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Förord 

Våren 2005 skrev jag i ett utkast till avhandlingsplan att det för att studera 
Regeringskansliet som organisation vore lämpligt att under en period vistas 
i organisationen som deltagande observatör. Som ett svar på frågan om det 
är realistiskt att som doktorand få tillträde till den politiska nivån i Rege-
ringskansliet konstaterade jag helt sonika att ”jag betvivlar detta”. En kort 
tid därefter började jag som politiskt sakkunnig på Jordbruksdepartementet. 
Min vistelse där har varit avgörande för skrivandet av den avhandling du 
nu håller i din hand. Jag vill därför först rikta ett stort tack till de personer 
som möjliggjorde för mig att samtidigt både arbeta i och studera Rege-
ringskansliet.  

Tack därför till mina båda handledare Rune Premfors och Göran Sund-
ström, som uppmuntrade mig att söka till forskarutbildningen, inkluderade 
mig i såväl reko-projektet som i Scores verksamhet och som efter bara åtta 
månader på forskarutbildningen vågade släppa iväg mig för att arbeta i 
Regeringskansliet. Ni har under hela forskarutbildningen alltid funnits 
tillgängliga för tankeutbyte och hjälpt mig att navigera bland kommentarer, 
stickspår och sidoprojekt. Er analysförmåga och ert stora kunnande om 
Regeringskansliet, som ni delat med er av i våra många samtal om denna 
organisation, har bidragit till avhandlingens eventuella förtjänster.  

Tack därför till Ann-Christin Nykvist och Ingrid Petersson för att ni vå-
gade låta mig både vara politiskt sakkunnig och forska – samtidigt! Även 
om arbetet på departementet var intensivt kunde jag delta i forskarutbild-
ningskurser och projektmöten och ibland sitta och skriva på Score. Tack 
också till mina övriga kollegor i den politiska staben på Jordbruksdeparte-
mentet under 2005 och 2006. Till Anders Grönvall, som hjälpte mig att 
förstå hur media fungerar och vad en pressekreterare gör. Till Erik Pelling, 
som under det sista halvåret på Jordbruksdepartementet, var en nödvändig 
och välkommen avlastning för oss i staben. Till min närmaste kollega i 
staben, Robin Stenskog, som var mitt bollplank då som nu. Till Joakim 
Kellner, som introducerade mig till arbetet som politiskt sakkunnig. Jag vill 
också rikta ett tack till de tjänstemän, statsråd och tidigare politiskt an-
ställda i Regeringskansliet som bidragit med tid och kunskap i enkäten, i 
fokusgrupper och i intervjuer. 

Jag har haft förmånen att vara knuten till forskningsprojektet Regerings-
kansliet och samhällets organisering, som leddes av Rune Premfors, Bengt 
Jacobsson och Jon Pierre. Deltagarna kom från Score, Södertörns högskola 
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och Göteborgs universitet. Många av de intellektuella processer som varit 
viktiga för denna avhandling har skett inom ramen för detta projekt. Tack 
därför till samtliga projektkollegor som läst och granskat mina utkast och 
kommit med idéer, synpunkter och inspiration. Utan er hade denna avhand-
ling varit tunnare på mer än ett plan!  

Forskarmiljön på Score, där jag tillbringat min tid som doktorand, har 
betytt mycket för mig. Att vistas där statsvetare, företagsekonomer, socia-
lantropologer, sociologer och en och annan ekonomhistoriker möts i ett 
ständigt pågående samtal om organisationer och organisering har varit 
inspirerande och lärorikt. Det har också bidragit till att jag sett fördelarna 
med etnografisk metod. Tack därför till alla kollegor på Score, både ni som 
fanns där när jag började, har kommit och gått under åren och ni som är 
mina kollegor idag – ingen nämnd, ingen glömd. Några av er har särskilt 
bidragit till arbetet med avhandlingen. Isak Andersson, Johan Brandt, Tyra 
Hertz och Cajsa Niemann arbetade alla med kodningen av Regerings-
kanslienkäten – ett omfattande, enformigt, men viktigt arbete. Tack! Min 
doktorandkollega Cajsa Niemann transkriberade även två av fokusgrupps-
samtalen och har tack vare sitt näraliggande avhandlingsämne utgjort en 
särskild diskussionspartner för mig. 

Tack också till alla seminariedeltagare som vid olika tillfällen gett mig 
nyttiga synpunkter och inspirerat mig att arbeta vidare. Färdigställandet av 
avhandlingen har underlättats betydligt av de kloka och konstruktiva syn-
punkter som jag fick av Magnus Erlandsson, Lotta Björklund Larsen, Eva 
Haldén och Anders Ivarsson Westerberg på mitt slutseminariemanus. 
Tack! Redan på fortsättningskursen i statsvetenskap fick Eva Haldén mig 
intresserad av relationen mellan politiker och tjänstemän. Hon har sedan 
dess visat stort intresse för och uppmuntrat mig i arbetet. Under min tid på 
Jordbruksdepartementet arbetade hon på Försvarsdepartementet. Över en 
och annan lunch på Utrikesdepartementets restaurang bidrog Eva till att jag 
då och då tog en paus i arbetet och reflekterade kring Regeringskansliet 
med forskarens ögon. 

Vid Stockholms universitet har mina arbetskamrater från Statsveten-
skapliga institutionen bidragit med goda råd och synpunkter. Ett särskilt 
tack går till de som bemödat sig med att läsa mina texter. Göran Bergström 
och Mikael Eriksson för välgenomtänkta kommentarer på min avhand-
lingsplan, Tommy Möller och Tyra Hertz för konstruktiv läsning av de 
empiriska kapitlen och Torbjörn Larsson och Anneli Gustafsson för läs-
ningen av mitt slutseminariemanus. Torbjörns kunnighet om Regerings-
kansliet fick mig att lyfta blicken från texten och reflektera kring kansliets 
utveckling ur ett bredare perspektiv. Annelis sinne för språk och detaljer 
underlättade den sista omarbetningen av texten och fick mig att se empirin 
med lite andra ögon. Stort tack även till den av institutionen utsedda 
granskningskommittén, som utöver Torbjörn Larsson bestod av Bertil Ny-
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gren och Maritta Soininen. Era råd om hur jag skulle göra ’för att båten 
skulle bli tät och flyta’ har bidragit mycket till avhandlingens utveckling.  

Jag vill också tacka Elisabeth Wenno för välbehövlig hjälp med språk-
granskning av den engelska sammanfattningen. Sabina Jallow, som har den 
konstnärliga ådra jag själv saknar, har gjort den fina omslagsbilden. Tack 
för att du ville bidra med din kreativitet!  

All min tid har inte ägnats åt skrivande. Det har till exempel varit allde-
les underbart de gånger jag istället för att skriva om styrning som begrepp 
kunnat styra för fulla segel ut på havet! Tack därför familj och vänner för 
att ni berikat den tid jag inte ägnat åt avhandlingen. Jag vill också särskilt 
tacka mina föräldrar, mina syskon Johannes och Catharina och mina svä-
gerskor Wictoria, Berit och Anna-Lena för att ni i arbetets slutskede hjälpte 
till lite extra när ingen förskoleplats fanns att få. Tack vare er kunde jag 
ändå få tid att skriva!   

Anders och Ingrid – mina finaste! Ibland skämtar vi om att ni fördröjde 
avhandlingen med ett år, men jag är faktiskt övertygad om att det är precis 
tvärtom. Ni har gjort det så mycket lättare fokusera på det viktiga i livet – 
och jag tror att det är just därför den här avhandlingen färdig i tid. Tack! 

Tack mamma och pappa för att ni alltid – från min lilla berättelse om 
rådjuret till denna avhandling – läst mina texter. Jag är dock skyldig er ett 
större tack än så. Tack för att ni som unga vågade studera vidare på univer-
sitet och för att ni sedan alltid uppmuntrade mig att göra detsamma. Jag vet 
att det var långtifrån lika självklart för er att göra det, som det kom att bli 
för mig. Jag vet att er väg in i akademin och den klassresa ni gjorde var 
betydligt längre och mer krävande än den utbildning jag har gått. Tack för 
att ni gav mig möjligheten! Denna avhandling tillägnar jag er.  
 
 

Stockholm, i april 2011 
 

Anna Ullström 
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1. Politikerna i Regeringskansliet 

1.1. I husen i Klarakvarteren 
Bland souvenirer, tavlor, böcker och restauranger på Drottninggatan söder 
om Sergels torg samsas strosande turister och shoppande stockholmare 
med stressade kostymklädda tjänstemän. Ett och annat statsråd med sina 
politiska medarbetare passerar, kanske på väg tillbaka från en debatt i 
Riksdagen. De slinker in igenom en dörr, och fortsätter genom säkerhets-
dörrarna. Vakten släpper in dem utan att de behöver visa sina passerkort – 
hon vet vilka de är. Under jorden rör sig tjänstemän mellan möten på de-
partementen, vaktmästare hämtar internpost, arkivarien sorterar äldre hand-
lingar och finansministern flåsar på motionscykeln i personalgymmet. I de 
här kvarteren huserar Regeringskansliet. Det är härifrån Sverige styrs.  

Varje entré vaktas av säkerhetspersonal. Ingen som inte har ett ärende 
till Regeringskansliet släpps in här. Bakom den trista gråa entrén på Freds-
gatan 8 försvinner sorlet från den hektiska gatan utanför och solens värme 
förvandlas till luftkonditionerad kyla. Besökare välkomnas av en stor tyst 
och nästan alltid tom sal, Ljusgården. Ett par våningar upp, i statsrådets 
korridor, råder en uppjagad och pressad atmosfär. En ansträngd pressekre-
terare springer förbi och pratar livligt i mobiltelefonen samtidigt som han 
läser ett artikelutkast och nickar ”ja, kör” till pressassistenten som passerar 
med ett nytt pressmeddelande som behöver skickas ut just i denna stund. 
En av statsrådets politiskt sakkunniga går förbi och tar en kopp rättvise-
märkt kaffe från automaten och fortsätter in i nästa rum. Ingen har tid att 
sitta ner i soffan i det öppna utrymmet utanför statsrådets rum. I ett av ar-
betsrummen visas en riksdagsdebatt på TV:n. De politiskt sakkunniga 
kommer och går, alltid på väg till ett möte med representanter för någon 
intresseorganisation, representanter för sitt eget eller något annat politiskt 
parti, med tjänstemän, med statssekreteraren eller med andra politiskt sak-
kunniga. Mellan mötena skriver de eller pratar intensivt i telefon. Och när 
statsrådet är i närheten tar de chansen att fråga om hennes åsikt om det de 
arbetar med eller om någon viktig fråga som aktualiserats.  

Det här är en del av de politiska stabernas värld. Vad som sker i denna 
värld syns sällan utåt och beskrivs endast undantagsvis i text. Samtidigt har 
de politiska staberna utvecklats till en betydelsefull del av vårt politiska 
system. Nästan tvåhundra politiskt anställda arbetar numera i Regerings-
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kansliet. Få av dem, endast de statsråd som är riksdagsledamöter, är valda 
politiker. Endast statsråden kan utkrävas ansvar av riksdagen. Ur ett stats-
vetenskapligt perspektiv är det därför angeläget att diskutera vilka demo-
kratiska konsekvenser dessa icke valda politiska aktörer i maktens centrum 
har. Är modellen med politiska staber förenlig med den svenska represen-
tativa demokratin? Stärker de politiskt anställda regeringens styrnings-
kapacitet och därigenom även det demokratiska systemet? Eller är det i 
själva verket så att icke-valda personer på ett otillbörligt sätt styr riket? För 
att kunna diskutera de politiska stabernas betydelse för demokratin måste 
vi först veta vad regeringens staber gör, varför de gör det och hur. Jag vill 
förstå hur politikerna i Regeringskansliet arbetar. Den här avhandlingen 
gläntar på dörren till den svenska exekutiven. Den här avhandlingen hand-
lar om de politiska staberna i Regeringskansliet.1 

 

1.1.2.  Att närma sig politikerna 
Förhållandet mellan politik och förvaltning är viktigt för förståelsen av 
såväl samhällsstyrning generellt som förståelsen av Regeringskansliets 
organisering. Relationen mellan politik och förvaltning, mellan politiker 
och tjänstemän är ett klassiskt demokratiproblem. Samtidigt har forsk-
ningens fokus ofta legat på tjänstemännens roll och administrationens otill-
börliga makt. Förvaltningens stora betydelse som huvudansvarig för ge-
nomförandet av politiska beslut och dess avgörande roll för politikens 
verkliga innehåll och effekter har lyfts fram.2 Dess informations- och kun-
skapsövertag har diskuterats.3 En analys av Regeringskansliet kan dock 
tänkas ge olika resultat beroende på vilka aktörers tankar, idéer och upp-
fattningar som studeras; handläggare, chefstjänstemän eller politiskt till-
satta personer. Beslutet om vilka aktörer som ska inkluderas i en studie är 
följaktligen viktigt. 

                                                        
1 I begreppet politiskt anställda inkluderas de personer som i Storbritannien kallas ”political adviser” 
eller “special adviser”, i Australien och Nya Zeeland ”ministerial advisers”, “political advisers” eller 
”personal appointees”, i Kanada ”executive assistants” (tidigare kallades de i Kanada ”Ministerial 
Chiefs of Staff”) och ”directeurs de cabinet” i Frankrike. Samtliga skiljer sig från övriga tjänstemän 
genom att de anställs direkt av statsrådet. 
2 Se inledningen till Premfors, Rune m.fl., Demokrati och byråkrati, andra upplagan, Lund: Studentlit-
teratur, 2009, sid. 9.  
3 Se exempelvis Lennart Lundquist som i Förvaltning, stat och samhälle, Lund: Studentlitteratur, 1992, 
diskuterar förvaltningens påverkan på politiken. Han menar att det finns fyra stadier i vilka förvaltning-
en kan påverka politikerna: initieringen, beredningen, implementeringen och efterkontrollen. Lundquist 
menar att förvaltningens kunskap, dess storlek och kontinuitet ger tjänstemännen en maktpotential. 
Även Torbjörn Larsson understryker i sin avhandling Regeringen och dess kansli. Samordning och 
byråkrati i maktens centrum, Stockholm Studies in Politics 30, Lund: Studentlitteratur, 1986, att tjäns-
temännen har ett kunskapsövertag i sakfrågorna. 
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Låt mig därför upprepa en fråga som Mordecai Lee formulerat: “What 
about the other half of the pairing, the politician?”4 Politikerna i Regerings-
kansliet har mer sällan studerats. Mönstret går igen i andra delar av värl-
den. David Marsh, David Richards och Martin Smith pekar på att “there is 
an absence of research into government departments”, och Simon James 
menar att förvaltningsforskningen “has neglected ministers and their de-
partments” och att ”[s]urprisingly little has been written about political 
advisors”.5 Det finns flera tänkbara förklaringar till detta, exempelvis att 
tjänstemännen är betydligt fler till antalet än de politiskt anställda, liksom 
att tjänstemännen med största sannolikhet både upplevs som och är mer 
tillgängliga för forskare än regeringen och dess allra närmaste medarbetare. 
Kanske har deras inflytande – och rätt till inflytande – tagits för givet, me-
dan tjänstemännens dolda och i demokratiska termer inte helt legitima 
maktinnehav utgjort en mer spännande ingång för forskare. Det är dags att 
studera förvaltningens politiska sfär. I den här studien står kanslihusets 
politiker i centrum.6 

Varför är det viktigt att studera Regeringskansliets politiska staber? Ett 
svar är enkelt: Vad som sker där påverkar oss alla. Ett annat svar är att det 
ur ett statsvetenskapligt perspektiv är av vikt att studera vilken betydelse de 
politiska staberna i allmänhet, och de politiskt sakkunniga i synnerhet, har 
för den svenska representativa demokratin. Min utgångspunkt är, i likhet 
med många statsvetare före mig frågan om var den makt som i en demo-
krati utgår från folket tar vägen.7 Regeringsformen ger oss svaret att ”rege-
ringen styr riket”.8 Styrningen ska genomföras med hjälp av Regerings-
kansliet, men hur berörs inte närmare. Att förstå hur detta sker är en viktig 
pusselbit för att få en helhetsbild av den svenska demokratin. Idag är de 
politiska staberna en för givet tagen del av Regeringskansliets organisation. 
I likhet med vad Birgitta Niklasson uttrycker i sin avhandling, anser jag att 

                                                        
4 Lee, Mordecai, ”Looking at the Political-Administration Dichotomy from the other direction: Partici-
pant Observation by a State Senator”, i International Journal of Public Administration, nr 24 (4), 2001, 
sid. 364. 
5 Marsh, David, David Richards och Martin J. Smith, Changing Patterns of Governance within the UK, 
London: Macmillan, 2001, sid. 1, James, Simon, British Cabinet Government, London: Routledge, 
1999, sid. 251 och James, Simon i OECD, “Political Advisors and Civil Servants in European Coun-
tries”, Sigma Papers, nr. 38, Paris: OECD Publishing, 2007, sid. 8.  
6 I texten använder jag mig av begreppen ”politiker”, ”politiskt tillsatta personer”,”politiskt anställda”, 
”politisk stab” och ”politisk ledning” synonymt för att tala om statsråd, statssekreterare, planeringsche-
fer, pressekreterare och politisk sakkunniga som grupp. I Regerinskansliet är det dock vanligt att be-
greppet ”politisk ledning” endast syftar på statsrådet och statssekreteraren, medan den grupp jag här 
talar om kallas för den politiska staben. 
7 Tarschys, Daniel, ”Efter tio år i EU: maktförskjutningen i svensk politik”, i Ruin, Olof (red.), Politi-
kens ramar och aktörer: femton uppsatser om vårt politiska system tillägnade Ingvar Carlsson, Stock-
holm: Hjalmarsson och Högberg, 2004. Se också exempelvis förordet till Olof Peterssons Maktens 
nätverk. En undersökning av Regeringskansliets kontakter, Stockholm: Carlssons förlag, 1989, där han 
skriver att klyftan mellan den skrivna och den verkliga konstitutionen aldrig upphör att fascinera den 
statsvetenskapliga forskningen. 
8 Regeringsformen, SFS 1974, kapitel 1:6§   
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”[a]s the power of political appointees grows, it becomes important to 
know who they are and how they obtain their power”.9 Liksom exempelvis 
Chris Eichbaum och Richard Shaw menar jag att för lite har gjorts för att 
förstå stabernas natur och omfattningen av de politiska stabernas bidrag, 
positivt eller negativt, i policyprocessen.10 Det är därför angeläget att stu-
dera hur politikerna i Regeringskansliet arbetar och hur regeringen använ-
der det instrument den har för att förverkliga sin politik. I ljuset av detta är 
studiens konkreta uppgift att analysera vilken betydelse de politiska sta-
berna har för regeringens styrning av Regeringskansliet.  

