organisering, administration, personal‐
politik och  interna och kansligemensamma styrformer är bilden en annan. Exempel 
på  institutionella reformer, med det uttalade syftet att  få departementen att  i dessa 
delar  närma  sig  varandra,  är  relativt  många,  från  en  förstärkt  OA‐avdelning, 
bildandet  av  PP‐sekretariatet  och  förvaltningskontor  till  sammanslagningen,  skap‐
andet av  en  förvaltningsavdelning och  en gemensam verksamhetsplanering. Dessa 
reformer har  säkert  till  viss del mildrat de  splittrande  krafter  som  finns  inbyggt  i 
organisationer med klart avgränsade ansvarsområden. Ändå måste  flera, de  flesta, 
kanske alla, av dessa reformer betecknas som misslyckade. 
 
Det finns däremot andra inslag i Regeringskansliets senare historia som verkat i just 
den  riktning  som  reformerna  önskade. Den  viktigaste  förutsättningen  för  samord‐
ning av  resurser, personal och planering gives av medlemskapet  i den Europeiska 
unionen.  Detta  sattes  på  sin  spets  under  Sveriges  ordförandeskap,  våren  2001 
(Tallberg 2001). De krav som då riktades mot organisationen och alla dess delar var 
tillräckliga för att skapa en vältrimmad och samordnad organisation – och detta, vill 
jag hävda, oaktat de reformer i form av sammanslagning och verksamhetsplanering 
som  tidigare sjösatts. Regeringskansliet hade även utan att vara en myndighet med 
en gemensam verksamhetsplanering klarat denna uppgift.109 När ordförandeskapet 
nått sitt slut, menar en av de  intervjuade ”återgick dock verksamheten  till det nor‐

                                                 
109  Jag hävdar  inte att det  före EU‐medlemskapet eller ordförandeskapet  inte  fanns ett arbete  för att 
förbereda Regeringskansliet  inför dessa nya utmaningar. Men det är min uppfattning att Regering‐
skansliets relativt  lyckosamma hantering av EU‐medlemskap och ordförandeskap mer är ett resultat 
av de förutsättningar  till rationell anpassning som redan  tidigare – även före förvaltningsavdelning, 
sammanslagning och RISP –  fanns  inbyggda  i organisationen, än  som  ett  resultat av utredares och 
konsulters rekommendationer. 
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mala, och få av de erfarenheter som dragits av halvåret i den politiska hetluften ut‐
nyttjades  i  det  fortsatta  förändringsarbetet  av  Regeringskansliets  organisation” 
(Beckman, maj 2003). 
 
Ordförandeskapet  gav  exempel  på  politiska  prioriteringar  som  fick  genomslag  i 
organisationen. Det finns fler sådana – som dessutom lyfter fram en viktig aspekt av 
förändringsarbete  som  ofta  förbises  i  det  teoretiska  perspektiv  som  har  varit min 
ledsagare. När det gäller  samordningen av EU‐politiken valde  statsminister Göran 
Persson  att  tillsammans med  sina  närmaste  tjänstemän  placera  denna  i  statsråds‐
beredningen  och  inte  i  utrikesdepartementet.  Motståndet,  särskilt  från  utrikes‐
departementet, mot en sådan nyordning var starkt, och av historiska, institutionella 
och byråkratisk‐politiska skäl, borde en sådan reform vara svår att genomföra. Ändå 
blev det  just så. Som ett led i ”effektiv resursallokering” flyttades alla departements 
IT‐avdelningar  in  under  förvaltningsavdelningen,  våren  2003,  däribland  även  ut‐
rikesdepartementets  hela  IT‐avdelning  (motsvarande  nära  100  personer  och  som  i 
storlek därför stod för mer än hälften av kansliets samlade IT‐resurser). Detta väckte 
mycket missnöje  i delar  av utrikesförvaltningen.110 Ändå blev det  just  så,  eftersom 
förvaltningschefen  i  detta  beslut  hade  statsrådsberedningens  uttryckliga  stöd. Om 
departementens chefstjänstemän själva hade fått bestämma, hade förvaltningsavdel‐
ningens begäran om att leverera omfattade underlag till RISP knappast hörsammats. 
Nu hade förvaltningschefen  i alla direktiv och beslut som rörde RISP om  inte stats‐
ministerns  så  åtminstone  statsrådsberedningens  statsekreterares  underskrift,  och 
därför författades många men oanvändbara hyllmeter text, om än under protest. 
 
När politiker verkligen vill  en  förändring  och det gällande  lagverket  inte hindrar, 
tycks därför inte tradition, ”handlingsföreskrivande föreställningsramar” eller starka 
aktörer i organisationen kunna resa några hinder. Ett tydligt ledarskap tycks kunna 
fösa de  förutfattade  föreställningarna  som  byråkratisk politik utrustat  oss med,  åt 
sidan.  Så  också med  de  begränsningar  som  historien  sätter,  och  de  institutionella 
ramar som ofta betraktas som hämmande för reformer och förändring. 
 
Politikernas  aktiva  deltagande  i  processerna  tycks  ha  de  effekterna  att  den  byrå‐
kratiska kampen mellan andra aktörer upphör, och att organisationens  tjänstemän, 
om än under muttrande och i frustration, följer påbuden111 ‐ om dessa påbud bara är 
klart uttryckta och tydligt pekar ut vilka handlingar som förväntas och vilken verk‐
samhet som ska bedrivas. En sådan slutsats borde  lugna åtminstone några politiker 
och några av de väljare som valt dem. Det kan tyckas märkligt att jag därför nu också 
nämner en möjlig negativ konsekvens av politikers närvaro, när stora delar av texten 

                                                 
110 ”Det uppfattades av många på UD som en ren kupp!” (Järborg, maj 2003).  
111 ”Man hade som politiker nog förtroende för organisationen när man kom in i den, och den var  ju 
väldigt villig. Det har ju många borgerliga statsråd omvittnat – organisationen var väldigt tjänstvillig 
att ställa sig till den nya regimens förfogande” (Eklundh, september 2005). 
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talat om bristen på deras närvaro. Men en stark känsla av lojalitet mot den politiska 
ledningen,  som den här berättelsen  i vissa delar ger  exempel på, och  en gentemot 
politikerna följsam organisation, gör – att det verkligen gäller att tänka sig noga för, 
innan man  ber  organisationen  att  gå  i  en  annan  riktning.  Trots  att  alltså  få  (om 
någon) av departementens administrativa chefstjänstemän ansåg att arbetsinsats och 
nytta  stod  i  rimlig  proportion  till  varandra,  lade man  ner  ett mycket  omfattande 
arbete  och  levererade,  först  utan  synliga  protester,  det  som  RISP  inledningsvis 
krävde. Min gissning är att om den politiska beställningen  inte hade ändrats efter‐
hand utan kvarstått  i  sin ursprungliga  form, hade  förvaltningsavdelningens hyllor 
idag  bågnat  av  anslagsäskande  verksamhetsunderlag,  till  liten  nytta  för  få  (om 
någon). 
 
Det  pågår  ett  (nästan)  ständigt  byråkratiskt maktspel  kring  intern  organisation  i 
Regeringskansliet,  ett  spel  där  tradition,  normer  och  starka  byråkratiska  aktörer 
spelar stor roll, och med få förändringar i intern organisation som resultat, eftersom 
de  bevarande  krafterna  i  dessa  kamper  drar  det  längsta  strået. Men  politiker  kan 
genomföra  förändringar  –  trots dessa  traditioner,  normer  och  aktörer  –  om politi‐
kerna bara vill! Regeringskansliet är  lyhört och närheten  till makten  skapar bered‐
villighet.112 Maktspelet  mellan  byråkratins  aktörer  pågår  därför  bara  till  dess  att 
politikerna går in och ändrar förutsättningarna. 
 
Vad betyder denna diskussion om politiker som misslyckade och  lyckade reforma‐
törer  för  perspektivet  byråkratisk  politik?  Rimligen  att  politikerna  bör  få  en mer 
självklar plats  i  teorin, med  ambitionen  att precisera deras  roll  i  inre  förvaltnings‐
politiska processer. 
 
 

OM GRÄNSEN MELLAN POLITIK OCH VAD SOM INTE ÄR POLITIK 
 
Kanske kan man  trots min  inledande ambition att vara klar  i  terminologin när det 
gäller  Regeringskansliets  politiker,  politiska  tjänstemän  och  opolitiska  tjänstemän 
beskylla mig  för  just  oklarhet.  Jag  valde  att  inte  före den  empiriska  resan  försöka 
avgöra – om det någonsin är möjligt – var gränsen mellan politik och förvaltning går 
(vilket möjligen hade kunnat  landa  i en definition också av gränserna mellan poli‐
tiker och politiska och opolitiska tjänstemän). Men om vi nu säger att det politikerna 
gör är politik, resten  inte, så faller åtminstone ett bidrag till en definition ut, giltig  i 
Regeringskansliet  –  politik  är  inte  organisation,  inte  personalpolitik,  inte  admini‐
stration. Så uppfattar politikerna det, och det ger en förklaring till varför deras besök 

                                                 
112 Regeringskansliet har dessutom varit en språngbräda för många, ut till mycket höga befattningar. 
En del av de  intervjuade vill kalla detta ett korrumperande element. Möjligheten att  få studsa ut ur 
denna organisation mot en välavlönad karriär i statsförvaltningen har gjort att få velat stöta sig med 
den politiska makten, även vid de tillfällen då det varit motiverat. 



