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Förord

Dagens ökade omvärldsberoende och större utsatthet för 
globala impulser kräver effektivitet i det politiska beslutfat-
tandet. Den större komplexiteten i frågorna och det ökade 
antalet inblandade aktörer och institutioner i beslutspro-
cessen förutsätter likaså en mycket kvalificerad bered-
ningsprocess. Det politiska systemet måste därför agera 
proaktivt för att främja Sveriges långsiktiga strategiska in-
tressen och för att vi ska kunna förhålla oss till förändrade 
förutsättningar i den globala kunskapsekonomin. Som ett 
litet land med en öppen ekonomi har Sverige mycket att 
vinna, men även en hel del att förlora, beroende på hur 
framgångsrikt vi agerar i denna nya globala kontext. 

Föreliggande rapport handlar om hur de centrala svens-
ka politiska institutionerna bör vara utformade för att de på 
bästa sätt ska kunna möta globaliseringens utmaningar. I 
fokus för rapporten står regeringskansliets (RK:s) roll. För-
fattarnas utgångspunkt är dock bredare än så och omfattar 
också den parlamentariska organisationen. Bland annat 
rekommenderas färre riksdagsledamöter och att riksdagen 
kompletteras med ett framtidsutskott. Av effektivitetssyn-
punkt föreslås också ett minskat antal departement och 
statsråd i RK samt att en tydligare och starkare lednings-
funktion införs. Behovet av en analysenhet direkt under 
statsministern lyfts också fram. 

Rapporten har författats av Tommy Möller som är profes-
sor vid statsvetenskapliga institutionen, Stockholms univer-
sitet och Magnus Erlandsson som är fil dr i statsvetenskap 
och verksam vid Score, Stockholms centrum för forskning 
om offentlig sektor. Författarna svarar helt och hållet för de 
analyser och rekommendationer som lämnas i rapporten.

Stockholm i januari 2009
Pontus Braunerhjelm 
Huvudsekreterare i Globaliseringsrådet
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1. Inledning

De ekonomiska, politiska och kulturella uttrycken av globaliseringen stäl-
ler det svenska politiska systemet inför två olika typer av utmaningar.1

 För det första innebär det ökade omvärldsberoendet en utsatthet och 
en tempoökning som kräver snabbhet och effektivitet i beslutfattandet. 
Inte minst EU-medlemskapet innebär att det politiska systemet nu har 
att hantera frågor med en större komplexitet än vad de flesta frågor av 
strikt nationell karaktär brukar präglas av. I detta ligger också proces-
suella implikationer. Antalet inblandade aktörer och institutioner ökar 
i beslutsprocessen. Detta ställer krav på en fungerande beredningspro-
cess, genomsyrad av professionalism, smidighet och effektivitet. 

Globaliseringen förutsätter att de centrala politiska institutionerna 
är reaktiva i den meningen att de snabbt förmår att på ett adekvat sätt 
reagera på händelser i omvärlden. Betydelsen av effektivitet kan inte 
nog understrykas i det sammanhanget.

För det andra innebär den ökade rörligheten hos företag och män-
niskor, och över huvud framväxten av en så kallad kunskapsekonomi, 
en hårdnande konkurrens mellan länder och regioner. Den konkur-
rens som följer av globaliseringen förutsätter således att det politiska 
systemet förmår att vara effektivt i en helt annan mening än i reaktivt 
hänseende. Systemet måste vara proaktivt för att kunna befrämja Sve-
riges långsiktiga strategiska intressen. 

I litteraturen talas om vikten av en fungerande ”attraktionspolitik”: 
länderna ställs i dag inför frågor om hur de på bästa sätt ska förmå 
inhemska företag att stanna kvar i det egna landet, hur de ska kunna 
utvecklas, hur nya företag med tillväxtkapacitet ska kunna startas och 
hur man ska kunna locka till sig företag från andra länder. Vad vi be-
vittnar är en förskjutning av fokus, från en tid då den politiska arenan 

1 Vi vill framföra ett stort tack till ledamöterna i den referensgrupp som vi fått förmånen att arbeta med 
under projektets gång: Håkan Gergils, Hans Bergström, Knut Rexed, Michael Sohlman, Elisabeth Nils-
son, Suzanne Håkansson, Anders Lindberg, Göran Arvidsson, Kai Hammerich och Ola Asplund. Utan 
de kloka och initierade synpunkter som vi i samband med referensgruppens möten fått ta del av hade 
rapporten sett annorlunda ut. Tack också till Pontus Braunerhjelm och Josefin Claesson för konstruktiva 
synpunkter! För brister i rapporten är enbart vi själva ansvariga, liksom naturligtvis de slutsatser som 
presenteras.
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var utpräglat nationell, då förändringar ägde rum långsammare och 
företag var starkt nationellt förankrade, till en ny och mycket rörlig 
global miljö där det råder skarp konkurrens inte bara mellan företag 
utan även mellan regeringar och politiska system. Det är viktigt att 
snabbt och effektivt vinna insikt och förståelse för olika utmaningar, 
och att omvandla dessa insikter till politisk handling. 

Som ett litet land med ovanligt öppen ekonomi har Sverige såväl 
mycket att vinna som att förlora beroende på hur framgångsrikt natio-
nen i dess helhet agerar i denna nya kontext. Sverige kan, om denna 
”attraktionspolitik” lyckas, bli ett attraktivt huvudkontorsland för glo-
bala företag. Men om denna politik misslyckas, eller inte ges prioritet, 
kan Sverige också bli ett land som tappar huvudkontor och strategiska 
ledningsfunktioner i näringslivet.2

I rapporten diskuterar vi inte vilken politik som bör eftersträvas för 
att framgång ska bli möjlig (om detta råder för övrigt delade mening-
ar). Rapporten handlar i stället om den institutionella dimensionen: 
hur ska de centrala politiska institutionerna i vårt land vara utformade 
för att de på bästa sätt ska vara i stånd att möta de båda utmaningar 
som här beskrivits? Risken för en negativ utveckling är överhängande 
om de politiska institutionerna är dysfunktionella, dvs. agerar utifrån 
en gammal verklighetsbild och inte förmår att anpassa sig till nya glo-
bala realiteter. 

Att de politiska institutionerna måste fungera effektivt när det gäl-
ler såväl kortsiktigt beslutsfattande som långsiktigt arbete är förvisso 
ingenting nytt. Men förutsättningarna har förändrats och kritik har 
riktats mot det politiska systemet – såväl riksdagen som regeringen – i 
båda dessa hänseenden.

I fokus för rapporten står regeringskansliets roll. Huvudfrågan är 
hur väl rustat regeringskansliet är när det gäller att bistå de regeringar 

2 Bergström (2006), s. 7.
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som har att styra riket i ljuset av de utmaningar som följer av globali-
seringen. Kan regeringens stabsorgan effektiviseras? Och vad kan göras 
för att regeringskansliet på ett framgångsrikt sätt ska kunna möta de 
framtida utmaningar som är skönjbara i vår tid, men där tidshorison-
ten inte sällan befinner sig bortom den generation styrande som nu 
har makten?3  

Det bör inledningsvis slås fast att det i vår particentrerade typ av 
styrelseskick är de politiska partierna som bär det yttersta ansvaret 
för vilka frågor som blir föremål för beslut i regering och riksdag. Det 
är naturligtvis deras ansvar att erbjuda och tillhandahålla ett politiskt 
ledarskap och att ligga i framkant, att följa utvecklingen och formulera 
politiska program. Och ytterst är det en fråga för väljarna att avgöra 
vilka program som ska genomföras. Regeringskansliets roll är i detta 
avseende rent instrumentell: det handlar i strikt konstitutionell mening 
om att vara ett effektivt och lojalt redskap åt den sittande regeringen. I 
den utsträckning regeringen saknar intresse för framtidsfrågorna är det 
inte mycket det kansli som tjänstgör under denna regering kan göra. 

Att förstå vikten av långsiktighet är bland det första en furste måste 
lära sig, skriver Machiavelli i sin berömda bok Fursten. Den furste som 
enbart har sin uppmärksamhet riktad mot pågående oroligheter och 
ignorerar de framtida sviker sina undersåtar och blir inte långvarig. 
Det var med andra ord viktigt att vara proaktiv ”ty om man, liksom vid 
en sjukdom, ser faran långt i förväg kan man lätt finna ett botemedel, 
men om man väntar tills faran är nära, kommer medicinen inte i tid, 
ty sjukdomen har blivit obotlig.”4 

Nåväl, helt lätt är det i allmänhet inte att finna ut och effektuera 
botemedel mot sådant som globala finanskriser, klimathot och omfat-
tande demografiska förändringar, eller att skapa institutionella villkor 
som framstår som attraktiva för lättrörliga forskare och företag. Men 

3 I rapporten används begreppet ”framtidspolitik” utan normativ innebörd. Vad som avses är helt enkelt 
strategiskt politiskt beslutsfattande, där tidsperspektivet sträcker sig åtskilliga år (eller decennier) framåt.
4 Machiavelli (2002), s. 17.
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onekligen är det en fördel om det bland de styrande finns en insikt om 
de utmaningar som finns bakom hörnet. Det är möjligen orättvist att 
säga att partierna saknar sådana insikter. Men tidshorisonten i politi-
ken är sällan sådan att det är framtidsproblemen som prioriteras. Poli-
tikens tidslogik styrs i hög grad av mandatperioderna: siktet är inställt 
på att möta väljarna i nästa val. Det innebär att (a) fokus riktas mot de 
frågor som de flesta av medborgarna fäster vikt vid när de ikläder sig 
rollen som väljare, och (b) att de styrande i första hand koncentrerar 
sig på sådant där det, inom ramen för mandatperioden, är möjligt att 
komma fram till konkreta resultat.

Forskningen om partiernas roll i det politiska systemet är omfat-
tande, och den transformationsprocess partiväsendet genomgått under 
senare år kretsar kring sådant som avtagande intern aktivitet, en allt 
tydligare inriktning mot utåtriktad kampanjverksamhet och en fort-
löpande avideologisering. Sammantaget innebär denna utveckling att 
partierna i dag, även om de genomgått en professionalisering och med 
framgång har anpassat sig till mediesamhällets villkor, är sämre skick-
ade när det gäller att fullgöra rollen som länkar mellan medborgarna 
och statsmakterna.5 I detta ligger inte bara en demokratisk problema-
tik utan också en övergripande systemproblematik: i vårt particentre-
rade styrelseskick förväntas partierna staka ut handlingslinjer också 
långsiktigt. I kraft av sin centrala roll i systemet förväntas partierna 
identifiera långsiktiga problem och i samspel med väljarna/medbor-
garna, formulera lösningar, åtminstone i termer av färdriktning.

Partiernas roll kommer inte att uppmärksammas i denna rapport, 
men när det gäller det politiska systemets oförmåga att ta sig an fram-
tidsfrågorna är det viktigt att ta sin utgångspunkt i det faktum att vår 
representativa demokrati ytterst är en styrelse via politiska partier. Det 
finns förvisso tänkbara instrument att tillgå för att stimulera partierna 
att arbeta mer intensivt med långsiktiga frågor, exempelvis ett riktat 

5 Lawson & Merkl (2007).
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partistöd som möjliggör för partierna att bygga upp särskilda utred-
ningsavdelningar. Detta ligger dock utanför vårt uppdrag att belysa, 
varför vi begränsar oss till att erinra om att vår demokrati är parti-
centrerad och att partiernas fokus ligger på att vinna val. Något som 
innebär att kortsiktiga perspektiv tenderar att bli dominerande. 

Kritik har också framförts mot det politiska systemet i stort när det 
gäller bristen på långsiktighet. Det sägs att politiken har blivit alltför 
reaktiv: de styrande reagerar snarare än regerar. Kort sikt vinner över 
lång sikt, det som borde göras får därför stå tillbaka för det som måste 
göras. I riksdagen diskuteras exempelvis sällan de strategiska framtids-
frågorna. Det är förvisso en konsekvens av partiernas underlåtenhets-
synd, men det är värt att konstatera att de institutionella förutsättning-
arna är annorlunda i en del andra länder. I den finska riksdagen finns 
exempelvis ett särskilt framtidsutskott med uppgift att identifiera och 
följa upp strategiskt centrala problemområden. 

Några av dem som intervjuats inom ramen för vårt arbete framhål-
ler regeringskansliets strukturella brister i detta avseende. Det finns, 
framhålls det, en del långsiktig-strategisk kompetens, främst på finans-
departementet och utrikesdepartementet. Men sammantaget är detta 
inte en prioriterad del av arbetet.  En av de intervjuade ser detta som 
djupt problematiskt:

”[D]et är oerhört viktigt i den nya världen att det finns 
ett långsiktigt tänkande och att man inte bara är reaktiv. 
I och med att förändringarna sker så snabbt […] om du 
bara är reaktiv hinner du inte göra något annat än att 
svara upp mot dessa. Det är som att köra bil och bara 
titta på trafiken runt omkring sig och inte ha klart för sig 
att man är på väg till ett visst ställe.”

Det finns trögheter som får den parlamentariska styrkedjan att ibland 
gå i stå. Viktiga frågor som berör forskning, infrastruktur, och inno-
vationspolitik kan, trots att det brådskar, implodera i den politiska 
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processen. Det finns en rad faktorer, kunskapsteoretiska såväl som in-
stitutionella, som kan tänkas bidra till det. Frågorna kan vara av hög 
komplexitetsgrad och därför politiskt svårgripbara, sambandet mellan 
åtgärder och utfall är inte sällan diffust, ansvarsförhållandena i såväl 
riksdagen som i regeringskansliet kan vara oklara. Riksdagens arbets-
former kan också försvåra arbetet med de viktiga framtidsfrågorna, de 
politiska konflikterna kan resultera i att frågor dras i långbänk eller 
rentav försvinner till följd av att partier använder sitt veto etc. 

Demokratiska system inrymmer inte enbart en kortsiktighet i så 
måtto att aktörernas drivkrafter och den politiska tidslogiken inte nöd-
vändigtvis innebär att strategiska framtidsfrågor hamnar högst i priori-
tet. Dessa system bygger i grunden dessutom på en långsamhetskultur 
där sådant som förankring, diskussion och kompromiss är grundläg-
gande komponenter. Politiskt beslutsfattande ska ta tid i en demokrati, 
det är normativt sett själva utgångspunkten.6 Det är en återkommande 
problematik i forskningen hur effektivitetsvärden kolliderar med de-
mokrativärden.

Denna rapport handlar således om hur de villkor som följer av glo-
baliseringen påverkar det svenska politiska systemets ledningsarbete. 
Det är regeringen som styr riket fastslås det i RF 1:6. Frågan är emel-
lertid vad detta, att styra riket, egentligen innebär i vår globaliserade 
värld. Vi riktar viss uppmärksamhet mot det korta och medellånga 
perspektivet i form av tempoökning och ökad komplexitet, men hu-
vudfokus ligger på det långsiktiga perspektivet och de krav som detta 
ställer på regeringen och dess kansli. Hur kan regeringskansliet bäst 
fungera som ett effektivt stabsorgan till regeringen för att möta utma-
ningar av långsiktig och strategisk karaktär?

6 Premfors (2000); Barber (1990).
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2. Regeringskansliets organisation 

”För beredning av regeringsärenden ska finnas ett reger-
ingskansli. I detta ingår departement för skilda verksam-
hetsgrenar. Regeringen fördelar ärendena mellan departe-
menten. Statsministern utser bland statsråden chefer för 
departementen.”7   

Så prosaiskt inleds det kapitel i Regeringsformen som handlar om re-
geringsarbetet. I detta kapitel beskrivs framförallt beslutsformerna – om 
beredning, beslutsmässighet, delegering etc. Organisationsfrågorna läm-
nas i övrigt därhän. Det är upp till varje regering att själv bestämma 
över dessa. Att statsministern, som regeringschef och chef över myn-
digheten Regeringskansliet, i det sammanhanget har den helt centrala 
rollen är naturligtvis uppenbart. Dock är statsministerns bestämman-
derätt kringskuren i olika avseenden. Traditioner och interna normer 
är exempelvis styrande för det sätt departementsindelningen sker. I 
koalitionsregeringar delar statsministern i praktiken det övergripande 
ansvaret för regeringskansliets organisation med övriga partiledare. 
Även om statsministern också i sådana regeringstyper är överordnad 
samtliga statsråd – det är statsministerns som utser övriga statsråd (RF 
6:1) och kan entlediga dessa (RF 6:6) – leds regeringsarbetet således av 
ett inre kabinett.  

Att statsministern trots allt har det grundläggande ansvaret för 
regeringskansliets arbetsformer och organisation är emellertid ställt 
bortom varje tvivel. Denna konstitutionella utgångspunkt är av bety-
delse i denna rapport: de överväganden och förslag som redovisas när 
det gäller regeringskansliet berör förvisso många, men det är ytterst 
statsministerns uppgift att förhålla sig till dem. I de delar av rapporten 
där också andra politiska institutioner berörs – exempelvis riksdagen – 
är läget annorlunda. För att de förslag som skisseras i rapporten ska bli 
verklighet krävs (i praktiken) medverkan från samtliga partier. 

7 RF 7:1.
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2.1 Kort om regeringskansliets organisation

Regeringen styr riket dels genom att lämna förslag till beslut och dels 
genom att omsätta dessa beslut i handling.8 Regeringen är alltså sam-
tidigt vänd mot både riksdag och förvaltning. De dubbla rollernas 
problematik har den svenska regeringen gemensamt med de flesta 
andra regeringar i världen. Två förhållanden brukar däremot framhål-
las som unika när man talar om den svenska regeringens organisation 
och verksamhet: ministerstyre är i princip förbjudet och den centrala 
statsförvaltningen är tudelad i små departement och självständiga 
myndigheter.9 Det är i myndigheterna som ansvaret för de verkstäl-
lande uppgifterna ligger, inte i departementen. Att departementen är 
och kan vara relativt små förklaras också av att en betydande del av 
beslutsunderlaget tas fram av fristående statliga kommittéer. 

I andra länder är många myndigheter geografiskt och organisatoriskt 
inlemmade i ministerierna, och där är myndigheternas verksamhet lik-
som utredningsarbetet underställt en enskild minister. Drastiskt ut-
tryckt skulle man kunna hävda att den svenska regeringen själv bara till 
viss del förbereder och verkställer beslut; de fristående kommittéerna 
tar ju fram beslutsunderlagen och myndigheterna verkställer sedan 
besluten. Å andra sidan har regeringskansliet efterhand velat förvissa 
sig om att ha utredningskompetens också i sina egna korridorer, och 
därför har kansliet och departementen vuxit, medan det fristående 
utredningsväsendet förlorat en del av sina resurser (och en del av sitt 
inflytande). Dessutom kräver förstås de återstående och övergripande 
uppgifterna resurser: att utifrån politiska mål styra beredningen och 
verkställandet av beslut.