 

1.1.3.  Statsrådens staber 
De politiskt anställda medarbetarna ingår i statsrådens staber och är de 
personer som arbetar närmast statsråden. C. Wright Mills uppmärksam-
made de politiska stabernas betydelse redan 1956. Han beskrev dem som 
statsrådens ”alter ego[s]” och ”the personal lieutenants of power”.11 I en 
senare studie visar Magnus Hagevi att svenska politiker bedömer att de 
politiskt anställda i Regeringskansliet har ungefär lika mycket inflytande 
och makt som en riksdagsledamot i ett utskott.12 Niklasson menar att de 
politiska stabernas betydelse har ökat på senare tid och formulerar sig så 
här om deras ansvar: ”[…]there are public relations officers and political 
experts. These groups have great responsibilities at the ministries”.13 Och 
den så kallade Katastrofkommissionen konstaterade i sitt betänkande 2005: 
”Kommissionen har […] i sina undersökningar av informations- och be-
slutsvägarna inom Regeringskansliet noterat att en central roll i statsrådens 
omgivning spelas av personer med ett politiskt och massmedialt perspek-
tiv”.14 Utsagor om de politiskt anställdas betydelse, liknande kommission-
ens ovan, återfinns således såväl i forskning som i media.  

Varje statsråd har en stab, men stabernas utformning varierar, liksom 
synen på stabens uppgifter. Gruppen politiskt anställda är tämligen hetero-
gen. Under mandatperioden 2002–2006 bestod staberna vanligen av en 
eller ett par statssekreterare, en pressekreterare, ibland en planeringschef 
och alltid två eller flera politiskt sakkunniga. Vissa statsråd hade även poli-

                                                        
9 Niklasson, Birgitta, Contact Capital in Political Careers, Göteborg: Göteborgs universitet, 2005, sid. 
65.  
10 Se Eichbaum, Chris och Richard Shaw (red.), Partisan Appointees and Public Servants. An Interna-
tional Analysis of the Role of the Political Adviser, Cheltenham: Edward Elgar, 2010a.  
11 Mills, C. Wright, The Power Elite, New York: Oxford University Press, 1956, sid. 234. Med stab 
avses i denna studie en organisatorisk enhet som arbetar direkt under statsrådet och består av politiskt 
anställda personer.  
12 Hagevi, Magnus, ”Sweden: Between Participation Ideal and Professionalism” i Jens Borchert och 
Jurgen Zeiss (red.), The Political Class in Advanced Democracies. A Comparative Handbook, Oxford: 
Oxford University Press, 2003, sid. 363. 
13 Niklasson, Birgitta, a.a., sid. 63.  
14 Sverige och tsunamin. Katastrofkommissionens rapport, SOU 2005:104, sid.190. 
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tiskt anställda brevsvarare, som ibland var heltidsanställda och ibland var 
timanställda studenter. Några statsråd valde att även ha en politiskt anställd 
statsrådsassistent.15 Det rör sig således om såväl höga chefstjänstemän med 
stort ansvar, som unga studenters extraknäck. Att definiera denna grupp 
utifrån deras arbetsuppgifter eller plats i organisationen är därför problema-
tiskt. Den minsta gemensamma nämnaren för denna grupp är att de är poli-
tiskt anställda. När jag hädanefter skriver om politiskt anställda avser jag 
de personer utöver assistenter och brevsvarare som arbetar i ett statsråds 
politiska stab och vars anställningar regleras av politikeravtalet. Politiker-
avtalet kom till 1979 för att reglera de då relativt nya tjänsterna och be-
greppet ”tjänstemän” utvecklades, i linje med idén om en politiskt styrd 
organisation, till de två kategorierna ”politiska” och ”opolitiska” tjänste-
män.16 

Politiska anställningar är till sin karaktär osäkra: de definieras av själva 
risken att kunna avslutas vilken dag som helst. I korthet är politikeravtalet 
händelsebaserat: de politiskt anställdas anställning upphör om statsrådet 
avgår. Anställningen är alltid knuten till ett enskilt statsråd. Det händer att 
samarbetet mellan ett statsråd och någon i dennes politiskt anställda stab 
inte fungerar, vilket oftast leder till att den politiskt anställde antingen slu-
tar eller får en annan arbetsuppgift i staben. Det är inte ovanligt att politiskt 
anställda får möjlighet att arbeta i flera statsråds staber, antingen på en och 
samma position eller på en högre position. Niklasson uttrycker det som att 

[A]ppointees often outlast their ministers, though, in spite of the fact that 
their employment is formally tied. When a member of cabinet leaves her as-
signment, her staff follow, but appointees who have built a network of many 
weak ties during their time at the ministries and who are given good refe-
rences from their former minister are usually recruited to new positions at 
the same or at another department.17 

 
Det är således vanligt förekommande att politiskt sakkunniga och statssek-
reterare har erfarenhet av att arbeta med flera olika statsråd.  

Enligt praxis beslutar statsministern, eller statsministerns statssekrete-
rare, hur många politiskt tillsatta medarbetare ett enskilt statsråd har rätt att 
anställa. Statsråd med tyngre portföljer har oftast större staber, ibland med 
fler än en statssekreterare och ofta en planeringschef. Under mandatperi-
oden 2002–2006 valde sedan varje enskilt statsråd själv vilka medarbetare 
som skulle hjälpa till med det politiska uppdraget och ingå i den politiska 

                                                        
15 Under föregående mandatperiod var exempelvis Ulrica Messings, Mona Sahlins och Göran Perssons 
respektive assistenter politiskt anställda.  
16 Se Men sen en rejäl trygghet – inkomstgaranti för statssekreterare, Stockholm: Budgetdeparte-
mentet, DsB 1981:19, 1981, och Ivarsson Westerberg, Anders och Cajsa Niemann, Vägar till makten – 
statsrådens och statssekreterarnas karriärvägar, Samtidshistoriska frågor 15, Huddinge: Samtidshis-
toriska institutet, 2007, sid. 27. 
17 Niklasson, Birgitta, a.a., sid. 169.   
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staben. Samtliga politiska anställningar godkändes av statsministern, eller 
av dennes statssekreterare. Statsråden ansvarade för att säkerställa att deras 
närmaste stab, som bildar länken mellan statsrådet och organisationen, 
hade kompetens och förmåga.18 

Staben utgör en liten grupp personer som arbetar tätt tillsammans. Stats-
rådet är chef för departementet och ansvarig för både politik och organi-
sation, såväl internt som externt. Statssekreteraren är statsrådets närmaste 
medarbetare som ansvarar för den interna organisationen, för personalfrå-
gor och för att arbetet löper på som det ska på departementet. Statssekrete-
raren är också ansvarig för hela departementet i statsrådets frånvaro. I den 
politiska staben ingår alltså två eller tre chefsfunktioner: statsrådet, stats-
sekreterare och ibland även en planeringschef. Planeringschefen och övriga 
politiskt anställda, d.v.s. pressekreterare och politiskt sakkunniga, ingår 
formellt inte i den så kallade linjeorganisationen, utan är knutna direkt till 
statsrådet. På regeringens hemsida beskrivs stabens arbetsfördelning kort-
fattat: ”Statssekreteraren leder arbetet närmast under departementschefen 
eller ett annat statsråd i departementet och ansvarar för att planera och 
samordna arbetet. Pressekreteraren arbetar främst med kontakter med jour-
nalister. De politiskt sakkunniga hjälper statsrådet i det politiska arbetet”.19 
Beskrivningen utgår från tanken om en politiskt styrd organisation. Medan 
statssekreteraren förväntas leda, planera och samordna hela departementets 
– underförstått opolitiska – arbete ska de övriga i staben ägna sig åt det 
politiska arbetet. Idén om att det går att skilja på politik och förvaltning går 
således att spåra ända in i de politiska stabernas organisering. I verklig-
heten fungerar arbetet annorlunda, vilket jag återkommer till i avhand-
lingens empiriska kapitel.  

 
 

1.2. Politiska staber ur ett demokratiperspektiv  
Regeringsformens sjätte paragraf i första kapitlet slår fast att ”regeringen 
styr riket”. Därigenom grundlagsfästs den norm för hur en representativ 
demokrati bör fungera som kallas den parlamentariska styrningskedjan. 
Denna norm – ett rationalistiskt ideal – används i avhandlingen som en 
idealtyp som de empiriska resultaten diskuteras i förhållande till. Grund-
tanken i normen är att den representativa demokratin baseras på att all of-
fentlig makt utgår från folket. Folket väljer riksdag, som i sin tur utser 
statsminister, som väljer övriga statsråd i regeringen, som genom förvalt-
ningen styr riket. Den sista länken baseras på en hierarkisk princip. Den går 
mellan regeringen och förvaltningen, som står till regeringens förfogande 
för att förbereda och genomföra fattade beslut. Förvaltningen är således 

                                                        
18 Sverige och tsunamin. Katastrofkommissionens rapport, SOU 2005:104, sid. 191. 
19 2007-02-20 http://www.skola.regeringen.se/hogstadiet.htm 
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ansvarig inför regeringen.20 I denna avhandling står en del av styrningsked-
jans tredje länk, den mellan regering och förvaltning, i centrum: Rege-
ringskansliet.  

Inom den internationella forskningen om politiskt anställda förs tre de-
batter som är relevanta att lyfta fram i detta sammanhang. De handlar om 
antalet politiskt anställda, om regleringen av politiskt anställdas arbete och 
om ansvarsutkrävande av politiskt sakkunniga. Debatterna utgår i grunden 
från ett resonemang om hur politiskt anställda påverkar den parlamenta-
riska styrningskedjan och därmed demokratin som helhet.  

 

1.2.1. Politisering och antalet politiskt anställda 
De politiska staberna har både växt och diversifierats, vilket har varit och 
är kontroversiellt.21 Debatten handlar om antalet politiskt anställda, kostna-
derna för dem, deras expertis, beteenden, roller och ansvar, och deras för-
hållande till tjänstemännen. Kritiker menar att de politiskt anställda bildar 
ett slags brandvägg runt ministern, som skyddar denne från såväl kritik 
utifrån som från tjänstemän och parlamentariker.22 Vissa menar att de ger 
tjänstemännen en välbehövd konkurrens, andra att de skapar en tyst för-
valtning.23 Några argumenterar för att de jämnar ut skillnaderna mellan 
politiker och tjänstemän och skapar en bättre balans dem emellan.24  

I kölvattnen av ett par uppmärksammade händelser i Australien där poli-
tiskt sakkunniga hamnat i skottgluggen har debatten kommit att präglas av 
idén om den neutrala förvaltningen.25 Politisering blir då något i grunden 

                                                        
20 Bergström, Hans, Rivstart? Om övergången från opposition till regering, Stockholm Studies in 
Politics 34, Stockholm: Tidens förlag, 1987, sid. 21ff. och Jacobsen, Dag Ingvar, Administrasjonens 
makt- om forholdet mellom politikk og administrasjon, Bergen: Fagbokforlaget, 1997, sid. 13ff. 
21 Se t.ex. OECD, a.a., Dahlström, Carl, Political appointments in 18 Democracies, 1975-2007, QoG 
Working Paper Series 2009:18, The Quality of Government Institute, Göteborg: Göteborgs universitet, 
2009. 
22 Kimber, Megan, Ministerial Advisers: Guardians or Ursurpers of Responsible Government?, paper 
presenterat på Australasian Political Science Association Conference, Adelaide: University of Ade-
laide, 2004, sid. 15.  
23 Eichbaum, Chris och Richard Shaw, “Ministerial Advisors, Politicisation and the Retreat from 
Westminster: the Case of New Zealand”, i Public Administration, 85(3), 2007, sid. 623. Kimber, Me-
gan, a.a., sid. 8. 
24 Connaughton, Bernadette, The impact of reform on politico-administrative relations in Ireland: 
enlightening or confusing roles of political and managerial accountability?, 13:e årliga NISPAcee 
konferensen “Democratic Governance for the XXI Century: Challenges and Responses in CEE Coun-
tries”, Moskva, Ryssland, 2005, sid. 13. Temmes, Markku, The Role of the Top Civil Servants – A 
Comparison between Nordic Countries, 15:e årliga NISPAcee-konferensen, Kiev, 2007, sid. 1. 
25 Den mest uppmärksammade händelsen i Australien är den så kallade ”Children Overboard-affären”, 
där politiskt anställda hade en nyckelroll. En av den australienska senaten tillsatt kommitté utredde 
affären och drog slutsatsen att politiskt anställda hade påverkat myndigheter på ett otillbörligt sätt i 
partipolitiska syften, att detta beteende hade förvirrat och varit olämpligt. Det finns dock en serie av 
affärer där politiskt anställdas roll har uppmärksammats och där politiskt anställda eller i vissa fall 
tjänstemän har fått avgå. Se Tiernan, Anne, Power without responsibility. Ministerial staffers in Austra-
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negativt, eftersom förvaltningen ska vara neutral. Det ökade antalet poli-
tiskt anställda har av kritiker betraktats som ett bevis för att ökad politise-
ring ägt rum. Antalet politiskt anställda har räknats och ju fler de är, desto 
mer politiserad har förvaltningen ansetts vara. Detta är en logisk slutsats 
om begreppet definieras som ”party political favouritism in recruitment 
and promotion of civil servants” eller som Guy Peters och Jon Pierre valt 
att formulera det: ”the substitution of political criteria for merit based crite-
ria in the selection, retention, promotion, rewards, and disciplining the 
members of the civil service”, vilket täcker in samma aspekt av politise-
ring.26  

Andra har försvarat de politiska anställningarna med argument som går 
ut på att de inte bidrar till politisering, utan tvärtom fungerar som ett skydd 
mot politisering: ”Ministerial advisors are less an institutional roadblock 
and more a legitimate filter, absorbing ministers’ political demands and 
enabling officials to get on with the business of providing free and frank 
advice.”27 Argumentet är att politiskt anställda utför många arbetsuppgifter 
som kan anses ha en tydlig partipolitisk dimension, vilket gör att tjänste-
män kan ägna sig åt mer sakfrågerelaterade arbetsuppgifter.28 Särskilt i 
koalitionsregeringar, eller i regeringar med olika former av samarbetsavtal 
med andra partier, anses politiskt anställda kunna hjälpa tjänstemännen att 
bevara sin neutralitet, då förhandlingar kan föras på politisk nivå.29  

Markku Temmes drar en skiljelinje mellan öppen och dold politisering, 
där han menar att en okontrollerad politisering kan skapa problematiska 
spänningar inom förvaltningen.30 Den dolda politiseringen beskriver Tem-
mes som att  

[…] the civil servants were formally appointed on the basis of their meri-
tocratic capacities but at the same time one took account of their political 
background – the memberships in the political parties and their connections 

                                                                                                                                
lian governments from Withlam to Howard, Sydney: University of New South Wales Press, 2007, sid. 9 
ff., som beskriver dessa närmare. 
26 Ståhlberg, Krister, ”The Politicization of Public Administration: Notes on the Concept, Causes and 
Consequences of Politicization, i International Review of Administrative Sciences, nr. 3, 1987. Peters B. 
Guy och Jon Pierre, ”Introduction”, i Peters, B. Guy och Jon Pierre (red.), Politicization of the Civil 
Service in a Comparative Perspective: The Quest for Control, London: Routledge, 2004, sid. 2. 
27 Eichbaum, Chris och Richard Shaw, a.a., 2007b, sid. 624. Se även Connaughton, Bernadette, Rele-
gating civil servants to the periphery? The institutionalisation of special advisers as carriers of politi-
cal-administrative roles, 14:e årliga NISPAcee konferensen “Public Administration and Public Policy 
in Emerging Europe and Eurasia: Professionalism, Impartiality and Transparency”, Ljubljana, Sloveni-
en, 2006, sid. 7. 
28 Eichbaum, Chris och Richard Shaw, a.a., 2007b, sid. 624. Holland, Ian, Accountability of Ministerial 
Staff?, Research Paper 19, Department of the Parliamentary Library, Canberra: Parliament of Australia, 
2002, sid.12. 
29 King, Simon, Regulating the Behavior of Ministers, Special Advisers and Civil Servants, London: 
The Constitition Unit, 2003, sid. 52. 
30 Temmes, Markku, a.a., sid. 1.  
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to the preparatory activities in the party organisations for instance in the 
working groups preparing societal reforms.31  

 
Den svenska dualistiska modellen erbjuder, menar Temmes, en kontrolle-
rad politisering som ”[…] can give a well balanced model for developing 
both political and technocratic expertise in the administrative machinery”.32  

Luc Rouban anser att politisering är ett fenomen, som handlar om mer 
än endast anställning och uppsägning av seniora tjänstemän.33 Begreppet 
kan även beskriva hur tjänstemän i ökande grad involveras i policyproces-
sen.34 Gunnar Wallin m.fl. utvidgar begreppet till att avse “åtgärder och 
omständigheter som leder till ökad politisk överensstämmelse/harmoni 
mellan regering och administration”.35 I detta inkluderar de partipolitiskt 
färgad rekrytering, självselektion och institutionell socialisering. Politise-
ring kan då betyda att tjänstemän börjar åta sig arbetsuppgifter som tidigare 
har betraktats som politiska. Eichbaum och Shaw visar i sin studie att tjäns-
temän kan se politisering, med utgångspunkt i sin egen roll: “The proposit-
ion […] is that politicization is a function not so much of the actions of 
ministerial advisers, but of what officials themselves do (or, more to the 
point, what they don’t do)”.36  

I Regeringskansliet står policyskapande i centrum och tjänstemännens 
arbetsuppgifter är således politiska till sin karaktär. För att förstå vad som 
sker i Regeringskansliet bör det därför betraktas som en politisk organisat-
ion. Idealet om den neutrala förvaltningen är varken eftersträvansvärt eller 
en spegel av verkligheten.37 I likhet med exempelvis Eichbaum och Shaw 
menar jag därför att begreppet politisering inte bidrar till förståelsen för hur 
Regeringskansliet fungerar.38 

 

                                                        
31 Temmes, Markku, a.a., sid. 6f.  
32 Temmes, Markku, a.a., sid. 13. Det system som föreslås i Finland är en modell med en fast anställd 
högre tjänsteman (permanent secretary) och politiska sekreterare som är underordnade denne tjänste-
man, men politiskt anställda.  
33 Rouban, Luc, “Politicization of the Civil Service”, i Peters, B. Guy och Jon Pierre (red.), Handbook 
of Public Administration, London: Sage, 2003, sid. 310ff. 
34 Rouban, Luc, ”Politico-Administrative Relations”, i Raadschelders Jos C.N., Theo A.J. Toonen, och 
Frits M. Van der Meer, The Civil Service in the 21st century, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007, 
sid. 268.  
35 Wallin, Gunnar m.fl., Makthavare i fokus. Attityder och verklighetsuppfattningar hos toppskikten 
inom politik och förvaltning, Stockholm: SNS Förlag, 1999, sid. 87. 
36 Eichbaum, Chris och Richard Shaw, a.a. 2007b, sid. 624. 
37 Jag utvecklar denna argumentation i kapitel två.  
38 Eichbaum, Chris och Richard Shaw, a.a. 2007b. Detta innebär dock inte att antalet politiskt anställda 
inte påverkar hur Regeringskansliet fungerar.  