  181

i dessa domäner är sällsynta. Så uppfattar även departementen och dess expeditions‐
chefer det, och det ger en  förklaring  till varför de  i sina möten med statsråden  inte 
spiller tid åt interna organisationsfrågor. Men så uppfattar personalorganisationerna, 
konsulter, utredare, ett par statssekreterare och förvaltningsavdelningens tjänstemän 
inte det, och det  förklarar deras rop på politiker.  Ibland hörsammas dessa rop, och 
det som inte varit politik – blir politik (Jacobsson 1984, Erlandsson 1997c).  
 
Vad  betyder denna  (korta) diskussion  om definitionen  av politik  för  en  alternativ 
teoretisk  ram?  Att  teorin  måste  innehålla  åtminstone  några  överväganden  kring 
(möjliga) skillnader mellan politik och icke‐politik. 
 
 

OM RELATIONEN MELLAN FÖRESTÄLLNING OCH VERKLIGHET 
 
Att  jag  i denna avhandling  förmedlat en bild av den studerade organisationen som 
rigid och dess vilja att  förändra  sig  som  svag, måste också  ställas  i  relation  till att 
förändringar  kanske  inte  är  alla  sorgers  frälsning.  De  traditionella  kraven  på 
Regeringskansliet och dess förvaltning är  ju ordning, förutsägbarhet och pålitlighet, 
mer  än  asplövsaktig  känslighet  för  förändringar  (Brunsson  och  Olsen  1990:57). 
Expeditionscheferna betonade det legalistiska och formella, och med all rätt, menade 
man, i en organisation och en gammal institution där dessa värden alltid framhållits. 
Och dessa egenskaper, att  ifrågasätta  reformer, är  inte unika  för Regeringskansliet. 
Förändringsprocesser bjuder säkert tröghet och motstånd i alla organisationer.  
 
Men föreställningen om Regeringskansliets motstånd mot förändring bygger dessut‐
om på att dokumenten och  intervjuerna ger en någorlunda korrekt beskrivning, att 
problemen var  just de som tecknades i rapport efter rapport, och att organisationen 
bara halvhjärtat försökte lösa dem. Ett sätt att ifrågasätta ett sådant resonemang är att 
hävda att Regeringskansliet snarare ska bedömas utifrån vad organisationen levere‐
rar, än utifrån  interna missförhållanden, dessutom  förhållanden som kanske egent‐
ligen  aldrig  påverkar  de  viktiga  externa  funktionerna.  En  sådan  utvärdering  av 
Regeringskansliet  är dock  ett  annat,  större och  svårare projekt  än det  jag  företagit 
mig.  En  annan  invändning  kan  vara  att  debatten  och  diskussionen  om  organisa‐
tionens problem  lever  ett helt  eget  liv och att Regeringskansliet visst anpassat  sig, 
men vid  sidan av debatten och vid  sidan  av de  reformer  jag  följt. Dessa mer  eller 
mindre automatiska anpassningar utifrån nya krav har  jag alltså varken fångat eller 
skildrat, men de  bör  förstås  vägas  in  före det  att man  fäller domen  ”förändrings‐
obenägen” över Regeringskansliet. Vi måste då också anta att dessa anpassningar har 
skett  på  ett  så  ljusskyggt  sätt  att  flera  av  aktörerna  inte  ens  märkt  dem  eller 
effekterna  av dem,  eftersom kritiken  fortsätter,  liksom uppmaningarna  till  föränd‐
ring. En tredje och angränsande utmaning, möjligen mer vetenskapsteoretiskt intres‐
sant, mot den bild  som  förmedlas  i  rapporterna och  i mina  tidigare kapitel,  är  att 
förklaringen bakom kritiken och motståndet mot  förändring  ska  sökas  i  själva dis‐
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kussionen om Regeringskansliets brister och nödvändiga utveckling. Ger debatten, 
som  ju är den som  jag i huvudsak följer, en skev bild av ”verkligheten”? Bygger de 
recept  som  skrivs  ut  på  föreställningar  om  organisering  som  bara  svårligen  kan 
anammas  av Regeringskansliet? Kräver  reformatörer  förändringar  i  en politiskt  o‐
möjlig  och  egentligen  inte  önskvärd  riktning?  Dessa  resonemang  har  mycket 
gemensamt med det perspektiv  en  forskare  som  inspirerats  av  sociologisk  institu‐
tionalism skulle anlägga på en studie som denna. 
 
Brunsson (2006) menar att en organisation som säger en sak och gör en annan visar 
upp ett slags hyckleri, och när organisationen upptäcker skillnader också mellan vad 
den vill och vad den gör, uppstår det problem  som kräver  lösningar – och då blir 
reformer lätta att sälja in. Men dessa reformer lyckas sällan eftersom reformrecepten 
ofta bygger på orealistiska ideal som organisationerna varken kan (eller bör) fungera 
utifrån.  Därför,  menar  Brunsson,  påverkar  reformerna  inte  praktiken.  Tron  på 
förändring släpper dock aldrig taget och därför ser vi en ständigt pågående diskus‐
sion  om  problem  och  förändringar  – men  en  diskussion  som  lever  i  en  helt  egen 
värld. De ovan nämnda och utmanande förklaringarna bakom stabilitet i Regerings‐
kansliet  –  att  organisationen  bedöms  utifrån  vad  den  levererar  (även  om  det  inte 
betyder att allt  fungerar perfekt  inom Regeringskansliet),  att Regeringskansliet an‐
passar sig i det dolda, och att debatten och diskussionen om organisationen lever sitt 
eget  liv –  ligger nära  idéer  formulerade av  sociologisk  institutionalism, om en  sär‐
koppling mellan prat, reformer, intentioner och verklighet. 
 
Det  är  nog  så  att  frågorna  kring  problem med  intern  hantering  av  personal  och 
organisation  lever ett slags eget  liv  i Regeringskansliet, frånkopplat organisationens 
vardagssysslor. Och det är  säkert ett viktigt  skäl  till att en  statssekretare med  lång 
erfarenhet  av  kansliarbete under  några  av dessa perioder  inte  kan minnas  ”några 
större problem eller reformer” (Strömberg, maj 2006), och att före detta statsminister 
Ingvar Carlsson säger ungefär samma sak: 
 

”Jag kan under min tid i Regeringskansliet inte erinra mig några större interna organisa‐
tionsproblem, inga som fördes upp till statsrådet. Någon enstaka gång möjligen togs det 
upp frågor som handlade om att någon ur personalen var missnöjd” (Carlsson, oktober 
2006). 

 
Men  här  finns  också mer  empirinära  slutsatser  än de  vi  kan dra ur  spekulationer 
färgade  av  sociologisk  institutionalism. En  återkommande  förklaring bakom  refor‐
mers misslyckanden är  ju att politikerna  så  tidigt  lämnar över ansvaret  till  tjänste‐
män,  dessutom  ofta  till  tjänstemän med  svag  förankring  i  organisationen.  Vi  ser 
under dessa år många exempel på reformer som kan ses som ett utslag av att man 
vill  lösa problem. Däremot, om  inte beslutfattarna  aktivt  följer de beslut de  fattat, 
tycks diskrepansen mellan intentioner och resultat bli betydande. Säger politikernas 
svårigheter att  förändra kansliet också något om deras  förmåga och möjligheter att 
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förändra  statsförvaltningen  eller  samhället  generellt?  Ja,  kanske  – men  den  enda 
insikten jag vågar formulera (med litet hopp om att inte låta som ännu en konsult), är 
att  aktivt  politiskt  deltagande  kan  vara  ett  framgångsrecept. Om  jag  också  vågar 
hålla hårt i denna insikt väger de nyinstitutionella utmaningarna – om reformer som 
aldrig påverkar praktiken – lite lättare. 
 
Dessa  resonemang,  om  debatten  kring  organisationens  problem  som  levandes  ett 
eget liv och avståndet mellan reformers intentioner och resultat, innebär att en alter‐
nativ  teoretisk  ram på  något  sätt  bör  försöka  hantera  (de  eventuella)  skillnaderna 
mellan diskursen om organiseringen och organiseringen  i  sig, och mellan vilja och 
mål, men utan att underskatta möjligheterna till att faktiskt kunna förändra. 
 
 

OM POLITISK OCH BYRÅKRATISK MAKT 
 
Berättelsen har pekat ut aktörer i dessa processer med stora och små möjligheter att 
påverka, eller med andra ord – aktörer med stor och liten makt. Det finns inga skäl 
att  utifrån  det  empiriska materialet  och  analyserna  ifrågasätta  politikernas makt. 
Denna makt är avgörande för alla processer, oftast genom att politikerna avstår från 
att använda den, men ibland också som ett resultat av att de faktiskt nyttjar den. Att 
makten vilar tryggt i politikernas händer bör bättre beskrivas som ett kulturellt än ett 
strukturellt  fenomen  –  den  starka  känsla  av  lojalitet  som  organisationen  och  dess 
tjänstemän bär på gör att den politiska makten aldrig ifrågasätts.  
 