8 Avsnittet bygger på Larsson 1994:182f.
9 Förbudet mot ministerstyre innebär dels att regeringen är kollektivt ansvarig för de beslut den fattar (RF 
7:3), dels att den inte får lägga sig i hur förvaltningen beslutar i ärenden som gäller myndighetsutövning 
(RF 11:7). Det finns dock några typer ärenden som är undantagna från det kollektiva ansvaret, men de 
är få.  I de flesta andra demokratiska system fattar enskilda ministrar egna beslut som de också är ensamt 
ansvariga för.
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Organisatoriskt sett består regeringskansliet av statsministerns kansli, 
statsrådsberedningen, fackdepartementen och förvaltningsavdelningen. 
Departementen är stabsorgan till regeringen, med beredning, planering 
och samordning som främsta uppgifter. Statsråden är fler än antalet 
departement och därför delas flera departement mellan två eller ibland 
tre statsråd. Under statsråden leds departementen av tre tjänstemän: 
statssekreteraren, rättschefen och expeditionschefen, där statssekrete-
raren är statsrådets närmaste medarbetare och därmed navet i hjulet. 
Alla statsråd har dessutom minst en press- eller informationssekrete-
rare, som sköter kontakterna med massmedia, och därtill flera politiskt 
sakkunniga. Dessa fungerar som rådgivare, talskrivare och som hjälp-
redor i största allmänhet genom att de avlastar statsrådet och fungerar 
som en sorts filter mot såväl den övriga departementsorganisationen 
som samhället i stort.

De opolitiska tjänstemännen – handläggarna – är knutna till någon 
av sakenheterna i departementen. Deras roll är att utreda, ta fram un-
derlag och förslag till olika regeringsbeslut samt att förhandla för reger-
ingens räkning i EU eller andra internationella sammanhang etc. Dessa 
tjänstemän har också till uppgift att utifrån övergripande mål styra de 
statliga myndigheterna, bland annat genom att ta fram underlag till de 
årliga regleringsbreven och följa upp myndigheternas verksamhet. 

Alla kollektiva överläggningar förs inte på ministernivå, utan mycket 
när det gäller samordning avgörs vid möten mellan tjänstemän. I un-
dantagsfall, när departementens sakenheter inte kommer överens, 
”hissas” frågorna för avgörande till statssekreterare eller statsråd. Po-
litiskt känsliga eller principiellt viktiga frågor diskuteras gemensamt 
av regeringen vid allmänna beredningar eller vid de så kallade lunch-
beredningarna. När ett ärende berör flera statsråds ansvarsområden 
har detta beretts gemensamt mellan statsrådens olika medarbetare. 
Alla statsråd måste i princip vara överens innan ärendet kan avgöras, 
men det finns formellt sett möjlighet för statsråden att till protokollet 
anföra avvikande mening.
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2.2 Reformer

Det är ingen överdrift att hävda att diskussionen om hur det svenska 
regeringskansliet ska organiseras har pågått sedan dess tillblivelse10, 
men kraftsamlingar kring interna reformer av regeringskansliet utifrån 
dessa diskussioners resultat är mer sällsynta. Trots en långvarig och 
ofta livlig debatt, med över tiden flera hyllmeter utredningsmaterial 
och långa listor på reformförslag sägs ibland att inget har hänt med 
regeringskansliets organisation sedan departementalreformen 1840 
(då bland annat de så kallade statsdepartementen inrättades), eller i 
alla fall inget dramatiskt sedan departementsreformen 1965 (då en 
ny struktur för departementen lades fast). Den beskrivningen är inte 
helt rättvisande. Även sedan 1965 har det hänt en hel del i regerings-
kansliet, inte minst har det blivit fyra gånger så stort och har i dag 
drygt 4 600 anställda. Förteckningen på organisatoriska justeringar de 
senaste 40 åren är, vid närmare påseende, relativt utsträckt. En av de 
mer omfattande reformerna ägde rum 1997, då departementen, stats-
rådsberedningen och den då nybildade förvaltningsavdelningen slogs 
samman till en myndighet, Regeringskansliet.11 

Det är förmodligen inte heller helt rättvist att kalla regeringskansliet 
för svårt att förändra, även om det är en uppfattning som ofta har torg-
förts. Regeringsformen ger statsministern befogenheter att inrätta sitt 
kansli efter eget tycke (om än med några restriktioner, däribland att 
arbetet ska organiseras inom ramen för departement). Många – såväl 
politiker som tjänstemän – vittnar i olika sammanhang om organisa-
tionens lojalitet mot den politiska ledningen och det program denna 
söker förverkliga. Det gäller också ifråga om organisationsreformer. 

10 En föregångare till dagens regeringskansli finns redan i det råd som från år 1225 fungerade som en 
förmyndarregering för kung Erik Eriksson (Carlsson 1990:11).
11 Erlandsson (2007).
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Det som är avgörande är den politiska viljan och drivkraften att för-
ändra. Att endast få reformer av mer genomgripande slag ägt rum har 
inte enbart sin förklaring i att de styrande politikerna varit upptagna 
av annat än internorganisation – regeringskansliet sköter sin uppgift 
som beredningsorgan väl.

Just nu befinner sig organisationen i en period av förändring. Det 
pågår en omfattande centralisering av regeringskansliets administra-
tiva resurser, som möjliggjorts genom 1997 års reform. Utrikesde-
partementets särställning ifrågasätts, och UD omformas nu till ett 
fackdepartement bland andra. Därtill kommer faktorer som påverkar 
organisationen men som är svårare att styra över. Personalomsättning-
en är högre än någonsin. Rekryteringstakten i regeringskansliet är nu 
cirka 600 personer om året, men utan att organisationen längre växer. 
Personalomsättningen är både positiv (eftersom den tidigare låga per-
sonalomsättningen ledde till oönskad tillväxt) och negativ (eftersom 
många kvalificerade tjänstemän i dag efter relativt kort tid lämnar or-
ganisationen). Fenomen som politikens medialisering och internatio-
nalisering har förstås också påverkat organisationens roll och funktion, 
och betyder också det ett förändrat regeringskansli. Till detta kommer 
en allt större andel politiska tjänstemän.

Vi kommer inte att ikläda oss rollen som domare när det gäller den 
kritik som riktats mot regeringskansliet. Våra intervjuer indikerar, lik-
som den forskning som finns på området, att regeringskansliet i hu-
vudsak fungerar väl. Den övergripande funktionen att tjänstgöra som 
regeringens stabsorgan fullgörs på ett effektivt sätt. Det är på det hela 
taget en professionell, följsam och lojal organisation. 

Diskussionen i den här rapporten kommer emellertid inte att i för-
sta hand kretsa kring regeringskansliets förtjänster, utan de brister som 
finns och som i ljuset av de villkor som följer av globaliseringen ter 
sig bekymmersamma. Några förslag på hur dessa brister kan åtgärdas 
kommer att redovisas.
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3. Regeringskansliets roll och uppgifter

Mycket förenklat är regeringskansliets uppgift att ”se till att regeringen 
kan fatta beslut på torsdagar och att mötet inte blir för långt” som en 
av de intervjuade sammanfattar regeringskansliets grundfunktion. Det 
kan vid en första anblick tyckas som ett snävt uppdrag. Men även om 
vi utgår från en sådan reducerad och stiliserad bild av uppdraget blir 
bilden snart mer komplex när man börjar reflektera över dess inne-
börd. ”Regeringen styr riket”, fastslås det i RF 1:6. Vad innebär det?

3.1 Att styra riket

Uppdraget att styra riket är mer svårtolkat än vad man i förstone kan 
föreställa sig. Formuleringen är förvisso koncis, men innebörden av den 
blir egentligen aldrig ordentligt definierad. Som Olof Petersson har 
påpekat kan denna formulering i RF 1:6 betraktas både som en konsti-
tutionell norm och som en faktisk beskrivning av verkligheten.12  

Medan de övriga statsfunktionerna tilldelats särskilda kapitel i re-
geringsformen saknas ett sammanhållet sådant för den styrande mak-
ten. De maktbefogenheter som tillkommer regeringen framgår dock 
av olika regler i RF: till exempel utfärdande av verkställighetsföre-
skrifter och föreskrifter enligt den så kallade restkompetensen (8:13), 
utfärdande av förordningar enligt delegation från riksdagen (8:7-12), 
avge förslag till statsbudget (9:6) samt disponera över statens medel 
enligt riksdagens beslut (9:8), ingå överenskommelser med andra sta-
ter (10:1), insätta krigsmakten för att möta angrepp mot riket (10:9), 
tillsätta vissa tjänster (11:9), meddela dispens från givna föreskrifter 
(11:12), bevilja nåd (11:13). Till detta kommer att regeringen vid 

12 Petersson (1989).
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”krig eller krigsfara” kan ta över uppgifter som normalt tillkommer 
riksdagen (13:5), samt ett antal uppgifter som indirekt kan utläsas av 
andra paragrafer i RF.13 En stor förändring är EU-medlemskapet som 
har resulterat i nya och omfattande uppgifter för regeringen.

Sammanfattningsvis finns – i teorin – ytterst långtgående befogen-
heter för regeringen. Uppdraget att ”styra riket” är vidsträckt. I prak-
tiken ser det emellertid annorlunda ut. Det finns starka skäl för en re-
gering att inte använda sig av det omfattande handlingsutrymme som 
följer av regelverket i Regeringsformen. Arbetspraktiska skäl talar för 
att ransonera styrningen till sådant som för regeringen framstår som 
politiskt-strategiskt centralt, särskilt det program regeringspartierna 
gått till val på. Det är dock inte bara på grund av effektivitetsskäl som 
den helt övervägande delen av besluten delegeras till förvaltningen. 
Det finns oftast ett värde i sig att överlåta ansvaret för myndighetsut-
övningen till institutioner som befinner sig nära medborgarna och/el-
ler där det finns särskild kompetens. Regeringens övergripande ansvar 
för statsförvaltningen innebär inte nödvändigtvis att den också ska 
ha det operativa ansvaret för verksamheten. Utgångspunkten för det 
förvaltningspolitiska arbetet har under senare år därför inte varit att 
förstärka regeringens styrning av förvaltningen utan att reducera den 
”med bibehållen kontroll av väsentliga riktningsgivande processer”.14    

Den övergripande ledstjärnan har sedan departementsreformen 
1965 varit att svara för dessa väsentliga och riktningsgivande proces-
ser och att så långt möjligt undvika att fatta beslut i renodlade för-
valtningsärenden. Det förs en ständig kamp för att hålla nere antalet 
regeringsärenden, och den kampen måste beskrivas som lyckosam. I 
mitten av 1960-talet fattade regeringen runt 40 000 beslut årligen 
(mot dagens 7 000), och även om motsvarigheten till dessa beslut och 
långt fler därtill förstås fattas i dag också, sker detta huvudsakligen ute 

13 Tarschys (2008).
14 Ibid. s. 37. Regeringen fattar ca 7 000 beslut om året. Räknar man det totala antalet ärenden som han-
teras hamnar man på hela 94 000 (Förvaltningsavdelningen, Regeringens årsredovisning 2008).
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på myndigheterna.15 Men att antalet ärenden krymper betyder inte 
att uppgifterna blir färre, och inte heller att de blir enklare att sköta. 
Att regeringskansliet i dag tar så mycket större personella resurser i 
anspråk jämfört med 40 år sedan sammanhänger naturligtvis med att 
uppgifterna, trots denna delegering, blivit fler och alltmer komplexa. 
(Dessutom är det så att regeringskansliet fortfarande fattar vissa beslut 
av förvaltande karaktär.)

Statistiken över några nya personalkategorier berättar i sig om änd-
rade förutsättningar för regeringskansliets arbete. I dag finns nära 150 
personer med press- och informationsfrågor som huvudsyssla, för 40 
år sedan fanns det inte någon, och fler än så räknas in bland organi-
sationens IT-personal. I dag finns också drygt 80 politiskt sakkunniga, 
vilket är en dramatisk expansion från att detta slags befattning inrät-
tades i slutet av 1960-talet. 

I rollen som högsta förvaltningsmyndighet krävs att regeringskans-
liet inrymmer egenskaper som noggrannhet, administrativ kompetens 
och detaljkännedom. Regeringskansliet har samtidigt många andra 
roller: att utforma, verkställa, utvärdera och förändra politik.16 I rollen 
som förslagsställare krävs visioner, kreativitet och förmåga till långsik-
tig planering. Huvudsakligen är naturligtvis politikutformningen par-
tiernas ansvar. I praktiken spelar emellertid regeringskansliet en viktig 
roll i denna process. En grundförutsättning för att det parti/de partier 
som har regeringsansvaret ska kunna ”styra riket” i enlighet med sitt/
sina program är naturligtvis att partiet/partierna vet vad det/de vill. 
Detta är inte alltid lika enkelt som det låter. En regering vet i regel 
ungefär vad den vill inriktningsmässigt, men inte exakt, och för att 
kunna formulera en genomförbar politik krävs vanligtvis medverkan 
från departementens tjänstemän. 

15 Ds 2000:27:5, 42; Premfors & Sundström (2007), s. 62 f.
16 Larsson (1994), s. 182 f.
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3.2 Många krav på regeringskansliet

Kraven på regeringskansliet är alltså många. Organisationen ska präg-
las av följsamhet och lojalitet – olika politiska majoriteter ska kunna 
leda organisationen. Men också av en hög integritet och professionalism: 
tjänstemännen har att med utgångspunkt i sin kompetens och erfa-
renhet framföra sin professionella bedömning i de processfrågor som 
är uppe till diskussion. 

Våra intervjuer ger starka belägg för att tjänstemännen ser lojalite-
ten mot de styrande som sin överordnade uppgift. De upplever själva 
att de är följsamma och att detta möter uppskattning hos politikerna 
Här är ett illustrativt exempel:

”När den nya regeringen kom in för drygt ett och ett halvt 
år sen, så var det onekligen så att det var ett antal poli-
tiker som kom in med en viss misstänksamhet, särskilt i 
vissa departement, och det fanns en del statssekreterare 
som kom in med den här attityden att ’här måste vi vädra 
ut’ och så vidare. Det dröjde ungefär ett halvår och sen går 
till och med statsministern ut och säger detta, att ’det var 
nog så att vi kom in med en viss attityd, men det vill jag 
säga till organisationen, att något lojalare mot uppgiften 
får man leta efter’. Och det gick han ut och sa. Och det 
är många flera statsråd som sagt så. Så den här organisa-
tionen är enorm på många sätt, men mycket av detta syns 
inte utanför av den enkla anledningen att man är lojal.”

Lojalitet inbegriper en förtroendekomponent. Tjänstemännen arbetar 
nära politikerna och till regeringskansliets vardag hör att mycket av 
det som uttrycks i korridorerna är politiskt sprängstoff. En tjänsteman 
kommenterar detta på följande sätt: 
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”I sådana fall måste man ha saker väldigt nära kroppen, 
med bara få inblandade. Vid en inventering hade vi till 
exempel en jädra massa förslag på hur man skulle kunna 
öka arbetsutbudet – men kommer sådant ut så kan det ju 
bli dynamit! Att diskutera jobbiga förslag på massor av 
olika områden måste ju till vid en inventering, men det 
bygger på väldiga förtroenden för de inblandade.”

Det som här uttrycks ligger helt i enlighet med den demokratiska styr-
kedjans princip, såsom den uttrycks i RF. Det vore ur konstitutionell 
synvinkel anmärkningsvärt om tjänstemännen inte såg lojalitet mot 
de styrande som ett överordnat mål. Men för att tjänstemännen ska 
kunna vara följsamma krävs tydlighet från politikernas sida. De måste 
veta vad de vill, inte bara ungefär eller i stora drag. Det krävs precision 
i målformuleringen. Det är också viktigt med närhet mellan politiker 
och tjänstemän:

”[N]är avståndet mellan den politiska ledningen och 
tjänstemannaorganisationen blir för långt, då fungerar det 
sämre. Ju närmare en politisk ledning en tjänstemanna-
organisation jobbar, desto bättre blir output och resultat. 
Om en minister bygger för mycket barriärer runt omkring 
sig själv, ner mot tjänstemannaorganisationen, då är det 
min uppfattning att organisationen så småningom fung-
erar mycket sämre.” 

För att statsråden ska lyckas i sin regeringsutövning räcker det emel-
lertid inte med att tjänstemännen är följsamma. Professionaliteten in-
begriper också en skyldighet att ge råd utifrån den expertroll tjänste-
männen besitter. Inom ramen för den politiska följsamheten finns ett 
ansvar att ge en kritisk och kunskapsbaserad belysning av de politiska 
intentionerna. Den närhet som ovan framställs som en viktig förut-
sättning för ett effektivt arbete är naturligtvis en omständighet som 
underlättar för tjänstemännen att ta ett sådant ansvar. 
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Till detta kommer ett processperspektiv. Statsråden och deras poli-
tiska staber kan bara bli framgångsrika om de vet hur kansliets resurser 
ska användas. Det krävs färdigheter för att få fram relevant informa-
tion vid rätt tidpunkt.

”Man kan finnas i det här kunskapshavet men ändå lyck-
as med konsten att inte få den information du behöver eller 
fel information, om du inte vet hur och vad man söker, hur 
beslutsgångarna ser ut, eller hur hierarkierna fungerar.”

I fokus för denna rapport står alltså frågan om regeringskansliets pro-
blem när det gäller att arbeta med de långsiktiga strategifrågorna. 
Det bör dock understrykas att regeringskansliets tjänstemän ser den 
reguljära politiska beredningsprocessen som kansliets överordnade 
uppgift. Redan detta sägs vara en krävande utmaning, särskilt efter 
EU-inträdet. Flera intervjupersoner pekar på den utpräglade förhand-
lingskultur som genomsyrar EU, vilket gör att sakfrågor och långsiktiga 
perspektiv ofta hamnar i skymundan.

Generellt tycks det finnas svårigheter för regeringskansliet att på 
egen hand handskas med EU-frågorna, som ofta kännetecknas inte 
bara av stor komplexitet utan också av att det handlar om tidskrävan-
de processer med många aktörer involverade. Här finns ett stort bero-
ende av myndigheterna och den kompetens som finns hos dessa, men 
eftersom myndigheterna är självständiga kännetecknas samarbetsfor-
merna inte sällan av trögheter. Även om det finns många informella 
kontakter kan regeringen inte styra myndigheterna på det sätt som det 
ibland skulle krävas. Så här formulerar en tjänsteman problemet:

”[O]ffentlighetsprincipen [gör ju] att det går ju inte att 
kommunicera med myndigheterna med mindre än att 
man [regeringen, vår anm.] ger uppdrag eller tar emot 
skrivelser som är offentliga handlingar.”  
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Tydlighet är – det förtjänar att ännu en gång understrykas – nödvän-
digt om regeringens politiska intentioner ska bli verklighet. Samtidigt 
efterlyses en mer genomtänkt långsiktig strategi för vissa typer av frå-
gor som tenderar att hamna i skuggan av den löpande verksamheten. 
Det betonas dock att det krävs en tydlig politisk viljeyttring för att få 
till stånd en sådan förändring. Det räcker inte med att lite vagt tala om 
framtidspolitik och vikten av att tänka långsiktigt.

”Jag tycker att den här apparaten, när den starka politiska 
viljan uttrycks, då är apparaten väldigt snabb och flyhänt 
på att leverera. När det är diffusa, inte så tydliga politiska 
signaler om vad man bör och kan göra, och att man inte 
avsätter några särskilda pengar för någonting, då går det 
stå i beredningen. [...] Finns det ett tydligt politiskt upp-
drag så kommer man att gå i den riktningen.”