 26 

1.2.2. Reglering av politiskt anställda 
I Sverige har reglering av politiska anställningar inte diskuterats i någon 
större utsträckning. I Regeringskansliet får nya statsråd och nya politiskt 
anställda en bok för politiker i Regeringskansliet.39 Handboken går igenom 
formella beredningsrutiner, främst för regeringen. Frågor kring budgetpro-
cessen, offentlighet och sekretess, säkerhetsskydd, etiska riktlinjer kring 
bisysslor, jäv, förmögenhetsinnehav, gåvor och andra förmåner tas upp. 
Löner och anställningsavtal för statsråden och de politiskt anställda gås 
igenom, liksom frågor om lokaler, inredning, service, bibliotek och IT-
verksamhet. Den politiska stabens arbetsuppgifter nämns endast kortfattat. 
För ytterligare information hänvisas till interna dokument, som exempelvis 
Regeringskansliets och departementens arbetsordningar och Regerings-
kansliets etiska riktlinjer.40  

En stor del av litteraturen om politiskt sakkunniga diskuterar dock 
huruvida det saknas reglering, som står i proportion till deras position och 
ansvar, för dessa rådgivares funktioner. I såväl Storbritannien som Austra-
lien har händelser inträffat där politiskt anställdas agerande har haft bety-
delse, med en omfattande debatt som följd.41 Ett resultat av detta är att de 
olika politiska staberna successivt har reglerats allt mer. Från att under 
1970-talet ha varit relativt oreglerade anställningar, finns nu i flera länder 
etiska koder. Exempel är Australiens Guide to Ministerial Conduct och 
Storbritanniens motsvarighet Ministerial Code: A Code of Conduct and 
Guidance on Procedure for Ministers som båda behandlar vilket uppfö-
rande som anses vara lämpligt för politiker.42 I Australien har dessutom en 
Ministerial Staff Advisory Panel med uppgiften att granska tillsättningarna 
införts.43 I en rapport från OECD presenteras fyra rekommendationer för 
länder att beakta när det gäller politiskt anställda. Två av dessa handlar om 
reglering: dels att ”[e]thical rules are needed”, dels att ”[m]echanisms to 
sanction breaches of legislations need to be put in place”.44 

                                                        
39 Information för politiker i Regeringskansliet 2002, Stockholm: Regeringskansliets förvaltningsavdel-
ning, 2002. 
40 Arbetsordning för Regeringskansliet, RKF 2002:3. Etiska riktlinjer antogs i maj 1998. 
41 Den mest kända händelsen i Australien är den så kallade ”Children Overboard-affären”. Se not ovan 
och Tiernan, Anne, a.a. 2007, sid. 9ff. I Storbritannien är den mest kända händelsen politiskt sakkunni-
gas inblandning i att felaktiga fakta presenterades för parlamentet om Iraks militära kapacitet, fakta som 
låg till grund för krigsbeslutet. Se prologen i Blick, Andrew, People who live in the dark. The history of 
the special adviser in British politics, London: Politico’s Publishing, 2004. Det finns även exempel från 
Polen om anklagelser om korruption och att politiskt anställda har suttit på dubbla poster, se OECD, 
a.a., sid. 38.  
42 Se Weller, Patrick, “Ministerial Codes, Cabinet Rules and the Power of Prime Ministers”, i Fleming, 
Jenny och Ian Holland (red.), Motivating ministers to morality, Hants, UK: Ashgate Publishing, 2001, 
sid. 49ff. 
43 Walter, James, "Ministerial staff and the 'lattice of leadership'", Democratic Audit of Australia, nr 4, 
2006, sid. 3. 
44 OECD, a.a., sid. 7.  
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Uppförandekoderna behandlar nästan uteslutande potentiella konflikter 
mellan politiskt anställdas egenintresse och statsrådets intressen. Däremot 
saknas formuleringar kring politiskt anställdas eventuella personliga poli-
tiska dagordningar och deras inflytande. Jenny Flemming och Ian Holland 
argumenterar för att de uppförandekoder som gäller för politiker i allmän-
het inte kan översättas rakt av för regeringsföreträdare eftersom deras var-
dag och deras ansvar ser annorlunda ut än exempelvis en riksdagsleda-
mots.45 Holland lyfter särskilt fram de intressekonflikter som utgör den 
egentliga kärnan i problematiken kring uppförandekoder för regeringar och 
deras rådgivare: “None of the guidances has been directed at problems that 
might arise through the ministerial adviser’s pursuit of what they percieve 
as the interests of their minister or their party.”46 Regleringsdiskussion för-
biser således den ur ett demokratiskt perspektiv betydelsefulla diskussionen 
om vilka möjligheter politiskt anställda har att påverka det politiska inne-
hållet i regeringens politik och om vilka mekanismer som finns för att 
hindra att politiskt anställda driver egna personliga politiska agendor.  

 

1.2.3. Ansvarsutkrävande 
En tredje debatt handlar om olika dimensioner av ansvarsutkrävande i för-
hållande till politiskt anställda.47 Det kan hävdas att politiska staber ytterli-
gare har komplicerat ansvarsutkrävandet i styrningskedjan mellan väljare, 
politiker och förvaltning.48 På frågan om hur ansvar kan utkrävas av poli-
tiskt anställda ges vanligen svaret att de är ansvariga inför statsrådet:49 
”ministerial staff are accountable to the minister and the minister is 
accountable to the parliament and, ultimately, the electors”.50 Niklasson 
formulerar sig på ett liknande vis om politiskt anställda i Regerings-
kansliet: ”The public relations officers and political experts […] are not 
elected and they cannot be dismissed by MPs. They are employed and dis-

                                                        
45 Fleming, Jenny och Ian Holland, “The Case for Ministerial Ethics”, i Fleming, Jenny och Ian Holland 
(red.), Motivating ministers to morality, Hants, UK: Ashgate Publishing, 2001, sid. 5.  
46 Holland, Ian, a.a., sid. 2.  
47 Se exempelvis King, Simon, a.a., och Tiernan, Anne, Ministerial Staff under the Howard Govern-
ment: Problem, Solution or Black Hole?, Unpublished PhD thesis, Griffith: Griffith University, 2004. 
48 Connaughton, Bernadette, a.a., 2005, sid. 13. 
49 Connaughton, Bernadette, a.a., 2005, sid. 14. Se även Keris, Maria och Jako Salla, The role patterns 
of minister’s personal advisers in politico-administrative dichotomy. Comparative case study of two 
Estonian ministries, 14:e årliga NISPAcee konferensen “Public Administration and Public Policy in 
Emerging Europe and Eurasia: For Professionalism, Impartiality and Transparency”, Ljubljana, Slove-
nien, 2006, sid. 10 och Keating, Michael, ”In the Wake of ’A Certain Maritime Incident’: Ministerial 
Advisers, Departments and Accountability”, i Australian Journal of Public Administration, 62(3):92-
97, 2003, sid. 92. 
50 Senator B. McMullan, Senate, Debates, 7 Febrauary 1995, sid. 610, citerad i Holland, Ian, a.a., sid. 
13.  
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missed by their minister and it is primarily to her they owe their allegiance, 
not to the voters or to the party”.51  

I Australien förekommer det dock att statsråd själva inte tar ansvar för 
händelser som inträffat, med hänvisning till att deras politiskt anställda inte 
informerat dem: 

The government is maintaining: first, that key advisers failed to provide 
critical information to ministers. Second, because ministers were not pro-
perly informed, ministers can now avoid taking responsibility for the actions 
(or lack of action) of their personal advisers, while denying the right of par-
liament to question those advisers.52  

 
Ur detta följer en diskussion om statsrådens ansvar för politiskt anställdas 
agerande. Denna dimension handlar om huruvida det är statsrådet eller den 
politiskt anställde som har ansvaret om den politiskt anställde beslutar att 
inte informera eller visa statsrådet något, om den politiskt sakkunnige av-
gör att statsrådet troligen inte vill veta och därför själv agerar, eller om 
statsrådet i förväg meddelat sin stab att han/hon inte vill ha information om 
något.53 Michael Keating menar att varken politiskt anställda eller statsråd 
numera väntar sig att statsråd automatiskt tar ansvar för sina rådgivares 
handlingar.54 Då de politiskt anställda endast är ansvariga inför statsrådet 
blir konsekvensen av detta att det inte går att utkräva ansvar för vissa saker. 
Keating kallar detta ett ansvarsvakuum och Meredith Edwards beskriver 
det som en ansvarsfri zon.55 Båda förutsätter i sina resonemang att politiskt 
anställda har inflytande på den politiska processen. 

Ytterligare en dimension utgörs av frågor om hur före detta statsråd och 
tidigare politiskt anställda ska kunna höras. I Australien uppstod en kon-
flikt när regeringen vägrade att låta politiskt anställda höras av senaten 
eller av senatens kommittéer, med hänsyn till exekutivens immunitet.56 
Senaten har i normala fall möjlighet att kräva att få ta del av i princip samt-
liga dokument och kalla vem som helst som vittne. Senaten svarade genom 
att låta en kommitté utarbeta förslag på hur politiskt anställda ska regleras 
och kunna ställas till ansvar.57 Rapporten skiljer på det ansvar som statsrå-
den har för sin stabs handlande och ansvarsutkrävandet av denna stab, vil-
ket har fått Edwards att vända på diskussionen och ställa frågan om en 
punkt nåtts då en politiskt anställd kan ställas till svars för ett statsråds 

                                                        
51 Niklasson, Birgitta, a.a., sid. 68. Niklasson avser här pressekreterare och politiskt sakkunniga.  
52 Keating, Michael, a.a., sid. 92f.  
53 Kimber, Megan, a.a., sid. 20.  
54 Keating, Michael, a.a., sid 93. 
55 Edwards, Meredith, “Ministerial Advisers and the Search for Accountability”, i AIAL Forum 32, 
Canberra: Australian Institute of Administrative Law, 2002, sid. 4.  
56 Holland, Ian, a.a., sid. 13.  
57 Review of the Members of Parliament (Staff) Act 1984, Senate Reference Committee on Finance and 
Public Administration, Canberra, October 2003. 
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handlingar eller icke-handlingar, snarare än att statsrådet är ansvarigt för 
sina egna handlingar, liksom för sin egen stab.58  

I Sverige är den diskussion som närmast kan liknas vid denna, debatten 
som följde i efterdyningarna av tsunamin 2005. I den så kallade Kriskom-
missionens rapport konstateras till exempel i relation till intern informat-
ionsspridning att ”den ordning med det så kallade ministerkansliet [på Ut-
rikesdepartementet], som inrättats som en funktion mellan statsråd och 
kabinettsekreterare och mellan departementsledningen och sakansvariga 
delar av departementet, synes härvid rymma problem. Risken är att kansliet 
får effekten av ett filter, med oönskade effekter.”59 Diskussionen har däref-
ter avstannat, och några förslag om att förändra de politiska staberna kom 
aldrig att presenteras.  

 
 

1.3. Syfte och frågeställningar  
Syftet med min avhandling är att bidra till ökad kunskap om och förståelse 
av de politiska staberna i Regeringskansliet. Avhandlingen analyserar en av 
de mer outforskade delarna av svensk politik: Regeringskansliets politiskt 
anställda. Jag studerar de politiska stabernas praktiska och vardagliga ar-
bete för att ge en bild av vilken funktion de har.60 Särskild uppmärksamhet 
ägnas politikernas styrning av den egna organisationen, genom vilken rege-
ringen förväntas styra samhället. Huvudfrågeställningen är således: Vilken 
betydelse har de politiska staberna för regeringens styrning av Regerings-
kansliet? För att kunna analysera denna fråga på ett tillfredsställande sätt 
krävs grundliga kunskaper om denna kontext varför följande fyra delfråge-
ställningar diskuteras:  
 

1. Vad gör de politiskt anställda? 
 
2. Hur är de politiska stabernas arbete organiserat? 

 
Uppmärksamhet ägnas både de politiskt anställdas olika roller i den poli-
tiska staben och hur arbetet organiseras för att den politiska viljan ska få 
genomslag. Organisering består av två ”grundbultar”: arbetsdelning och 

                                                        
58 Edwards, Meredith, a.a., sid. 3.  
59 Sverige och tsunamin. Katastrofkommissionens rapport, SOU 2005:104, sid. 269.  
60 Jag vill poängtera att användandet av begreppet ”funktion” här inte innebär att avhandlingen har en 
funktionalistisk ansats. Tanken är inte att begreppet i detta sammanhang ska beskriva världen i termer 
av konsenus eller stabilitet framför konflikt och förändring. Inte heller finns det några bakomliggande 
antaganden om att funktionerna utgör system. De olika ”funktionerna” betraktas inte som nödvändiga i 
sig för att Regeringskansliet ska fungera, utan används som ett sätt att beteckna de politiskt anställdas 
arbetsuppgifter och roller. För en diskussion om debatten om funktionalism se N. Jay Demerath III, 
”Who Now Debates Functionalism? From "System, Change and Conflict" to "Culture, Choice, and 
Praxis"”, i Sociological Forum, vol. 11, nr. 2, 1996, sid. 333-345. 
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samordning.61 För att arbetet i en organisation som Regeringskansliet ska 
fungera någorlunda effektivt måste arbetet delas upp mellan de anställda. 
Eftersom arbetsdelning utan samordning inte blir effektivt, måste då även 
samordning ske. Det är därför själva arbetet och hur det fördelas på politisk 
nivå i Regeringskansliet som står i fokus, liksom relationen mellan statsrå-
dens staber och det egna departementet.  

För att kunna besvara huvudfrågeställningen diskuteras därefter styrning 
i Regeringskansliet. Ofta framhålls bristen på styrning i Regeringskansliet 
som påtaglig. Internt i kanslihuset diskuteras att styrsignalerna in i organi-
sationen uppfattas som allt för otydliga, vilket medför att tjänstemännen 
ofta har svårt att verka i den riktning som den politiska ledningen önskar.62 
Flera andra studier konstaterar också att efterfrågan på politisk inblandning 
är större än utbudet. Bengt Jacobsson formulerar det som att ”[p]å ett sätt 
är politiken märkligt frånvarande i denna den mest politiska organisationen 
av alla”.63 Det finns således en stark normativ förväntan på att politikerna 
ska styra, men få har studerat vilka styrningsstrategier politiker använder 
för att styra tjänstemän i det egna kansliet. Genom den tredje delfrågan 
analyseras således vilka strategier politiskt anställda använder sig av för att 
styra tjänstemännens arbete:  

 
3. Hur resonerar de politiska staberna själva kring sina medvetna 

styrningsförsök, d.v.s. deras styrningsstrategier? 
 
Vertikal styrning mellan departement och myndigheter ligger utanför 

avhandlingens empiriska område. Horisontella relationer, d.v.s. mellan 
olika myndigheter och mellan olika sektorer är heller inte studiens fokus. 

Eftersom de politiskt sakkunniga inte ingår i Regeringskansliets linjeor-
ganisation och därmed inte heller i den parlamentariska styrningskedjan 
som helhet är det, ur ett demokratiskt perspektiv, motiverat att särskilt ana-
lysera på vilket sätt denna grupp deltar i styrningen av tjänstemännen. Den 
sista frågeställningen är därför:  

 
4. På vilket sätt deltar de politiskt sakkunniga i statsrådens styrning 

av departementet? 
 