Men  om  den  politiska makten  ska  nyttjas  framgångsrikt  i  förändrande  och  refor‐
merande  syfte  ställs det  tuffa  krav på hur den  används. Det  får  inte  finnas något 
tvivel  om  ambitionerna. Om  de  politiska  reformatörerna  tvekar,  är  otydliga  eller 
visar  ointresse,  då  väljer  organisationen  att  prioritera  något  helt  annat  än  interna 
reformer. Den här berättelsen hade inte blivit densamma om inte de politiska refor‐
matörerna hade visat så mycket av tvivel, tvekan och ointresse. Det är när den exe‐
kutiva makten är otydlig eller frånvarande som andra, byråkratiska aktörer tar plats i 
och formar processerna. Och även om dessa aktörers makt i sin tur gives av den roll‐
fördelning  som  råder  – med departementen  överst  som  egna  furstendömen,  orga‐
nisationsavdelningen,  PP‐sekretariatet  och  förvaltningskontoret  som  lite  vilsna 
enheter, och  facken med en  friare placering  i myndighetsstrukturen – så  finns det  i 
processerna utrymme att utmana dominerande mönster av makt och inflytande (som 
när  fackföreningarna  direkt  uppvaktar  den  politiska  ledningen  i  statsrådsbered‐
ningen,  eller  när  förvaltningsavdelningen  lånar  statsrådsberedningens  och  finans‐
departementets  fjädrar  för  att  få  tyngd  bakom  sina  beställningar). Här  bör  därför 
göras utrymme  för  ett maktbegrepp  som  tar hänsyn  till  både  struktur,  kultur  och 
aktör. 
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Det  finns också  skäl att ägna några ord om makt  i processernas olika  faser. Vi  ser 
politiker fatta många beslut, och ibland beslut som inte ligger i linje med de förväntat 
starka aktörerna  (som när Skillner ger vida  rättigheter åt  fackligt aktiva och bildar 
PP‐sekretariatet, eller när Nuder sjösätter en gemensam verksamhetsplanering). Men 
makt och  inflytande över besluten är  en  sak, makt och  inflytande över  implemen‐
teringen  av  dessa  beslut  en  annan. När  implementeringen  läggs  i  händerna  på  i 
organisationen svaga organisationer eller direkt på departementens egna administra‐
tiva chefer, då premieras departementens egna önskningar och prioriteringar. Därför 
når man aldrig fram till en för hela Regeringskansliet gemensam personalpolitik, och 
därför  blir de  bestående  effekterna  av  sammanslagning  och  verksamhetsplanering 
små och få. 
 
Nya organisationer i organisationen har svårt att få legitimitet och omgivningens för‐
troende,  särskilt  om  de  är  tjänstemannadominerade  och  saknar  direkt  politisk 
ledning. Det  (förstärkta) OA, PP‐sekretariatet,  förvaltningskontoret  och  senare  för‐
valtningsavdelningen  hade  för  flera  av  sina  uppdrag  inte  den  för  framgång 
nödvändiga makten,  eftersom  de  fått  ”fel  läge”  i  organisationen  och  fel  lednings‐
konstruktion. Utan att spekulera i politikernas avsikter, så finns det alltså metoder att 
visa handlingskraft utan att på allvar stöta sig med den rådande maktstrukturen. 
 
Att politikerna ofta väljer att  lämna fältet fritt åt byråkratisk‐politiska processer, får 
bland  annat  den  konsekvensen  att  policyn  skapas  i  en  huvudsakligen  byråkratisk 
kontext. Det blir olika tjänstemän i organisationen som utifrån sina respektive makt‐
positioner  får  ett  avgörande  inflytande  över  de  inre  förvaltningspolitiska  policy‐
processerna, trots goda skäl för att dessa borde segla under politisk flagg. Det är  ju 
politikernas  intressen  som  ska  tas  tillvara,  inte  byråkratins.  Det  finns  visserligen 
demokratiska  implikationer med  att  icke  valda  tjänstemän  får makt  över  organi‐
seringen av den kanske viktigaste politiska institutionen i landet. Men berättelsen ger 
stöd  för  en  tolkning  av  att  detta  sker  med  politikernas  (tysta)  medgivande. 
Processerna  bakom  intern  organisering  och  personalpolitik  är  helt  enkelt  inte  så 
viktiga eller betydelsefulla, menar politikerna, att de kräver deras närvaro. Även om 
denna deras bedömning kan vara felaktig, så blir fenomenet med tjänstemannamakt 
något  lättare  att  hantera  för  den  som  vill  se  obrutna  länkar  i  den  demokratiska 
styrkedjan. Makt  i  tjänstemännens händer blir möjlig att motivera, om den  främsta 
förklaringen  bakom  de  framträdande  roller  som  tjänstemännen  spelar,  är  politi‐
kernas medvetna val att låta dessa tjänstemän spela framträdande roller. 
 
Till  den  alternativa  teoretiska modell  jag  senare  tänker  skissa  på,  vad  kan  denna 
diskussion  om  politisk  och  byråkratisk makt  bidra med? Även  om  teorier måste 
förenkla  och  urskilja,  gör man  nog  klokt  i  att  inte  på  förhand  och  utifrån  givna 
maktstrukturer peka ut de viktigaste aktörerna. Strukturerna ger vissa  ledtrådar till 
hur processerna  förlöper, men en analys måste också hålla öppet  för aktörer – och 
kultur. 
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OM SKAPANDE AV OMVANDLINGSTRYCK… 
 
Att verkligen  fånga mekanismerna  i omformandet av människors sätt att  tänka om 
sin arbetsplats och sin vardag, och göra det på ett sådant sätt att en förändring blir 
möjlig och i bästa fall får organisationens stöd, är en uppgift mer delikat än vad  jag 
gjort sken av, gissar  jag, och kräver  fortsatta studier med mindre  trubbiga verktyg. 
Mina försök att kartlägga och analysera spelet bakom skapandet av ett omvandlings‐
tryck, har varit just försök. Ändå menar jag, fortfarande lika övertygad, att det finns 
en avgränsad och  i många delar  intressant och  inledande debatt och strid som  förs 
över behoven av att förändras, och att denna debatt och strid är viktig i förhållande 
till den kamp  som  sedan  tar vid, om vilka  faktiska  förändringar  som krävs  för att 
svara upp mot dessa behov. Det spelar också stor roll vem avsändaren är, om mål‐
sättningen är att  i organisationen bygga upp en konsensus kring problemen. Det är 
inte vem som helst förunnat att formulera och ge vingar åt interna brister. 
 
De  nya  reformer  som  lanseras  har  nya  budbärare  som  hämtar  stöd  i  det  som  de 
uppfattar  som  speciella  skäl  i  sin  samtid,  omvärld  och  historia.  I debatten  bakom 
Regeringskansliets  behov  av  förändring,  i  verserna mellan  refrängerna,  och  i  text‐
ernas  argumentering  för  varför  saker måste  förändras,  så  ser  vi  därför  samtidigt 
repriser och intressanta förskjutningar. Både inre eviga problem och nya diskurser i 
omvärlden påverkar  texternas  och  samtalens  innehåll  och utseende. Om  jag  tillåts 
vara  lite  generaliserande  så  blir  1970‐  och  1980‐talets  fokus  för  intern  debatt  – 
personalen. Hur,  lite  förenklat,  ska  vi  organisera  för  att personalen  ska  trivas  och 
utan att organisationen svämmar över alla breddar? Under 1990‐talet handlar diskus‐
sionen  istället  om  hur  kansliet  ska  se  ut  för  att  vara  ett  kompetent  instrument  i 
omdaningen  av  offentlig  sektor  och  bli  ett  briljant  verktyg  för  Sverige  i  Europa, 
samtidigt som man vill göra organisationen så effektiv, konfliktundvikande och kost‐
nadsmedveten som möjligt. Trivsel, kompetens och effektivitet, i den ordningen, om 
jag generaliserar  i överkant. Men vill man  se  texter  som aktiva och  framgångsrika 
redskap  i  omdaningen  av  organisationer,  så  borde  det  språk  som  särskilt  under 
senare  tid  färgar  samtalen – ett mer ekonomistiskt,  företagsinspirerat och effektivi‐
tetsinriktat språk – åtminstone  indirekt påverka viktningen  i organisationen mellan 
olika värden som till exempel trivsel, kompetens och effektivitet.  
 
Under  denna  resa  vill  man  också  allt  mindre  förknippas  med  bilden  av  högsta 
förvaltningsinstans och mer med idén om en visionsfabrik. Detta kan förstås berättas 
med  långt  fler  detaljer,  men  ger  några  små  pusselbitar  till  Regeringskansliets 
förändrade  roll  och  självbild.  Slutsatsen måste  ändå  bli  att  nya  tider  och  trender 
visserligen gör sitt avtryck i organisationen, men utan att på djupet förändra den. 
 
Till  denna  diskussion  vill  jag  också  foga  en metodologisk  reflektion.  Byråkratisk 
politik,  som  jag  tolkat den,  förutsätter  en  kamp  (om  alla  vore  överens  redan  från 
början  skulle  teorin  sakna  empirisk  näring),  och  det  är  denna  kamp  jag  har  velat 



  186

skildra. Men är det rättvist att sätta epitetet kamp och strid på de processer jag följt? 
För att ge ett exempel: min text vilar ibland tungt mot fackliga företrädares beskriv‐
ningar  –  i medlemstidningar,  remisser  och  intervjuer  –  av  dessa  år  i  Regerings‐
kansliet, och till fackens romantiska sida hör kanske att framställa allt som en strid. 
Att ge  intrycket av stora motsättningar kan vara ett sätt att ge en klädsam relief till 
sin  egen  insats.  Även  de  utredningar  och  konsultrapporter  som  författas  under 
personalpolitikens framväxt lutar sig ofta emot fackens beskrivningar. Utredarna blir 
mer beroende av öppenhjärtiga fackliga representanter än av de chefstjänstemän som 
säger att ”här finns inga problem” (och på bara sådana senare intervjuer bygger man 
ju ingen spännande rapport). Med detta sagt, vill jag ändå hävda att epitet som kamp 
och strid – om än relativa begrepp –  inte klingar  för starkt, utan att de hör hemma 
också  i  en  beskrivning  av  processer  bakom  inre  förvaltningspolitik  i  Regerings‐
kansliet. Så läser jag min empiri. 
 