Regeringskansliet kan i princip inte ägna sig åt annat än det som den 
sittande regeringens politiker vill ha utfört. Utomstående kan känna 
frustration över att krav och önskemål dröjer eller sorteras bort. Men 
det sammanhänger med politiska prioriteringar snarare än tillkorta-
kommanden i regeringskansliet. Det betyder inte att det saknas pro-
blem. I kapitel 5 ska vi titta närmare på dessa. Men först ska vi kort 
kommentera forskningsläget när det gäller regeringskansliet.
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4. Forskningsläget

Från att under relativt lång tid ha varit en organisation som varit fö-
remål för ett ytterst begränsat intresse från den samhällsvetenskapliga 
forskningen, har forskarsamhällets intresse för regeringskansliet vuxit 
markant under senare år. Efter några större studier i mitten av 1980-
talet17 dröjde det nära två decennier innan ännu ett par statsvetenskap-
liga doktorsavhandlingar på nytt vände sökarljuset mot bland annat 
departementsindelningar och förändringsförsök i regeringskansliet.18 
Samtidigt finansierade Riksbankens Jubileumsfond ett flerdisciplinärt 
forskningsprojekt under rubriken ”Regeringskansliet och samhällets 
organisering” vilket ännu inte är avslutat men som ändå redan har re-
sulterat i några publikationer.19  

Under mellanperioden utfördes eller beställdes många studier av re-
geringskansliet självt, och av de många interna utredningarna att döma 
har vi att göra med en ovanligt självreflekterande – och självkritisk – 
organisation. Trots att tillströmningen av forskare, åtminstone fram till 
under senare år, varit begränsad så är den samlade kunskapsmängden 
om regeringskansliet, särskilt om dess organisation och personal, för-
hållandevis omfattande. 

Sentida forskare inom området har huvudsakligen haft teoretiska 
och beskrivande ambitioner, men i en publikation utvecklar några fors-
kare, efter att ha konstaterat att det finns en diskussion om behovet av 
förändring av regeringskansliets organisation, en normativ diskussion. 
Premfors och Sundström argumenterar mot dem som i olika avseen-
den förordar reformer. De ser ett värde i att slå vakt om den nuvarande 
grundstrukturen och menar att de institutionella mekanismerna för 
samordning och styrning fungerar väl i regeringskansliet. Men dessa 
mekanismer sägs vara av ”annan karaktär än de universella recept som 
propageras i populära managementböcker (…) mycket mer sofistike-
rade, mer svårgripbara – och ömtåligare”.20 Samma författare hävdar 

17 Jacobsson (1984); Larsson (1986); Bergström (1987).
18 Persson (2003); Erlandsson (2007).
19 Se till exempel Jacobsson & Sundström (2006) och Premfors & Sundström (2007).
20 Ibid. s. 177.
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att ett fortsatt litet regeringskansli är en förutsättning för organisatio-
nens sinnrika samordningssystem, och för att kansliet ska kunna be-
hålla stämpeln som en attraktiv arbetsplats med närhet till makten. 

Premfors och Sundström tar bestämt avstånd från förslaget att in-
föra någon form av spoil system enligt amerikansk modell, där betydligt 
fler partipolitiskt meriterade tjänstemän följer med en ny regering in 
i dess kansli och förvaltningen i stort. En sådan modell skulle, menar 
man, inte stärka den politiska styrningen. Däremot skulle den skapa 
en rad problem. Dessa båda forskare menar också att den löpande 
och detaljerade styrningen i regeringskansliet (en effekt av en strikt 
tillämpad mål- och resultatstyrningsmodell) bör tonas ned. I stället är 
det angeläget att stärka den övergripande och strategiska styrningen. 
”Resurserna bör vridas från det kortsiktiga verksamhetsplanerandet 
till det långsiktiga politiska programformulerandet.”21  

En annan forskare, Bengt Jacobsson, ställer frågan om inte reger-
ingskansliet blivit för stort. Vidare menar han att utgångspunkten för 
ett reformarbete när det gäller regeringskansliets organisation inte ska 
vara att öka förmågan att styra: ”Att styra alltför ofta och alltför precist 
riskerar att minska förtroendet och att försvaga professionaliteten”.22 
Således bör utgångspunkten istället vara att behovet av styrning ska 
reduceras.  

Inom ramen för SNS Författningsprojekt gavs häromåret ut en 
studie som (likt Jacobsson) fokuserade regeringskansliets relation till 
myndigheterna. Synen där är dock den motsatta: det hävdas att re-
geringskansliet är för litet för att styra myndigheterna i den utsträck-
ning som krävs. De olika ståndpunkterna kan bland annat hänföras till 
olika syn på mål- och resultatstyrningens förtjänster. För Jacobsson, 
liksom för Premfors och Sundström, är resultatstyrningen i grunden 
problematisk. SNS-forskarna Molander, Nilsson och Schick ser däre-
mot denna styrning som idealisk om bara regeringskansliet hade ”den 
kapacitet och det intresse som krävs”.23

21 Ibid. s. 192 f.
22 Jacobsson (2001), s. 45.
23 Molander, Nilsson & Schick (2006), s. 97.
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Det är alltså för Molander, Nilsson och Schick en fråga om resurser 
och politisk viljeinriktning: regeringskansliets problem bottnar enligt 
detta synsätt i en svag politisk ledning, och i för otydliga mål och rikt-
linjer. I de administrativa styrmodeller som reglerar umgänget mellan 
å ena sidan politiker och tjänstemän i regeringskansli och å andra sidan 
statsförvaltning efterfrågas tydliga och uppföljningsbara mål, planmäs-
sighet och långsiktighet. På den punkten finns en tydlig skillnad inom 
forskningen. För Jacobsson, liksom för Premfors och Sundström, är det 
uppenbart att dessa rationalistiska styrmodeller passar dåligt för den 
typ av verksamheter som bedrivs i regeringskansliet. Regeringskansliet 
präglas av ”överbelastning, osäkerhet och otydlighet” och i det läget 
framstår mål- och resultatstyrning som mindre lämplig.24 

I boken Vem leder Sverige mot framtiden? poängterar Hans Bergström 
regeringskansliets brister när det gäller analyskapacitet. De inslag som 
finns av långsiktigt strategiskt arbete har en undanskymd plats och en 
svag förankring i organisationen. Bergström föreslår att statsministern 
får en egen analysenhet till sitt förfogande och att varje departement 
får institutionella förutsättningar att ta emot och bearbeta den kunskap 
som levereras från myndigheter och organisationer: ”Departementen 
måste rymma strategiskt tänkande och initiativtagande, på kvalificerad 
kunskapsgrund, inte bara hantera ärenden och förhandlingar.”25 Också 
Bergström menar att detta kräver ett större regeringskansli och en an-
nan rekryteringspolitik, med ett mer strukturerat utbyte mellan de 
olika departementen och de omgivande myndigheterna.26 

Vid en summering av forskningsläget finns också anledning att hän-
visa till senare tids utredningar som mer eller mindre utförligt behand-
lat regeringskansliets organisation. I den interna rapporten Ett effekti-
vare regeringskansli – förslag till åtgärder hävdas att kopplingen mellan 
de politiska prioriteringarna och disponeringen av de personella och 
administrativa resurserna är ”svagt och organisatoriskt otydlig. I själva 
verket riskerar det omvända förhållandet att råda, dvs. att nuvarande 

24 Citat från Premfors & Sundström (2007), s. 187. För mer omfattande diskussioner om mål- och resul-
tatstyrningens problem och förtjänster, se till exempel Sundström (2004) och Mundebo (2008).
25 Bergström (2006), s. 62.
26 Ibid.
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fördelning av resurser på marginalen avgör vad som kommer att prio-
riteras politiskt”.27 Det fastslås vidare att ”Regeringskansliet präglas av 
en påfallande osäkerhet över ledningsförhållandena och styrningen i 
myndigheten som helhet och även inom departementen. Detta för-
svårar överblicken och påverkar även tydligheten och förutsättning-
arna för det samråd som arbetet i Regeringskansliet förutsätter”.28 

Ansvarskommittén skriver i sitt avsnitt om regeringskansliet att det 
”krävs mer tonvikt på helhetsperspektiv och fler inslag av tvärsekto-
riell beredning inom Regeringskansliet. På så sätt kan regeringen ges 
bättre underlag för sin strategiska styrning och för prioriteringar i det 
löpande regeringsarbetet”.29 Kommittén menar i sitt betänkande att 
regeringskansliet visserligen kännetecknas av ”hög professionell kvali-
tet, rationalitet i beredningen och hög leveransförmåga vad gäller po-
litiskt prioriterade uppdrag”30, men att den strikta arbetsfördelningen 
i regeringskansliet samtidigt skapar låsningar, ”ifall den enhet som har 
det formella ansvaret för till exempel ett visst lagstiftningsområde inte 
vill prioritera ett förändringsarbete som en annan enhet bedömer vara 
nödvändigt”.31  

Tidspress och hög arbetsbelastning, menar ansvarskommittén, leder 
till svagt engagemang för omvärldsbevakning och att man inte alltid 
får tillräckligt stort utrymme för beakta ny kunskap i beredningen av 
ärenden. Kunskapen finns förvisso ”där ute”, och kan levereras från 
statliga revisions-, utrednings- och utvärderingsorgan och sektoriella 
expert- och kunskapsmyndigheter. Men om inte mottagningskapaci-
teten fungerar ”kommer kunskaper från uppföljning och utvärdering 
inte till nytta”.32

27 Regeringskansliet,  Ett effektivare regeringskansli – förslag och åtgärder, (2003), s. 29.
28 Ibid. s. 31. 
29 SOU 2007:10, s. 241 f.
30 Ibid. s. 242.
31 Ibid. s. 243.
32 SOU 2007:10, s. 243.
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Det varnas ibland för en utveckling där fler och mer av regerings-
kansliets tjänster och verksamhet politiseras. Detta anses således be-
kymmersamt. Kritik riktas inte enbart mot det förhållande att organi-
sationen i alltför hög grad arbetar med att utforma och argumentera 
för den sittande regeringens politik. Politiseringen anses mer genom-
gripande än så: många sakenheter utvecklar ”egna” politiska program, 
men då mer utifrån de sektorsintressen de känner samhörighet med 
och mindre utifrån partipolitiska ideologier eller regeringens övergri-
pande politiska inriktning. 

Ett uttryck för den tilltagande politiseringen är att antalet politiska 
tjänstemän ökat kontinuerligt. Sedan mitten av 1980-talet har de poli-
tiskt sakkunniga ökat från knappt en till knappt fyra per statsråd, vilket 
enligt en del kritiker ses som problematiskt eftersom dessa personer är 
mäktiga, men samtidigt anonyma och icke demokratiskt valda.33  

Ett annat problem med denna typ av tjänster är att den reguljära 
organisationens lojalitet mot den politiska beställningen kan äventyras 
eftersom det uppfattas som att de politiskt tillsatta tjänstemännens 
uppgift är att övervaka arbetet. Att ytterligare utöka antalet politiskt 
tillsatta tjänstemän – så kallade ”politruker” – är mot den bakgrunden 
förknippat med risker. Allmänt sett är det dessutom av stor betydelse 
att partipolitiska och taktiska avvägningar med fokus på medialt ge-
nomslag inte blir alltför dominerande i departementens verksamhet, 
samtidigt som politiken naturligtvis ska vara den överordnande hand-
lingsföreskrivande principen i regeringskansliet.

Om vi enbart låter de många regeringskansliinterna rapporterna 
(från de tre senaste decennierna) utgöra vårt underlag, faller följande 
sammanfattande problembeskrivningar av regeringskansliets organisa-
tion och arbetssätt ut:

33 Premfors & Sundström (2007), s. 72; Niklasson (2005), Wetterberg (2005).
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• Bristande rörlighet: personalen sitter på samma plats för länge, or-
ganisationen består av för många specialister och har för många 
anställda eftersom man hellre nyrekryterar än omplacerar.

• Revirbevakande: samordning och effektivitet hindras av ett utpräg-
lat revirbeteende på alla nivåer i organisationen. 

• Oklara ansvarsförhållanden: ansvaret för organisation och personal 
är splittrat. 

• Svag politisk styrning: i organisationsfrågor är de politiska styrsigna-
lerna få och otydliga.34 

Dessa beskrivningar är fortfarande relevanta, men problemen är sär-
skilt framträdande under vissa tider och i vissa miljöer. Ett genomgå-
ende intryck utifrån dessa studier av regeringskansliet är vidare hur 
många olika och ofta motstridiga bilder som samsas i skildringar av 
regeringskansliets inre liv. Det är dock viktigt att inte automatiskt luta 
sig mot de beskrivningar som tycks ha flest tillskyndare eftersom det 
inte är orimligt att vissa negativa beskrivningar blivit slentrianmässigt 
upprepade bedömningar.

34 Erlandsson (2007), s. 4.
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5. Problembilden

Vi har redan haft anledning att uppehålla oss vid några av de allmänna 
problem som lyfts fram i tidigare forskning och debatt med anledning 
av regeringskansliets organisation och arbetssätt. I följande avsnitt dis-
kuteras mer specifikt de problem som handlar om regeringskansliets 
förmåga att möta de utmaningar som följer av globaliseringen. Först 
måste emellertid regeringskansliets roll sättas in i ett större samman-
hang, nämligen den parlamentariska praktiken. Regeringens relation 
till riksdagen är en viktig faktor att beakta när det politiska systemets 
förutsättningar att möta globaliseringens utmaningar ska analyseras.

5.1 Riksdagens roll

I den svenska parlamentarismen har riksdagen inte bara en beslutande 
funktion utan också en granskande. Den utser statsminister som i sin tur 
utser de övriga statsråden; regeringen styr riket på riksdagens mandat 
och är för sin överlevnad beroende av dess stöd. Riksdagens roll är att 
kontrollera att regeringen håller sig inom konstitutionens ramverk. Men 
utöver den konstitutionella granskningen finns också en politisk: att vaka 
över att regeringen fullgör den politik den har stöd för i riksdagen.

Det sägs ibland att bland annat europeiseringen och media-
liseringen av politiken reducerat den svenska riksdagen till ett 
”transportkompani”.35 Det är ett starkt ord. Men det råder knappast 
någon tvekan om att relationen mellan riksdagen och regeringen i hu-
vudsak präglats av en maktförskjutning till regeringens förmån alltse-
dan enkammarriksdagen infördes för snart fyra decennier sedan. En 

35 Den kanske enskilt viktigaste mekanismen bakom parlamentarismens funktionssätt, uttryckt i makt-
fördelningstermer, handlar dock om vilken typ av regering som styr landet. En dimension är här det par-
lamentariska underlaget: majoritetsregeringar är normalt sett starkare än minoritetsregeringar. En annan 
dimension är intern koherens: enpartiregeringar är normalt sett starkare än majoritetsregeringar. 
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starkt bidragande orsak till det är det svenska EU-inträdet. Regeringen 
företräder Sverige i det Europeiska Rådet och i Ministerrådet och 
även om riksdagen blivit alltmer involverad i beslutsprocessen innebär 
oundvikligen detta förhållande att den parlamentariska principen om 
maktdelegering och ansvarsutkrävande urgröps. 

Men trots denna maktförskjutning har riksdagen i sin granskning av 
regeringen snarare blivit mer krävande, sett över tid. Inte bara kon-
stitutionsutskottets granskning har bidragit till det. Vad som framfö-
rallt kommit att spela en allt större roll i denna granskning är fråge-
institutet. Detta används allt flitigare, visar statistiken. Medan antalet 
propositioner ligger kvar på samma nivåer som i början 1960-talet36  
har interpellationer och frågor ökat dramatiskt (liksom motionerna). 
Särskilt stark har ökningen av interpellationer och frågor varit, framfö-
rallt på senare tid. Riksdagens statistik visar att interpellationerna och 
frågorna har femdubblats sedan mitten av 1990-talet.37   

Av naturliga skäl är det huvudsakligen oppositionen som använder 
frågeinstitutet i riksdagen. De tre nuvarande oppositionspartierna 
ställde under riksmötet 2006/07 inte mindre 1 416 interpellationer 
till regeringens statsråd. Enbart arbetsmarknadsministern besvarade 
under riksmötet 2007/08 106 interpellationer. Det är nästan lika 
många som det totala antalet interpellationer som regeringen hade att 
svara på vid riksmötet 1980/81. Till denna statistik ska också läggas 
de nyligen införda frågestunderna som också kräver förberedelser och 
närvaro av statsråden. Bergström talar om en ”inflation” i frågor ”med 
sikte på lokaltidningen”, och om att regeringskansliets och statsrådens 
arbete därigenom ”blockeras”.38 Och frågan smyger sig onekligen på: 
när ska regeringens ledamöter egentligen hinna regera? Och för att ut-
sträcka resonemanget ytterligare ett steg: när ska de hinna arbeta med 
de långsiktiga frågorna, de ”bordefrågor” som av framförallt tidsskäl får 
stå tillbaka för de ”måstefrågor” som pockar på omedelbara åtgärder?

36 Riksrevisionen (2004), s. 20.
37 Se http://www.riksdagen.se/ 
38 Bergström (2006), s. 60.
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Redan att formulera problemet i dessa termer kan framstå som pro-
vocerande. Riksdagens ledamöter är folkets främsta företrädare, vars 
uppgift är just att granska regeringen. Frågeinstitutet fyller en konsti-
tutionell och demokratisk grundfunktion. Det betyder naturligtvis inte 
att demokratin ökar i takt med antalet frågor och interpellationer.

Utvecklingen mot en ”inflation” när det gäller nyttjandet av fråge-
institutet ska ses mot bakgrund av två förhållanden. För det första är 
det naturligtvis sant att ledamöternas aktiviteter i riksdagen i hög grad 
tar sikte på att få genomslag i lokala medier. Detta är i sig ingenting 
konstigt; idén med vår representationsmodell är att ledamöterna före-
träder sina valkretsar och för att nå ut till sina väljare måste de agera 
på ett sätt som får medialt genomslag. Frågor och interpellationer ges 
i regel uppmärksamhet. Inför val brukar lokaltidningarna samman-
ställa statistik, inte sällan presenterade som en form av rankinglistor 
över vilka ledamöter som varit mest aktiva i riksdagsarbetet. Ledamö-
ter som i ringa utsträckning ställt frågor och interpellationer riskerar 
att bli betraktade som ”lata” och ineffektiva. Förutom att detta slags 
granskning tenderar att vara direkt missvisande som indikator på hu-
ruvida ledamöterna är aktiva och/eller framgångsrika i riksdagsarbetet, 
är den av allt att döma skadlig så till vida att den med stor sannolikhet, 
såsom Bergström antyder, stimulerar ledamöterna att missbruka frå-
geinstitutet för att få medialt genomslag, med sammantaget negativa 
konsekvenser för regeringsarbetets effektivitet som följd.

För det andra har antalet politiska sekreterare ökat dramatiskt under 
senare år, något som uttryckligen motiverats med behovet av att ge 
ledamöterna assistens för att exempelvis kunna granska regeringen på 
ett ambitiösare sätt. Stödet för dessa tjänster motsvarar i dag en sekre-
terare per riksdagsledamot (ca 50 000 kronor i månaden per ledamot). 
Reformen har bidragit till att ledamöternas möjligheter att skriva mo-
tioner och interpellationer ökat markant.39

39 Partierna tilldelas betydande medel för sin verksamhet från staten – drygt 400 miljoner kronor årligen. 
Förutom partistöd, kanslistöd och basstöd finns i riksdagens alltså även ett särskilt stöd till partigrupperna 
för att kunna anställa politiska sekreterare.
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Den svenska riksdagen ägnar sig i ringa utsträckning åt framtidsfrå-
gor. I Riksdagskommitténs kartläggning av riksdagsarbetet var avsak-
naden av långsiktighet en av de största bristerna, enligt ledamöterna 
själva. Det finns enligt undersökningen en utbredd frustration bland 
ledamöterna över att inte ha tillräckliga möjligheter till fördjupning 
och reflexion.  