                                                        
61 Forssell, Anders och Anders Ivarsson Westerberg, Organisation från grunden, Malmö: Liber, 2007, 
sid. 57. 
62 Se Erlandsson, Magnus, Striderna i Rosenbad. Om trettio års försök att förändra Regeringskansliet, 
Stockholm Studies in Politics 118, Stockholm: Stockholms universitet, 2007, sid. 116.  
63 Jacobsson, Bengt, Hur styrs regeringskansliet? Om procedurer, prat och politik, Scores rapportserie 
2001:8, Stockholm: Stockholms universitet, 2001, sid. 50. Exempel är Molander, Per, Jan-Eric Nilsson 
och Allen Schick, Vem styr? Relationen mellan Regeringskansliet och myndigheterna, Stockholm: SNS 
Förlag, 2002, sid. 10 och Möller, Tommy och Magnus Erlandsson, PM till statsministern – om vikten 
av effektiva politiska institutioner i globaliseringens tid, Underlagsrapport nr 29 till Globaliseringsrå-
det, Västerås: Edita, 2009, sid. 75. 
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Jag diskuterar således vilka styrningsfunktioner de politiskt sakkunniga 
har, om och på vilket sätt de påverkar arbetet i departementets linjeorgani-
sation. Jag berör även huruvida politiskt sakkunniga har utrymme att på-
verka regeringens politik, liksom vilka mekanismer som reglerar på vilket 
sätt de har möjlighet att påverka innehållet i regeringens politik. 
 

1.3.1. Regeringen Persson III 
Avhandlingen behandlar de politiska staberna i Regeringskansliet i samti-
den. Dess huvudsakliga empiriska fokus är begränsat till mandatperioden 
2002–2006. När regeringen Persson III tillträdde 2002 var den stärkt av en 
valseger, där Socialdemokraterna hade gått fram 3,5 procent och fått sam-
mantaget 39,8 procent av rösterna.64 Arbetet med fyraåriga mandatperioder 
hade hunnit etableras. De begränsningar som arbetet med budgetsaneringen 
på 1990-talet hade medfört var inte längre lika påtagliga. Det långa social-
demokratiska regeringsinnehavet, under regeringarna Carlsson och Persson 
I och II, gjorde att det fanns många socialdemokrater med erfarenhet av 
arbete i Regeringskansliet. Regeringen bestod av såväl nyutnämnda stats-
råd som en kärna av mer erfarna statsråd, som satt i partiets verkställande 
utskott. Dessa erfarna statsråd hade en förståelse för och förväntningar på 
hur Regeringskansliet fungerar.  

Göran Persson var vid denna tid en erfaren statsminister. Han hade ett 
EU-ordförandeskap bakom sig och framställdes ofta som en stark stats-
man.65 I Regeringskansliet gick han under smeknamnet ”HSB”. Det uttyd-
des ”han som bestämmer”, vilket speglar den dominanta ledare Persson 
uppfattades som och kan vara viktigt att ha i åtanke för att förstå hur övriga 
statsråd och politiska medarbetare förhöll sig till honom och hans närmaste 
stab. 66   

 

                                                        
64 Slutresultat riksdagsvalet 2002, http://www.val.se/val/val_02/slutresultat/00R/00.html 
65 Se Ruin, Olof, Sveriges statsminister och EU. Ett halvår i centrum, Stockholm: Hjalmarsson och 
Högberg, 2002.  
66 Se Aylott, Nicholas, ”’President Persson’ – How Did Sweden Get Him?”, i Poguntke, Thomas och 
Paul Webb (red.), The Presidentialization of Politics, New York: Oxford University Press, 2005 och 
Sundström, Göran, ”’He Who Decides’: Swedish Social Democratic Governments from a Presidentiali-
sation Perspective”, i Scandinavian Political Studies, vol. 32, nr. 2, 2009, för en diskussion om presi-
dentialisering under Göran Perssons tid som statsminister. Olof Ruin beskriver Göran Perssons tid som 
statsminister i Statsministern. Från Tage Erlander till Göran Persson, Hedemora: Gidlunds förlag, 
2007, sid. 175ff. Se även Madestam, Jenny, Kompispappa och en ytlig djuping. Partieliters ambiva-
lenta partiledarideal, Stockholm Studies in Politics 132, Stockholm: Stockholms universitet, 2009, för 
en diskussion om ledarskap inom socialdemokratin.  
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1.3.2. Regeringskansliet under mandatperioden 2002–2006 
Något som präglade arbetet i Regeringskansliet under mandatperioden 
2002–2006 var samarbetskanslierna. Regeringars sammansättningar och 
parlamentariska stöd påverkar alltid förutsättningarna för arbetet i Rege-
ringskansliet. För att få majoritet i riksdagen var regeringen under denna 
mandatperiod beroende av samarbetet med Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
de gröna. Det innebär att den kontext som empirin utgår från är en enparti-
regering utan egen majoritet i riksdagen som regerar med stöd av två sam-
arbetspartier, med varsina samarbetskanslier i Regeringskansliet. De tre 
partierna hade då fyra års samarbete bakom sig. Samarbetet fördjupades 
2002 genom ett kontrakt, som bestod av ett program med 121 punkter och 
genom att politiskt sakkunniga för Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna 
anställdes i särskilda samarbetskanslier i Regeringskansliet.67 De båda 
samarbetspartierna hade varsitt kansli på Finansdepartementet. Varje parti 
disponerade åtta heltidstjänster för politiskt sakkunniga, som kunde place-
ras i kanslierna eller på olika departement. Dessa politiskt sakkunniga satte 
under denna period sin tydliga prägel på de politiska stabernas arbete i 
Regeringskansliet. 

Syftet med samarbetspartiernas närvaro var att ge dem möjligheter att 
delta i beredningen av regeringens ärenden. Deltagandet i beredningspro-
cessen löstes inom de områden som ingick i samarbetet, genom att proces-
sen förlängdes med ytterligare ett steg, där även Vänsterpartiet och Miljö-
partiet deltog. När beredningen av ärenden mellan departementen avslutats, 
vidtog en särskild beredningsfas, som delvis hade karaktären av förhand-
ling. Innan en proposition slutligen överlämnades till riksdagen samman-
ställde Regeringskansliets tjänstemän det som hade beslutats under bered-
ningen med samarbetskanslierna och omarbetade texten efter dessa beslut. 
Detta underlättade samordningen mellan de tre politiska partierna, men 
försvårade samtidigt övrig samordning i Regeringskansliet. Under mandat-
perioden begränsades därför regeringens möjligheter att styra inriktningen 
på tjänstemännens arbete i Regeringskansliet av närvaron av samarbetspar-
tiernas sakkunniga i kansliet. Arbetet med samarbetspartierna och förank-
ringen av regeringens beslut i riksdagen faller i huvudsak utanför denna 
studie. 

 

                                                        
67 Se Ullström, Anna, Samarbetskanslierna - Vårtor på, länkar till eller delar av Regeringskansliet? 
Om den demokratiska styrningskedjan och samarbetskansliernas organisering, Scores rapportserie 
2005:3, Stockholm: Stockholms universitet, 2005, för en utförlig beskrivning av samarbetet.  Olof Ruin 
beskriver samarbetet, a.a., 2007, sid. 185ff. Lennart Olsen beskriver i Rödgrön reda. Regeringssamver-
kan 1998-2006, Stockholm: Hjalmarsson och Högberg, 2007 hur samarbetet kunde te sig ur en miljö-
partistisk politiskt sakkunnigs perspektiv.  
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1.3.3. Jordbruksdepartementet under 2005 och 2006 
Regeringskansliet kan i denna studie betraktas som ett fall av regeringars 
kanslier.68 Avgränsningen till mandatperioden 2002–2006, kan betraktas 
som att ett fall i fallet studeras. Avhandlingen omfattar de politiska staber-
na under hela mandatperioden, men jag har även särskilt studerat ett fall av 
en politisk stab under den senare delen av mandatperioden, nämligen den 
politiska staben på Jordbruksdepartementet. Jordbruksdepartementet bestod 
under denna tid av ett statsråd, Ann-Christin Nykvist och en statssekrete-
rare, Ingrid Peterson. Statsrådet hade även en pressekreterare, Anders 
Grönvall. Under huvuddelen av mandatperioden fanns två politiskt sak-
kunniga på departementet, jag själv och Robin Stenskog, och under det 
sista halvåret även en tredje politiskt sakkunnig, Erik Pelling. Arbetet i 
denna stab kommer att presenteras särskilt utförligt, bland annat i form av 
dagboksutdrag. 
 

 

1.4. Disposition 
Avhandlingen är uppdelad i tre huvudsakliga delar: uppläggning, empiri 
och analys. I den första delen av avhandlingen återfinns utöver denna in-
ledning även avhandlingens teoretiska utgångspunkter och en diskussion 
om mitt tillvägagångssätt.  

I avhandlingens andra del presenteras de empiriska resultaten. I kapitel 
fyra står de politiskt anställda cheferna i centrum: statssekreterarna och 
planeringscheferna. Jag diskuterar vad de gör, hur de organiserar sitt arbete 
och vilka funktioner de fyller. Vilka pressekreterarna är, vad de gör och hur 
diskuteras i kapitel fem. I kapitel sex analyseras därefter den största grup-
pen av politiskt anställda, de politiskt sakkunniga, deras arbetsuppgifter 
och funktion. Samordningen på politisk nivå analyseras i kapitel sju. Där 
diskuteras stabens gemensamma arbete, samordning mellan politiskt an-
ställda och i regeringen. Dessutom uppmärksammas Statsrådsberedningens 
och budgetavdelningen på Finansdepartementets samordnande funktioner. 
I kapitel åtta återknyter jag till och fördjupar diskussionen om vad styrning 
är och med utgångspunkt i denna diskussion analyseras stabernas styr-
ningsstrategier. Frågan om huruvida de politiskt sakkunniga har en styr-
ningsfunktion, vari denna består och vad det betyder ges särskild uppmärk-
samhet. I kapitel nio analyseras och diskuteras vilka funktioner staberna 
kan sägas ha och vad detta betyder för regeringens styrningskapacitet och 
för den demokratiska styrningskedjan. I kapitel tio diskuteras och summe-
ras avhandlingens slutsatser. 
  

                                                        
68 Se vidare diskussionen om Regeringskansliet som politisk organisation i kapitel två.  
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2. En politisk organisation 

2.1 Inledning 
I detta kapitel presenteras avhandlingens teoretiska utgångspunkter och en 
bakgrund till diskussionen om politiska staber ges. I kapitlet diskuteras 
vidare forskningen om Core Executives, som avhandlingen utgör ett bidrag 
till och jag ger en beskrivning av Regeringskansliet som fall. Jag argumen-
terar för att Regeringskansliet bör betraktas som en politisk organisation, 
snarare än enbart som en politiskt styrd organisation. Därefter diskuterar 
jag de politiska stabernas institutionalisering och ger en internationell ut-
blick om politiska staber i andra länder. Forskning om politiska staber dis-
kuteras med avseende på deras funktion. Avslutningsvis uppmärksammas 
stabernas styrningsfunktion och studiens styrningsteoretiska tema. 

 
 

2.2. Förvaltningens kärna 
Regeringskansliet beskrivs ofta som maktens centrum. Samtidigt har sam-
hället under de senaste decennierna i allt högre grad framställts som kom-
plext och svårstyrt. Regeringens styrning av riket utmanas från ett antal 
olika håll och den nationella politikens auktoritet sägs ha förskjutits 
”’uppåt’ till aktörer på den internationella arenan, ’sidledes’ till den globala 
ekonomin och samhälleliga aktörer samt ’nedåt’ till subnationella aktö-
rer”.69 Det har till och med talats i termer av att staten därmed skulle ha 
spelat ut sin roll: den har sagts vara urholkad och ha ersatts med vad Jon 
Pierre och Guy Peters kallar ”statarki”.70 Jon Pierre och Göran Sundström 
menar att staten har fragmenterats såväl vertikalt, genom att avståndet mel-
lan politikerna och tjänstemännen ökat, som horisontellt, genom att olika 
politikområden glidit isär.71 Argument har förts fram som innebär att stater 
är överbelastade, d.v.s. att kraven på exekutiven är större än dess kapacitet. 
Regeringars arbetsbördor och styrningskapacitet har på så vis hamnat i 
diskussionens mitt. Guy Peters, Rod Rhodes och Vincent Wright menar att 
de flesta länder därför har utvecklat och håller på att utveckla strukturer 

                                                        
69 Björk, Peder, Göran Bostedt och Hans Johansson, Governance, Lund: Studentlitteratur, 2003, sid. 25. 
70 Pierre, Jon och B. Guy Peters, Governance, Politics and the State, London: Macmillan, 2000.  
71 Pierre, Jon och Göran Sundström, ”Politikens roll i samhällsstyrningen”, i Pierre, Jon och Göran 
Sundström (red.), Samhällsstyrning i förändring, Malmö: Liber, 2009.  
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som gör att deras exekutiver kan hantera detta.72 De menar att exekutiver-
nas staber har växt i storlek och har liknande arbetsuppgifter, men att vik-
ten som fästs vid respektive arbetsuppgift varierar mellan länderna.73  

Parallellt med att svårigheten att styra samhället har hamnat i forsk-
ningens mittpunkt, har det som tidigare sågs som maktens centrum kommit 
att hamna i forskningens periferi. Under 1990-talet gjordes forskningsin-
satser på områden som lokala politiska processer, konkreta institutioner 
och statliga reformer riktade mot aktörer på lokal nivå. Forskningen om 
internationalisering fick ett uppsving.74 Statsvetenskapen har dock i hög 
grad frångått frågan om hur staten fungerar internt. Frågor om hur politi-
kerna hanterar sin roll i en svårstyrd omvärld, hur de har organiserat sina 
närmaste medarbetare för att möta den ökade komplexitetsgraden och hur 
de interna relationerna har påverkats har lämnats obesvarade.75  

Forskningen om exekutiver kan ses som ett sätt att försöka fylla detta 
tomrum.76 The Core Executive Approch utvecklades genom forskning om 
den brittiska regeringen.77 Rod Rhodes definierar ”Core Executive” som 
”all those organisations and procedures which coordinate central govern-
ment policies, and act as final arbiters of conflict between different parts of 
the [government] machine.”78 I en svensk kontext innebär det inte bara 
Statsrådsberedningen, utan samtliga statsråd och departement, d.v.s. Rege-
ringskansliet. Poängen är dock inte vilka delar av förvaltningen som inklu-
deras, utan att exekutiven definieras i termer av funktionalitet. Istället för 
att fråga vilken position som är viktig, är frågeställningen vilka funktioner 
som definierar Regeringskansliet. Exempel på sådana funktioner är att 
samordna regeringens politik, att avgöra konflikter mellan olika delar av 
förvaltningen eller att styra Regeringskansliet. Dessa funktioner kan utfö-

                                                        
72 Peters, B. Guy, Rod A.W. Rhodes och Vincent Wright (red.), Administering the Summit: Administra-
tion of the Core Executive in Developed Countries, London: Macmillan, 2000. 
73 Rhodes, Rod A.W., ”Executives in parliamentary government”, i Rhodes, Rod. A.W., Sarah A. 
Binder, Bert A. Rockman (red.), The Oxford Handbook of Political Institutions, New York: Oxford 
University Press, 2006.  
74 Se t.ex. Mörth, Ulrika, Vardagsintegration - La vie quotidienne - i Europa. Sverige i EUREKA och 
EUREKA i Sverige, Stockholm Studies in Politics 54, Stockholm: Stockholms universitet, 1996, Vifell, 
Åsa, Enklaver i staten. Internationalisering, demokrati och den svenska statsförvaltningen, Stockholm 
Studies in Politics 113, Stockholm: Stockholms universitet, 2006, Jacobsson, Bengt och Göran 
Sundström, Från hemvävd till invävd – Europeiseringen av svensk förvaltning och politik, Malmö: 
Liber, 2006, Larue, Thomas, Agents in Brussels: Delegation and democracy in the European Union, 
Umeå: Umeå universitet, 2006.  
75 Jacobsson, Bengt och Göran Sundström, a.a., sid. 24.  
76 Exempelvis Page, Edward C. och Vincent Wright (red.), Bureaucratic Elites in Western European 
States, New York: Oxford University Press, 1999, Peters, B. Guy, Rod A.W. Rhodes och Vincent 
Wright (red.), a.a., Page, Edward och Bill Jenkins, Policy Bureaucracy. Government with a cast of 
thousands, New York: Oxford University Press, 2005. 
77 Dunleavy Patrick och Rhodes, Rod A.W., ”Core executive studies in Britain”, i Public Administra-
tion, 68 (1), 1990.  
78 Rhodes, Rod. A.W., ”Prime Ministerial Power to Core Executive”, i Rhodes, Rod. A.W. och Patrick 
Dunleavy (red.), Prime minister, Cabinet and Core Executive, New York: St. Martin’s Press, 1995, sid. 
12.  
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ras av andra än statsministern och regeringen, exempelvis Finansdeparte-
mentet, Statsrådsberedningen och de politiska staberna. Genom att defini-
era exekutiven i termer av funktionalitet, blir nyckelfrågan ”vem gör vad?”, 
eller med andra ord, hur organiseras exekutivens arbete?79  

  

2.2.1. En organisationsteoretisk ansats 
I centrum står de olika aktörernas funktion och plats i organisationen. 
Grundtanken är att en aktörs position i organisationen avgör vilken stånd-
punkt denna aktör intar. Positionen betyder inte allt för den hållning en 
aktör intar, utan andra faktorer, som personliga värderingar och kognitiva 
föreställningsramar, har betydelse.80 Det spelar således även en viss roll 
vem som innehar en viss position, d.v.s. vilka de enskilda aktörerna är. I 
denna studie strävar jag dock efter att lyfta fram mer varaktiga beteenden, 
som kan ses som institutionaliserade handlingsmönster.81 Positionen i 
strukturen tillsammans med relationerna till andra på andra poster i samma 
struktur ger oss en bild av makten. Detta innebär att för att urskilja makten 
måste vi först se strukturerna, men också förstå relationerna mellan olika 
aktörer som agerar inom ramen för organisationens struktur.  