Möjligen hade frågan om omvandlingstryck mer naturligen varit i fokus om jag mer 
explicit  nyttjat  de  utmanare  och  förnyare  av  det  byråkratisk‐politiska  paradigmet 
som  jag  tidigare  lyft  fram. I dessa, särskilt för sociologisk  institutionalism, är det  ju 
detta som är det  intressanta – pratet om behovet och pratet om  förändringar, efter‐
som detta prat uppfattas som både viktigare och vanligare än verkliga förändringar. 
 
Vad  betyder  diskussionen  här  om  skapandet  av  ett  omvandlingstryck  (liksom  de 
egna  erfarenheter  jag  gjort  i  försöken  att  fånga  det),  för  perspektivet  byråkratisk 
politik?  Även  om  tolkningar  av  omvärldskrav  och  dessa  tolkningars  budbärare 
spelar en viktig roll i reformprocesser, så kräver en kartläggning av diskurser bakom 
skapandet av omvandlingstryck en större och annorlunda  insats. Ett sådant  företag 
kan också sägas ligga i utkanten av de byråkratisk‐politiska processer jag velat följa. I 
en  alternativ modell  bör  därför  detta  inslag  dämpas,  för  att  göra  den  empiriska 
forskningen behändigare. 
 
 

… OM HUR DE VIKTIGASTE AKTÖRERNAS INTRESSEN FORMAS… 
 
Att aktörerna bär på olika idéer och intressen när det gäller interna problem och dess 
lösningar bör ha flera olika förklaringar. Till stor del gives aktörernas ståndpunkter i 
processerna  av  det  som  de  ser  som  sin  huvudsakliga  uppgift  i  organisationen.  I 
politikernas intresse (om vi låter dessa bli vårt exempel) ligger därför att hålla frågor 
om personal och  inre organisering på säkert avstånd. Väl  i maktens korridorer vill 
statsråden inte ägna sig åt intern administration – det var ju inte det man gått till val 
på eller drömt om när man  inledde  sin politiska karriär. Statssekreterarna  intar en 
dubbelroll  och  har  både  ett politiskt uppdrag  och  ett  tjänstemannaansvar  för  inre 
organisation, men väljer oftast,  som vi  sett, att  fokusera det  förra och delegera det 
senare  –  på  annat  sätt  går  inte  att  tolka  organisationens  ständiga  efterfrågan  på 
politiska avgöranden och politisk  ledning  i  reformarbete.  I de  fall politikerna ändå 
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tar  ställning  så  tycks man  ta  intryck av de aktörer  i organisationen  som översätter 
inre och yttre krav  till  förväntningar på  reformer –  eller bevarande – av den  egna 
verksamheten. Det finns ingen anledning att underskatta fackens förmåga att under 
sent 1970‐tal få politikerna att gå dem till mötes, än mindre departementens förmåga 
att under samma period och  framdeles  få gehör  för krav på  fortsatt departemental 
självständighet. Men också egna direkta erfarenheter spelar roll för de intressen och 
preferenser  som  politikerna  (åtminstone  statssekreterarna)  utvecklar.  Den  här 
avhandlingens återkommande kvintett av statssekreterare – Vinde, Skillner, Larsson, 
Örtendahl  och Dahlgren  –  fick  i  egenskap  av  de  uppdrag  de  hade  direkt  insyn  i 
Regeringskansliets interna problem. De valde att inte blunda. Men de reformer som 
de – utifrån vad de hade sett – argumenterade för och i flera fall lanserade, löste inte 
problemen. Om man  som  dessa  statssekreterare  fått  ett  utpekat  ansvar  för  intern 
organisation, då följer förstås också ett visst intresse för de problem som ryms däri, 
men  inte  nödvändigtvis  en  viss  preferens  för  hur  problemen  ska  lösas.  De  olika 
statssekreterarna under åren intar olika ståndpunkter sinsemellan om reformers nöd‐
vändighet och konstruktioner – något som kanske kan förklaras av en kombination 
av  växlande  och  utifrån  kommande  krav,  organisatoriska  trender,  andra  aktörers 
påverkan  (som  till  exempel  fackens,  nära  medarbetares  eller  konsulters  syn  på 
problem och lösningar) och av statssekreterarens ”egen” föreställning. 
 
Det som är giltigt  för politikerna när det gäller  formeringen av  idéer,  intressen och 
ståndpunkter gäller  förstås  lika mycket andra aktörer  i de processer  jag  följt – med 
den viktiga skillnaden att andra aktörers idéer och intressen i ej ringa grad påverkas 
av det som politikerna gör och inte gör. Departementen, till exempel, är lyhörda mot 
politiska beställningar och förväntningar. De går dit den politiska handen pekar. Om 
departementen å andra sidan uppfattar den politiska beställningen som otydlig och 
den politiska viljan till förändring som svag, vilket de på goda grunder bör ha gjort 
vid många tillfällen, ser de ingen anledning att låta de egna intressena stå tillbaka. 
 
Individers och aktörers egenintresse kan  säkert ge  ledtrådar bakom de  strider  som 
utspelas. Att vinna eller behålla makt är en drivkraft som  inte ska negligeras. Men 
frustration  –  eller  förnöjsamhet  –  över  sakernas  tillstånd  är  ett  annat  och  kanske 
rimligare  motiv  för  dessa  aktörers  agerande,  än  att  hänvisa  till  deras  snöda 
egenintresse (som ju mer får oss att associera till tankar om den budgetmaximerande 
tjänstemannen). Många tjänstemän ville förändra (som de i facken och organisations‐
avdelningen)  för att på så sätt  förverkliga  idén om Regeringskansliet som en kräv‐
ande men  stimulerande  arbetsplats  i  tiden,  inte  för  att  nödvändigtvis  få  en  bättre 
position själv eller högre  lön  (de som  tog strid med politiker och departement blev 
inte  rikligen  belönade  av  sina  chefer).  Några  tjänstemän  ville  inte  förändra  (som 
departementens expeditionschefer och administrativa  tjänstemän)  för att den vägen 
slå  vakt  om  politikens  primat  över  administration,  inte  för  att  nödvändigtvis  få 
behålla makt och de bekymmer som följde med den.  
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Finns det mer att  säga om den  roll  som aktörernas egna värderingar och  föreställ‐
ningsramar – enligt kritiker av byråkratisk politik ett bättre analysmaterial än själva 
förhandlingarna  –  spelar,  när  vi  talar  om  de  intressen man  vill  se  förverkligade  i 
organisationen? Det nyinstitutionella  bidraget  skulle  i denna del vara  att mer  leta 
efter  idéer  och  bilder  av  historien  och  framtiden  hos  de  olika  aktörerna,  än  efter 
aktörernas  (svårfångade) egenintressen. Materialet är  i denna del möjligen  för  tunt 
för att  tillåta en egen analys, men här  finns åtminstone några exempel på  föreställ‐
ningsramar  som  kan  lyftas  fram. Det  bör  ha  varit  tydligt  att  arbetstagarorganisa‐
tionerna under 1970‐talets andra hälft inspirerades av den diskurs som fanns utanför 
Regeringskansliet  om  den  ”goda  arbetsplatsen”,  och  det  blir  i  deras  intresse  att 
försöka realisera denna i den egna verksamheten. Departementen ville under samma 
tid bevara det som de uppfattade som en funktionell särorganisering kring frågor om 
personal  och  organisation.  Statsrådsberedningens  statssekreterare  var  under  förar‐
betet med  sammanslagningen  tydligt  påverkad  av  företagsinspirerade moden  och 
idéer utanför den egna organisationen – hans närmaste medarbetare hade själv varit 
organisationskonsult.  Och  förvaltningsavdelningen,  till  sist,  tillstod  öppet  att  de 
under verksamhetsplaneringsprocessen lät sig influeras av hur målstyrning nyttjades 
i  andra  delar  av  förvaltning  och  näringsliv. Även  om  det  är  svårt  att mer  precist 
avgöra vad dessa skilda föreställningsramar har för betydelse för karaktären på och 
resultaten av de byråkratisk‐politiska kamper som utspelar sig, så ger de åtminstone 
några ledtrådar till varför motsättningarna i vissa fall är skarpa och i andra fall inte – 
de  idéer man  vill  förverkliga  får  inte  ligga  för  långt  från de  idéer  som  andra  vill 
bevara. 
 
Berättelsen ger  i denna del därför  inte  sitt helhjärtade  stöd  för de utgångspunkter 
som  formulerats  utifrån  byråkratisk  politik  –  om  att  aktörernas  intressen  (och 
agerande)  kan  avgöras utifrån  aktörens  institutionella placering,  och  att  aktörerna 
står för över tid relativt stabila åsikter. Vi ser att fler faktorer spelar in än den institu‐
tionella placeringen (även om denna faktor måste sättas främst), och att alla aktörer 
inte utan undantag visar  idémässig konsistens  (även om den övergripande bedöm‐
ningen ändå måste vara att luta åt en sådan slutsats). Forskning är visserligen också 
att våga generalisera, men om möjligt bör dessa brister vägas in i en diskussion om 
en alternativ teoretisk ram. 
 