Jämte de statsrättsliga funktionerna att stifta lagar, besluta om sta-
tens budget och att kontrollera regeringen ska riksdagen också fungera 
som den centrala debattarenan i Sverige. Den rollen borde generellt 
sett kunna fullgöras med större framgång, men vad som i detta sam-
manhang bör framhållas är vikten av att riksdagen i högre grad ägnar 
sig åt att diskutera frågor av långsiktig karaktär. Om så sker får dessa 
frågor automatiskt en högre dignitet i regeringsarbetet. Låt oss där-
med övergå till regeringsarbetet.

5.2 Arbetsvillkoren för statsråden

Hans Bergström har i sin avhandling Rivstart? Om övergången från op-
position till regering beskrivit statsrådens arbetssituation med beredning 
av regeringsärenden på departementet, regeringssammanträden, riks-
dagsgruppsmöten, frågestunder i riksdagen, inrikes och utrikes resor, 
arbetsplatsbesök och partimöten, kontakt med utländska ambassader, 
journalister, uppvaktningar från olika organisationer, kommuner, kon-
takter med generaldirektörer och andra myndighetsföreträdare etc. 
Fram träder bilden av en utomordentligt pressad arbetssituation där 
många människor i olika sammanhang, utifrån sina egna horisonter, ser 
och möter statsråden i deras verksamhet, men där ytterst få, om ens 
någon, ser den samlade bilden i de hårt arbetande statsrådens vardag. 
Många kan känna frustration över att statsråden inte ägnar just deras 
område större intresse. Till det kommer att medierna sällan berättar 
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om framgångar och solskenshistorier, utan granskar makthavarna med 
kritiska ögon. 

De pressade arbetsvillkoren för statsråden innebär alltså att sådant 
som borde göras ständigt tenderar att få stå tillbaka för sådant som 
måste göras. Vi känner igen mönstret från vad som tidigare framkom-
mit om regeringskansliets arbetssituation generellt. Det kortsiktiga 
perspektivet bestämmer dagordningen. Enligt Bergström styrs ungefär 
halva arbetstiden av fasta inslag som statsråden inte råder över, och när 
det gäller användandet av den övriga tiden pågår en intensiv dragkamp 
mellan olika intressenter: departementstjänstemännen anser i regel att 
statsrådens aktivitet på departementet ska stegras, men också partivän-
ner i landet och i riksdagen vill på motsvarande sätt se mer av sina 
statsråd. Någon tid till eftertanke och reflexion finns egentligen inte.40

Det bör tilläggas att Bergströms avhandling skrevs innan Sverige 
blev medlem i EU. I dag beräknas uppemot halva arbetstiden för re-
geringens ledamöter ägnas åt EU-frågor. Läggs detta till den intensifie-
ring som skett av den mediala granskningen, blir bilden av hårt pres-
sade statsråd ännu tydligare. Den tidsbrist som redan för två decennier 
sedan kunde beskrivas som ett stort problem har med andra ord blivit 
än mer påtaglig. 

I Torbjörn Larssons avhandling Regeringen och dess kansli visas hur 
tjänstemännens lojaliteter och arbetsperspektiv är strikt begränsade 
till den förhållandevis snäva krets som finns på den egna arbetsenhe-
ten. Avståndet till den politiska ledningen på departementen är stort. 
Kopplas detta samman med de iakttagelser Bergström gör i sin av-
handling uppkommer frågan vad det i sin tur betyder för statsrådens 
möjligheter att vara uppdaterade och välinformerade i de ärenden som 
kräver strategisk framförhållning eftersom dessa ärenden ofta är av 
tvärpolitisk och sektorsövergripande karaktär. Statsrådens almanackor 
är nämligen fyllda alldeles oavsett om de tar egna initiativ eller ej.

40 Bergström (1987), s. 273 ff.
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5.3 Relationen med näringsliv och andra 
samhällsaktörer

Nyligen fick finansministern utstå kritik från Svenskt Näringsliv för 
sitt förslag om att begränsa möjligheter till skatteplanering via så kal-
lade räntesnurror. Förslagets utformning ansågs försvåra förutsättning-
arna för normal affärsverksamhet. Det uttrycktes kritik också mot 
själva beredningsprocessen. En dialog med representanter och skat-
teexperter från näringslivet skulle, påtalades det, ha möjliggjort ett 
bättre underbyggt förslag. 

Regeringen har även i andra sammanhang fått kritik för att ha åsido-
satt beredningsprocessen, bland annat av lagrådet och riksrevisionen. 
Det har exempelvis handlat om att remissinstanser fått alltför lite tid 
på sig att svara när de fått möjlighet att yttra sig över olika regerings-
förslag. I andra sammanhang har kritik riktats mot regeringen för att 
den inte lyssnar till berörda intressen när den utformar sin politik.

Vi ser två tänkbara förklaringar till att denna kritik framförts. En för-
klaring är att det av principiella skäl kan finnas en tveksamhet att låta 
så kallade särintressen få inflytande i beslutsprocessen. Dock är det ur 
ett allmänt perspektiv angeläget att de styrande har nära relationer till 
näringslivet och andra samhällsaktörer. I annat fall minskar möjlighe-
terna att på ett framgångsrikt sätt möta globaliseringens utmaningar. 
I länder som Danmark, Storbritannien och Finland (som vi i belyser i 
nästa avsnitt) är relationen mellan regering och näringsliv inte alls lika 
problematisk eller infekterad som i Sverige. 

En annan förklaring till kritiken mot bristfälliga kontakter med det 
omgivande samhället – det må vara storföretag likväl som andra ak-
törer – har sannolikt att göra med den pressade arbetssituation som 
beskrivits ovan. Även om statsråden inte lider av beröringsskräck när 
det gäller särintressen är det svårt att hitta luckor i almanackorna. 
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5.4 Arbetsformer och organisation

Det kan vid första anblicken synas lite märkligt när vi säger att re-
geringskansliet är för lite fokuserat på att vara regeringens kansli. Men 
departementen och enheterna tenderar att i stor utsträckning fungera 
som de enskilda statsrådens egna, mindre kanslier. Departementen 
och de viktiga sakenheterna borde i lite större utsträckning än nu fråga 
sig vad regeringen vill ha, och i lite mindre utsträckning än nu fråga sig 
vad det egna statsrådet vill ha. Departementen ser det ofta som sin hu-
vudsakliga uppgift att företräda enskilda politikområdens intressen i 
de interna förhandlingarna med företrädare för andra politikområden. 
Adderas detta till den bild av suboptimering som Torbjörn Larsson 
beskriver när det gäller det interna departementsarbetet framträder 
en något dyster bild av regeringskansliets förmåga att fungera som ett 
väloljat och sammanhållet kansli för regeringens i dess helhet.

Sektoriseringen är förvisso en nödvändig konsekvens av att det i 
regeringskansliet ska vägas samman olika ståndpunkter. Detta ligger i 
uppdragets natur. I samordningen inför de beslut som fattas ska den 
existerande modellen tydliggöra de värdekonflikter som finns när oli-
ka intressen bryts mot varandra. Men den gemensamma beredningen 
tenderar att vara alltför konfrontativ, och en bidragande orsak till det 
kan vara att de opolitiska tjänstemännen ofta förhandlar om sådant 
som i grunden är politiska ställningstaganden. Dessa tjänstemän har 
ett annat och mer begränsat mandat eftersom de företräder det egna 
departementet snarare än regeringen och regeringskansliet i dess hel-
het. Den rollsammanblandning som här förekommer är dock svår att 
undvika och är samtidigt ett uttryck för att gränsdragningen mellan 
politik i förvaltning – som alltså är den konstitutionella normen – i 
praktiken är svår att upprätthålla. 
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Det förs ibland en diskussion om antalet departement är för stort 
och om färre departement skulle skapa en mer väloljad maskin.41 Av 
betydelse i diskussionen om samordningsproblemen är också att an-
talet statsråd är förhållandevis stort. Att bedriva ”politik på tvären” 
underlättas inte av detta. Med drygt 20 statsråd, varvid åtskilliga till-
delats så små ärendeportföljer att de i praktiken framstår som ”enfrå-
geministrar”, skapas en omständlig förhandlingsapparat.

Den bild våra intervjuer ger pekar mot betydande samordningspro-
blem. ”Regeringskansliet är en av de mest splittrade och sämst samver-
kande arbetsplatser som jag känner till”, konstaterar en intervjuperson.

”Det stora problemet är att man inte har en ordentlig led-
ningsfunktion i regeringskansliet. Regeringen är ju inte re-
geringskansliets ledning, det klarar den inte av och det är 
ju inte alls det den är tillsatt för. Statssekreterarna kunde 
man normalt föreställa sig är de som leder regeringskans-
liet. Problemet är att statssekreterarna inte fungerar som 
kollektiv. Varje statssekreterare försöker säkert leda sin del 
av regeringskansliet, men han leder inte hela kansliet till-
sammans med de andra, vilket understryker de här stup-
rörstendenserna som alla talar om.” 

Statssekreterarrollen har genomgått en förändring över tid, framhålls 
det. Numera – sedan några decennier tillbaka – kommer statssekre-
terarna uteslutande från den politiska sfären. De anses i regel sakna 
erfarenhet av den typen av kvalificerat ledarskap som rollen kräver, 
menar samme intervjuperson som citerades ovan:  

 ”[S]tatssekreterarna [har] i flera fall inte den bakgrund 
som krävs för att leda organisationen och att organisera 
ett kvalificerat och intellektuellt arbetslag […] ställda inför 
uppgiften att organisera långsiktigt arbete där man följer 
olika samhällsproblem och försöker lösa dem, den bak-
grunden är det få av dem som har.” 

41 Wetterberg (2007); Premfors & Sundström (2007).
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Till detta kommer att statssekreterarna, som nu är betydligt fler än 
tidigare, sägs intrigera mot varandra på ett sätt som undergräver sam-
ordningen i regeringsarbetet. 

Således riktas kritik mot regeringskansliets förmåga när det gäller 
samordning och problemlösning. Ledningsfunktionen anses svag. 

5.5 Rekrytering och karriärvägar

Regeringskansliet är på det hela taget en attraktiv arbetsplats som har 
lätt att locka till sig kompetent personal.  Detta är inte konstigt, enligt 
en hög tjänsteman som intervjuats:

”Vi tävlar med väldigt intressanta arbetsuppgifter, i politi-
kens kärna […] Vår komparativa fördel är ju att vi kan 
erbjuda väldigt intressanta arbetsuppgifter nära politikens 
centrum.”

Variationerna är dock stora mellan olika departement i attraktivitets-
hänseende: UD har lättare att rekrytera begåvningar än exempelvis 
jordbruksdepartementet. Samtidigt är arbetstempot högt och reger-
ingskansliet beskrivs av flera intervjupersoner som en krävande arbets-
plats. Personalomsättningen är stor, omkring 600 personer slutar varje 
år. Efter några år i regeringskansliet är många lockade av högre löner 
och andra arbetsuppgifter i myndigheter, näringsliv eller intresseor-
ganisationer där utredare med sakkunskap behövs. Lönenivåerna för 
dem som väljer att söka andra karriärvägar är betydligt högre, inte säl-
lan handlar det om lönelyft på omkring 15 000 kronor i månaden. Om 
detta problem finns en tydlig medvetenhet hos de intervjuade:



40  •  UnDERLAGSRAPPORT nR 29 TILL GLOBALISERInGSRÅDET

”Vill man se det krasst så får man väldigt bra personer 
för väldigt lite pengar, egentligen. Deras drivkrafter är ju 
att jobba i den här miljön, i alla fall en tid, sen går de 
ofta vidare, tyvärr. Det är ett stort bekymmer att vi har 
en alldeles för stor personalomsättning. Nära en tredjedel 
av vårt departements personal byttes ut under vårt sista 
år i regeringen och det påverkar förstås möjligheterna till 
framgångsrikt arbete. Vi vet hur vi attraherar välutbildad 
arbetskraft men är dåliga på att behålla dem.”

Flera förklaringar nämns till den stora personalomsättningen. En är att 
det hos många finns en idealiserad bild av regeringskansliet som ar-
betsmiljö. De som söker sig dit förväntar sig en spännande och analy-
tisk miljö, och även om det för många är så att verkligheten motsvarar 
förväntningarna är det inte så för alla. En del reagerar på den hierar-
kiska och formella atmosfären med små chanser till eget inflytande 
och den inrutade vardagen med till exempel ansvar för kontakterna 
med myndigheterna. 

Samtidigt är det så att den nyttiga cirkulation som skulle kunna 
finnas mellan departement och myndigheter sällan uppstår efter-
som få vill gå tillbaka till myndigheterna efter en meriterande tid i 
regeringskansliet. Regeringskansliet rekryterar eller ”lånar” i begränsad 
utsträckning personer från myndigheter, och tar i stor utsträckning 
in nyutexaminerade från högskolor utan förvaltningserfarenhet till 
sin handläggarutbildning. Risken med en sådan rekryteringspolicy är 
att det efterhand finns många specialister på form och process (som 
handläggarutbildningen fokuseras kring) men få handläggare med till-
räcklig sakkunskap.

En av de intervjuade med lång erfarenhet från regeringskansliet anser 
att kvalitén på tjänstemännen försämrats och talar rentav om en ”för-
sumpning”:
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”Det handlar om en väldig kompetensupplösning. Papper 
är illa formulerade, personalen är inte lika skicklig längre, 
det är låg kvalitet på många dokument som kommer. Man 
går in i processer som man inte kan fullfölja […] Jag har 
aldrig varit med om att det inte finns kapacitet för att göra 
grundjobbet, men så är det nu.”

Ett sätt att höja kompetensen i kansliet är att höja kraven på förkun-
skaper och erfarenheter hos dem som anställs; detta är ett förslag som 
framförts i debatten.42 I det sammanhanget är naturligtvis löneinstru-
mentet centralt, särskilt om den personal som är benägen att flytta 
efter en tid ska förmås att stanna längre.

Därutöver finns anledning att förbättra karriärmöjligheterna i staten. 
Det är slöseri med resurser att ge anställda en professionell handläg-
garutbildning och tre-fyra års kompetensutveckling och sedan släppa 
iväg denna kompetens till organisationer och näringsliv. Om det fun-
nes en mer institutionaliserad karriär för nyanställda handläggare med 
regelbundna utväxlingar mellan olika departement och olika myndig-
heter, och med morötter i form av löneincitament och möjligheter 
till kliv uppåt i karriären, skulle rimligen fler av de högkompetenta 
i regeringskansliet stanna längre. En sådan mer regelfäst cirkulation 
skulle också luckra upp revirgränser mellan enheter, departement och 
myndigheter. Denna ömsesidiga befruktning bör också kunna öka de-
partementens förmåga att styra myndigheterna.

Det finns i dag bara en person i hela regeringskansliet med det sam-
lade ansvaret att placera svenskar på EU:s olika institutioner, men 
utplaceringarna sker oftare efter enskilda tjänstemäns egna initiativ 
och inte utifrån en bedömning av var i EU-maskineriet svensk närvaro 
är angelägen. Värre är att ingen finns att möta dem när de återvän-
der. Det finns visserligen dokumentfästa strategier för hur man ska ta 
hand om återvändande kompetens, men inga resurser för att förverk-
liga dessa strategier. Det är inte ovanligt att svenskar efter fyra fem 

42 Wetterberg (2005).
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års utvecklande vistelse på någon EU-institution får veta att det inte 
finns någon plats för dem i regeringskansliet, åtminstone inte någon 
tjänst som motsvarar deras förväntningar efter meriterande år i Brys-
sel. I några fall har dessa tjänstemän fått erbjudandet att ”sitta hemma 
och arbeta”. Det här är inte att hushålla med kompetens och sänder 
märkliga signaler till dem som funderar på att söka sig till EU-tjänster. 
Också här krävs en mer genomtänkt strategi för hur cirkulationen 
mellan utlands- och hemmatjänster ska vara utformad, liksom rejäla 
resurser för att kunna fullfölja de strategier man skapar.

5.6 Myndighetsstyrning

Medan regeringskansliet tidigare, fram till mitten av 1970-talet, både 
var Sveriges centrala förvaltningsmyndighet och regeringens kansli, 
är det i dag den senare rollen som nästan helt dominerar.43 Som ett 
led i minskad detaljstyrning och ökad mål- och ramlagsstyrning har 
uppgifter av verksledningskaraktär överlåtits till ämbetsverkens che-
fer och styrelser. Tanken var att denna mer markerade självständighet 
i organisation och för politikens implementering skulle mötas av en 
stark myndighetsstyrande struktur och process i departementen. Men 
denna viktiga del av reformen fullföljdes inte. De allra flesta bedömare 
är i dag överens om att regeringskansliets handläggning av myndig-
hetsfrågor är en byråkratisk process med liten politisk relevans och 
med låg intern status. 

43 Sverige saknar i dag därför en motsvarighet till bland annat Frankrikes Direction Générale de 
l’Administration et Fonction Publique eller Nya Zeelands State Services Commission.
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”De som pysslar med myndighetsstyrning är alldeles för 
orutinerade. Och det är inte det som premieras i den här 
organisationen. Där har man fel nivåer och belöningssys-
tem. Det är ju först när man omsätter det hela som det 
ger någon form av effekt i systemet. Det är lite grand av 
en svaghet i regeringskansliet som man måste arbeta med. 
Man måste klara även den delen av kedjan.”

En liknande samstämmighet råder också kring en regerings konstitu-
tionella möjligheter att faktiskt styra myndigheterna, till och med när 
det gäller detaljer, om det är vad regeringen önskar. Regeringen har 
också rätten att använda myndighetsanställda vid till exempel EU-för-
handlingar, genom att ställa dem under statsrådets befäl. Efter att ha 
intervjuat ett antal initierade personer i och utanför regeringskansliet 
är det vår bedömning att den möjligheten används i alltför begrän-
sad utsträckning, vilket är problematiskt. En förklaring som förs fram 
är att detta beror på en ovilja från regeringskansliets tjänstemän att 
lämna plats för myndighetsexperter. En annan förklaring kan vara brist 
på rutin och erfarenhet av denna slags rekrytering.

En aspekt av det svaga politiska intresset för myndighetsstyrningen 
(styrning i egentlig mening blir det dock först när statsrådet aktivt 
blandar sig i) är att återkopplingen mellan myndigheter och departe-
ment riskerar att bli lidande. Det saknas fungerande mekanismer för 
att föra in den kunskap som finns i myndigheterna i regeringskansliet, 
med konsekvenser när det gäller förmågan att formulera ny politik. 