En organisations struktur består enligt Göran Ahrne av rollförväntningar 
och regler för vem som bör eller ska göra vad, och hur det bör eller ska 
utföras. Han menar att alla sociala relationer är förpackade, d.v.s. ”[…] de 
är uttryck för något mer än själva innehållet i relationen”.82 Han skriver:  

Många relationer mellan människor är organiserade i förväg. Organisationer 
består av ett stort antal sociala relationer som är definierade genom olika po-
sitioner och arbetsbeskrivningar, vad olika människor ska göra och vem som 
ska bestämma hur, när och hur fort saker och ting ska göras och vem som 
ska tala med vem om olika saker.83   

 

                                                        
79 Rhodes, Rod A.W., a.a., 2006.  
80 Jag menar således att det finns ett handlingsutrymme för enskilda aktörer att påverka skeenden, men 
detta handlingsutrymme är begränsat av bland annat organisationens stuktur och aktörens position i 
denna, samt vilka normer för hur aktören förväntas handla som är kopplade till denna position. Se 
Helms, Ludger, Presidents, Prime Ministers and Chancellors: Executive Leadership in Western De-
mocracies, New York: Palgrave Macmillan, 2005, som menar att aktörer har begränsade möjligheter att 
påverka, d.v.s. det finns såväl begränsande faktorer som ett visst handlingsutrymme. Exempel på 
statsvetenskaplig forskning som utgår från att personligheter spelar roll och studerar hur enskilda 
personers handling kan göra skillnad i politiken är Tommy Möllers bok Politiskt ledarskap, Malmö: 
Liber, 2009.  
81 Att en handling är institutionaliserad innebär att att det finns ett, mer eller mindre, stabilt han-
dlingsmönster. Aktörerna betraktar ett institutionaliserat handlingsmönster som lämpligt och det finns 
en grad av tvång kopplat till handlingen. 
82 Ahrne, Göran, Att se samhället, Liber 2007, sid. 29. 
83 Ahrne, Göran, a.a., sid. 32. 
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Ahrne menar att relationerna är förpackade i organisationer, samtidigt som 
organisationer ”[…] har ett självständigt liv och [… ] fortlever oberoende 
av vilka människor som för tillfället befinner sig i organisationen”.84 Det 
innebär alltså att relationer i organisationen hela tiden återskapas trots att 
människorna byts ut. Det är därför sannolikt att de relationer som finns i 
Regeringskansliet, och mer specifikt i de politiska ledningarna till största 
del består även då en politiskt anställd, ett statsråd, eller till och med en 
regering byts ut: ”De handlingar som människor utför i sina positioner sker 
på organisationens uppdrag. Det är sällan de själva som har bestämt vad de 
ska göra, även om de kan ha ett visst inflytande på hur saker och ting görs 
eller sägs”.85 Ahrne beskriver människor som handlar på organisationens 
vägnar som organisatoriska kentaurer: de är delvis människor, delvis orga-
nisationer.86 Han menar att de genom organisationens resurser får sin hand-
lingsförmåga. Med utgångspunkt från detta synsätt analyseras Regerings-
kansliets politiska staber i denna avhandling. 

 

2.2.2. En politisk organisation 
I den svenska förvaltningspolitiska modellen går en viktig organisatorisk 
gräns mellan politik och förvaltning.87 Gränsen har traditionellt dragits 
mellan departement och myndigheter, medan Regeringskansliet beskrivits 
som en politiskt styrd organisation. Denna tanke kan, vilket diskuterades i 
föregående kapitel, härledas till det rationalistiska idealet i Regeringsfor-
mens sjätte paragraf i första kapitlet, som slår fast att ”regeringen styr ri-
ket”. Hur Regeringskansliet betraktas får konsekvenser för antaganden om 
hur det bör fungera och hur arbetsfördelningen inom organisationen bör 
ske. Idén om en politiskt styrd organisation ger vid handen att regeringen 
formulerar målen och pekar ut riktningen, medan tjänstemännen följer 
denna och ser till att målen uppfylls. Synsättet får till följd att ”den gräns 
mellan politik och förvaltning som traditionellt brukar dras mellan depar-
tement och myndigheter flyttar […] in i departementen och med detta 
också de spänningar som finns i skärningen mellan de båda sfärerna”.88 

                                                        
84 Ahrne, Göran, a.a., sid. 32f. 
85 Ahrne, Göran, a.a., sid. 33. Det bör dock noteras att organiseringen av de politiskt anställda vanligen 
förändras betydligt mer vid regeringsskiften än Regeringskansliets organisation i övrigt, bl.a. eftersom 
samordningsbehoven varierar, exempelvis beroende på om det är en enparti- eller en koalitionsregering. 
Se Premfors, Rune och Göran Sundström, Regeringskansliet, Malmö: Liber, 2007, sid. 116f.   
86 Ahrne, Göran, a.a., sid. 33. 
87 Jacobsson, Bengt och Göran Sundström, a.a., sid. 58. Se även Wockelberg, Helena, Den svenska 
förvaltningsmodellen. Parlamentarisk debatt om förvaltningens roll i styrelseskicket, Uppsala: Uppsala 
universitet, 2003 och Andersson, Catrin, Tudelad trots allt – dualismens överlevnad i den svenska 
staten 1718-1987, Stockholm Studies in Politics 107, Stockholm: Stockholms universitet, 2004. 
88 Ehn, Peter och Göran Sundström, ”Samspelet mellan regeringen och statsförvaltningen”, i Ehn, Peter, 
Lindström, Stefan, och Göran Sundström, Det svåra samspelet. Resultatstyrningens framväxt och 
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Spänningen avspeglas även i en rapport från Statsrådsberedningen där det 
påpekas att ”[t]ill skillnad mot andra myndigheter har Regeringskansliet en 
uttalad politisk styrande ledning. Detta förutsätter en ömsesidig respekt för 
de olika roller och kompetenser som den politiska ledningen respektive 
tjänstemännen har i utförandet av arbetsuppgifterna”.89 Idén om en tydlig 
och klar gräns mellan politik och förvaltning återfinns även i en OECD-
rapport från 2007, som rekommenderar att ”[r]espective roles of civil ser-
vants/political advisers should be clearly specified, ideally in legislation 
and backed up with codes of conducts”. I rapporten föreslås att enkla mek-
anismer ska användas för att upprätthålla skillnaden mellan dessa roller. 
Rapporten argumenterar för ”[a] clear understanding that political advisers 
advise the minister and do not give orders to civil servants”, ”[a]n agree-
ment of what a minister wants to achieve and what each party has to do to 
reach set goals” och ”[s]imple working arrangements, such as for example 
weekly meetings between senior civil servants and political advisers to 
share information and allocate work”.90 Här tydliggörs även att politiker 
förväntas styra genom på förhand satta mål, d.v.s. att den politiska proces-
sen antas föregå tjänstemännens arbete. Tanken att politikerna ska syssla 
med beslutsfattande och tjänstemännen med genomförande skapar en orga-
nisation där tjänstemännen måste invänta politikernas beslut innan de age-
rar. Det leder till en ständig och oupphörlig efterfrågan på detaljerade di-
rektiv från politikerna. Det kan också, som Göran Sundström och Bengt 
Jacobsson påpekar, leda till passivitet: ”Detta [det gällande styrsystemet] 
uppmuntrar knappast tjänstemännen att agera självständigt och aktivt utan 
riskerar tvärtom att skapa orealistiska förväntningar hos tjänstemännen att 
de ska ta emot fler styrsignaler än vad politikerna förmår producera; något 
som kan leda till passivitet”.91 Föreställningen om en politiskt styrd organi-
sation förutsätter att organisationen i sig är opolitisk.  

Det svenska Regeringskansliet är en unik organisation, som vi bör förstå 
som ett fall av regeringskanslier. Regeringskansliet kan således inte jämfö-
ras med andra svenska myndigheter eller organisationer, utan snarare med 
andra regeringars motsvarigheter. Jämförelser med andra länders motsva-
rande organisationer låter sig dock inte göras helt enkelt, eftersom struk-
turer som liknar den svenska dualistiska modellen inte går att finna på 
andra håll.92 Kansliet kännetecknas främst av att det är regeringens egen 
stabsmyndighet, en myndighet som förutsätts styras av politikerna i direkt 

                                                                                                                                
problematik, rapport till förvaltningspolitiska kommissionen, SOU 1997:15, Stockholm: Fritzes, 1997, 
sid. 196.  
89 Ett effektivare regeringskansli – förslag till åtgärder, Rapport från projektet för effektivisering och 
rationalisering av Regeringskansliet, SB2001/8259, sid. 19. 
90 OECD, a.a., sid. 7.  
91 Jacobsson, Bengt och Göran Sundström, a.a., sid. 61.  
92 Se Andersson, Catrin, a.a., för en noggrann studie av dualismen som särdrag i svensk statsförvalt-
ning. 
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mening och samtidigt ska styra å regeringens vägnar. Den är således ledd 
av lekmän, som inte själva är experter på de sakfrågor de ansvarar för.  

Regeringskansliet karaktäriseras även av att verksamheten är komplex 
och omfattar samhällets hela bredd, liksom ett stort antal mål- och intresse-
konflikter. I kansliet ska alla tänkbara värden ständigt brytas mot varandra, 
vilket gör att organisationen saknar motstycke när det gäller värdekom-
plexitet.  

Ytterligare ett kännetecken är att det är en organisation som lever under 
ständig påverkan från omvärlden, med en verksamhet som hela tiden 
präglas av omprioriteringar och som därför är svår att planera i förväg. 
Arbetet i organisationen kan beskrivas med ord som händelsestyrt, reaktivt 
och ostyrbart, eller med att det sker under ”speciella förhållanden”.93 Sam-
tidigt måste traditionella krav på en förvaltningsmyndighet som ordning, 
förutsägbarhet och pålitlighet uppfyllas.94 Alla dessa drag som känneteck-
nar Regeringskansliet kan sammanfattas i att organisationen präglas av 
osäkerhet, vilket påverkar hur den fungerar.95  

Det är länge sedan förvaltningen betraktades som en smidig och intres-
selös genomförare av politiska beslut. Skäl som talar för en hög grad av 
tjänstemannamakt i policyprocessens alla delar har framförts av många 
forskare.96 Joel Aberbach, Robert Putnam och Bert Rockman utvecklade 
begrepp som klassiska tjänstemän och politiska tjänstemän, där den klas-
siska tjänstemannen liknar den tjänsteman som Max Weber och Woodrow 
Wilson såg framför sig, medan den politiske tjänstemannen tolkar sin roll 
som politisk i den meningen att tjänstemän ska delta i policyskapandet.97 
Regeringskansliet arbetar i huvudsak med politik och de flesta av organi-
sationens arbetsuppgifter kan och bör betecknas som politiska. En stor del 
av dessa utförs av tjänstemän, exempelvis formulerandet av mål, skrivan-
det av propositioner och utformandet av regleringsbrev. Utrymmet för 
tolkningar av regler vid genomförandet av de fattade besluten är stort. 
Tjänstemän har i praktiken ett betydande inflytande över de delar som fö-
regår genomförandet, genom att till exempel ta initiativ till förändringar 

                                                        
93 Se t.ex. Erlandsson, Magnus, a.a., sid. 158. Jämför även March, James G., A primer on decision-
making: How decisions happen, New York: Free Press, 1994, sid. 198ff.  
94 Erlandsson, Magnus, a.a., sid.167f, 181. Se Brunsson, Nils, och Johan P. Olsen (red.), Makten att 
reformera, Stockholm: Carlssons förlag, 1990, sid. 57.  
95 Osäkerhet är ett vanligt förekommande begrepp inom organisationsteori, se t.ex. Thompson, James 
D., Organizations in action: Social science bases of administrative theory, New York: McGraw-Hill, 
1967. Svensk utgåva: Hur organisationer fungerar, övers. Anders Grip, Stockholm: Prisma, 1971, 
Williamson, Oliver E., Markets and hierarchies: Analysis and antitrust implications, New York: Free 
Press, 1975, March, James G., a.a. 
96 Pfeffer, Jeffrey, Power in organizations, Marshfield: Pitman Pub., 1981, Lundquist, Lennart, a.a., 
1992, Jacobsen, Dag Ingvar, a.a., Pollitt, Christopher och Geert Bouchaert, Public Management Re-
form. A Comparative Analysis, New York: Oxford University Press, 2000.  
97 Aberbach, Joel D., Robert D. Putnam, and Bert A. Rockman, Bureaucrats and Politicians in Western 
Democracies, Cambridge, Mass.: Harvard University, 1981. 
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och påverka utredningar och lagförslag.98 Politik kan således inte enbart 
betraktas som det som politikerna gör, utan finns i hela organisationen.  

Med utgångspunkt i denna förståelse för vad som kännetecknar Rege-
ringskansliet blir det självklart att politik inte föregår pågående processer i 
organisationen, utan att politik också skapas i dessa processer. Politiken 
skapas således i organisationen, den formuleras inte av en politisk ledning 
ovanför eller utanför den. Det går inte att skilja politiker och tjänstemän åt 
enligt idén att de förra sysslar med beslutsfattande och de senare med ge-
nomförande. Jag menar därför att det är rimligare att utgå från att politik 
skapas i organisationen och att i den bemärkelsen även betrakta Regerings-
kansliet som en politisk organisation. För att förstå hur Regeringskansliet 
fungerar underlättar det att, som Rune Premfors och Göran Sundström 
argumenterar för, betrakta organisation på detta sätt:  

 
Kansliet bör inte ses som en politiskt styrd organisation, med den vanliga in-
nebörden i detta begrepp, det vill säga en ”dualistisk” organisation där det po-
litiska finns utanför eller ovanför organisationens vardagliga, administrativa 
processer och tidsmässigt föregår dessa. Snarare bör kansliet ses som en rakt 
igenom och på alla nivåer politisk organisation.99 

 
Det arbete som sker i Regeringskansliet är i stor utsträckning utarbetande 
av politik. Därmed inte sagt att det inte förekommer att politiker driver 
specifika frågor och styr ”uppifrån”. Processerna är betydligt komplexare 
än en enkel skiljelinje mellan politik och förvaltning. Genom att anlägga 
detta perspektiv blir det möjligt att bättre förstå relationerna i Regerings-
kansliet. Konsekvensen av detta är att vi även kan förvänta oss en särskild 
styrningsrelation mellan politiker och tjänstemän i kansliet.  

Sammanfattningsvis är det, snarare än att utgå från det rationalistiska 
idealet om en politiskt styrd organisation, rimligare att förvänta sig att poli-
tikerna inte ensamma, isolerade från tjänstemännen, formulerar politiken. 
På liknande vis är det mer passande att förutsätta att Regeringskansliet är 
en organisation som präglas av osäkerhet och otydlighet. I den här studien 
betraktas därför Regeringskansliet som en politisk organisation, vars for-
mella reglering är baserad på en idealtyp som säger att organisationen ska 
vara politiskt styrd. Med utgångspunkt i dessa förutsättningar diskuteras 
hur de politiska staberna försöker styra organisationen.  
 

                                                        
98 Sundström, Göran, Stat på villovägar. Resultatstyrningens framväxt i ett historisk-institutionellt 
perspektiv, Stockholm Studies in Politics 96, Stockholm: Stockholms universitet, 2003, sid. 32.  
99 Premfors, Rune och Göran Sundström, Regeringskansliet, Malmö: Liber, 2007, sid. 186. Se även 
Mundebo, Ingemar, Hur styrs staten? Resultat av resultatstyrning, Stockholm Studies in Politics 121, 
Stockholm: Stockholms universitet, 2007, sid. 17f, som även han betraktar Regeringskansliet som en 
politisk organisation och Larsson, Torbjörn, a.a., 1986, sid. 268ff.  
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2.2.3. Sveriges Core Executive 
Regeringskansliet utgör som organisation en skarp kontrast till den förän-
derliga omvärld som inledningsvis målades upp; det beskrivs ofta som 
förändringsobenäget.100 Gång på gång har bedömningen gjorts att Rege-
ringskansliet inte är den smidiga elitorganisation som den förväntas vara. I 
Torbjörn Larssons avhandling från 1986, den första större studien av Rege-
ringskansliet som organisation, diskuteras ett antal institutionella problem 
och strategiska brister i organisationen. Det handlar om överbelastning till 
följd av ett stort antal ärenden (varav många komplexa), om rättssäkerhet, 
och, kanske framför allt, om organisering – både den inomdepartementala 
och själva indelningen i departement.101 När Magnus Erlandsson tjugo år 
senare beskriver Regeringskansliets inre organisation listar han ytterligare 
några återkommande problem, nämligen bristande personalrörlighet, oklara 
ansvarsförhållanden för personal och organisation och svag styrning från 
de politiska ledningarnas sida i organisationsfrågor.102 Två av dessa pro-
blem framstår som ständigt återkommande och på sätt och vis eviga; sekto-
riseringen och den upplevda bristen på styrning från politikernas sida. 