 

… OCH OM HUR FÖRHANDLINGSSPELEN GÅR TILL 
 
Det  är  inte  helt  lätt  att  precisera  de  krav  som  byråkratisk  politik  ställer  på  de 
strukturer  som  sätter  ramarna  kring  förhandlingars  procedurer  och  spel.  Även 
Allison  talar  om  att  processerna  kan  vara  ”röriga”. Men  han menar  att  det  finns 
institutionaliserade former och ett formellt regelverk för hur man når fram till beslut 
som de inblandande aktörerna accepterar (Allison 1971:144ff). Om  jag med Allisons 
glasögon hade gett mig ut i alla de tre fallens empiri skulle jag – möjligen – förgäves 
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ha  fått  leta  efter  de  formella  rutiner  som  reglerar  besluts‐  och  implementerings‐
processerna  bakom  internt  förändringsarbete.  För  några  sådana  existerar  bara  i 
undantagsfall. 
 
Ibland präglas förhandlingarna av stora motsättningar, ibland inte av några synliga 
motsättningar  alls,  vilket  förstås  har  betydelse  för  hur  förhandlingsspelen  ser  ut. 
Vissa  reformer  tycks  redan  på  idéstadiet  väcka  motstånd  (som  PP‐sekretariatet) 
medan  andra  får organisationen  att  reagera  först  efteråt  (som  sammanslagningen). 
Personalpolitiken  var  något  som  alla  kansliets  anställda  kunde  relatera  till,  och 
förhandlingarna  kring  denna  pågår  egentligen  hela  tiden.  Sammanslagning  och 
verksamhetsplanering var  för de  flesta mer  svårfångat och  förhandlingarna  i  tiden 
mer begränsat. Ibland är det både mål och medel man tvistar om, andra gånger om 
vilken väg som är bäst för att nå målen. Eftersom arenorna för förhandlingar ibland 
är under konstruktion ser vi också strider om vilka regler förhandlingarna ska spelas 
utifrån.  För  att  sammanfatta,  så  får  förhandlingsspelen  helt  enkelt  olika  karaktär 
beroende på vad det är man förhandlar om. Och processerna tycks därför  inte följa 
de mer fasta mönster som byråkratisk politik förutsätter. Att sätta etiketten ”rörigt” 
är kanske ändå inte motiverat. Gemensamt för flera av dessa förhandlingsspel är till 
exempel att de oftare  tar sig uttryck  i  texter än  i  förhandlingar öga mot öga. Och  i 
många fall presenteras ett förslag till reform som delas och som aktörerna får tycka 
till om  i remisser. Politikerna  tycks ha dessutom ett avgörande  inflytande också på 
dessa  förhandlingar – genom att delta eller att  inte delta sätter de villkoren  för hur 
spelen ska spelas. 
 
De bilder som jag i de empiriska avsnitten försökt ge av hur förhandlingsspelen går 
till stärker kanske inte chanserna till framtida teoretiska förutsägelser om relationen 
mellan spel och resultat. Men de har åtminstone ökat den empiriska förståelsen  för 
hur  just Regeringskansliinterna  förändringsprocesser  förlöper  och  vad  de  ändar  i. 
Viktigare än att  försöka  få en bra beskrivning av  förhandlingsspelen är att  försöka 
avgöra varför vissa intressen premieras i dessa spel. Vi har sett att tunga aktörer som 
politiker och departement ofta drar längsta strået. Ska detta förklaras med förhand‐
lingsspelens karaktär eller något annat? Min något korthuggna bedömning är här att 
om  politikerna  inte  lyssnar  så  premieras  de  krafter  som  vill  bevara,  och  om  de 
lyssnar så har den som har politikerns öra ett bra utgångsläge. 
 
Med bäring på teoretiska överväganden, så finns det ingen stor anledning att utrusta 
sig med en förutfattad mening om hur spelen går till. Viktigare då som sagt att hålla 
ögonen  på  de  faktorer  som  spelar  roll  för  processernas  utgång  (och  i  de  fall  som 
reglerna  kring  förhandlingsspelen  faktiskt  påverkar  dessa  faktorer  så  måste  det 
förstås uppmärksammas). 
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UTMANARNAS BIDRAG TILL BYRÅKRATISK POLITIK – OCH TVÄRTOM 
 
Byråkratisk politik i dess klassiska form håller inte lika öppet för förklaringar i om‐
värld och historia som jag själv flaggade för i kapitlet om teoretiska utgångspunkter. 
Frågan  är  nu  om delar  av de  båda utmanande  skolorna,  sociologisk  och  historisk 
institutionalism, kan bidra  till en ökad  förståelse av de processer  jag studerat – och 
om dessa delar kan och bör  lyftas  in  i en  förändrad och utvecklad modell av byrå‐
kratisk politik. 
 
Ett viktigt bidrag, från sociologisk institutionalism till byråkratisk politik, ges av att 
den förra långt mer än den senare lyfter fram betydelsen av de krav som omvärlden 
riktar mot en organisation. I vilka av de tre fallen gör sig omvärlden påmind? I alla 
tre, vill  jag hävda. Regeringskansliet kunde –  till  sist –  inte hålla  fast vid  föreställ‐
ningen att modern personalpolitik var något  för  samhället  i  stort men  inte  för den 
egna organisationen. Regeringskansliet kunde – till sist – inte heller hävda att organ‐
isatoriska  reformer  var  oerhört  viktiga  för  statsförvaltningen  och  offentlig  sektor, 
men inte för den egna organisationen. Och för Regeringskansliet blev det – till sist – 
omöjligt att säga att krav på redovisning av relationen mellan resurser och resultat 
gällde  för  andra men  inte  för den  egna organisationen. Medan  sociologisk  institu‐
tionalism  lyfter  fram  betydelsen  av  utifrån  kommande  moden  och  krav  på 
förändring,  visar  byråkratisk  politik  hur  dessa  krav  –  i  de  viktigaste  aktörernas 
händer – omformas och används i den kamp som pågår om hur anpassningarna till 
förändrade krav ska se ut. Här bör ett nytt modellbygge vara möjligt. 
 
Ett par andra, kanske än viktigare bidrag, och  i detta  fall  från både sociologisk och 
historisk  institutionalism, är att  lyfta  fram  insikter och  förklaringar – bortom aktör‐
erna –  till varför en organisation kan vara mycket svår att  förändra och  reformera, 
och (men här i huvudsak från sociologisk institutionalism) att förändringar ofta bara 
är en  förändring på ytan, medan praktiken och den  inre verksamheten  förblir vad 
den  alltid har varit. Berättelsen har  ju  till  stor del handlat  om  just  svårigheten  att 
reformera. Regeringskansliet skapade vid flera tillfällen nya enheter och nya rutiner 
för samordning av personalpolitik och gemensam administration – men berättelsen 
visar att dessa reformer oftast inte innebar någon egentligen förändring av praktiken. 
Sammanslagningen  av  kansliet  skulle  föra  med  sig  minskat  revirbevakande, 
attitydförändringar och ökade möjligheter till samordning – men när reformen långt 
senare utvärderas  tycks en  tydligare genomlysning av organisationens ekonomi ha 
blivit det enda resultatet. Den centralstyrda verksamhetsplaneringen skulle dels visa 
andra delar av statsförvaltningen att Regeringskansliet också lever som den lär, dels 
skapa ett rättvist underlag för fördelningen av organisationens gemensamma medel 
– men verksamhetsplaneringen blev bara en urvattnad variant av mål‐ och resultat‐
styrning, de interna medlen fördelades ungefär på samma sätt som alltid, och refor‐
mens enda vinst blev en klar bild av organisationens kostnader, vilket är något helt 
annat än en bild av kvalitet och  resultat. Medan ”institutionalismerna”  lyfter  fram 
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generella organisatoriska  sanningar om  stigbundenhet, om viljan  att  framställa  sig 
som modern, och om handlingsmönster  som motverkar  reformer –  sanningar gäll‐
ande och i högsta grad giltiga för de processer jag studerat – visar byråkratisk politik 
att dessa sanningar ofta bärs,  försvaras och  formas av strategiska och målinriktade 
aktörer. Även här bör ett teoretiskt samgående vara möjligt.  
 
Jag har  inte  lyckats finna den konstitutionella orsaken bakom att varje departement 
fick status av en egen myndighet, och möjligen  finns  inte heller ett specifikt beslut 
om detta. Denna ordning ska kanske istället ses som resultatet av en utveckling, men 
en  kanske  ”förutbestämd”  sådan,  där  de  första  formella  ramarna  kring  departe‐
mentens föregångare bara gjorde en sådan utveckling möjlig. Denna utveckling har 
accentuerats när allt större och mer komplexa uppgifter knutits  till departementen. 
Varje  departement,  när  vi  skriver  1974,  var  i många  delar  sitt  eget  fögderi.  Och 
förklaringar bakom att förvaltningsavdelningen och dess föregångare tvingas kämpa 
i motvind, kan säkert sökas i den institutionella lösning som låg bakom bildandet – 
flera decennier  tillbaka – av departementens organisationsavdelning. Ett historiskt‐
institutionalistiskt perspektiv hade vänt blicken mot villkoren för och svårigheterna 
att förändra organisatoriska former, flytta ansvar mellan aktörer och skapa nya mod‐
eller  för  styrning  – villkor  som kanske  egentligen  ligger  fast  redan  efter de  första, 
formativa och  institutionella valen  (Sundström 2002). Medan  ett  sådant perspektiv 
skulle ha uppmanat till en mer fokuserad analys av förändringar av politiska institu‐
tioner,  och  en  analys  av  det  motstånd  mot  förändring  som  finns  inbyggt  i  det 
existerande, visar byråkratisk politik,  att givet vissa  förutsättningar hos  aktörerna, 
mer  än  hos  institutionerna,  finns möjligheter  att  faktiskt  förändra. Också  här  kan 
därför ett teoretiskt utbyte vara fruktbart. 
 