Ingenting tyder emellertid på annat än att myndigheterna gör stora 
ansträngningar för att uppfylla regeringens instruktioner och önsk-
ningar. De svenska myndigheterna är i regel också mycket ambitiösa 
när det gäller att upprätta och följa policies, även tvärgående sådana. 
När myndigheterna utvärderas är det därför i allmänhet inte myndig-
heterna som hamnar blickfånget och får kritik, utan regeringens styr-
förmåga. Men i stället för att tänka i termer av mer genomgripande 
förändringar ändras styrningen på marginalen, inte sällan med stän-
diga omorganiseringar av myndigheter som konsekvenser, men utan 
att bristerna i regeringskansliet åtgärdas.
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5.7 Utrikesförvaltningen

Utrikesdepartementet skiljer sig från övriga departement på många 
sätt, även om de senaste årens interna reformer (däribland skapandet 
av myndigheten Regeringskansliet och sammanläggningen av anslagen) 
har haft som målsättning att göra UD till ett fackdepartement bland 
de andra. UD har fortfarande en egen myndighetsstatus, i och med att 
man utför myndighetsutövning utomlands och delvis i Sverige. Däri 
ryms biståndshanteringen, den konsulära servicen till medborgare, att 
UD är migrationsverkets förlängda arm för viseringar och utfärdande 
av pass, samtidigt som departementet främjar och stödjer svenska 
företags nyetableringar utomlands. Den del av verksamheten som är 
författningsreglerad ökar för UD:s del. En UD-tjänsteman beskriver 
denna förändring på följande sätt:

”Och då handlar det väldigt mycket om konsulära frå-
gor och migrationsverksamhet. Detta är väldigt tydligt en 
följd av vår globaliserade värld. Det är ju inte bara flyk-
tingar som söker asyl eller av ekonomiska skäl vill komma 
till Sverige utan det är ju också den ökade integrationen 
med världshandeln och våra företags internationalisering. 
Ericsson i Indien vill ha hem indiska IT-tekniker till ut-
bildning i Kista till exempel. Då är man beroende av att 
ambassaden snabbt kan utföra viseringar. Därmed trängs 
den mer traditionella diplomatirapporteringen undan, det 
finns mindre resurser kvar för det. Samtidigt som det för-
stås ställs krav på att vi ska rapportera om nya företeelser, 
till exempel när det gäller klimatfrågor, flyktingsströmmar 
och annat som inte kan hänföras till traditionell säkerhets- 
eller handelspolitik.”

Det antyds i en del intervjuer att UD:s traditionella roll när det gäl-
ler omvärldsbevakning och rapportering om utvecklingen i länder och 
regioner snart kan komma att vara överspelad. UD:s huvuduppdrag 
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kan, hävdas det, istället komma att omfatta mer renodlade service-
funktioner till svenska medborgare och företag. Om detta sker borde 
den logiska konsekvensen bli att den traditionella diplomatiska kåren, 
bestående av utrikes- och säkerhetspolitiska experter, minskar i storlek 
till förmån för specialattacheér och andra kategorier. 

Det betyder inte att UD:s personalstyrka bör krympa, snarare tvärt-
om. Låt oss ta ett exempel. Sverige har över 100 avtal med Kina om 
forskningsutbyte, men ytterst små resurser för att hantera alla dessa 
avtal. Omfattningen är för stor för att enskilda forskare eller mindre 
företag ska klara det. För att nyttja dessa avtal på bästa sätt krävs en 
kontaktapparat, ett slags fältkontakter, där flera olika intressenter kan 
mötas och samarbeta. UD:s beskickningar skulle kunna vara det cen-
trala navet i ett sådant sammanhang.

EU-inträdet betyder att den svenska regeringen ständigt måste for-
mulera ståndpunkter eftersom den gräns som tidigare funnits mellan 
inrikespolitik och utrikespolitik när det gäller europapolitik suddats 
ut. Men lika giltigt kan det vara att beskriva hela regeringskansliet som 
ett utrikesdepartement. Allt detta föranleder en diskussion om beman-
ningen på svenska utlandsmyndigheter. Nya krav kräver nya kompe-
tenser. Om beskrivningen är korrekt borde våra beskickningar ha färre 
diplomater och fler sakkunniga tjänstemän från andra departement. 

5.8 Förvaltningsavdelningen

”Regeringen styr riket – med ett undantag: regeringskansliet. Det styr 
sig själv.”  Så säger en av våra intervjupersoner, som fortsätter:

”Regeringskansliet är i dag en egen myndighet som saknar 
styrelse, och det är ett mycket egendomligt instrument, och 
det leder till att vi har en back-office-funktion som uppträ-
der som om de vore front-office.” 
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Han och flera andra är kritiska till förvaltningsavdelningen, som anses 
vara en ”avgörande maktfaktor i administrativt hänseende” som ”i allt 
väsentligt [är] till stor skada för verksamheten”.  Problemet är, enligt 
denne kritiker, att det som inte ligger inom den strikt politiska sfären 
i regeringskansliet är ostyrbart för regeringen. 

En chefstjänsteman understryker att hans departement har goda re-
lationer med förvaltningsavdelningen, men tillägger följande:

”Sen kan jag tycka att det kanske inte händer så mycket 
som jag skulle vilja på förvaltningsavdelningen. Det är en 
lite trögare organisation än delar av den organisation som 
jag har till mitt förfogande.”

Förvaltningsavdelningen bildades i och med 1997 års sammanslagning 
av regeringskansliets departement, statsrådsberedningen och dåva-
rande förvaltningskontoret till en myndighet. Den kontrollerar i dag 
nära all gemensam service, man har dessutom hela arbetsgivaransvaret 
för anställda och deras lönevillkor tillsammans med Arbetsgivarver-
ket, vilket innebär att departementsledningarna inte längre har någon 
egentlig styrfunktion över sitt humankapital, något som ofta brukar 
framställas som det allra viktigaste i en kunskapsorganisation. Det 
finns inslag av frustration över detta. En av den här studiens inter-
vjuade gör liknelsen med att Ericssons VD skulle komma till jobbet 
en dag ”och få höra att arbetsgivaransvaret för Ericssons personal från 
och med nu ligger hos Investor”.

Visserligen finns det kvar ”administrativa öar” på departementen, 
eftersom vissa funktioner bäst hanteras enligt närhetsprincipen. Men 
skapandet av förvaltningsavdelningen bygger på föreställningen att det 
mesta av administrationen ska skötas centralt. Förändringen har varit 
extra dramatisk på UD där nyligen en omläggning av de så kallade 
utlandsvillkoren skett (och som i flera fall resulterat i lönesänkningar 
på 10 000-tals kronor). Men den långsiktiga ”urgröpningen av incita-
mentsstrukturerna” i den kunskapsorganisation som regeringskansliet 
utgör gäller alla departement, enligt andra intervjuade. 
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Flera av de åtgärder som förväntades av en centralisering av admi-
nistrationen har dessutom inte blivit av. Fortfarande samordnas re-
seräkningar enligt den modell som skapades på 1960-talet, säger en 
frustrerad tjänsteman. Kommunikationssystemen, som kan beskrivas 
som en sorts nervcentrum i en kunskapsorganisation, släpar enligt 
samstämda uppfattningar efter. 

”Regeringskansliet är mellan 10 och 20 år efter sin tid när 
det gäller IT-system. Vi har ingen fungerande kryptering av 
e-mailen, så vi har säkert världens mest transparanta e-
mailsystem. Krypto måste fortfarande hanteras enligt det 
gamla systemet. Man går ned i ett kryptorum och skriver 
och det är ju så tidsödande att det gör folk inte i särskilt 
stor utsträckning. Vilket innebär att man i stället skickar 
en massa hemlig information på e-mail. Det här har vi 
påpekat många gånger, hela tiden, men det intressanta är 
att på det klassiska byråkratiska sättet så får man inte 
nej, men det händer absolut ingenting.”

Regeringskansliet saknar vidare en IT-jour på kvällar och helger, och 
fortfarande har inte dokumentdelningssystemet datoriserats. Utrikes-
ministern har exempelvis tvingats vända sig till en privat leverantör för 
att få till stånd en fungerande IT-lösning under sina resor utomlands. 

5.9 Analysfunktionerna och bristen på långsiktighet 

Regeringskansliets brist på långsiktighet har som framgått varit före-
mål för kritik. Men vilka förväntningar på regeringskansliet är egentli-
gen rimliga att hysa i detta avseende? 
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Globaliseringens utmaningar kretsar kring stora framtidsfrågor: om 
klimatförändringar, flyktingströmmar, finansiella transaktioner, tekno-
logisk evolution, konkurrens och företagsflyttar etc. I stort sett samt-
liga departement kommer dagligen i beröring med ödesfrågor av detta 
slag, vissa naturligtvis mer än andra. Men framtidsfrågorna är ofta tvär-
politiska och faller därigenom mellan stolarna, och det är inte alldeles 
enkelt att inom den befintliga organisationen ta ett samlat grepp på 
frågor som bara delvis berör det egna ansvarsområdet och där tidshori-
sonten är avlägsen. För flera av de viktiga framtidsfrågorna – exempel-
vis biomedicin och bioteknik – saknas ett tydligt ansvarsförhållande, 
flera statsråd är berörda men ingen ”äger” dessa frågor. Kärnfrågan är 
hur dessa ”bordefrågor” ska kunna omvandlas till ”måstefrågor”. 

Regeringen har ett övergripande ansvar för framtidsfrågorna i en-
lighet med det konstitutionella mandat som följer av RF.  I reger-
ingskansliet bör det följaktligen finnas ett centralt organ som har det 
sammanhållande ansvaret för framtidsfrågor. Det utesluter inte att 
det även på departementsnivå, inom olika enheter, sker ett långsiktigt 
strategiskt arbete med olika frågor av särskilt intresse för just det egna 
departementet. Men kännetecknande för många av framtidsfrågorna 
är att de är sektors- och departementsöverskridande och att det såle-
des krävs en övergripande central resurs i regeringskansliet.

Institutionellt är det emellertid inte enbart regeringen och dess 
kansli som ska ägna sig åt frågor av långsiktig strategisk karaktär. Det 
är nödvändigt med ett paradigmskifte så till vida att hela det politiska 
systemet, inte minst riksdagen, involveras i arbetet med det vi här 
kallar för framtidsfrågorna. Till denna fråga ska vi återkomma. Låt oss 
när det gäller själva regeringsarbetet understryka att det ankommer 
på den sittande regeringen att initiera en adekvat organisation. Detta 
framhålls också i våra intervjuer när vi ställer frågor om hur regerings-
kansliet arbetar med framtidsfrågorna. Det framhålls genomgående 
även av dem som menar att regeringskansliet fungerar utomordentligt 
väl att kansliet blivit lite för mycket av en förvaltande organisation och 
att det policyutvecklande arbetet är bristfälligt. 
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Att balansen under de senaste decennierna förskjutits i riktning mot 
en mer förvaltande roll för regeringskansliet beror enligt en intervju-
person på att alltför mycket förvaltande uppgifter har tillkommit. 

”Man skulle i större utsträckning lägga ut detta på myn-
digheter och ägna sig åt de långsiktiga och principiellt vik-
tiga frågorna, till exempel frågan om globaliseringen. […] 
i en pressad arbetssituation där inkorgen och det politiska 
systemet ställer väldigt höga krav, så stryker det långsik-
tiga analysarbetet på foten. När en handläggare och jag 
själv, som chef, sitter där i valet, ska jag göra det som krävs 
för att det ska komma fram en budgetproposition eller ska 
jag ägna mig åt det där som vi borde göra om tre år, så 
blir ju alltid valet att ja vi måste ju få fram den där pro-
dukten [budgetpropositionen, vår anm.]. Det går inte att 
prioritera ned.”

Samtidigt framhålls av flera att det finns resurser till långsiktigt tän-
kande. Varje avdelning och avdelningschef har i uppgift att tänka lång-
siktigt. På en del departement – exempelvis utbildningsdepartementet 
och näringsdepartementet – har särskilda analysenheter tillskapats. Fi-
nansdepartementet har en strukturenhet som ansvarar för långtidsut-
redningarna. Den nuvarande regeringen har också återskapat Expertrå-
det för Studier i Offentlig Ekonomi (ESO), och en motsvarande grupp 
finns för miljöstudier. Poängen men samtidigt problemet är att det 
arbete som sker i dessa sammanhang hamnar vid sidan av det reguljära 
arbetet på departementen. Få personer i regeringskansliets handläg-
gande verksamheter ser några användbara resultat av analyserna och 
det långsiktiga strategiarbetet. Enligt flera intervjupersoners bedöm-
ningar beror detta på att det som kommer fram sällan är policyrele-
vant. Men det är ingalunda enkelt att förändra detta.



50  •  UnDERLAGSRAPPORT nR 29 TILL GLOBALISERInGSRÅDET

”Man ska nog inte bygga den typen av sektorsspecifik ex-
pertkunskap som på olika sätt tar fram underlag för någon 
politisk ledning. Det arbetet måste vara avhängigt det poli-
tiska systemets intresse för olika frågor. Det är klart att det 
kan vara så att vid någon tidpunkt behöver man lite extra 
kring infrastruktur, bioteknik eller kring vad det nu än är. 
Och då får man bygga det just då för att man tror eller ser 
att det är politiskt prioriterat.” 

Det tycks finnas ett svårlösligt dilemma: anledningen till att genom-
slaget för analysenheterna är litet är att de ägnar sig åt sådant som inte 
anses policyrelevant, men att göra verksamheten mer policyrelevant 
är å andra sidan förknippat med andra problem. Samtidigt kan säkert 
analysenheterna ägna sig åt sådant som de facto är policyrelevant, men 
kanske enbart – vilket ju också är poängen – i ett längre tidsperspektiv 
och att det följaktligen inte framstår som riktigt gripbart för de politi-
ker och tjänstemän som arbetar operativt med olika aktuella frågor.

Det är hur som helst upp till varje regering att bestämma vilka frå-
gor som ska prioriteras, och vilken inriktning politiken ska ha. Den 
politiska ledningen skiftar emellanåt politisk färg. Som den senast cite-
rade intervjupersonen framhåller krävs politisk följsamhet även här.

Själva idén med långsiktigt analysarbete kan alltså – åtminstone i 
teorin – stå i potentiell konflikt med folksuveränitetstanken, uttryckt 
i termer av folkviljans förverkligande. Vad som måste understrykas är 
därför att analysverksamheten sker inom ramen för ett tydligt politiskt 
uppdrag. Den politiska ledningen i regeringskansliet är beroende av 
expertstöd, men om experterna frikopplas från den politiskt ledda or-
ganisationen riskerar det att innebära att deras analyser antingen saknar 
policyrelevans och således ignoreras eller att det inflytande experterna 
kommer i åtnjutande av blir orimligt ur konstitutionell synvinkel.  

En tjänsteman understryker att huvuduppgiften för regeringskans-
liet är att vara regeringens stabsorgan:
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”Det är lätt att skylla på myndigheten RK. Men myndig-
heten har av regeringen fått en uppgift, ett uppdrag. Och 
det uppdraget är väldigt enkelt och fullständigt solklart. 
Nämligen att inte göra något annat än att se till att reger-
ingens politiska program genomförs, det är uppdraget.”

Att ”nödvändiga” politiska beslut inte tas eller att ”angelägna” sats-
ningar inte blir av kan således inte skyllas på regeringskansliet. I många 
fall är problemen redan väl beskrivna och analyserna och förslagen 
finns – i långtidsutredningar, i rapporter från OECD, partierna, nä-
ringslivet, intresseorganisationer eller sociala rörelser – men så länge 
de regerande politikerna inte agerar händer förstås ingenting. 

Teoretiskt sett kan vi tänka oss att problemet består i att de styrande 
inte förstår problembilden eller att de ser oöverkomliga problem i att 
gå i klinch med dem. Det kan också finnas små politiska vinster att 
hämta på att driva frågor av detta slag.

5.10 Vad är problemet?

Med begränsad framgång har det inom regeringskansliet vid olika 
tillfällen skapats särskilda delegationer och grupper tvärsöver depar-
tementsgränserna, för att rikta fokus mot långsiktiga och strategiska 
frågor och bredda kunskapsunderlaget. Det mest ambitiösa försöket 
hittills var då Ingvar Carlsson i Olof Palmes andra regering, vid sidan av 
att vara vice statsminister, också fick titeln framtidsminister. Carlsson 
knöt en krets av forskare och andra intellektuella kring sig för att arbeta 
med strategiska frågor och denna enhet var fristående i förhållande till 
den ordinarie departementsorganisationen. Problemet var att arbetet 
med framtidsfrågorna i alltför stor utsträckning hamnade vid sidan av 
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det reguljära arbetet. Det visade sig vara svårt för enhetens medarbe-
tare att driva olika projekt eftersom det av många inom departementen 
uppfattades vara en oönskad intervention. Och trots att en av regering-
ens främsta ledamöter ansvarade för framtidsfrågorna låg de för långt 
bort från den politiska hetluften för att bli prioriterade på allvar. 

Flera departement har under olika perioder försökt att inrätta sär-
skilda analysenheter, också med ambitionen att fokusera det lång-
siktiga och strategiska. Tanken med dessa delegationer, projekt och 
analysenheter har bland annat varit att skapa en länk mellan den aka-
demiska världen och beslutsfattare och tjänstemän i regeringskansliet. 
Bara förekomsten av sådana särskilda lösningar mellan och inom de-
partement antyder förstås att det är något bekymmer med den van-
liga gången. Men det har varit svårt att få detta slags lösningar att bli 
framgångsrika i den meningen att analyserna kommit till användning 
eller att de förslag som utformats har hörsammats. Vidare har det varit 
en grannlaga uppgift att reglera dessa projekts självständighet i förhål-
lande till den politiska ledningen och linjeorganisation, och oftast har 
projekten, av allt att döma på grund av deras avstånd till sakenheterna, 
inte lyckats med att vara ”policyrelevanta”, trots att högkompetenta 
och/eller politisk tunga personer engagerats. 

Det kan tyckas märkligt att det aldrig har fungerat särskilt bra. I den 
löpande verksamheten borde inte framåtblickande analyser vara svåra 
att motivera. Men organisationens vardag domineras kraftigt av de be-
ställningar som kommer från den politiska ledningen och som berör 
frågor med relevans på kort- och medellång sikt. På några enstaka de-
partement (läs finans- och socialdepartementet) finns framgångsrika 
analysenheter som av många upplevs som policyrelevanta, men i de 
flesta andra fall har analysfunktionen inte kommit i åtnjutande av den 
legitimitet som krävs. Det som levereras är helt enkelt inte sådant som 
sakenheter eller politiker efterfrågar. 

En del av den kompetens och expertis som finns ute på myndig-
heterna används i regeringskansliets interna beredning av ärenden, 
men de konstitutionella förutsättningar som ges av myndigheternas 
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självständiga status och offentlighetsprincipen sätter vissa hinder i vä-
gen för en mer utvecklad dialog om politiska åtgärder och förslag. 
Den mer förutsättningslösa diskussionen, där olika åtgärder övervägs 
utan att det åtminstone inledningsvis inte tas taktiska hänsyn över vad 
en eventuell debatt kan ta vägen någonstans, kan rimligtvis bara ske 
bakom regeringskansliets väggar. En mer myndighetsnära dialog om 
politiska initiativ skulle innebära att den svenska förvaltningsmodel-
len bröts upp. Däremot är det förstås inget som hindrar att experter 
från myndigheterna periodvis lyfts in i kanslihusorganisationen (vilket 
i viss utsträckning redan förekommer).

Det kan också tyckas märkligt att politiker, som i de flesta fall är in-
tresserade av långsiktiga samhällsförändringar utifrån sina ideologiska 
utgångspunkter, fyller sin vardag med frågor av kortsiktig karaktär när 
de väl hamnar i regeringsställning. Men det är svårt för de ledande 
politikerna att få loss den tid som krävs för att de uthålligt ska kunna 
arbeta med långsiktiga frågor i en värld där media och andra med be-
tydligt kortare tidsperspektiv tränger på. En tjänsteman sammanfattar 
dilemmat på följande sätt:

”Om du som politiker har suttit i riksdagen i fyra år, och 
så hamnar ditt parti i regeringsställning och så åker du in 
i regeringskansliet som du kanske bara besökt tidigare och 
så ska du helt plötsligt vara långsiktig och fatta beslut, ta 
politiska initiativ, du ska överleva, du ska försvara ditt 
område i budgetprocessen och till slut blir det väldigt tjockt 
i kalendern.”