Iakttar vi kansliet noggrannare framträder en organisation som är kom-
plicerad att reformera, men som ändå gradvis anpassar sig till förändringar 
i sin omgivning. Organisationen har, som Erlandsson skriver, ”överlevt en 
lång rad av organisationsteoretiska modevågor och omstruktureringar av 
staten”.103 Sedan Regeringskansliets nuvarande grundstruktur skapades 
genom 1965 års departementsreform och 1974 års Regeringsform, som gav 
regeringen förutsättningar att självständigt besluta hur Regeringskansliet 
organiseras, är den kanske största förändringen sammanslagningen av de 
då 13 departementen, Statsrådsberedningen och det dåvarande förvalt-
ningskontoret till en myndighet den 1 januari 1997.104 Sammanslagningen, 
som syftade till att råda bot på de ovan beskrivna ”eviga problemen” inne-
bar att Regeringskansliet kom att ledas av Statsrådsberedningen och att 

                                                        
100 Erlandsson, Magnus, a.a., 2007, sid. 3.  
101 Larsson, Torbjörn, a.a., 1986, sid. 196f. och 273. 
102 Erlandsson, Magnus, a.a., 2007, sid. 4.  
103 Erlandsson, Magnus, a.a., 2007, sid. 3. Se även Brunsson, Karin, Claes Sonnerby och Lars Witten-
mark, Beslutsmaskinen – en bok om regeringskansliet, Lund: Studentlitteratur, 1990, sid. 157.   
104 Se Kungl Maj:t proposition till riksdagen angående anslag för budgetåret 1965/66 till statsdeparte-
menten, m.m., Prop. 1965:65, 1965, om departementsreformen och Regeringskansliet en myndighet: en 
analys av effekter och konsekvenser, Ds 2003:44, sid. 15 om Regeringsformen 1974. Ett antal stora 
förändringar skapade förutsättningar för sammanslagningen av Regeringskansliet till en myndighet, 
bland annat skapandet av ett för kansliet gemensamt förvaltningskontor 1983, det successiva sam-
manförandet till ett för Regeringskansliet samlat ekonomiskt anslag i statsbudgeten under perioden 
1994/95- 2002/03, arbetet med att skapa en gemensam IT-miljö som inleddes 1994 och bildandet av 
Information Rosenbad 1996/97. För en detaljerad analys av processen som ledde fram till sam-
manslagningen, se Erlandsson, Magnus, a.a., 2007, kapitel 4. 
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myndighetens högste chef blev statsministern.105 Även om Regerings-
kansliet är en organisation som är svår att reformera, menar Erlandsson att 
den på andra sätt, rutinmässigt anpassat sig till omvärlden, genom exem-
pelvis rekrytering av ny och bredare kompetens, anskaffandet av ända-
målsenliga lokaler, professionaliserad mediehantering och ökad politise-
ring.106 Regeringskansliet har också förändrats till följd av den europeise-
ring, den decentralisering och den medialisering som ägt rum.107 Andra 
viktiga förändringar som bör nämnas är införandet av en ny budgetprocess, 
förändrade former för styrning av myndigheterna och försök att införa en 
samlad verksamhetsplanering internt i Regeringskansliet. Genom åren har 
också ett antal förändringar i departementsindelningen genomförts.108 
Sammantaget ses alltså Regeringskansliet som en trögföränderlig organi-
sation, som utmanas av en föränderlig omvärld.  

Regeringskansliet har i likhet med andra exekutiver ofta behandlats som 
en svart låda i forskningen.109 Bortsett från några avhandlingar från de sen-
aste åren var, när detta projekt inleddes, den huvudsakliga delen av den 
forskning som bedrivits kring Regeringskansliet daterad till 1980-talet, inte 
sällan med empiri som samlats in under 1970-talet.110 Få har ställt den 
grundläggande frågan ”vem gör vad?” och undersökt hur politikerna i 
kanslihuset organiserar sitt arbete och vilken funktion de politiska staberna 
har. Närmast denna avhandlings ämne kommer nog Anders Ivarsson Wes-
terbergs bok om statssekreterarrollen, Makthavare i ministerns skugga, och 
Rune Premfors och Göran Sundströms översiktsbok som kort och gott he-
ter Regeringskansliet.111 Det finns även magisteruppsatser som diskuterar 

                                                        
105 I samband med detta ändrades skrivreglerna så att Regeringskansliet skulle stavas med stor 
begynnelsebokstav. Jag har här följt detta i brödtexten, men låtit citat där liten begynnelsebokstav 
används ha kvar denna.  
106 Erlandsson, Magnus, a.a., 2007, sid. 13.  
107 Premfors, Rune och Göran Sundström, a.a., sid. 66.  
108 Förändringarna i departementsindelning fram till 1998 har analyserats av Persson, Thomas, Normer 
eller nytta? Om de politiska drivkrafterna bakom Regeringskansliets departementsindelning, Uppsala: 
Uppsala universitet, 2003, Se även Erlandsson, Magnus, a.a., 2007, sid. 5. 
109 Begreppet svart låda är en metod inom teknik och vetenskap som innebär att man bortser från de 
interna mekanismerna eller strukturen i ett system och bara undersöker sambandet mellan indata och 
utdata utan att uppmärksamma hur det som sker inne i "lådan" går till. 
110 Denna består, förutom studier av särskilda policyprocesser, specifika procedurer eller särskilda roller 
i Regeringskansliet, i huvudsak av Torbjörn Larsson, a.a., 1986, Claes Lindes Departement och verk. 
Om synen på den centrala förvaltningen och dess uppdelning – i en förändrad offentlig sektor, Stock-
holm Studies in Politics 21, Stockholm: Stockholms universitet, 1982, Bengt Jacobssons Konsten att 
reagera. Intressen, institutioner och näringspolitik, Stockholm: Carlssons förlag, 1989 och Olof Pet-
terssons Maktens nätverk. En undersökning av Regeringskansliets kontakter, Stockholm: Carlssons 
förlag, 1989. Nämnas bör även Brunsson, Karin, Claes Sonnerby och Lars Wittenmark, a.a.. Avhan-
dlingarna jag syftar på är framför allt Persson, Thomas, a.a., och Erlandsson, Magnus, a.a., 2007. 
111 Ivarsson Westerberg, Anders, Makthavare i ministerns skugga, Umeå: Boréa, 2010, Premfors, Rune 
och Göran Sundström, a.a.. 
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statssekreterarnas och de politiskt sakkunnigas förhållande till tjänstemän-
nen.112 

Birgitta Niklasson har i sin avhandling Contact Capital in Political Ca-
reers. Gender and Recruitment of Parliamentarians and Political Appoin-
tees studerat kontakters betydelse för politiskt tillsatta tjänstemän i Rege-
ringskansliet respektive riksdagsledamöters karriärer och hon beskriver där 
kortfattat de politiskt anställda i Regeringskansliet.113  

I Bengt Jacobssons Score-rapport Hur styrs Regeringskansliet? Om pro-
cedurer, prat och politik berörs den interna styrningen i Regerings-
kansliet.114 Några senare studier som fokuserar på styrningen av olika poli-
cyområden och som också till viss del rör Regeringskansliet är Eva 
Haldéns Den svåra konsten att reformera om försvarsreformen och Patrik 
Hall och Karl Löfgrens Politisk styrning i praktiken som empiriskt studerar 
regeringens IT-politik.115 Till detta ska läggas ett antal offentliga publikat-
ioner som på ett eller annat sätt rör Regeringskansliet som organisation.116 
Försök att utveckla och öka utbudet av styrning i Regeringskansliet, först 
gentemot andra myndigheter (exempelvis införandet av mål- och resultats-
tyrning) och därefter också internt (exempelvis sammanslagningen av Re-
geringskansliet till en myndighet och införandet av intern verksamhetspla-
nering enligt resultatstyrningsmodellen), har också studerats, granskats och 
kritiserats.117 

Politikerna beskrivs ibland som frånvarande eller ointresserade, andra 
gånger som upptagna av viktigare frågor eller helt enkelt som oförmögna 
att styra.118 I rapporten Ett effektivare regeringskansli framställs politikerna 
som frånvarande i det dagliga arbetet och det föreslås därför att ”högre 

                                                        
112 Se till exempel Flood, Emma, De politiskt sakkunniga. En buffert eller länk mellan politiker och 
tjänstemän i regeringskansliet?, magisteruppsats, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholm: Stock-
holms universitet, 2007, Bister, Fredrik, De politiskt sakkunniga, Magisteruppsats, Statsvetenskapliga 
institutionen, Stockholm: Stockholms universitet, 1998, Gaunt, Albin, Ministerns rådgivare, Magis-
teruppsats, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholm: Stockholms universitet, 1998 och Åhlén Hag-
man, Åsa, Statssekreterarrollen – en fallstudie av en aktör i gränslinjen mellan politik och administra-
tion, Magisteruppsats, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholm: Stockholms universitet, 1998. 
113 Niklasson, Birgitta, a.a. 
114 Jacobsson, Bengt, a.a., 2001. 
115 Haldén, Eva, Den svåra konsten att reformera. Från invasionsförsvar till insatsförsvar, Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2007, och Hall, Peter och Karl Löfgren, Politisk styrning i praktiken, Malmö: 
Liber, 2006.  
116 Exempelvis Regeringskansliet inför 2000-talet. Rapport från ett ESO-seminarium, Ds 1998:56, Vad 
kostar det att regera? En studie av Regeringskansliets dimensionering – nu och i framtiden, Ds 
2000:27, Regeringskansliet en myndighet: en analys av effekter och konsekvenser, Ds 2003:44, 
Regeringskansliet. En myndighet, tio departement eller hundra enheter?, Riksdagens revisorer 
2001/02:4 och Sverige och tsunamin. Katastrofkommissionens rapport, SOU 2005:104. 
117 Sundström, Göran, a.a., 2003, Erlandsson, Magnus, a.a., 2007, Mundebo, Ingemar, a.a., och 
Sundström, Göran och Rune Premfors, ”Vem håller i rodret – 30 år senare?, i Möller, Tommy och Olof 
Ruin (red.), En statsvetares olika sfärer. Uppsatser kring politik och förvaltning tillägnade Daniel 
Tarschys, Stockholm: Hjalmarson och Högberg, 2010.  
118 För ett resonemang om kring efterfrågan på politiska riktlinjer se Premfors, Rune, och Göran 
Sundström, a.a., 2007, sid. 180f. Se även Jacobsson, Bengt och Göran Sundström, a.a., sid. 60.  
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krav bör ställas på den politiska nivåns förmåga att gentemot sin stab tyd-
liggöra sina prioriteringar”.119 I boken Vem styr? Relationen mellan rege-
ringskansliet och myndigheterna drar Per Molander, Jan-Eric Nilsson och 
Allen Schick slutsatsen att ”[d]en rådande styrformen lider i strategiska 
avseenden av för lite politik, inte av för mycket”. De skriver att ”[e]nkelt 
uttryckt måste regeringen tala om vad den vill”.120  

Molander, Nilsson och Schick föreslår att Regeringskansliet bör ”över-
sätt[a] regeringens politiska ambitioner för mandatperioden till mätbara 
mål för alla politikområden.”121 Bristen på mål förklarar de genom att ”Re-
geringskansliet idag inte [har] den strategiska kapacitet som krävs för att 
styra ett växande antal allt mer komplexa verksamheter” och de menar att 
regeringen därför ”återfaller i arkaiska beteendemönster”.122 Ett exempel på 
en sådan föråldrad metod menar författarna är att fler ledande poster inne-
has av personer med politisk bakgrund, vilket de tolkar ”som ett sätt att 
ersätta resultatstyrningens öppet formulerade direktiv med utnämning av 
personer som förstår de underförstådda regler som gäller vid interaktionen 
med regeringskansliet”.123 Här visar Molander, Nilsson och Schick att de 
vet att Regeringskansliet styrs på andra sätt än genom tydligt deklarerade 
politiska mål, men de vill samtidigt att politikerna ska styra med mål. 

Även om flera utredningar från senare tid visar tecken på en förändring i 
synen på hur regeringen styr och bör styra, kommer det då och då förslag 
som utgår från att Regeringskansliet i så stor utsträckning som möjligt ska 
betraktas som en politiskt styrd organisation.124 Tommy Möller och Mag-
nus Erlandsson föreslog till exempel i en rapport till regeringens globali-
seringsråd att en ny chefsposition skulle inrättas för att avlasta statssekrete-
raren och ge denne ökad möjlighet att ägna sig åt renodlade politiska upp-
gifter, som exempelvis att sköta de interdepartementala förhandlingarna. 
Möller och Erlandsson skriver att ”[e]ftersom det handlar om politiska 
beslut ligger det ett värde i att försöka renodla rollerna och att låta den 

                                                        
119 Ett effektivare regeringskansli – förslag till åtgärder, Rapport från projektet för effektivisering och 
rationalisering av Regeringskansliet, SB2001/8259, sid. 8.  
120 Molander, Per, Jan-Eric Nilsson och Allen Schick, a.a., sid. 109. En annan debattör, Gunnar Wetter-
berg, samhällspolitisk chef på SACO, föreslår att departementen ska läggas ned och att Regerings-
kansliet istället ska bestå av små politiska staber, där ”statssekreterarnas ansvar renodlas till att fungera 
som beställare mot den professionella beredningsapparaten”, se Wetterberg, Gunnar, “Lägg ner alla 
departement och stärk regeringskansliet”, Dagens Nyheter, 29 april 2007. Riksrevisorn Eva Lindström 
vill också förändra Regeringskansliets organisation och arbetsformer. Hon lyfter särskilt fram ett för-
slag om att ”inrätta en hög tjänst med ansvar för styrning och kontroll”, se Lindström, Eva, 
“Ansvarsfördelning och ansvarsutkrävande – två försummade byggstenar”, i Förvaltningens bygg-
stenar – rapport från ett seminarium, Statskontorets småskrifter, nr 1, 2006. 
121 Molander, Per, Jan-Eric Nilsson och Allen Schick, a.a., sid. 109. 
122 Molander, Per, Jan-Eric Nilsson och Allen Schick, a.a., sid. 105. 
123 Molander, Per, Jan-Eric Nilsson och Allen Schick, a.a., sid. 104. 
124 Exempel på utredningar som visar på en förändrad syn på styrning är Ett stabsstöd i tiden. 
Betänkande av Stabsutredningen, SOU 2008:22, Stockholm: Fritzes, 2008 och Att styra staten – 
regeringens styrning av sin förvaltning. Betänkande av Styrutredningen, SOU 2007:75, Stockholm: 
Fritzes, 2007.  
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politiska nivån komma in tidigare i beredningsprocessen”.125 Förslaget syf-
tar till att stärka den idealtyp som utgår från det rationalistiska idealet om 
en uppdelning mellan politiker som sätter mål och formulerar politik och 
tjänstemän som genomför denna. Samtidigt negligerar förslaget att det inte 
är på detta sätt som organisationen fungerar. Möller och Erlandsson skriver 
därefter att “[t]jänstemännens roll i den gemensamma beredningen bör i 
ökad grad inriktas mot att ta fram gemensamma faktaunderlag”, vilket 
återigen är ett exempel på att de ser tjänstemännens arbete i Regerings-
kansliet som något objektivt och neutralt.126 Det arbete som Möller och 
Erlandsson vill inrikta mot framtagande av faktaunderlag, den gemen-
samma beredningen, utgör en central del i den process i vilken skapandet 
av regeringens politik och förhandlingarna om balansen mellan olika vär-
den sker.  

De försök att förändra och stärka styrningen som gjorts inom Rege-
ringskansliet har enligt Jacobsson präglats av styrningsformer som politi-
kerna inte använder sig av, främst mål- och resultatstyrning. Sundström 
och Premfors menar att politiker ofta varken kan eller vill formulera mål i 
styrningsdokument vid särskilda tidpunkter. Eftersom politiker är lekmän 
förväntas tjänstemän bistå med att ta fram den information som krävs för 
de beslut, som mål- och resultatstyrningsmodellen förutsätter att politiker 
ska formulera på förhand. Sundström och Premfors pekar även på att poli-
tiker ofta har behov av att vänta och se hur saker utvecklar sig innan de 
sätter ned foten i en fråga. De anger flera skäl till detta, bl.a. att de ofta 
tvingas till kompromisser, att områden som har detaljerade mål framstår 
som prioriterade, medan det kan vara svårt att ange specifika mål för andra 
områden. Därtill ser förvaltningen ofta tydliga mål som kontrakt, vilket 
leder till att de även förväntar sig att tilldelas de resurser som krävs för att 
uppnå målen.127 Jacobsson menar att fokuseringen på mål- och resultatstyr-
ning har gjort att andra former av styrning, exempelvis nätverksstyrning, 
styrning genom organisering och symbolhandlingar, har fått stå tillbaka. 
Politikerna har därmed fått ett allt mindre handlingsutrymme och behovet 
av styrning har inte kunnat fyllas. Jacobsson argumenterar för att politiker-
na bör ges större möjlighet att bestämma dagordningen och att behovet av 
styrning därför bör reduceras.128  

Ett annat sätt att öka styrningskapaciteten är att skaffa sig bättre rådgi-
vare. Statsministrar och statsråd har därför sökt efter ”more and better ad-
vice”.129 Förvaltningen har kompletterats med andra rådgivare än tjänste-

                                                        
125 Möller, Tommy och Magnus Erlandsson, a.a., sid. 75. 
126 Möller, Tommy och Magnus Erlandsson, a.a., sid. 75. 
127 Sundström, Göran och Rune Premfors, a.a, sid. 81ff. Jmf. Tiili, Minna, ”Strategic political steering: 
exploring the qualitative change in the role of ministers after NPM reforms”, i International Review of 
Administrative Sciences, vol. 73(1), 2007. 
128 Jacobsson, Bengt, a.a., 2001, sid. 56.  
129 Rhodes, Rod A.W., a.a., 2006, sid. 333. Se även Dahlström, Carl, B. Guy Peters och Jon Pierre, 
“Steering from the Center: Strenghtening Political Control in Western Democracies”, i Steering from 



 47 

män, som inhyrda konsulter, tankesmedjor och egna politiska rådgivare.130 
Utvecklingen kan förstås som en anpassning till ett underskott på kapacitet 
som har skapats då den statliga förvaltningen inte längre kan fylla de krav 
som den institutionella omvärlden ställer.131 Ökade krav på statsråd och 
komplexare styrning har lett till ökade behov av samordning och fler resur-
ser i statsrådens staber, vilket också skapat ett utrymme för de politiskt 
anställda.132 Regeringar har därutöver haft en vilja att diversifiera källorna 
till de råd som de förlitar sig på.133 De politiska staberna har på detta sätt 
kommit att bli en betydelsefull del av det politiska systemet. 