 

HUR KAN MAN UTVECKLA BYRÅKRATISK POLITIK? 
 
Det kan sägas med  fler nyanser, men det sammanfattande  intrycket måste vara att 
när statsråden och de politiska chefstjänstemännen är osynliga eller otydliga i proces‐
ser bakom  intern organisering  i Regeringskansliet, uppstår en kamp mellan  tjänste‐
mannadominerade,  byråkratiska  aktörer, med  olika  syn  på  problemen  och  deras 
lösningar och med olika möjligheter att påverka processerna. Och det kan sägas med 
hjälp av  längre och mer detaljerade  listor, men de viktigaste  förklaringarna bakom 
politikernas osynlighet och otydlighet är  tidsbrist och ointresse; kampen mellan olika 
byråkratiska  aktörer  uppstår  för  att  problemen  kräver  lösningar;  olika  syn  på  prob‐
lemen och dess  lösningar bottnar  i olika uppdrag och prioriteringar; och olika möjlig‐
heter  att  påverka  processerna  ges  av  förmågan  att  få  politikernas  stöd  och  av  den 
etablerade maktstrukturen.  En  sammanfattande  slutsats  är  också  att  det  är  svårt  att 
förändra  Regeringskansliet  men  inte  omöjligt,  givet  reformernas  konstruktion  och 
politikernas vilja. 
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En  viktig  utmaning  mot  föreställningen  om  byråkratisk‐politiska  processer  som 
bestämmande  för  Regeringskansliets  reformer  och  utveckling  (en  utmaning  som 
finner visst stöd i min analys), är en idé om att kampen mellan organisationerna inte 
är avgörande för processerna – när politikerna träder in i processen tycks ju kampen 
upphöra, och utifrån denna iakttagelse skulle man kunna sluta sig till att de politiska 
besluten  är  frikopplade  från  de  byråkratisk‐politiska  processer  som  föregått  dem. 
Men empirin visar också att den byråkratiska kampen fortsätter och att de politiska 
besluten inte är avgörande för reformernas resultat. Och – än viktigare – de avgöran‐
den  som  politikerna  fäller  är  starkt  påverkade  av  de  strider  som  tidigare  har  ut‐
spelats. De alternativ som står politikerna till buds har krympt i antal och omfattning 
genom striderna, så till exempel när det gäller personalpolitik (politikerna kunde inte 
gentemot  facken  hävda  att  det  inte  fanns  några  problem  och  att  det  därför  inte 
krävdes några  lösningar, samtidigt som departementens höga profil  i striderna före 
reformerna  påverkade  politikernas  handlingsutrymme);  när  det  gäller  samman‐
slagning  (problemen  som  reformatörerna  ställdes  inför var  i mycket  ett  resultat  av 
byråkratiska aktörers  långvariga strider med varandra); och när det gäller verksam‐
hetsplanering (den enda reform som tycks komma helt ”från ovan”, men där striden 
mellan  departementen  och  förvaltningsavdelningen  fick  konsekvensen  att  politi‐
kerna till sist tog departementens parti). 
 
En  annan  utmaning  ligger  i  att  de  övergripande  förklaringar  jag  sökt  bakom  de 
byråkratiska  striderna  –  om  osynliga  politiker  och  bara  halvhjärtade  försök  till 
förändring – inte räcker. Det kan vara så att dessa fenomen i hög grad ska förknippas 
med  organisationens  struktur, den politiska miljön  och det politiska  livets  villkor. 
Det uppstår strider om  intern organisation eftersom det uppstår strider om politik; 
politikerna är osynliga eftersom deras vardag är fyllda av andra och viktigare saker; 
och  det  blir  aldrig  några  bestående  förändringar  av  organisationen  eftersom 
organisationen redan svarar upp mot de externa krav som ställs. Finns det egentligen 
utrymme för några aktörer att förändra, eller är alla försök dömda att misslyckas så 
länge strukturerna och – särskilt i Regeringskansliets fall – så länge organisationens 
”externa upptagenhet” ligger fast?  
 
Ja, vad säger egentligen mina resultat och de utmanande förklaringarna, om teori? På 
den här avhandlingens sista sidor ska jag sammanfatta de viktigaste invändningarna 
mot  perspektivet  byråkratisk  politik  och  samtidigt  ge  några  exempel  på  hur man 
skulle kunna utveckla en alternativ teoretisk ram. Diskussionen här ändar alltså inte i 
ett nytt perspektiv  (än mindre  i ett nytt paradigm eller  i en ny  teori), utan  ska  ses 
som ett inledande försök att lyfta fram möjliga hänsyn att ta – om ens strävan är att 
anpassa  det  byråkratisk‐politiska  perspektivet  för  studier  av  förvaltningspolitiska 
processer. 
 
Det byråkratisk‐politiska perspektivet har varit givande. Idén om att organisationers 
agerande är präglat av  tradition och relativt konsistenta  intressen har viss bärkraft. 
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Så också perspektivets föreställning om att aktörer kan vara målinriktade, strategiska 
och framgångsrika. Och utgången av en process där vissa  intressen premierats, kan 
ofta förklaras utifrån de förutsättningar för makt och inflytande som råder redan före 
processens start. Men strider om resurser och  implementering av reformer, som de 
här  berättelserna  har  handlat  om,  är  inte  sådana  processer  som  det  byråkratisk‐
politiska perspektivet utvecklades  för att analysera. En övergripande målsättning  i 
utvecklingen av en ny version av byråkratisk politik – om vi antas behålla  intresset 
för organisationer i staten – bör därför vara att teorin anpassas för att bättre fungera i en 
förvaltningspolitisk kontext (och de förslag som följer nedan ska ses som möjliga vägar 
till det målet). Byråkratisk politik utgår från en presumtion om att politikerna är en 
spelare bland andra, utan någon särställning  i processer. Men som de här berättel‐
serna har visat, när politikerna deltar kan processerna inte längre karakteriseras som 
byråkratisk‐politiska;  då  dämpas  eller  försvinner  helt  maktkampen  mellan  olika 
byråkratiska aktörer. Teorin bör därför innehålla överväganden om den framträdande roll 
politikerna spelar genom sina val att delta – och att inte delta. Byråkratisk politik har som 
syfte  att  kartlägga  och  förklara  processer  bakom  politik,  inte  administration.  Som 
berättelsen visat kan administration i högsta grad vara – eller bli – politik (om vi med 
politik menar sådant som kräver politiska avgöranden). Teorin bör därför  innehålla 
reflektioner kring  i vilken utsträckning administration och organisation också  ska betraktas 
som politik.  
 
Även om perspektivet byråkratisk politik (eller jag) inte vill skriva under påståenden 
om att diskussioner kring organisationers problem lever ett helt eget liv vid sidan om 
organiseringen, eller att reformer aldrig får avsedda resultat, så har berättelsen visat 
både  ihärdigheten  i beskrivningarna av de  interna problemen och svårigheterna att 
med reformer skapa bestående förändringar. En alternativ teoretisk ram skulle därför 
kunna  innehålla  några  reflektioner  kring  relationen  mellan  organiseringens  diskurs  och 
praktik  och mellan  reformers  intentioner  och  resultat, utan  att  för  den  skull  förutsätta  att 
förändring  är  omöjligt. Byråkratisk politik menar att  ledtrådarna  till processers utse‐
ende  och  resultat  finns  i  de  maktstrukturer  som  redan  före  processerna  öppnat 
dörrar och placerat ut hinder framför de olika aktörerna. Men som analysen har visat 
ryms inte alla svar i en utvärdering av etablerade mönster av makt. Nya aktörer kan 
nyttja andra kanaler för att påverka och kultur kan ibland vara en lika viktig faktor 
som  struktur.  En  kompletterande  och  alternativ  teori  kan  (åtminstone  som  ett 
utgångsläge) försöka hålla öppet för aktörers och kulturers möjligheter att påverka processer, 
vid sidan om de givna maktstrukturerna. Byråkratisk politik fokuserar inte de svårfång‐
ade mekanismerna  bakom  skapandet  av  ett  omvandlingstryck,  vilket perspektivet 
inte  heller  ska  klandras  för. Men  berättelsen  har  visat  att  aktörers  tolkningar  och 
användning  av  dessa  fenomen  spelar  roll,  och  en  alternativ  teoretisk modell  bör 
därför ändå  försöka väga  in på vilket sätt omgivande krav,  trender och  föreställningar om 
den goda organiseringen på ett strategiskt sätt används av aktörerna i de byråkratisk‐politiska 
processerna i deras strävan att få egna önskningar och intressen realiserade. 
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Medan byråkratisk politik har förutfattade idéer om hur förhandlingsspel går till och 
vilka regler och  formella strukturer som kringgärdar dem, har berättelsen här visat 
att processer  ibland  inte  följer de  förväntade hjulspåren. Teorin bör därför  tona ned 
försöken att på  förhand beskriva  förhandlingsspelen och  istället  fokusera de  faktorer  som är 
avgörande  för processers  förlopp  och  resultat. De byråkratisk‐politiska hypoteserna om 
att  intressen  går  att  bestämma  utifrån  aktörens  institutionella  position  och  att 
aktörerna givet denna position står för sin åsikt över tid, har i huvudsak bekräftats. 
Men berättelsen visar att fler faktorer än organisatorisk placering kan spela in och att 
aktörer  ibland  ändrar  inställning  (till  exempel  när  det  blir  politiskt  legitimt).  En 
alternativ  teori  bör  därför  fortfarande  utgå  från  att  positionen  ger  intresset  och  att 
aktörers  ståndpunkter är konsistenta, men  i de  fall de  sker,  försöka  fånga  faktorerna bakom 
idémässiga skiften. Till sist, och för att återknyta till denna avslutande dels inledning, 
så har det byråkratisk‐politiska perspektivet inte utvecklats för att analysera organi‐
satoriska förändringar av politiska  institutioner, och är därför  inte en självklar väg‐
visare  om man  till  exempel  söker  efter  den  stigbundenhet  och  det motstånd mot 
förändring som kan  finnas  inbyggt  i  institutioner och handlingsmönster. Men även 
om just motstånd tillhör bilden av de senaste trettio årens försök att förändra Reger‐
ingskansliet,  så  bör  en  alternativ  teoretisk modell  ändå  framhålla  de  förutsättningar 
aktörerna,  trots  begränsande  institutioner  och  strukturer,  och med  hjälp  av  vilja  och  list, 
faktiskt har att – reformera. 
 