Det är naturligtvis inte nödvändigt, eller ens möjligt, att det på reger-
ingskansliet ska finnas spetskompetens inom samtliga områden (”in-
house”). Däremot är det nödvändigt att det finns en kompetens när det 
gäller att beställa och bedöma kunskap exempelvis från forskarsamhäl-
let. Ett aktuellt exempel på det är när regeringen och utrikesdeparte-
mentet under protesterna i Burma funderade på hur en effektiv sank-
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tionslista kunde se ut.  Den politiska ledningen på UD vände sig direkt 
till ledande freds- och konfliktforskare, varefter en sådan lista kunde 
utformas och omvandlas till en svensk linje att driva i Ministerrådet. 

Detta är ett typexempel på långsiktig strategisk planering: själva 
vitsen var att komma bort från de kortsiktiga och opportunistiska 
sanktionerna som hade liten eller ingen effekt, men som kanske var 
politiskt gångbara, för att i stället använda sig av sanktioner med mer 
långsiktiga effekter på utvecklingen i Burma. Det är alltså inte nöd-
vändigt – och naturligtvis heller inte möjligt – att detta slags analytiska 
resurser måste finnas ”in-house”. Just UD är ett departement med er-
farenhet av misslyckade analysenheter:

”Alla är väldigt styrda av de dagliga händelserna och då 
finns det väldigt lite utrymme för långsiktigt tänkande. Ett 
exempel är att UD länge haft ambitionen att ha ett slags 
analysenhet, och det har varit så att den byggs upp, sedan 
har det visat sig att den har varit irrelevant, så då läggs 
den ned. Några år senare byggs den upp igen i annorlunda 
form, men inte heller då med gott resultat. Det har säkert 
varit fyra fem olika analysgrupper under de senaste 30 
åren som aldrig lyckats med att bli relevanta oavsett vilka 
och hur framstående personer man än haft.”

Även om tanken med utredningsenheterna varit att knyta dem nära 
linjen, och att sakenheterna ska kunna lägga beställningar när de själva 
inte har tid, har detta inte fungerat i praktiken. 

En av dem som intervjuats i detta projekt med lång erfarenhet i 
regeringskansliet tycker sig se en viktig förändring till följd av reger-
ingskansliets expansion:

”Det lilla regeringskansliet var nog medvetet om att det inte 
hade alla kunskaper inne hos sig, och då använde man 
utredningsväsendet när man hamnade i frågor som var 
större och knepigare. Vi tillsatte utredningar och drog till oss 
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kompetens från andra områden när det var frågor som vi 
inte själva behärskade. Dagens regeringskansli tror jag har 
drabbats lite av hybris. Att man ska klara av grejer på egen 
hand, och då anställer man folk för att ha mer av bered-
ningskapaciteten in-house, och sedan misslyckas man ändå. 
Den här regeringen är ju tyvärr ett sorgligt exempel. Ett an-
tal stora frågor har man bara berett internt och när de då 
släpps ut i verkligheten så havererar de rätt ömkligt.”

Trots alla misslyckade försök är vi inte beredda att helt avfärda tanken 
på långsiktigt och strategiskt planerande analysenheter i departement 
och i regeringschefens kansli. Risken med alternativet, särskilda utred-
nings- eller utvärderingsorganisationer enbart utanför regeringskansliet, 
är att dessa kan upplevas som för självständiga eller för ”expertstyrda” 
i förhållande till regeringskansliet, och av de skälen inte heller fungerar 
som förstärkningar av kansliets beredningsorganisation. Dessa risker 
finns förstås också, om än i mindre grad, om motsvarande resurser fanns 
hos en eller flera enheter i regeringskansliet. Vilka möjligheter finns då 
att bygga upp en relativt fri och stark analysfunktion ”in-house”? 

En väg kan vara att bygga upp en resursstark utredningsenhet i re-
geringskansliet med tydliga kopplingar till forskningen. Det finns na-
turligtvis risker också med ett sådant alternativ. En sådan fast resurs 
riskerar att hamna alltför mycket vid sidan av det reguljära bered-
ningsarbetet och risken är att kompetensen snart blir ”out-of-date”.  
”Rimligtvis dröjer det inte länge förrän de säger att ’det här var inget 
kul, vi får ju ingen tillgång till den politiska nivån’ eller ’vi får inget 
genomslag’”, konstaterar en av de intervjuade.

Ett annat alternativ, mer dramatiskt men värt att begrunda, är att 
försöka efterlikna en äldre ordning, då statsråden med sina portföljer 
satt i statsrådsberedningen och inte ute på departementen. Det handlar 
om en annan modell för beredning och samordning än den som i dag 
finns. Denna modell innebär en tydligare uppdelning mellan de roller 
politiker och tjänstemän spelar i regeringskansliet. Politikerna skulle 
på detta sätt bli mer av rena beställare, och möjligen skulle de då i sina 
beställningar kunna kräva mer av långsiktiga och strategiska analyser. 
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 Om bedömningen är att det inte finns möjligheter att ha fasta resur-
ser som täcker det samlade analytiska behovet i regeringskansliet, kan 
ett mindre dramatiskt förslag vara att allmänt sträva efter en hög analy-
tisk kompetens på varje enhet – men att också knyta rörliga resurser 
till dessa enheter som ger dem möjligheter att snabbt beställa kunskap, 
utredningar och rapporter som de behöver i sin policyutformande 
verksamhet. Vi kan kalla det för ”korta pengar”, medel som nyttjas för 
att under tidspress genomföra kvalificerade analyser och utredningar, 
utförda av utomstående forskare, myndigheter eller konsulter.

I dag sker utbytet av kunskap oftast i form av konsultationer under 
utredningar, i remisser och hearings. Men det borde vara möjligt att 
också skapa olika typer av think tanks, till vilka resurser knöts på kort 
eller lång sikt, kanske i samarbete med andra länder. En konkret idé 
som förs fram av en av dem som intervjuats, och som efterlyser en 
bättre organisation i regeringskansliet när det gäller just de långsiktigt 
strategiska frågorna, är att bygga upp en enhet som ägnar sig åt Öster-
sjöfrågor, och som involverar alla utrikesministerierna i hela Östersjö-
området. ”Det är klart att de skulle få oerhörda skalfördelar, och man 
skulle kunna bygga upp en gemensam kunskapsbas som gjorde det 
lättare att talas vid över gränserna”, understryker intervjupersonen.

I England finns flera framgångsrika exempel på hur utomstående 
experter, forskare och tunga näringslivsföreträdare mötts under pre-
miärministerns kanslis ledning för att ha strategiska diskussioner kring 
olika politikområden. Resultaten av de analyser som följt ur dessa dis-
kussioner har publicerats och resulterat i politiska debatter om alter-
nativa vägval. Den brittiska regeringen har med detta lyckats knyta 
sakkunskap och särintressen till sig utan att bli bundna av de analyser 
som förts fram.

Utan att här bestämma oss för en viss lösning vill vi med vårt reso-
nemang understryka angelägenheten i att finna modeller som möjlig-
gör en effektivare kunskapsinhämtning i regeringskansliet. Det måste 
bli en prioriterad uppgift att hitta former och kanaler som möjliggör 
att den politiska ledningen snabbt får tillgång till relevant kunskap 
som finns, inte bara på universiteten och i forskarsamhället utan också 
i organisationer, på myndigheter, i näringsliv etc.
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6. Internationell utblick

Hur har andra länder valt att organisera sig och eventuellt förändra sina 
exekutiver och utrikesförvaltningar för att möta globaliseringens utma-
ningar? I följande avsnitt gör vi korta utblickar till det svenska reger-
ingskansliets motsvarigheter i Storbritannien, Finland och Danmark.

6.1 Storbritannien

De brittiska departementen är stora, bland annat som en konsekvens av 
att man i England saknat den klara organisatoriska uppdelningen mel-
lan politik och förvaltningens operativa funktioner, som ju känneteck-
nar det svenska systemet. Den operativa ledningen av myndigheterna 
har i hög utsträckning skett från departementen. Ministerstyre har varit 
en dygd och inget man räds.44 Men även om regeringen saknar formella 
beslutsrättigheter – dessa kompetenser ligger istället på de enskilda 
statsråden – är normen om ”collective decisions collectively arrived 
at”45 stark och inskränker de enskilda ministrarnas självständighet.46 

Departementen leds av ett statsråd (Secretary of State) ur regeringen 
(The Cabinet) som biträds av ytterligare en eller flera statssekreterare 
(Minister of State) av lägre rang och utanför regeringen. Ett krav, som 
starkt skiljer det brittiska från det svenska systemet, är att alla statsråd 
och statssekreterare ska rekryteras från regeringspartiets parlaments-
grupp – vilket i dag betyder att nära 100 parlamentsledamöter (nästan 
en tredjedel av regeringspartiets ledamöter i underhuset) sitter i eller 
nära regeringen.47 Därför blir bilden att den högste tjänstemannen i 

44 Det ska dock sägas att man i Storbritannien via den så kallade Next Step-reformen har givit många 
myndigheter mer självständigt ansvar att implementera politiska beslut. Se till exempel Molander, Nils-
son och Schick (2006), s. 74.
45 King (1994), s. 212.
46 Statskonsult (2001), s. 60 f.
47 Överfört till svenska förhållanden skulle det innebära att cirka femtio av våra regeringspartiers riksdags-
ledamöter fanns i regeringskansliet, snarare än det tiotal som nu är fallet.
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varje departement (the Permanent Under-Secretary), som tillsätts på 
meriter, som inte byts ut vid regeringsskiften och som ansvarar för 
departementets organisering och interna administration, omsvärmas 
av politiker med starka mandat. Tidigare, men numera bara i undan-
tagsfall, har denna position inneburit att man också varit ministerns 
närmaste rådgivare. 

Det engelska regeringskansliet, trots eller kanske på grund av dess 
storlek, måste beskrivas som mer hierarkiskt och centraliserat än det 
svenska. Den politiska ledningen, särskilt premiärministern och den-
nes nära medarbetare, har velat förvissa sig om goda möjligheter att 
styra över departementens arbete och prioriteringar. Både premiär-
ministerns eget kansli, The Prime Minister’s Office, och den brittiska 
parallellen till den svenska statsrådsberedningen, The Cabinet Office, 
har utrustats med flera mäktiga och betydelsefulla policyutvecklande 
styr- och samordningsenheter. Från den så kallade Policy Unit i det inre 
kabinettet övervakas departementens arbete med högprioriterade po-
litikområden. Till The Performance and Innovation Unit, som får sina 
uppdrag direkt från premiärministern och anses ha särskild tyngd, 
knyts deltagare från flera olika departement – men också från den pri-
vata sektorn – för att i olika projekt och under ledning av en eller flera 
ministrar analysera tvärsektoriella politikområden och, som det heter 
”promote innovation in the development of policy”.48 Den nuvarande 
brittiska regeringen har generellt velat understryka behovet av att låta 
externa aktörer från näringsliv och intresseorganisationer, experter och 
avnämare både identifiera sektorsövergripande problem och att föreslå 
lösningar.49 Via statsrådsberedningen har premiärministern också till 
sitt förfogande dels en särskild inrättning för att arbeta med policyfrå-
gor som går på tvärs över departementsgränserna, The Cabinet Office 
Board, dels en enhet som kallas The Strategy Unit, med uppgiften att 
genomföra långsiktiga, strategiska och utvärderande analyser av större 

48 The Cabinet Office (2000), s. 77.
49 Statskonsult (2001), s. 71.
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politikområden, studier av departementsövergripande policyfrågor och 
att främja departementens egna strategiska kompetenser.

Detta sammantaget gör att den brittiske premiärministern och den-
nes motsvarighet till den svenska statsrådsberedningen, har goda möj-
ligheter att ta egna initiativ, att intervenera i departementens beredning 
och få departementen att göra samma prioriteringar som regeringen.50 
Flera av dessa enheter och institutioner är relativt nytillkomna, fram-
drivna av den förre brittiske premiärministern Blair, och har motiverats 
med att man tidigare haft svårt att få departementen att utveckla och 
genomföra departementsövergripande politik. De enskilda statsråden 
har varit mer upptagna med sina egna ”snäva” departementsuppgifter 
än med regeringens överordnande strategi, och ansvaret för angelägna 
men breda och övergripande politikområden har varit uppstyckat på 
flera olika departement. Även sådana interna och externa administra-
tiva reformer som ämnat höja effektiviteten, genom att till exempel i 
resultattermer fastställa mål för verksamheten eller att särorganisera 
utifrån en uppfattning om att olika kärnverksamheter kan hanteras var 
för sig, har fragmenterat styrningen och försvårat helhetslösningar.51

6.1.1 Storbritanniens utrikesförvaltning

Den brittiska regeringen har ett ambitiöst program för sin utrikesförvalt-
ning. Det heter i avsiktsförklaringen “Better World, Better Britain” att i 
allt från klimatförändringar till pandemier avgörs Storbritanniens natio-
nella säkerhet av hur väl man lyckas samarbeta med andra länder. Detta 
ställer i sin tur krav på en utrikesförvaltning som är klar över sin roll och 
som fokuserar sina insatser till de områden där de gör störst skillnad.52 

50 The Cabinet Office (2000), s. 77.
51 Statskonsult (2001), s. 71.
52 Foreign and Commonwealth Office (2008).
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Man ska inte underskatta betydelsen av sådana här lite svulstiga for-
muleringar. Med dessa som utgångspunkt kan det bli lättare att refor-
mera och förbättra. Bakom ligger också ett seriöst försök att analysera 
globaliseringens konsekvenser för den brittiska utrikesförvaltningen, 
och som ett led i denna analys omfördelar man nu bland annat flera av 
sina resurser till Asien och Mellanöstern, för att som det heter ”reflek-
tera globala ekonomiska och politiska trender”. Man säger också om sin 
utrikesförvaltning att den tillsammans med andra aktörer ska förbättra 
prestationer och möjligheter för brittiska företag i mötet med konkur-
rensen från en globaliserad marknad och ekonomi, samtidigt som man 
ger råd och service till utländska företag som vill investera i England. I 
huvudsak är det utrikesförvaltningens personal på ambassaderna runt 
om i världen som levererar den här servicen, och man säger sig ha fler 
näringslivsinriktade enheter på sina utlandsmyndigheter än de flesta 
andra länder. Med jämna mellanrum redovisar man också siffror på hur 
framgångsrik utrikesförvaltningen är i denna rådgivande funktion.53

6.1.2 Implikationer för det svenska regeringskansliet

Det ska sägas att vi här inte försöker utvärdera dessa brittiska insti-
tutionella förändringar och försök till strategiskt, policyutvecklande 
och tvärsektoriellt nytänkande. Men det förtjänar ändå att påminna 
om att även de mest välunderbyggda rapporternas förslag måste få 
ett politiskt godkännande innan de kan genomföras, och att det kan 
hända mycket med de högt ställda målen under implementeringen av 
dessa förslag. Att politiken ska bygga på den bästa möjliga kunskapen, 

53 Enligt statistiken från 2007 hade mer än 7 500 brittiska företag förbättrat sina resultat som en kon-
sekvens av denna service, vilket genererat cirka 2.5 miljarder pund i ökad vinst. Se Foreign and Com-
monwealth Office (2008)
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en ”evidensbaserad” policy, är ett rationalistiskt ideal som sällan håller 
streck i mötet med verkligheten. Och att involvera många i de förbe-
redande delarna av beslutsprocessen kan förstås höja kvaliteten och 
legitimiteten – men alla som tillfrågas och får vara med och tycka till 
om politiken blir inte nöjda i slutändan. 

Vi kan se att det brittiska regeringskansliet har lagt till många nya 
enheter över, på eller vid sidan av den redan existerade departements-
strukturen och med ibland liknande arbetsuppgifter, vilket rimligtvis le-
der till ytterligare samordningsproblem. Det brittiska politiska systemet 
är också i grunden helt annorlunda än det svenska. Westminstermodel-
len bygger på vad som brukar kallas elective dictatorship: ett majoritets-
valssystem som skapar starka majoriteter och maktkoncentration. Några 
av de bekymmer som det svenska regeringskansliet brottas med – be-
redningar på flera nivåer och samordning mellan både departement och 
olika partier – är helt enkelt en konsekvens av det politiska system vi 
valt, och som ju ofta resulterar i minoritets- eller koalitionsregeringar.

Det svenska regeringskansliet kan inte sägas lida av stora och egen-
mäktiga departement. Kollegialiteten i regeringen, organisationens 
lojalitet och litenhet bäddar för en annan överblick än i den brittiska 
motsvarigheten. Behoven är därför inte lika starka att kontrollera, 
övervaka och styra. Med kommittéväsendet och remissförfarandet 
finns i Sverige väl fungerande och institutionaliserade former för del-
tagande och input från det civila samhället.

När det gäller den brittiska utrikesförvaltningen så är det förstås så 
att Storbritannien spelat och vill spela en mer aktiv roll i världspo-
litiken än Sverige, och det är inte rimligt att Sverige ska ha samma 
ambitioner. Men också Sverige bör försöka att i mer precisa termer 
fastställa uppdraget för sin utrikesförvaltning. Det är nu inte riktigt 
självklart vilka UD:s övergripande mål är, än mindre vilken organi-
sation som krävs för att förverkliga dem. Sverige har inte på samma 
sätt som Storbritannien (eller för den delen Finland och Danmark, se 
nedan) analyserat och försökt att definiera vilka globaliseringens kon-
sekvenser är för utrikesförvaltningen. 
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6.2 Finland

Den finska regeringens (statsrådets) beslutsprocess har länge karakte-
riserats som juridisk, byråkratisk och regelstyrd, egenskaper som för-
klaras med arvet från statsrådets föregångare, senaten, som fungerade 
som en högsta domstol för storfurstendömet Finland (som fram till 
1917 var en del av Ryssland).54 Under lång tid har de finska regering-
arnas egen initiativförmåga dessutom varit kringskuren av att dessa 
regeringar oftast utgjorts av heterogena koalitioner, som redan före 
makttillträdet i strikta koalitionsavtal pekat ut färdriktningen. Det är 
ett av skälen till att försöken att stärka den politiska ledningen i depar-
tementen genom att politiskt utnämna statssekreterare, länge stött på 
patrull. Det är först på senare år, när de ideologiska skillnaderna mel-
lan regeringspartierna minskat, som departementens ledningsstruktur 
kunnat förändras. Nu finns till exempel en politiskt tillsatt statssekre-
terare i varje departement, och statsministern och dennes kansli har, 
inte minst genom EU-medlemskapet, givits en tydligare ledningsroll. 

Departementen skiljer sig åt på flera viktiga punkter. Från vissa de-
partement råder ministerstyre ut mot myndigheterna, i andra är myn-
digheterna organiserade som självständiga ämbetsverk, medan det i 
de flesta departement råder en hybridmodell. De högsta opolitiska 
tjänstemännen, de så kallade kanslicheferna, spelar en betydelsefull 
roll i samordningen av politiken mellan departementen, genom att 
främja och kontrollera att regeringsprogrammet följs. 

Viktigt att framhålla är också de så kallade ministerråden, skapa-
de av Finlands tidigare regeringschef, Paavo Lipponen, som anses ha 
inneburit ett slags institutionalisering av det strategiska och långsik-
tiga arbetet för viktiga framtidsfrågor. Statsministern leder själv det 
så kallade vetenskaps- och teknologirådet som beslutar om strategiska 

54 Statskontoret (2001), s. 94.
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riktlinjer för forskningsprioritering. De senaste åren har flera försök att 
stärka det tvärgående samordningsarbetet gjorts, bland annat genom 
så kallade ”strategidokument”, i vilka arbetet och implementeringen 
av regeringens tvärpolitiska mål avstäms, utvärderas och följs upp 
med ett sofistikerat mönster av indikatorer. Tanken är att regeringen 
fortlöpande ska få information om dels hur de politiska programmen 
fortskrider, dels om samhällsutvecklingens trender för att – vid behov 
– kunna ta i bruk nya eller effektivare metoder för att styra utveckling-
en. Denna uppföljning genomförs av Enheten för politikanalys, knuten 
till statsministerns kansli. 