 
 

2.3. Politiska staber - från innovation till institution 
Det är möjligt att argumentera för att politiskt tillsatta medarbetare till 
statsråd inte är ett nytt fenomen. Att statsråd har en politiskt anställd stab är 
dock en relativt ny företeelse, som huvudsakligen växte fram under 1970-
talet. Dessförinnan fanns rådgivare som arbetade nära statsministern, som 
exempelvis Olof Palme, som hösten 1953 inledde sin tid i Regerings-
kansliet som sekreterare åt Tage Erlander.134 Sekreterarens arbetsuppgifter 
på 1950-talet liknade till viss del en politiskt sakkunnigs idag; Palme skrev 
efter Erlanders anvisningar valbroschyrer och tal, deltog på resor, medver-
kade vid presskonferenser och satt med när Erlander intervjuades.135 I Sve-
rige finns ingen offentlig dokumentation av politiskt sakkunniga och 
pressekreterare före 1976. Det är däremot känt att politiskt sakkunniga 
började dyka upp redan tidigare. Exempelvis anställdes Bosse Ringholm 
1972, som en av fyra politiskt sakkunniga. Två av dem arbetade på Inri-
kesdepartementet och de övriga på Finansdepartementet och Handelsdepar-

                                                                                                                                
the Centre: Strenghtening Political Control in Western Democracies, Toronto: University of Toronto 
Press, 2011a kommande, sid 22 och 418 som menar att en av de mest effektiva strategierna för att 
stärka den politiska kontrollen över förvaltningen är att kontrollera rekryteringen till viktiga poster.  
130 Bakvis, Herman, ”Advising the Executive”, i Weller, Patrick, Herman Bakvis och Rod A.W. 
Rhodes, The Hollow Crown. Countervailing Trends in Core Executives, London: MacMillan Press, 
1997. För en rapport om användningen av externa konsulter i Regeringskansliet se Walter, Sabine, 
Konsten att konstruera riktlinjer för ett hållbart samhälle: Staten och GRI, Scores rapportserie 2010:9, 
Stockholm: Stockholms universitet, 2010. 
131 För en diskussion om vad en organisations instutitionella omvärld består av och hur organisationer 
styrs av den, se Furusten, Staffan, Den institutionella omvärlden, Malmö: Liber, 2007. Furusten defini-
erar på sidan 10 institutionell omvärld “som den omvärld som bestämmer de förutsättningar organisa-
tioner och deras ledare måste anpassa sig till och hantera för att bli betraktade som legitima aktörer 
inom den typ av verksamhet de bedriver”.  
132 Se Peters B. Guy och Jon Pierre, Politicians, Bureaucrats and Administrative Reform, London: 
Routledge, 2001. 
133 Holland, Ian, a.a., sid.11.  
134 Erlander, Tage, Dagböcker 1954, utgivna av Sven Erlander, Hedemora: Gidlunds förlag, 2004, sid. 
203.  
135 Erlander, Tage, a.a., sid. 99ff.  



 48 

tementet.136 När de borgerliga partierna vann valet 1976 kunde den första 
borgerliga regeringen sedan 1932 bildas. Detta, och det faktum att det var 
en koalitionsregering i behov av samordningskanslier, ledde till att poli-
tiska anställningar började användas i större utsträckning än tidigare. Sam-
ordningen i en koalitionsregering måste utöver drygt tjugo statsråds en-
skilda viljor, även hantera flera olika partier med skilda ideologier, state-
gier och givna vallöften. Samordningsbehovet blir därför större och delvis 
annorlunda än i en enpartiregering.137  

De politiskt sakkunniga var från början endast talskrivare och hade 
ingenting att göra med Regeringskansliets organisation i övrigt. Det for-
mella erkännandet som ges genom titeln politiskt sakkunnig kan i sig be-
traktas som ett tecken på rollens institutionalisering. Ringholm menar att 
det fanns upp till tio politiskt sakkunniga 1975. Samma år fanns också 16 
statssekreterare och nio pressekreterare i Regeringskansliet.138 Sveriges 
statskalender inkluderar politiskt sakkunniga första gången 1983 och då 
fanns tio personer anställda med den titeln på Statsrådsberedningen.139  

I Regeringskansliet arbetade under mandatperioden 2002–2006 runt 
4500 personer och av dessa var ungefär 200 politiskt tillsatta statsråd och 
tjänstemän. Vid mandatperiodens början, i december 2002, fanns 163 poli-
tiskt anställda i Regeringskansliet som arbetade med de 22 statsråden i 
regeringen Persson III.140 Vid slutet av mandatperioden, 2006, var 172 per-
soner politiskt anställda, inklusive 30 statssekreterare, 22 politiskt anställda 
assistenter och några timanställda brevsvarare.141 Av dessa hade, utöver de 
30 statssekreterarna, uppskattningsvis 66 personer rådgivande roller (brev-
svarare och assistenter har ej inkluderats) och kan klassas som politiskt 
sakkunniga.142 Idag kan politiska anställningar och politiska staber därmed 
inte längre betraktas som en innovation, utan som en mer permanent del av 
regeringars kanslier i såväl Sverige som i många andra länder. 

 

                                                        
136 Intervju med Bosse Ringholm, f.d. statsråd. 
137 Premfors, Rune och Göran Sundström, a.a., sid. 116f. Premfors och Sundström har studerat tre 
regeringsskiften och dragit slutsatsen att relativt små förändringar har gjorts av Regeringskansliets 
organisation, förutom när det gäller den politiska samordningen. 
138 Premfors, Rune och Göran Sundström, a.a., sid. 71.  
139 Sveriges statskalender 1983, Stockholm: Liber/Allmänna Förlaget, 1983.  
140 Antalet politiskt anställda 2002–2006, E-post från Regeringskansliets förvaltningsavdelning. I 
Regeringskansliets årsbok 2002, Stockholm: Regeringskansliet, 2002, sid. 172 anges att det är 135 
politiskt anställda, men i den siffran har inte statssekreterare inkluderats. 
141 Adresslista på samtliga politiskt anställda för den avgående regeringen, oktober 2006. Enligt 
Regeringskansliets förvaltningsavdelning var antalet politiskt anställda under mandatperioden 2002–
2006 mellan 163 och 203 anställda. 2002 var det 163 politiskt anställda, 2003 var det 184 politiskt 
anställda, 2004 182 politiskt anställda och 2005 var det 2003 politiskt anställda. Siffran för 2006 är 156 
politiskt anställda, men det är en siffra som beskriver hur många politiskt anställda den nya regeringen 
hunnit anställa efter regeringsskiftet, men innan årsskiftet.   
142 Regeringskansliets telefonkatalog 2006, intern version, Förvaltningsavdelningen, RK Service Tele-
foni, Stockholm: Elanders Gotab, februari 2006.   
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2.3.1. Politiska staber i andra länder 
Det är inte meningsfullt att här göra en systematisk jämförelse med andra 
länders politiska staber, eftersom ländernas politiska system och organise-
ring av statsförvaltningen skiljer sig åt på många väsentliga punkter. Jag 
vill ändå uppmärksamma hur staberna ser ut i andra länder som styrs ge-
nom parlamentariska system.143 Flera är till skillnad från Sverige federala 
till sin karaktär. De skiljer sig också åt när det gäller valsystem, regerings-
skiftenas frekvens, antal statsråd, antal riksdagsledamöter och i organise-
ringen av förvaltningen.144 Det finns här en tydlig skillnad mellan de anglo-
saxiska politiska systemen, och de system som Herman Bakvis kallar kon-
tinentala, exempelvis det tyska eller det holländska. De senare karaktärise-
ras av att de uppfattas ”provide the executive with bureaucratic support 
more attuned to its political needs and preferences”.145 Bakvis pekar på att 
statsministern här inte har en lika central roll, utan att varje enskilt statsråd 
har större manöverutrymme inom ramen för sin portfölj. Statsrådens staber 
tenderar att vara relativt små i dessa system och kan inte jämföras med 
exempelvis det franska systemet med ett stort antal politiska rådgivare.146 I 
Tyskland finns dock möjlighet att anställa en ”political appointed civil 
servant”, vilket ger ministrarna en möjlighet att påverka rekryteringen.147 
Inom de anglo-saxiska politiska systemen är variationen stor när det gäller 
politiska anställningar. Medan Nya Zeeland, Storbritannien och Irland kan 
sägas ha förhållandevis små staber, har Australien betydligt fler politiskt 
anställda.148 Frankrike, Belgien och Italien är ytterligare en grupp, som 
skiljer sig från de övriga genom att de har stora politiska staber, med mel-
lan 23 och 35 personer i varje statsråds stab och har haft det under en 
längre tid.149 Dessa länder skiljer även ut sig från de övriga i det att de utgör 

                                                        
143 Jag utelämnar således USA, som har ett så kallat “spoils system”, som innebär att tusentals 
tjänstemän byts ut i samband med maktskifte. För en översikt om politiskt anställda i USA se Peters, B. 
Guy, “Political Advisors in the United States”, i Shaw, Richard och Chris Eichbaum (red.), The Role of 
Policy Advisors, Oxford: Oxford University Press, 2008.  
144 Se exempelvis Weller, Patrick och Herman Bakvis, ”The Hollow Crown: Coherence and Capacity in 
Central Government”, i Weller, Patrick, Herman Bakvis och R.A.W. Rhodes (red.), The Hollow Crown. 
Countervailing Trends in Core Executives, Lonfon: MacMillan, 1997, sid. 12.  
145 Bakvis, Herman, a.a., sid. 89. 
146 Bakvis, Herman, a.a., sid. 89. 
147 Fleisher, Julia, “Steering from the German center: More policy coordination and less policy initia-
tives”, i Dahlström, Carl, B. Guy Peters och Jon Pierre, Steering from the Centre: Strenghtening Politi-
cal Control in Western Democracies, Toronto: University of Toronto Press, 2011 kommande, sid. 89ff. 
148 Dahlström, Carl, B. Guy Peters och Jon Pierre, a.a., 2011a, sid. 24. 
149 Se Dahlström, Carl, a.a., sid. 7 och Dahlström, Carl, B. Guy Peters och Jon Pierre, a.a., 2011a, sid. 
23. I Frankrike samexisterar partipolitik och förvaltning inom regeringsadministrationen, där varje 
statsråds stab består av partipolitiskt tillsatta poster. Därutöver är ca 300 chefstjänstemannapositioner 
politiskt tillsatta. Det finns få senare studier av den franska exekutiven vare sig ur ett institutionellt 
perspektiv eller mer empiriska studier. Ett exempel är dock Wahl, N. Och J-LQuermonne (red.), La 
France Présidentielle. L’influence du suffrage universel sur la vie politique, Paris: Presses de Sciences 
Po, 1995. Se Elgie, Robert, ”Studying the Presidency under the Fifth Republic: Past Approaches and 
Future Perspectives”, i Brouard, Sylvain, Andrew M. Appleton och Amy G. Mazur, The French Fifth 
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ett undantag från trenden med ett ökande antal politiskt anställda i exekuti-
ven. I Frankrike var antalet politiskt anställda högst under mitten av 1980-
talet, och antalet har sedan dess antingen varit stabilt eller minskat. I Italien 
var antalet politiskt anställda högst under 1980-talet, minskade sedan fram 
till slutet av 1990-talet för att under 2000-talet ånyo öka något.150  

Det svenska Regeringskansliet ser inte ut som något exempel ovan, utan 
är förhållandevis litet och karaktäriseras av dualism, kollektivt beslutsfat-
tande och förbud mot ministerstyre. Detta särskiljer även Sverige från öv-
riga nordiska länder, som annars är de som ligger närmast till hands för en 
jämförelse.151 I såväl Danmark som Norge har de politiska anställningarna 
också organiserats annorlunda. I Norge har statssekreterarens politiska 
funktioner och ansvar understrukits genom att statssekreterare väljs till sin 
post, vilket de politiskt sakkunniga inte gör. I Danmark däremot är stats-
sekreterare i högre grad att betrakta som tjänstemän. Statsråden tillåts där 
endast utse en partipolitisk tjänsteman, som inte får ha något ledningsan-
svar, utan oftast fungerar som pressekreterare.152 

Olika regeringars åtgärder för att möta förändringarna i deras omvärld 
har anpassats till respektive regerings institutionella omvärld.153 James 
Walter skriver i en artikel om staberna i Australien att ”[t]he development 
of the ministerial staff institution has been ad hoc and largely unplan-
ned”.154 Ändå har utvecklingen av politiska staber varit likartad i flera län-
der. Precis som i Sverige, kan de politiska stabernas institutionalisering 
spåras till 1950- och 1960-talen. Under 1970-talet fanns en generell oro 
över förvaltningars bristande förmåga att anpassa sig till den politiska led-
ningens vilja. Politiker försökte därför att öka sitt inflytande på olika sätt, 
bland annat genom att anställa politiskt tillsatta rådgivare. Under denna tid 
började politiska anställningar att dyka upp i flera länder, som Irland, Au-

                                                                                                                                
Republic at Fifty. Beyond Stereotypes, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009 och Jack Hayward and 
Vincent Wright, Governing from the Centre. Core Executive Coordination in France, Oxford: Oxford 
University Press, 2002, sid. 40ff. Se även Cole, Alistair, Governing and Governance in France, Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2008. 
150 I Belgien är forskningsläget oklart på denna punkt. Se Dahlström, Carl, B. Guy Peters och Jon 
Pierre, a.a., 2011a, sid. 25. 
151 Ett exempel är att de övriga tre länderna i Norden använder olika utskott inom regeringen, som 
också har vissa möjligheter att fatta beslut, för arbete inom sakområden. Till detta finns ingen motsva-
righet i Sverige, där regeringen fattar sina beslut kollektivt, vilket påverkar hur hela Regeringskansliet 
arbetar, bland annat med den gemensamma beredningen. I Sverige och Finland tillämpas inte heller 
ministerstyre, vilket förekommer i de danska och norska modellerna (precis som i de flesta andra 
västeuropeiska länder). I Finland kan dock ministrar reservera sig mot ett beslut som fattas vid rege-
ringens sammanträde och är då varken juridiskt eller politiskt ansvarigt för beslutet. 
152 Se Olof Petersson, Nordisk politik, Stockholm: Norstedts juridik, 2005, Grønnegård Christiansen, 
Jørgen, Peter Munk Christensen och Marius Ibsen, Politik og forvaltning, Århus: Academica, 2006.  
153 Rhodes, Rod A.W., a.a., 2006.  
154 Walter, James, a.a., 2006, sid. 3.  
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stralien, Nya Zeeland och som vi har sett ovan även i Sverige.155 En gemen-
sam beröringspunkt i framväxten av politiska staber i olika länder är att 
politiskt sakkunniga anställts för att öka regeringens styrningskapacitet. 
Precis som i Sverige har anställningen av fler politiker ofta handlat om att 
en nytillträdd regering känner behov av att ha kontroll över sin förvaltning 
och kunna styra denna. Andrew Blick skriver om utvecklingen i Storbri-
tannien att ”[o]ne motive for the use of political appointments has been the 
desire to ensure that party policy programmes were not obstructed by per-
manent civil servants, intentionally or otherwise”.156 

 Utvecklingen i flera länder utgör tydliga exempel på detta. I Australien 
hade Labour 1972 särskilda argument för att anställa politiskt sakkunniga, 
bland annat att de hade varit borta från regeringsmakten i 23 år och därmed 
förlorat kontakten med tjänstemännen och istället skapat egna nätverk ut-
anför förvaltningen. Labour var skeptiskt inställda till förvaltningen, som 
betraktades som ”[…] too elitist, too independent, too unrepresentative and 
insufficiently responsive”.157 Detta gjorde att regeringen under 1980- och 
1990-talen valde att genom politiska anställningar försöka kontrollera för-
valtningen.158 

Vid ett liknande politiskt läge infördes politiska anställningar på Nya 
Zeeland. Där var det också Labour, som inte hade haft regeringsmakten på 
nio år, och bara varit i regeringsställning sex av de senaste 45 åren, som 
behövde information som de kunde lita på och som såg till att ”keep the 
public service honest”.159 De efterföljande regeringarna har sedan fortsatt 
att använda politiska anställningar. Även på Irland går samma drag att 
skönja: politiska anställningar infördes i samband med ett maktskifte efter 
ett dominerande partis längre regeringsinnehav.160  

Under 1980- och 1990-talen diversifierades de politiskt anställdas ar-
betsuppgifter och de politiskt tillsatta blev mer involverade i policyproces-
sen. Fler poster tillsattes också politiskt. Här finns en koppling till organi-
satoriska förändringar. Den tydligaste är till de reformer som de flesta 
OECD-länder genomfört sedan början av 1980-talet som går under sam-
lingsnamnet New Public Management (NPM). NPM baseras till del på neo-

                                                        
155 Se exempelvis King, Simon, a.a., sid. 59. Alla länder följer naturligtvis inte detta mönster. Ett un-
dantag är Kanada, där de första politiska anställningarna skapades 1984, men avskaffades 9 år senare. 
Se King, Simon, a.a., sid. 40.  
156 Blick, Andrew, a.a., sid. 7. Se även Dahlström, Carl, B. Guy Peters och Jon Pierre, a.a., 2011a, sid. 
21.  
157 Anderson, Geoff, Managerialism, the Media and Ministerial Staff: Creating New Players in the 
Policy Game, Australasian Political Studies Association Conference, Dunedin: University of Otago, 
2005, sid. 5.  
158 Hawker, Geoffrey, “Ministerial Consultants and Privatisation: Australian federal Government 1985-
88”, i Australian Journal of Politics and History, vol. 52, nr 2, 2006, sid. 246. Se även Maley, Maria, 
Partisans at the centre of government: The Role of ministerial advisers in the Keating govermment 
1991-1996, unpublished PhD Thesis, Canberra: The Australian National University, 2002, sid. 13.  
159 King, Simon, a.a., sid. 51. 
160 Connaughton, Bernadette, a.a., 2005, sid. 13.  