Teoretisk utveckling är inte detsamma som att förlänga listorna över de faktorer som 
kan förklara en process, och även om man som forskare intuitivt försöker hålla flera 
dörrar öppna bör man förstås stänga de dörrar som ändå inte släpper in något ljus. 
Här ovan är fortfarande  listorna  långa och många dörrar står på glänt. När man en 
dröm om en behändig teori för förutsägelser av processer, krävs mer arbete. Någon 
skulle kanske hävda att jag nu lägger mig nära det som Allison anklagats för; att ha 
skapat en så omfattande modell att den inte blir vägledande för empirisk forskning. 
Men jag tar hellre risken – genom att väga in så många rimliga aspekter som möjligt 
– att hamna  i ett eklektiskt överförklarande, än att medvetet negligera faktorer som 
jag  tror har  stor betydelse  för de processer  jag  studerar. Ett  försvar mot den kritik 
som Allison mötte kan  ju i mitt fall också vara att påpeka att modellen ännu inte är 
klar, och att tills vidare välja att presentera skissen som ett slags smörgåsbord. Andra 
forskare som vill analysera institutionsspecifika förvaltningspolitiska reformer är i så 
fall  fria att modifiera denna  teoretiska  ram utifrån de  just då aktuella processernas 
särdrag. 
 
Ett sätt att begränsa kan vara att låta denna alternativa teoretiska ram mynna ut i nya 
forskningsfrågor. En liknande studie skulle då till exempel kunna disponeras utifrån 
följande  (färre och något snävare) uppgifter; att 1) hos de  (i en process) deltagande 
politiska  och  byråkratiska  aktörerna  placera  och  förklara  orsakerna  bakom  skilda 
ståndpunkter, att 2) peka ut de  faktorer  som är bestämmande  för hur processerna 
initieras,  förlöper och avgörs, med ambitionen att 3)  försöka avgöra vilka delar av 
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processerna  som  kan  karakteriseras  som  en maktkamp mellan  olika  politiska  och 
byråkratiska aktörer. Även om jag kallade dessa förslag för snävare än de forsknings‐
frågor  jag  bar med mig,  så  kan  de  ändå  ända  i  ett mastigt  företag  –  om man  till 
exempel och utifrån den moderniserade version av byråkratisk politik jag tecknat, tar 
formuleringar som ”orsakerna bakom skilda ståndpunkter” och ”de faktorer som är 
bestämmande” på allvar. 
 
 

SLUTORD 
 
Min  egen  resa bakom denna bok har varit belönande.  Jag vågar  inte  förutsätta att 
läsaren känner samma sak. Bland läsarna finns säkert sådana som öppnade pärmen 
efter att bara ha läst den något missvisande huvudtiteln, Striderna i Rosenbad113, och 
därför snart la den ifrån sig igen. Men bland publiken hoppas jag kunna finna sådana 
som – tack vare den vilseledande titeln – upptäckt det politiskt spännande och intres‐
santa bakom organisation och administration.  Jag önskar också  få möta  läsare som, 
kanske av artighet,  inleder med att säga att min studie  lämnat ett  icke ringa bidrag 
till  ökad  empirisk  och  teoretisk  förståelse  av  förändringar  av  centrala  politiska 
institutioner – men som därefter kritiskt granskar och  ifrågasätter mina resultat. På 
den vägen kan  samtalet  fortsätta, om  teori och praktik – och politik och byråkrati.

                                                 
113 Missvisande, om man till exempel hävdar att strider är en överdrift och helt korrekt upplyser om 
att byggnaden Rosenbad bara  innehåller en del av Regeringskansliets alla  funktioner, och att  stats‐
rådsberedningen, som inte ens är en central aktör i avhandlingen, flyttade in där först 1981. 
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SUMMARY 
 
Many – politicians and officials within the Government Offices of Sweden, as well as 
external  consultants  and  commissioners  – would  agree  in  portraying  the Govern‐
ment Offices  as  an  organisation  difficult  to  reform  and  change.  The Government 
Offices  (or  the Chancellery as  some prefer  to  call  it) has  remained  relatively  intact 
over  a  long  period, withstanding  different  organisational  trends  and  institutional 
changes  in  the surrounding Swedish state. Public administration  reforms,  from  the 
perspective of  the Government Offices, have been directed outwards, not  inwards 
(Brunsson  1990:157).  But  this  does  neither  imply  that  there  has  been  no  need  for 
change or  that  there has not been any attempt of  change. The  list of  efforts, albeit 
often  only  half‐hearted,  the  last  30  years  or  so  to  solve  internal  organisational 
problems,  is  noteworthy.  The  persistent  struggle  has  been  to  handle  1)  the  high 
thresholds  or  barriers  between  the  different ministries,  nurturing  the  guarding  of 
territories and by so often preventing the  interchange of personnel and  ideas – and 
thus  leading  to organisational  expansion and growth, 2)  the presence of  too many 
specialists with expertise and knowledge that no one or few asks for after the initial 
focus  on  that  policy  area,  and  3)  the  unclear  division  of  responsibilities when  it 
comes  to  (policies of) personnel, organisation,  internal  administration  and  internal 
control. One  recurring  conclusion over  the years,  supported  in  this dissertation,  is 
that very few politicians do ever take active part in the processes of internal reform – 
and  this,  a  statement  also  supported  in  this  study,  is  a  key  factor when  trying  to 
explain why the reforms that do take place, only give scant results. 
 
In focus for this dissertation are  the very same; the  internal reforms of the Swedish 
Government Offices from 1970 and onwards, and – more precise – the struggles and 
the negotiations between different agents  that make up  the processes behind  these 
reforms. The aim has been to reach a higher level of general knowledge of processes 
of  change within  the Government Offices,  as well  as  understand  different  actors’ 
contributions to these processes, by interpreting these processes. The analysis is done 
from the basis of a general assumption – that the processes of internal reforms in the 
Government Offices is best understood from the perspective of bureaucratic politics; 
in  short,  that  the  internal  reforms  and  organisational  development  should  be 
explained  as  the  result  of  power  games  between  different  agents  representing 
different ideas and interests, on the topic of internal problems and their solutions. A 
supplementary presumption  is that the action and behaviour of the most  important 
agents  in  these processes,  is determined by  the officials  themselves  –  and  that  the 
politicians play only minor parts. 
 
The theoretical aim of this dissertation, through a critical reading of the bureaucratic 
politics perspective – a reading  inspired by  the empirical data and  two challenging 
and  related  theoretic  models;  sociological  and  historical  institutionalism  –  is  to 
display  the  qualities  and  shortcomings  of  the  bureaucratic  politics model,  and,  if 
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possible, to develop and improve the original model of bureaucratic politics, making 
it more expedient for future studies of institutional change in political organisations. 
 
The empirical data, separated  in  three different studies,  is built around accounts of 
how the Government Offices since the mid 1970´s has managed the policy aiming to 
improve  and  change  the  very  organisation  itself.  The  empirical  data  is  then  also 
telling a story of the seething troubles of solving internal and often persistent prob‐
lems. The dissertation gives  its support  to  the  idea  that  these difficulties should be 
explained by 1) powerful agents amid  the officials who  try  to  resist organisational 
change, and 2) the lack of political support to give internal reforms legitimacy. 
 
In the first study, the processes behind the development of the Government Offices’ 
own personnel policy is reconstructed, from the end of the 1970’s to the beginning of 
the 1980’s. This was when questions of the relation between employer and employee 
were on  the agenda  in  the Swedish society as a whole. Even  though  the politicians 
and officials of  the Government Offices had a major  impact on how  to  solve  these 
issues in the society, the implementation in the own organisation of new laws issued, 
lagged far behind. In the second study, the aim is to map out the continuing efforts of 
change in the Government Offices and in this particularly the decision to merge the 
then  agency‐defined ministries  and  to  form  one  joint  agency.  Some  of  the motifs 
(among  many)  were  to  create  conditions  for  better  coordination  between  the 
ministries,  and  to  change  attitudes  within  the  organisation  –  the  politicians  and 
officials were  less  to  be  defenders  of  their  own  turf,  and more  to  be  regarded  as 
members of one big  team. The  formal decision was plain  symbolic and  led  to  few 
protests.  But when  the  consequences  of  the  integration were  to  be  discussed,  the 
process  transformed  into hard battles. The  third empirical study of  the dissertation 
tries to illustrate the implementation of a new model for steering and evaluating the 
ministries,  a model  strongly  inspired  by  the model  of  “management  by  objectives 
and results” that the Government itself uses for directing the operations of the central 
government  agencies. One  of  the main  ideas  of  this model  –  and  one  of  its main 
problems – was that the Government Offices as well as any other organisation should 
be able to act on plans made up in advance. 
 