Regeringsarbetet i Finland kretsar i hög grad kring de så kallade po-
litikprogrammen, härledda ur den finska motsvarigheten till regerings-
förklaringen, och som ska ses som generella tvärgående politiska mål. 
Den nuvarande finska regeringen har tre sådana övergripande politik-
program: för arbete, företagande och arbetsliv; för hälsofrämjande; och 
för barns, ungas och familjers välfärd55, alla med preciserade effektmål 
knutna till sig.56 Politikprogrammen leds av ministrar, och särskilda 
ministergrupper har dessutom tillsatts för planering och uppföljning 
av programmen – och statsrådens ständiga närvaro ger förstås tyngd 
åt verksamheten.

55 Statsrådets kansli (2007).
56 Till dessa tre ska egentligen också föras åtta prioriterade politikområden: klimat och energi, kompetens 
och innovationer, utveckling av förvaltningen, kommun- och servicestrukturreformen, social trygghet, 
utslagning och reformen av den sociala tryggheten, beredskapen inför befolkningens stigande medelålder, 
säkerhet och Finlands internationella ställning, samt centrala prioriteringar och teman inom sektorforsk-
ningen (Statsrådets kansli 2007).
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6.2.1 Finlands utrikesförvaltning

Även Finland har försökt att i ett par längre rapporter ringa in sitt 
lands och sin utrikesförvaltnings strategier för att möta de nya krav 
globaliseringen ställer, om än i något blygsammare skala än sina brit-
tiska kollegor.57 Den finska regeringen understryker att utrikesförvalt-
ningens utrikesrepresentation ska ses som en gemensam resurs, inte 
bara för finska medborgare eller företag utomlands i vardag och under 
kriser, utan också som en resurs för alla andra departement och alla 
andra myndigheter.58 En sådan målsättning ställer förstås krav på en 
utökad dimensionering av utrikesförvaltningens kapaciteter, en di-
mensionering som motiveras med att Finland ”ska kunna driva sina 
intressen på ett effektivt sätt och ha adekvat förmåga att reagera på de 
hot och möjligheter som globaliseringen för med sig”.59

6.2.2 Implikationer för det svenska regeringskansliet

Även det svenska regeringskansliet använder förstås indikatorer och 
följer utvecklingen på de områden regeringen prioriterat en föränd-
ring av. Men det sker inte på samma formella och institutionaliserade 
sätt. Det svenska regeringskansliets politiker är inte lika vardagligt när-
varande i beredning, uppföljning eller utvärdering. Det är i huvudsak 
handläggare och chefer på regeringskansliets sakenheter som på egen 
hand förväntas hålla sig uppdaterade.

57 Statsrådets kansli ( 2004); Utrikesministeriet (2001).
58 Statsrådets kansli ( 2004), s. 43 f.
59 Ibid. s. 44.
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Även det svenska regeringskansliet försöker förstås samordna, men 
under lite andra former. Dels med gemensam beredning som kan ses 
som ett slags samordning, dels i det som under den nya regeringen kal-
las Samordningskansliet. Men samordningskansliet har bara till uppgift 
att förvissa sig om att politiken – efter den gemensamma beredningen 
– har landat i den överenskomna före det att regeringen fattar be-
slut. Det är väsensskilt från att inrätta ett liknande kansli som också 
noggrant följer resultaten av den politik som beslutat. Man kan lite 
tillspetsat säga att i Finland är politiken redan färdigförhandlad när 
regeringen sätter sig vid taburetten, medan man i Sverige använder sin 
tid vid taburetten till att just förhandla. Så har det varit så länge de 
svenska regeringarna varit minoritets- eller koalitionsregeringar. För-
handlingen om regeringens politik kan ibland rentav pågå inför öppen 
ridå. Ett exempel på det var när finansministern under hösten 2008 
förordade sänkt bolagsskatt medan näringsministern motsatte sig det 
och istället förordade en sänkning av arbetsgivaravgifterna.

6.3 Danmark

I Danmark är ministerstyre legio. Respektive statsråd har både det för-
sta och sista ordet inom sitt förvaltningsområde.60 De regeringssam-
manträden som äger rum, under informella former varannan vecka, 
beskrivs som bara en sista kontroll före beslut, och lagförslag får bara 
dryftas om det föreligger ett helt färdigt utkast. Den politiska samord-
ningen sker i särskilda utskott, eller ministerkommittéer; de viktigaste 
bland dessa är koordineringsutskottet och regeringens ekonomiska 

60 Statskonsult (2001), s. 103.
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utskott. I de danska departementen – som till sin organisation skiljer 
sig mycket åt sinsemellan – är det bara statsrådet som är politiskt ut-
nämnd. Till statsrådet knyts flera så kallade ministersekretariat, men 
dessa befolkas av personer ur departementens fasta tjänstemannastab. 
Frånvaron av politiska tjänstemän har förklarats med att den sakliga 
och politiskt-taktiska rådgivningen är integrerade i det stöd som de-
partementet och sekretariaten utgör. 

En genomgående trend hos alla danska departement är att man un-
der senare år lagt ut många administrativa uppgifter och lagförbere-
delser på en rad olika direktorat och styrelser, och på så sätt renodlat 
departementens uppgifter som nu i huvudsak handlar om koordine-
ring, policyutveckling och politisk-taktisk rådgivning.61 Men eftersom 
man värnar statsrådens autonomi är det inte tal om en starkt cen-
traliserad koordinering och samordning över departementsgränserna. 
Inte ens EU-medlemskapet har nämnvärt ändrat den danska depar-
tementsstrukturen. Huvudregeln tycks vara att även EU-frågor ska 
behandlas som vore de danska ”spørgsmål” och inom det ansvariga 
departementet. Viss samordning sker förstås över departementsgrän-
serna när det gäller tvärgående EU-frågor, främst genom regeringens 
utrikespolitiska utskott. 

6.3.1 Danmarks utrikesförvaltning

I ett par särskilda kapitel i det danska utrikesdepartementets omfat-
tande analys av globaliseringen ur ett politiskt, ekonomisk och demo-
grafiskt perspektiv, analyseras globaliseringens följder för den danska 
utrikesförvaltningen.62 De övergripande målen är ett starkt och tydligt 

61 Ibid. s. (2001), s. 107. 
62 Statsministeriet (2006).
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samspel med andra länder och kulturer, men det sägs också att det är 
danska politiska, ekonomiska – och kulturella – intressen hos med-
borgare och näringsliv på ”den globale scene” som ska tas till vara, på 
ett effektivt sätt.63 Och villkoren för att göra detta har förändrats, ef-
tersom fler danskar ger sig ut i världen än tidigare; eftersom fler icke-
statliga aktörer (till skillnad från de traditionella statliga motparterna i 
diplomatin) nu agerar på tvärs med landsgränserna; och eftersom fler 
miljörelaterade kriser och väpnade konflikter kan äventyra säkerheten 
för danska medborgare. Därför behöver den danska utrikesförvaltning-
ens kompetenser och representationer utvecklas och anpassas; danska 
företag ska få utökad service via etableringskontor på ett utökat antal 
danska ambassader; medarbetarnas språkliga, kulturella, mediala och 
informationsförmedlande kompetenser ska stärkas; och samarbetet 
med andra europeiska länders ambassader ska utökas för att skydda 
och vid behov evakuera danska medborgare.64

Precis som i Finland spelar statsministern i Danmark en central 
roll i de strategiska framtidsfrågorna, bland annat inom ramen för det 
danska globaliseringsrådet.

6.3.2 Implikationer för det svenska regeringskansliet

Då och då hör man debattörer tala om ministerstyrets välsignelser, 
ett system som förväntas innebära mer handlingskraftiga statsråd och 
raskare ärendehantering. Det framhålls i sådana sammanhang att det 
svenska systemet, med kollegialitet, gemensam beredning och sam-
ordning, visserligen kan ha en tilltalande demokratisk aura kring sig, 
men att en sådan ordning är för omständlig och att den passar illa med 

63 Ibid. s. 102.
64 Ibid. s. 104 f.
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dagens krav på snabbhet och flexibilitet. Viktiga politiska initiativ blir 
inte av, för när alla måste vara överens blir det i stället den uttunnade 
kompromissen som blir politik. Ett system med ministerstyre, heter 
det, skulle passa bättre med de krav som det svenska EU-medlemska-
pet ställer. 

Vi ansluter oss till det argument som länge varit dominerande i 
svensk politik: att det svenska systemet redan ger stort utrymme för 
ministrar att styra, både över sitt departement och över sin sektor. Det 
är upp till den sittande regeringen, ytterst statsministern, att avgöra 
hur omfattande styrningen ska vara. Att institutionalisera ministersty-
re i Sverige skulle få långtgående och ovissa konsekvenser, inte bara för 
ett då kraftigt expanderande regeringskansli utan också för hela den 
svenska myndighetsstrukturen. 

Dock kan det finnas ett värde i att arbeta med ministerkommittéer 
även i Sverige, organiserade för uppgifter som statsministern bedömer 
är av särskild betydelse. Ett konkret exempel där detta skulle behövas 
är inom bioteknik och medicinsk teknik där flera olika departement 
och statsråd är involverade (social, socialförsäkring, forskning och nä-
ring) men där inget av dem har ett självklart huvudansvar. Minister-
kommittéer kan således vara nödvändiga i strategiska frågor som är 
sektorsövergripande och där det krävs samling kring uppgiften.

När det gäller den sakligt och politiskt-strategiska rådgivningen, 
tycks det som om det danska regeringskansliet lyckats förena dessa 
båda sidor på ett framgångsrikt sätt. Man kan också tolka den danska 
ordningen som att taktiken för de danska regeringarna har en mer 
undanskymd roll än politiken. Det är i så fall en egenskap som i hö-
gre utsträckning borde premieras även i det svenska regeringskansliet. 
Runt de svenska statsråden finns det i dag många politiskt tillsatta 
spinndoktorer och kommunikationsrådgivare, medarbetare som har 
fokus riktat mot de partipolitiska och taktiska frågeställningarna, och 
det finns en risk att dessa kortsiktiga partistrategiska överväganden ges 
ett alltför stort utrymme i regeringsarbetet. 
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De politiska tjänstemännen ska fungera som ett skyddande filter 
till statsråden. I rollen ingår att filtrera information så att statsrådens 
arbetsvillkor blir rimliga. Men under olyckliga omständigheter kan 
de många politiska tjänstemännen runt statsråden skapa murar kring 
dessa, som gör avståndet mellan statsråden och de opolitiska tjäns-
temännen för stort. Lojaliteten, som ju är organisationens viktigaste 
drivmedel, kan påverkas negativt om de politiska tjänstemännen får i 
praktiken ensamrätt till politikernas tid.

Det danska utrikesdepartements analys är förstås till viss del en in-
laga i egen sak; det ligger knappast i deras intresse att lyfta fram re-
sultat som pekar mot en reducering av förvaltningens resurser (om nu 
sådana resultat gick att uppbringa). Men som tidigare framhållits så 
saknar det svenska utrikesdepartementet en motsvarande analys när 
dess företrädare går in i förhandlingar med statsrådsberedningens för-
valtningsavdelning. 

Efter en rejäl budgetbantning i slutet av 1990-talet och början av 
2000-talet (likt den som det svenska utrikesdepartementet genomgår 
nu) har den danska utrikesförvaltningen, som ett resultat av den större 
översynen av globaliseringens effekter, fått ökade anslag över statsbud-
geten. Den danska analysen har resulterat i en omorganisation av det 
danska utrikesministeriet. 

Med jämna mellanrum ses förstås också den svenska utrikesförvalt-
ningen över, men det är då mer styrt av budgetskäl. Eftersom UD just 
nu har ett strukturellt underskott har regeringen fattat beslut om att 
stänga ett tiotal utrikesmyndigheter (men samtidigt öppna och åter-
öppna i Kabul, Minsk, Kartum och Bagdad).

Även det svenska utrikesdepartementet behöver konkretisera på 
vilket sätt man är och kan vara ett verktyg för hela regeringen och 
regeringskansliet – och för de regioner, kommuner, landsting, företag 
och medborgare, som förväntar sig resurskrävande service i samband 
med sina besök, etableringar eller visum. Globaliseringens utmaningar 
är inte bara stora och nationsöverskridande. I det lilla perspektivet 
kan regeringskansliets och utrikesdepartementets vägval handla om 
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rutinerna för hur en svensk medborgare som tappat sitt pass på ut-
landsresan tas om hand, eller hur man bäst hjälper en svensk småföre-
tagare att etablera sig på en ny marknad i ett nytt land. Också sådana 
små och vardagliga beslut kan få stora konsekvenser för Sverige i den 
globala byn.
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7. Lösningar

I denna avslutande del ska vi knyta ihop trådarna och skissera ett antal 
förslag till lösningar. Först diskuterar vi frågan om effektiviteten i det 
reguljära beslutsfattandet, därefter möjligheterna att institutionellt 
finna former som förbättrar regeringskansliets och det politiska syste-
mets kapacitet när det gäller att arbeta med långsiktiga strategiska frå-
gor. I rapporten riktas uppmärksamhet inte bara mot regeringskansliet 
utan mot det politiska systemet i stort. Detta görs utifrån en föreställ-
ning om att ett sådant helhetsperspektiv är nödvändigt. 

7.1 Parlamentarisk effektivitet

En första aspekt när det gäller effektivitetsfrågorna är av övergripande 
karaktär. Det kan konstateras att riksdagens granskande roll kommit att 
ta en allt större tid i anspråk för statsråden och deras medarbetare. Som 
framhållits har nyttjandet av frågeinstitutet genomgått en dramatisk 
ökning. I debatten har utvecklingen beskrivits i termer av missbruk. 

En nära till hands liggande lösning, som egentligen inte är särskilt 
radikal, är att inskränka riksdagsledamöternas möjligheter att använda 
sig av frågeinstitutet. Exakt hur detta ska ske, och i vilken omfattning, 
bör naturligtvis diskuteras i ett särskilt sammanhang. Det centrala är 
att undvika att institutet överutnyttjas, eller rentav missbrukas, och 
att således finna en rimlig balans som möjliggör att riksdagen å ena si-
dan ges rimliga villkor när det gäller att fullgöra den granskande funk-
tionen av regeringen, och att regeringen å andra sidan ges en större 
arbetsro. Just arbetsro och bristen på tid till reflexion och eftertanke 
är ett grundproblem för statsråden och det påverkar regeringens ar-
betsvillkor negativt (inte minst när det gäller de långsiktiga frågeställ-
ningarna, som vi snart ska övergå till).

En mer radikal lösning är att begränsa antalet riksdagsledamöter. 
Den tanken har väckts förr, bland annat av den så kallade Ekono-
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mikommissionen som i betänkandet ”Nya villkor för ekonomi och 
politik” i början av 1990-talet föreslog att antalet riksdagsledamöter 
skulle minskas till hälften, främst för att öka effektiviteten och stävja 
en olycklig sektorsspecialisering.65 

Att exakt ange hur många ledamöter som är optimalt är vanskligt. 
Klart är emellertid att den svenska riksdagen vid en internationell jäm-
förelse är ett ovanligt stort parlament med många ledamöter. Jämfört 
med betydligt större länder som Tyskland och Frankrike har Sverige 
en mycket hög andel parlamentariker i förhållande till folkmängden. 
Men även om man jämför med betydligt mindre länder, som exempel-
vis Finland, Norge och Danmark, är andelen parlamentariker i Sverige 
hög. Svenska riksdagsledamöter representerar med andra ord avsevärt 
färre väljare eftersom de är så många till antalet. Och samma mönster 
gäller vid en jämförelse med befolkningsmässigt jämnstora länder som 
Portugal med 10 miljoner invånare och 230 parlamentariker, Grek-
land med 11 miljoner invånare och 300 parlamentariker. Belgien, med 
drygt tio miljoner invånare, genomförde nyligen en författningsreform 
som radikalt minskade antalet parlamentariker. I dag representerar 
den belgiska parlamentarikern ungefär 47 000 väljare samtidigt som 
den svenske riksdagsledamoten representerar mindre än 26 000.

Vad finns då att vinna på att minska riksdagen, sett i ljuset av de 
problem som här diskuteras? Med färre ledamöter väger de enskilda 
ledamöternas röst tyngre och deras ansvar blir större. Regeringen får 
dessutom mer arbetsro.

Därmed övergår vi till regeringen och dess kansli. Innan vi pekar ut 
några åtgärder som skulle öka effektiviteten mot bakgrund av de pro-
blem vår kartläggning visat, finns det först anledning att understryka 
det värde som ligger i att varje regering ges frihet att själv få utforma 
den organisation som den finner lämplig. Att ändra Regeringsformen 
(kap. 7) i det avseendet är ingenting vi rekommenderar. Det vore oför-

65 SOU 1993:16.
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delaktigt att låsa fast exempelvis departementsindelningen och att 
reglera antalet departement. De behov en regering anser sig ha varie-
rar, liksom de politiska prioriteringar den vill göra. Arbetsformerna ska 
alltså vara flexibla.

Det görs dock emellanåt gällande att antalet departement är för stort 
och att färre departement skulle skapa en mer väloljad organisation.66 
Bedömningen förefaller rimlig. Ur samordnings- och effektivitetssyn-
punkt skulle det vara fördelaktigt att minska antalet departement. En 
annan men med denna fråga sammankopplad aspekt gäller antalet 
statsråd. Det finns nackdelar med att ha ett stort kabinett. Statsråds-
poster har ibland inrättats med oklara uppgifter, med följden att stats-
råden hamnat vid sidan av i den politiska processen. Fördelningen av 
ansvarsområden mellan statsråden har ofta blivit obalanserad. Ibland 
har statsråd haft ansvaret för i stort sett endast ett sakområde, och i 
praktiken fungerat som enfrågeministrar, i andra fall har statsråd haft 
flera mycket omfattande områden att ansvara för (områden som sin-
semellan också har varit tämligen disparata). Med över 20 statsråd 
ökar samordningsproblemen. Förhandlingsapparaten blir inte sällan 
trög och omständlig. Vidare uppkommer med nödvändighet ett inre 
kabinett med ett antal tunga statsråd, med flera nackdelar som följd 
– exempelvis att mindre framträdande regeringsledamöter blir svaga 
i förhållande till de sektorer de ansvarar för och därigenom får svårig-
heter att fungera i statsrådsrollen. 

Det finns som sagt ingen anledning att inskränka statsministerns 
rätt att utforma den organisation vederbörande anser sig behöva. 
Dock skulle, i kombination med andra förslag som nedan redovisas, 
en minskning av antalet statsråd och departement kunna förbättra ef-
fektiviteten i regeringsarbetet.

66 Wetterberg (2007); Premfors & Sundström (2007).
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7.2 En tydligare ledningsfunktion

På tidigt 1970-tal handlade regeringskansliets vardag huvudsakligen 
om att administrera nationella processer, processer som var mer över-
skådliga jämfört med i dag. Nu handlar en allt större del av regerings-
arbetet om att delta i internationella processer, särskilt inom ramen för 
EU. Komplexitetsgraden är ofta högre. Det innebär att de ledningsmäs-
siga och administrativa utmaningarna ser annorlunda ut. Därtill kom-
mer utvecklingen inom media; politikens medieanpassning innebär att 
våra politiker, inte minst de som befinner sig i regeringsställning, är 
alltmer upptagna med att försöka hantera och påverka media. 

Oavsett vad man tycker om den utvecklingen kan det konstateras 
att politiskt ledarskap i vår tid oundvikligen handlar om opinions-
bildning och opinionsanpassning vilket förutsätter att statsråden ger 
hög prioritet åt medieframträdanden. Underlåtenhetssynder och/eller 
bristande förmåga i det avseendet leder till att statsråden blir politiskt 
vingklippta och följaktligen inte förmår att genomdriva regeringens po-
litiska program.67

Det är i detta ljus man ska se och bedöma det återkommande för-
slaget om att inrätta ett slags permanent sekreterare i varje departe-
ment, eller en ”statssekreterare med särskilt ansvar” som det ibland 
formuleras. Med en sådan modell finns möjligheter att avlasta den 
politiska ledningen operativa uppgifter och ansvar, och dessutom att 
renodla statssekreterarens strategiska roll. I stället för politiska stats-
sekreterare i ledningen för departementen – som av många anses ha 
blivit alltför ”politiska” och inte förmår att fullgöra det ledningsansvar 
de förväntas göra – utses alltså tjänstemän, som stannar på sina poster 
när regeringar och statsråd byts ut.68 Dessa permanenta sekreterare 

67 Möller (2008). Intressant är att förre brittiske premiärministern Tony Blair, som ansågs vara utom-
ordentligt skicklig i att framträda i medier, i efterhand har kritiserats av sin kommunikationsrådgivare 
Alastair Campbell för att i alltför hög grad varit fokuserad mot spin: att utforma mediestrategier och 
bearbeta journalister tog enligt Campbell onödigt mycket tid och energi från arbetet med de politiska 
sakfrågorna.
68 Se till exempel Förvaltningsavdelningen (2003), s. 26 f. Jfr. Wetterberg (2005).
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underordnas statsråden, men ges huvudansvaret för att verksamhe-
ten och samordningen fungerar. Att inrätta permanenta sekreterare, 
vid sidan om de politiskt tillsatta statssekreterarna, skulle innebära en 
balansering av den utveckling som ägt rum med allt större politiska 
staber kring statsråden.

Enligt intervjupersoner som har möjlighet att överblicka ett längre 
tidsperspektiv har regeringskansliets arbete politiserats under senare 
år. Detta ligger förvisso i uppgiftens natur – regeringskansliet är en 
policyskapande institution. Våra intervjuer ger stöd åt den konsti-
tutionellt påbjudna rollen som kansliets tjänstemän har att fullgöra: 
deras lojalitet mot de sittande regeringarna är stark. Men samtidigt 
framskymtar också en annan bild av denna politisering. Olika enhe-
ter inom regeringskansliet utvecklar egna program och doktriner, som 
tar sin utgångspunkt i sektorsintressen snarare än i det övergripande 
program som regeringen arbetar utifrån. Detta i kombination med att 
departementen tenderar att fungera som kanslier för departementens 
statsråd innebär att samordningen försvåras.

Genom att statssekreterarna avlastas administrativa uppgifter ges de 
större möjligheter att ägna sig åt den renodlade politiska uppgiften att 
sköta de interdepartementala förhandlingarna. I dag befattar sig den 
politiska nivån med dessa förhandlingar bara i undantagsfall, när depar-
tementens tjänstemän inte kommit överens. Eftersom det handlar om 
politiska beslut ligger det ett värde i att försöka renodla rollerna och att 
låta den politiska nivån komma in tidigare i beredningsprocessen. 

Tjänstemännens roll i den gemensamma beredningen bör i ökad 
grad inriktas mot att ta fram gemensamma faktaunderlag. Om förut-
sättningarna för en kognitiv samsyn förbättras kan inslaget av konfron-
tation i beredningsprocessen reduceras.

Som ett led i att få till stånd en tydligare ledningsfunktion finns 
anledning att stärka regeringens styrning av myndigheterna. I dag ges 
detta låg prioritet. I linje med regeringens demokratiska mandat att 
förverkliga sitt politiska program är detta problematiskt. I likhet med 
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andra forskare menar vi att ökad styrning är odramatiskt,69 och att 
strävan bör vara att relationen ska rymma mer av tillit, förtroende 
och kreativitet.70 Således finns anledning att omvärdera betydelsen av 
detaljerade och inte sällan skiftande regleringsbrev, och att i högre 
grad dra nytta av myndigheternas kunskaper i den politiska processen 
(även i politikformulering). 

Det finns också anledning att överväga inrättandet av en central-
myndighet för den svenska statsförvaltningen, skild från regerings-
kansliet, med uppgift att stödja regeringens arbete när det gäller att 
styra och leda statsförvaltningen. En förebild finns i Nya Zeelands 
State Services Commission.

7.3 Tillbakaflytt av administrativa resurser – och 
utflyttning av förvaltande funktioner

Förvaltningsavdelningens uppdrag är att skapa basen för departemen-
tens kärnverksamhet. Utöver förvaltningsavdelningen, som i dag sys-
selsätter hela 700 personer71, finns det ”administrativa öar” på varje 
departement där vissa ekonomi- och personalfrågor hanteras eftersom 
ambitionen har varit att upprätthålla en närhetsprincip. De som på 
departementen arbetar med den interna administrationen säger sig ha 
stor nytta av förvaltningsavdelningens service, men i flera av depar-
tementen anser den politiska ledningen att förvaltningsavdelningens 
makt är för stor och att avdelningen befinner sig för långt bort från 
den verklighet som finns i departementens vardag. Trots det idoga ar-

69 Tarschys (2007).
70 Jacobsson & Sundström (2001).
71 Av dessa räknas över 200 in i regeringskansliets IT-personal, och man har en stor avdelning för att 
hantera den gemensamma servicen med postgång och lokal- och säkerhetsfrågor.
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bete och de mångåriga strider som ligger bakom skapandet av förvalt-
ningsavdelningen och centraliseringen av administrationen72 tycks det 
finnas anledning att göra en översyn av vilka förvaltningsrutiner som 
kan återföras från förvaltningsavdelningen till departementen för att 
åstadkomma ökad effektivitet i organisationen. 

Samtidigt som en omflyttning av administrativa funktioner bör 
övervägas inom regeringskansliet bör också en utflyttning av förvaltan-
de funktioner övervägas när det gäller regeringskansliet i dess helhet. 
Det har länge funnits en föreställning om en slags ”svensk modell” 
när det gäller att styra statsförvaltningen, ofta presenterad med viss 
stolthet: det lilla men rörliga och breda regeringskansliet som i hög 
utsträckning är policyformulerande och planerande medan de tunga 
rutinärendena lämnades till stora och självständiga myndigheter. Men 
under de senaste decennierna har regeringskansliet vuxit och därmed 
har mängden av rutinärenden blivit fler, till priset av minskad smidig-
het och lättrörlighet. 

I det lilla regeringskansliet fanns en mer utbredd medvetenhet om 
att alla kunskaper inte fanns inne i huset, och villigheten var större att 
använda utredningsväsendet när svåra frågor dök upp. Dagens reger-
ingskansli försöker vinnlägga sig om att klara även tunga utrednings-
arbeten på egen hand, vilket är ett skäl till att organisationen växer. 
Men inte heller fler anställda utgör en garanti för framgång. Internt 
beredda frågor möter ibland svårigheter i mötet med den politiska 
verkligheten.

72 Erlandsson (2007).
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7.4 Mer strategiskt beslutsfattande på lång sikt i hela 
det politiska systemet

Mot bakgrund av den förhandlingskultur som genomsyrar regerings-
kansliet är det knappast överraskande att sakfrågor med långsiktiga 
perspektiv tenderar att hamna i skymundan eftersom all energi ägnas 
åt sådant som oundvikligen måste hanteras för att beslutsprocessen 
inte ska gå i stå. Detta är förståeligt. Frågan är emellertid hur också 
”bordefrågorna” ska omvandlas till ”måstefrågor”.

En första utgångspunkt är att frågan om vilka beslut det politiska sys-
temet ska fatta, och över huvud vilka spörsmål som ska bli föremål för 
systemets åtgärder, är något som ytterst medborgarna i rollen som väl-
jare har att besluta. Idealt sett skulle väljarna bemyndiga sina folkvalda 
att med större kraft ägna sig åt de stora framtidsfrågorna. I vår particen-
trerade demokrati ankommer det i praktiken på partierna att formulera 
program om sådant som hur klimathotet ska mötas och hur Sverige 
ska kunna hävda sig i den globala världen. Problemet är emellertid att 
detta sker i alltför ringa grad. Det beror på flera faktorer. För det första 
är det inte frågor partierna vinner val på. Detta i sig är en förklaring som 
räcker långt när det gäller att förstå avsaknaden av framtidspolitik. För 
det andra har partierna förändrats. I detta sammanhang kan det räcka 
med att konstatera att de dels har genomgått en avideologisering, dels 
utvecklats till professionaliserade kampanjorganisationer.

Sammantaget betyder det att partiernas fokus över tid har blivit 
alltmer inriktat mot kortsiktigt opinionsarbete. Partierna är inte längre 
beroende av sina medlemmar av ekonomiska skäl. Stora bidrag från 
staten och kommunerna finansierar verksamheten. Av dessa allt större 
resurser som partierna förfogar över läggs det mesta på kampanjarbete 
och opinionsbildning, samt på det arbete som sker i riksdagen och i 
andra folkvalda församlingar i kommuner och landsting. Mycket lite 
resurser, om ens några, satsas på långsiktig policyutveckling.73 

73 Bäck & Möller (2003). Detta mönster finns f.ö. i många länder, se Lawson & Merkl (2007).



PM TILL STATSMInISTERn  •  79

Det kan således konstateras att partierna tar lätt på framtidsfrågor-
na. Undantag finns förvisso. Men de är inte många. Pensionsreformen i 
mitten av 1990-talet är ett exempel på hur ett samarbete över block-
gränserna lade grunden till en uppgörelse om ett nytt pensionssystem 
som i motsats till det tidigare ATP-systemet är ekonomiskt hållbart 
på lång sikt. Det skedde dock i tysthet, utan debatt, vilket ur demo-
kratisk synvinkel måste betraktas som problematiskt. Men ur politisk 
synvinkel ansågs (och var) detta nödvändigt. Det fanns betydande 
åsiktsskillnader mellan partierna och en öppen debatt hade sannolikt 
försvårat möjligheterna till enighet, och enighet ansågs vara av stor be-
tydelse för att pensionssystemet skulle bli långsiktigt hållbart. Frågan 
i detta sammanhang är hur incitament ska skapas så att det politiska 
systemets aktörer ska börja betrakta de långsiktigt strategiska frågorna 
som ”måstefrågor”. Hur ska det åstadkommas ett paradigmskifte så att 
framtidsfrågorna får en mer framskjuten plats? 

Grundförutsättningen är naturligtvis att det inom partierna finns ett 
genuint engagemang i denna typ av frågor. Saknas ett sådant – vilket 
dessvärre tycks vara fallet – finns det anledning att överväga institu-
tionella reformer som bidrar till att framtidsfrågorna ökar i politisk 
dignitet. En modell vore att öronmärka en del av de omfattande of-
fentliga bidragen till partierna för att de ska ha möjlighet att upprätta 
en bättre analyskapacitet. Om så skedde skulle arbetet med långsiktig 
policyutveckling och därmed de viktiga framtidsfrågorna kunna få ett 
större utrymme i partiernas verksamhet. 

Vårt uppdrag handlar primärt om regeringskansliets roll, men återi-
gen är det nödvändigt att vidga perspektivet och beröra det politiska 
systemet i stort. Genom att involvera riksdagen i processen kan pressen 
på regeringen öka. På det sättet kan ”bordefrågorna” bli ”måstefrågor”. 

Det finns institutionella lösningar att tillgå som kan bidra till att 
få upp framtidsfrågorna på dagordningen. Ett sätt är att inrätta ett 
särskilt riksdagsutskott med uppgift att följa utvecklingen inom fors-
karsamhället och att på eget initiativ initiera framtidsinriktade stu-
dier, bland annat genom att ta fram olika scenarioanalyser. Ett sådant 
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framtidsutskott finns i den finska riksdagen. Detta framtidsutskott 
inrättades 1993 efter att riksdagen året innan beslutat att uppdra åt 
regeringen att under varje mandatperiod lämna en redogörelse för lan-
dets olika framtidsalternativ på lång sikt. Fram till år 2000 var fram-
tidsutskottet tillfälligt men gavs permanens detta år i och med att den 
nya författningen trädde i kraft. Utskottets huvuduppgift är att initiera 
utredningar om framtidsfrågor och att följa utvecklingen inom fors-
karsamhället, men det har också en beredande funktion i ärenden som 
har framtidskaraktär. Under innevarande mandatperiod har utskottet 
valt att rikta fokus mot den finska skogsnäringens framtid, men också 
klimat- och energifrågor prioriteras. Därutöver står också frågor som 
teknikutvecklingen, det sociala kapitalet och välfärdspolitik (särskilt 
hälso- och sjukvård) på agendan.74

Det vore logiskt att framtidsfrågorna fick en naturlig plats i riksda-
gen. Riksdagen ska vara den centrala arenan i svensk politik för debatt. 
Om dessa frågor blev föremål för större uppmärksamhet i riksdagen 
skulle det leda till att regeringen prioriterade de långsiktigt strategiska 
frågorna. I Finland förväntas regeringen minst en gång under varje 
mandatperiod inkomma till riksdagen med en noggrann analys av de 
stora frågor som anses vara av betydelse för landets framtid. Det är en 
intressant modell, som åtminstone i vårt grannland fungerar väl. 

Låt oss nu avslutningsvis koncentrera oss på hur till regeringen och 
dess kansli bör förbättra sitt arbete med framtidsfrågorna.

74 www.riksdagen.fi/framtidsutskottet. 
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7.5 Mer av långsiktig strategisk planering och fler 
analysenheter i regeringskansliet

Det måste först understrykas även i detta sammanhang att det är 
den politiska ledningens intresse för olika frågor som är avgörande. 
Saknas intresse för framtidsfrågorna spelar det ingen roll hur mycket 
”in-house”-kompetens som regeringskansliet är utrustat med. Vidare 
är det inte heller rimligt att det inom departementen ska finnas kom-
petens som behärskar alla frågor på bredden och på djupet. Samtliga 
departement bör dock ha egna analysenheter, med ett slags ”helikop-
terperspektiv” på sitt område och sin sektor, uppbyggda tillsammans 
med berörda myndigheter men med det uttalade uppdraget att ge den 
politiska ledningen stöd.

Dessa enheter måste stå i nära förbindelse med departementens 
politiska ledning. Viktigt är att enheterna är policyrelevanta. Så har 
det i allmänhet inte varit tidigare, och denna kompetens har därför 
misslyckats med att få till stånd ett mer långsiktigt inriktat arbete i de-
partementen. Det talar för denna nära koppling. Det som produceras 
av dessa enheter måste dessutom vara ”absorberbart” för den politiska 
nivån (och naturligtvis också för tjänstemännen). 

Det är av stor vikt att departementens analysenheter ges utrymme 
att beställa kvalificerade och oberoende analyser eller projekt från 
forskarsamhället, sektorsmyndigheter, näringsliv och intresseorgani-
sationer. Sådana analyser, vars resultat kan publiceras, diskuteras och 
kvalitetsgranskas, kan fungera som värdefulla komplement till de of-
fentliga utredningarna. En förebild här är de ekonomiska långtidsut-
redningarna. Dessa fyller den funktion som här efterlyses, men analy-
serna behövs på fler områden än det ekonomiska.75  

75 Wetterberg (2005).
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Finansdepartementet har en kvalificerad analysverksamhet men i 
den nya ekonomin är det viktigt att den får ett starkare tillväxt- och 
strukturperspektiv, utöver det kamerala och fördelningsinriktade. 

Finansdepartementet har sådan tyngd i det svenska regeringskans-
liet att det inte är möjligt att ge framtidsfrågorna en generellt sett mer 
framskjuten ställning utan att finansdepartementet involveras. Om 
möjligt ännu viktigare är emellertid att dessa frågor har hög prioritet 
i statsministerns kansli.

7.6 Inrätta en analysenhet under statsministern

Statsministerns centrala roll när det gäller nationens möjligheter att 
hävda sig i den nya globala ekonomin kan inte nog understrykas. Våra 
internationella utblickar visar att Sverige i detta avseende har en avse-
värt mindre offensiv strategi än andra länder. Den brittiske premiärmi-
nisterns kansli har en viktig roll när det gäller vetenskapsbevakningen. 
I Danmark och Finland har statsministrarna gjort landets strategier i 
den globala ekonomin till sina huvuduppgifter. I Finland leder statsmi-
nistern vetenskaps- och teknologirådet, vars uppgift är att besluta om 
strategiska riktlinjer för forskningsprioritering. Den danske statsminis-
tern leder på motsvarande sätt det danska globaliseringsrådet.

I den svenska statsministerns kansli finns två statssekreterare, en för 
inrikesfrågor och en för utrikesfrågor. Därutöver finns en inrikespoli-
tisk stab bestående av tio medarbetare och en utrikespolitisk stab be-
stående av fyra medarbetare. Dessa ägnar sig åt sådant som presskon-
takter, talskrivande och reseplanering. Sex personer arbetar också med 
att besvara brev. Till detta kommer tre medarbetare som är placerade 
på statsministerns kansli och som arbetar med klimatkommissionen, 
men som i praktiken inte är involverade i det reguljära politiska arbe-
tet, samt tre sekreterare (åt statsministern samt statssekreterarna).
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Bemanningen på statsministerns kansli är alltså förhållandevis liten 
och dessutom helt inriktad på den löpande verksamheten. Statsråds-
beredningen i sin helhet är emellertid avsevärt större. Här ingår avdel-
ningarna för EU och Säkerhet, båda tjänstemannapräglade, samt sam-
ordningskanslierna, under ledning av statssekreterare för vart och ett av 
koalitionspartierna. Samordningsarbetet är centralt, inte minst i en ko-
alitionsregering. Långsiktiga strategiska frågor ingår dock inte i arbetet 
som är helt fokuserat på löpande regeringsärenden. Samordningskans-
liets uppgift handlar om att dels lösa tvister som uppkommit längre 
ner i organisationen, dels stämma av så att det i propositioner, frågesvar 
i riksdagen, utredningsdirektiv osv. inte kommer in formuleringar som 
stör något av partierna i regeringen. Framförallt medverkar samord-
ningskansliet till att förankra propositioner i riksdagsgrupperna.

Framtidsfrågorna ägnas således ingen synbar uppmärksamhet i lan-
dets högsta politiska ledning. Av stor vikt är därför att det direkt un-
der statsministern upprättas en analysgrupp med ett antal högt kva-
lificerade analytiker som arbetar proaktivt och idégenererande. Dessa 
analytiker bör vara frikopplade från den reguljära beredningsprocessen 
men stå i nära förbindelse med statsministern och dennes närmaste 
medarbetare. Genom att hålla statsministern uppdaterad om alterna-
tiva vägval för framtiden kan en sådan enhet spela en utomordentligt 
viktig roll när det gäller att förbättra det politiska systemets förmåga 
att värna Sveriges intressen på den globala scenen.
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