These  three empirical cases are  then analysed  from  the perspective of bureaucratic 
politics, saying  that 1) an organisation  like  the Government Offices  is populated by 
different  agents with  different possibilities  to  influence  processes  of  policy,  2)  the 
final policy should be seen as the result of struggles and negotiations between these 
agents, and 3)  those who  take part  in  these  struggles have different motifs; motifs 
that  are  in  effect  given  from  the  agents’  organisational  position.  This  somewhat 
rationalistic view of policy processes,  their  results and  the actors  taking part,  is  to 
some  extent  confirmed  in  the  dissertation  –  but  this  view  is  also  challenged. 
Processes  behind  change  of  policy  and  change  of  organisation  can  not  be  fully 
understood  through  en  examination  of  battles  between  rational  actors.  To  get  a 
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bigger  picture  we  have  to  take  into  consideration  also  that  pressure  of  change, 
resistance,  reform  ideas and solutions can be  found not  just  in different agents but 
also in the organisations’ institutional history and surroundings, and that an organi‐
sation sometimes more tries to adjust its image than its function. 
 
The most important actors in the plays behind the last thirty years of reorganization 
in  the  Government  Offices  are  –  the  politicians,  the  ministries,  the  personnel 
(represented by  their unions), and  the many different administrative organisations 
established from time to time to give managerial service to the ministries (the last in 
line  called  the  Office  for  Administrative  Affairs).  The  politicians,  and  this  is  an 
important remark, are in these processes always represented by their highest political 
appointees – the state secretaries. The ministers themselves almost never take active 
part  in  the destiny of  the organisation  that actually  is  there  to  support only  them. 
And as  for  the  state  secretaries,  the  thirty years examined  in  this dissertation only 
displays a mere handful of active state secretaries, often leaving the field open for the 
ministries’  high  officials,  and  in  this  putting  up  difficulties  for  those  reformers 
striving  for more of harmonisation between  the  separate ministries, of  for  instance 
personnel policy (as the unions), policy (as the politicians) or administration (as the 
Office for Administrative Affairs).  
 
The dissertation ends  in a  conclusion  that  there  is an almost  constant bureaucratic 
struggle behind  internal organisation of  the Government Offices, a  struggle where 
tradition, values and strong bureaucratic actors play an  important part, and where 
institutional  change  is  exceptional,  since  the preserving powers  in  these processes 
have the upper hand. But politicians can change – in spite of these traditions, values 
and bureaucratic agents – if they have the determination. The Government Offices is 
keen  and  willing,  if  only  the  political  authorities  are  unambiguous  in  their 
assignment.  The  conspicuous  outcome  of  participating  politicians  is  that  the 
bureaucratic politics then comes to an end, and that the officials then do implement 
the  reforms  decided  –  often  not without  vigour  but  only  as  long  as  they  feel  the 
political presence. The perspective of bureaucratic politics  is satisfying, but only so 
far as  the politicians remain at a safe distance; when  the politicians choose  to enter 
the process, they thus change the prerequisites. As the politicians often come and go, 
as the executive attention  is uncommon, the processes before as well as after policy 
decisions, still should be regarded as processes determined by bureaucratic politics. 
 
If  the  political  power  is  to  be  used  effectively  and  successful  in  organisational 
reforms,  there must  not  be  any  doubts  of  the  political  ambitions.  If  the  political 
reformers  hesitate,  are  indistinct  or  only  pay  intermittent  attention,  then  the 
organisation chooses to give priority to something completely different than internal 
reorganization. Also, when the implementation is handed over from the politicians to 
organisational “weak” administrators, as is often the case, we can expect the proces‐
ses to reward actors with other priorities than reforms on their agenda.  
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Due to the choice of politicians to leave this policy field open to bureaucratic politics, 
the policy is essentially shaped and decided within a bureaucratic context. Different 
officials in the organisation with different positions of power have a major influence 
on  processes  of  internal  change,  its  resistance  and  development,  in  spite  of  good 
reasons  for putting  these processes under political command – at  least  if you have 
the view that the interests prevailing should be those of the politicians, and not those 
of the bureaucrats. 
 
It can be said with more nuances, but the main result of this dissertation must be that 
when the politicians of the Government Offices are invisible or imprecise in proces‐
ses of internal change, we instead see conflicts between different bureaucratic agents, 
dominated  by  officials  and  not  politicians, with  different  views  on  problems  and 
solutions and with different prospects of deciding the final policy. And it can be said 
with longer and more detailed lists, but the major explanations behind the invisibility 
and  indistinctiveness  of  politicians  are  lack  of  time  and  interest.  The  struggles 
between bureaucratic actors arise as a  result of  the  lack of executive attention, and 
from different views on problems and which solutions to choose. Different views on 
problems and solutions are  to be explained by actors’ different  tasks and priorities. 
And different prospects of influencing the processes are given by the actors’ diverse 
capacity to get political support and by the since long established power structures. 
 
The  bureaucratic  politics  perspective  has  been  worthwhile.  The  idea  that  the 
behaviour and action of agents is characterised by tradition and relatively consistent 
interests and preferences  is supported, so also  the model’s view  that agents can be 
rational, strategic and successful. The ending result of a process, where certain actors’ 
interests have prevailed, can often, as the bureaucratic model assumes, be explained 
out  of  the  conditions  for power  and  influence  that  are  in place  already when  the 
process  begins.  But  analysis  of  struggles  for  resources  and  implementation  of 
reforms,  in  focus  for  this  dissertation,  were  not  the  processes  that  the  original 
developers  of  the  bureaucratic  politics  perspective  (read Allison)  had  in mind.  If 
wanting  to  further  develop  the  perspective  –  but  if  keeping  the  interest  for 
organisations of the state – then the theory should better be adapted to guide studies 
of policy of public administration. Bureaucratic politics supposes that politicians are 
one player among others, without any unique position. But  this dissertation shows 
that politicians do matter, a lot – should they decide to take active part. Because then 
the processes alter and are then not to be characterised as bureaucratic‐political. The 
power struggles between bureaucratic agents are reduced or disappear all together. 
A modernised version of bureaucratic politics  should  therefore  take  in  to  conside‐
ration the prominent role of the politicians, choosing to – or not to – participate. The 
purpose of bureaucratic politics is to plot and explain processes behind politics, not 
administration.  But  as  this  dissertation  has  tried  to  demonstrate,  administration, 
organisation and internal affairs could well be – or become – politics. The theory then 
should more specifically reflect the politics of administration. 
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The perspective of bureaucratic politics would hesitate to support a statement, saying 
that discussions of organisational problems have a life of their own, not reflecting the 
organisation itself, and that reforms never reach their objectives. But this dissertation 
has illustrated the persistence of descriptions of internal problems and the difficulties 
to change through reforms. An alternative theoretical model should therefore include 
at  least  some  reflections  of  the  relationship  between  organisational  discourse  and 
organisational practise, as well as  the correlation between  the  intentions of reforms 
and  their  results  –  but  not  at  the  same  time  take  for  granted  that  change  is 
impossible. The original model says that the signs for explaining the development of 
processes are to be found in the existing power structures that have opened doors for 
some  players  and  put  out  obstacles  in  front  of  others.  But  as  the  analysis  in  the 
dissertation shows, every answer  is not  to be  found  in an evaluation of established 
patterns of power. New agents can use new channels to affect policy, and culture, as 
well as structure, could be seen as an important factor. A theory built on bureaucratic 
politics should therefore remain open for the potentials of affecting processes carried 
by actors and culture as well as in already existing power structures. 
 
While the bureaucratic politics model has preconceived notions of how the games are 
played and of the rules and structures that surrounds these games, this dissertation 
has given  several  examples of when processes  take different paths and  sometimes 
break formal rules. The new theory could then tone down the attempts to give clear 
representations  of  the  rules  of  the  games  and  instead  pay more  attention  to  the 
factors determining the processes and their results. The postulations of bureaucratic 
politics, saying any actor’s  interest could be well explained  from  the organisational 
position  of  that  very  actor,  as well  as  actors  stand  for  over  time  relatively  firm 
opinions, has found their support in this study. But this study has also revealed that 
more  factors  than  organisational  position  matters  and  that  actors’  interests 
sometimes  change  (for  instance  when  that  is  made  politically  legitimate).  An 
alternative  theory could still start  from  the assumption  that position gives  interests 
and  that  these  interests  are  quite  consistent,  but, when  shifts  of  interest do  occur, 
then the model should be receptive enough to find the reasons behind. 
 
The original model, as I have said, was not put  into place to analyse organisational 
change  in political  institutions,  and has  as  a  result not been  regarded  as  the  ideal 
guide if looking for path dependency and resistance that could be built‐in in institu‐
tions themselves and in patterns of behaviour. But even if resistance is an important 
part of the picture when trying to paint the  last thirty years of efforts to reform the 
Swedish Government Offices, an alternative model should anyhow call into attention 
the opportunities  that agents,  in spite of  limiting  institutions, actors and structures, 
have to actually – change. 
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