 52 

klassiskt ekonomiskt tänkande, präglas starkt av individualism och förordar 
arbetssätt från privat sektor. Regeringar har introducerat praktiker och re-
cept från privat sektor i den offentliga förvaltningen. De NPM-reformer 
som genomförts i Sverige liknar till stor del de reformer som genomförts i 
andra länder, som exempelvis Nya Zeeland och Storbritannien. Carl Dahl-
ström, Guy Peters och Jon Pierre drar slutsatsen att förstärkningen av poli-
tikens centrum, genom bland annat ett ökat antal politiskt anställda är tyd-
ligast i de länder som genomfört mest långtgående NPM-reformer.161 Även 
Eichbaum och Shaw anser att de förändringar som NPM innebar bidrog till 
utvecklingen av de politiska staberna: ”[…] the advent of Ministerial Advi-
sors is a function of the recasting of the institutional architecture of public 
administration according to rational choice design principles”.162 De menar 
att politiskt sakkunniga kan ses som ett svar på förändringarna av offentlig 
sektor som skedde under slutet av 1980- och början av 1990-talen. I försö-
ken att skilja mellan politik och förvaltning uppstod ett behov av aktörer 
som kunde röra sig mellan de båda sfärerna: ”In this light political princi-
pals have recourse to ’third-party’ advisers in mediating their relationships 
with administrative agents”.163 Vissa anser därför att NPM var startpunkten 
för förvaltningens politisering.164 Ett resultat av reformerna blev att förhål-
landet mellan politiker och tjänstemän upplevdes som otydligare.165 Owen 
Hughes menar å andra sidan att den traditionella förvaltningsmodellen 
försökte avpolitisera något huvudsakligen politiskt, vilket har lett till att 
huvudfokus ligger på interaktionen mellan tjänstemän och politiker.166 
Statsråden har helt enkelt använt sig av en tredje part, politiskt anställda, 
för att underlätta denna interaktion mellan regeringen och tjänstemännen.  

Det finns naturligtvis flera sätt att förklara institutionaliseringen av poli-
tiska staber. En förklaring kan vara en till synes perifer fråga, som antalet 
ärenden på regeringens bord. Ansträngningarna att minska antalet ärenden 
på regeringssammanträdena har, som Maria Maley påpekar, skapat ”key 
roles as surrogate negotiators within the ministry” för de politiskt an-
ställda.167 I Nya Zeeland pekar forskare på att utvecklingen av de politiska 

                                                        
161 Dahlström, Carl, B. Guy Peters och Jon Pierre, “Steering Strategies in Western Democracies”, i 
Dahlström, Carl, B. Guy Peters och Jon Pierre (red.), Steering from the Centre: Strenghtening Political 
Control in Western Democracies, Toronto: University of Toronto Press, 2011b, kommande, sid. 413.  
162 Eichbaum, Chris och Richard Shaw, If Ministerial Advisors are the answer, then what is the ques-
tion? Issues of governance and policy capability in the New Zealand context, GovNet International 
Conference, Canberra: The Australian National University, 2006, sid. 3. Ett liknande resonemang förs i 
Dahlström, Carl, B. Guy Peters och Jon Pierre, a.a., 2011a, kommande, sid. 15ff. och sidan 403ff. 
163 Eichbaum, Chris och Richard Shaw, “Ministerial Advisers and the Politics of Policy-Making: Bu-
reaucratic Permanence and Popular Control”, i The Australian Journal of Public Administration, vol. 
66, nr 4, 2007a, sid. 454. 
164 Exempelvis Kimber, Megan, a.a. 
165 Se Edwards, Meredith, a.a., sid.16, Hughes, Owen, Public Management and Administration, New 
York: Palgrave, 2003, sid. 58, och Temmes, Markku, a.a., sid. 3.  
166 Hughes, Owen, a.a., och Anderson, Geoff, a.a., sid. 8.  
167 Maley, Maria, “The Growing Role of Australian Ministerial Advisers”, Canberra Bulletin of Public 
Administration, 2003, sid. 3. 
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staberna kan ses som en följd av den ändring av konstitutionen som ge-
nomfördes 1996, och som innebar en förändring från ett enkelt majoritets-
valssystem till ett valsystem baserat på proportionalitet.168 Politiskt sakkun-
niga utgör i ett sådant resonemang ett svar på de svårigheter regeringar har 
med att förutspå resultatet av förhandlingar med andra aktörer.169 Utma-
ningen ligger i att hålla samman och styra en flerpartiregering och få ige-
nom beslut i riksdagen där en majoritet inte är garanterad.170 Eichbaum och 
Shaw menar att minoritetsregeringar som är beroende av stödpartier och 
koalitionsregeringar kan hjälpa oss att förstå de politiskt sakkunnigas roll: 

Prime ministers who lead coalition minority administrations must consistently 
bargain with other political actors in order to achieve political and policy 
outcomes. Ministerial advisers play an important role in fostering and nego-
tiating the requisite executive, legislative and policy coalitions. Notwithstan-
ding that individual ministerial advisers are appointed by their ministers, as a 
collective resource advisers are deployed to manage the risks associated with 
multi-party and/or minority governments, and to facilitate the knitting together 
of disparate policy positions into a single government agenda.171  

 
Ett valsystem som gynnar små partier skulle således kunna skapa ett ökat 
behov av politiskt anställda staber. I Sverige, som har ett valsystem baserat 
på långtgående proportionalitet, skulle detta kunna ha betydelse. Andra 
institutionella förändringar som kan ha betydelse för utvecklingen av de 
politiska staberna är statsministerns förändrade roll och utvecklingen mot 
blockpolitik och koalitionspolitik i Sverige. Ytterligare en möjlig förkla-
ring är att maktbalansen mellan regering och riksdag under de senaste de-
cennierna vägt över till regeringens fördel.172 

 

 
2.4. Stabernas funktioner 
Den här avhandlingen handlar om Regeringskansliets politiska staber och 
deras funktioner. Det finns ett antal mer eller mindre utvecklade modeller 
för att analysera politiskt anställdas arbete, samtliga framtagna för att ana-
lysera politiskt anställda i andra politiska system än det svenska. De kan 
ändå ge en idé om vilken funktion de politiska staberna kan ha.  

James Walter, som 1986 analyserade politiskt anställda i Australien, de-
lar in deras arbetsuppgifter i tre kategorier av arbete: personliga, tekniska 
och politiska. Det personliga inbegriper i Walters modell vitt skilda arbets-
uppgifter såsom administration på departementet, känslomässigt stöd, att 

                                                        
168 Eichbaum, Chris och Richard Shaw, a.a., 2006, sid. 3.  
169 Eichbaum, Chris och Richard Shaw, a.a., 2007a, sid. 463.  
170 Eichbaum, Chris och Richard Shaw, a.a., 2007a, sid. 463.  
171 Eichbaum, Chris och Richard Shaw, a.a., 2007a, sid. 463f. 
172 Niklasson, Birgitta, a.a., sid. 63f.  
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vara statsrådets ställföreträdare och hans eller hennes ögon och öron. Till 
de tekniska arbetsuppgifterna räknar Walter utvärdering av policyidéer, 
sökning av idéer utifrån och skrivande av tal och ståndpunkter. Det poli-
tiska stödet består slutligen i att de politiskt sakkunniga är uppmärksamma 
på politiken hos väljarna, partiet, parlamentet och inom förvaltningen.173   

Drygt tio år senare arbetade Delmer Dunn fram en analysmodell, där 
han istället för att analysera de politiskt sakkunniga utifrån arbetets art 
valde att skilja på vilken arena de sakkunniga i Australien arbetade på eller 
gentemot; departementet, andra departement/statsråd, riksdagen eller 
gentemot det egna statsrådet. I den första kategorin inkluderar Dunn ar-
betsuppgifter som syftar till att utvärdera departementets arbete, att styra 
departementet och att underlätta kontakten mellan tjänstemännen och stats-
rådet. I den andra kategorin lyfter Dunn fram förhandlingar om politiska 
ståndpunkter och samordning mellan olika statsrådsportföljer. I kategorin 
personligt stöd för statsrådet återknyter Dunn till Walters beskrivning av de 
politiskt sakkunniga som statsrådets ögon och öron, men tillägger att de 
även planerar statsrådets tid. Dunn menade att de sakkunniga fyllde funkt-
ionen att hjälpa statsråd att nå den politiska inriktning de önskade och öka 
mottagligheten hos departementet.174 Dessa två analysmodeller delar upp de 
sakkunnigas arbetsuppgifter i olika kategorier, utan att begreppsliggöra 
vilken funktion deras arbete fyller. Walters indelning i personligt, politiskt 
och tekniskt stöd framstår, i relation till de politiskt sakkunnigas arbets-
uppgifter som väl elementär. Inte heller fångar Dunn samtliga dimensioner 
av de politiskt sakkunnigas arbete i sin analys med utgångspunkt i vilken 
arena de arbetar på.  

Jag har istället valt att analysera de politiskt anställdas arbetsuppgifter 
med utgångspunkt från deras funktion. Bakvis analyserar arbetsuppgifterna 
utifrån huvudfunktioner, funktioner och mindre viktiga funktioner. Bakvis 
menar att de sakkunniga fyller fyra huvudfunktioner för statsrådet: de mo-
biliserar departementet efter ett regeringsskifte, de utför partipolitiska ar-
betsuppgifter, de utvärderar tjänstemännens råd och hjälper till att skapa 
legitimitet för nya policyidéer.175 Ytterligare en funktion, som Bakvis dock 
inte betraktar som en av huvudfunktionerna, är att ge stöd. Som mindre 
viktiga funktioner betraktar Bakvis arbete med att utveckla mandat hos 
oppositionen och stå för föryngring. Utöver detta utgör de politisk sakkun-
niga en första kontaktpunkt i nätverk och för vidare viktig information till 
statsrådet.176 

                                                        
173 Walter, James, The Ministers’ Minders: Personal Advisers in National Government, Melbourne: 
Oxford University Press, 1986. 
174 Se Dunn, Delmer, Politics and Administration at the Top: Lessons from Down Under, Pittsburgh: 
University of Pittsburgh Press, 1997, sid. 89 och 93 och Maley, Maria, a.a., 2002, sid. 62. 
175 Bakvis, Herman, a.a., sid. 118. 
176 Bakvis, Herman, a.a., sid. 118 
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Peters, Rhodes och Wright har studerat statsministerns stab i sex olika 
länder och kommer fram till sex olika funktioner som staben fyller.177 Även 
de utgår från de politiskt sakkunnigas funktion i sin analys. Till skillnad 
från Bakvis, som rangordnar betydelsen av olika funktioner, har de valt att 
tematisera funktionerna. De arbetar med sex funktioner: policysamordning, 
policyrådgivning, säkerställande av ’good governance’, ledning, styrning 
av förvaltningen och vad de kallar politiskt management, vilket inbegriper 
relationer med aktörer som riksdagen, intresseorganisationer och media. 

Maley presenterar en vidareutvecklad analysmodell i sin avhandling. 
Precis som Bakvis och Peters, Rhodes och Wright väljer hon att utveckla 
en analysmodell som fokuserar på vilken funktion de politiskt sakkunniga 
fyller för statsrådet. Maley menar att de politiskt sakkunnigas funktion kan 
förstås som fem delar: personligt stöd, politiskt stöd, kommunikation, styr-
ning av policy och samordning.178 Hon utgår från två av Walters kategorier: 
personligt och politiskt stöd. Hon menar att det personliga stödet och det 
politiska stödet ska ses som de ursprungliga funktionerna, medan kommu-
nikation, styrning av policy och samordning har tillkommit som en utvidg-
ning av funktionen. Jag utgår i min analys från Maleys ram, och jag kom-
mer särskilt att diskutera vad utvidgningen till styrning av policy och sam-
ordning innebär med utgångspunkt i empirin.  

  

2.4.1. Styrning – en av stabernas funktioner 
En av stabernas funktioner ges i avhandlingen särskild uppmärksamhet: 
styrning. Det finns stora förväntningar på att politikerna ska styra, förvänt-
ningar som Hall och Löfgren beskriver som en ”produkt av demokratin”.179 
Samtidigt har det blivit allt svårare för regeringar att styra samhället. Ett 
huvudargument i diskussionen om de politiska stabernas institutional-
isering är att exekutiver behöver dem för att stärka sin styrningskapacitet. 
Dahlström, Peters och Pierre definierar i detta sammanhang kapacitet som 
”[…] that the officials in question have the combination of resources – 
including authority – to influence the behavior of other actors”.180 Politiskt 
anställda skulle således kunna betraktas som en resurs som kan användas 
för att påverka andra aktörers handling.181 Att ha denna kapacitet behöver 

                                                        
177 Peters, B. Guy, Rod A.W. Rhodes and Vincent Wright, a.a., 2000, sid. 11-13. 
178 Maley, Maria, a.a., 2002, sid. 64f.  
179 Hall, Peter och Karl Löfgren, a.a., sid. 14. 
180 Dahlström, Carl, B. Guy Peters och Jon Pierre, 2011a, sid. 10.  För en utförligare diskussion om vad 
styrnings- och policykapacitet kan vara se Parsons, Wayne, ”Not just steering but weaving: Relevant 
knowledge and the craft of building policy capacity and coherence”, i Australian Journal of Public 
Administration, 63 (1), 2004.  
181 Dahlström, Carl, B. Guy Peters och Jon Pierre, a.a., 2011a, sid. 28f. Andra sätt att öka styrningska-
paciteten kan vara att öka samordningen inom regeringens kansli eller att styra med hjälp av budgeten. 
Ingen av dessa metoder garanterar dock någon ökad styrningskapacitet.      



 56 

dock inte nödvändigtvis innebära att den används på ett effektivt sätt, 
m.a.o. är ett stort antal politiskt anställda ingen garanti för att regeringen 
ska få sin vilja igenom.182  

Om de politiskt anställda förväntas bidra till att öka regeringens kapa-
citet att styra, vad menas då med styrning? Nedan diskuteras varför styr-
ning i Regeringskansliet är att betrakta som något annorlunda än i ett före-
tag, om det går att skilja mellan styrning och ledning, vad styrning är och 
samordning som styrning. 

 

2.4.2. Politikernas styrning i Regeringskansliet  
Är det någon skillnad på styrning i allmänhet och politikernas styrning i 
Regeringskansliet? Jag menar att det är det. Min utgångspunkt är, i linje 
med Tom Christensen m.fl. dels att offentliga organisationer skiljer sig på 
ett grundläggande sätt från privata företag och andra organisationer, dels 
att Regeringskansliet intar en särställning inom den offentliga organisat-
ionen.183  

Det finns ett antal kännetecken som utmärker offentliga organisationer 
och särskiljer dem från privata. Det viktigaste är den demokratiska grunden 
för alla offentliga organisationer som beskrivits ovan; de har en folkvald 
ledning, som är ansvarig inför medborgarna och väljarna, snarare än inför 
speciella grupper som exempelvis ägare eller kunder. Ett annat känneteck-
en är att offentliga organisationer alltid på sätt och vis står inför varaktiga 
och olösliga spänningar; de är multifunktionella. Detta innebär att det lig-
ger i deras uppdrag att tillvarata delvis motstridande hänsyn, som demokra-
tiska hänsyn, värderingar om rättsäkerhet och hänsyn till det gemensamma. 
Kraven på öppenhet, insyn, likabehandling och förutsägbarhet är också 
större än i andra organisationer. Till skillnad från företag bedriver det stora 
flertalet offentliga organisationer inte sin verksamhet på en ekonomisk 
marknad, snarare ses det som en viktig uppgift för staten att korrigera och 
motverka problem som marknaden inte kan hantera eller som skapas av 
denna.184 I linje med Tom Christensen m.fl. är det därför min uppfattning 
att ”[o]ffentlig sektors funktionssätt måste beskrivas, analyseras och värde-

                                                        
182 Dahlström, Carl, B. Guy Peters och Jon Pierre, a.a., 2011a, sid. 10.  
183 Christensen, Tom m.fl., Organisationsteori för offentlig sektor, Malmö: Liber, 2005, sid. 4.  
184 Christensen, Tom m.fl., a.a., sid.13ff. Det bör påpekas att organisationer kan vara offentliga i någon 
dimension, men privata i någon annan, exempelvis när det gäller huvudmannaskap, finansiering och 
produktionsutförande. Skillnaden mellan offentlig och privat sektor bör därför ses mer som ett kontinu-
um än som en dikotomi, som Robert A. Dahl och Charles E. Lindbloms klassiska studie Politics, 
Economics and Welfare, New York: Harper & Bros, 1953, lyfter fram. En annan klassisk artikel på 
området är den amerikanske statsvetaren Graham Allisons artikel ”Public and Private Management: 
Are they Fundamentally Alike in All Unimportant Respects?”, i James L Perry och Kenneth L. Kraem-
er (red.), Public Management: Public and Private Perspectives, Palo Alto, CA: Mayfield, 1983.  
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ras utifrån ett demokratiskt-politiskt förhållningssätt, som sätter dess vär-
de-, intresse-, kunskaps- och maktförutsättningar i centrum”.185 

Regeringskansliet har en särskild ställning inom förvaltningen i det att 
kansliet är tänkt att fungera som ett verktyg för politikerna att forma och 
förverkliga sin politik. Regeringen styr inte Regeringskansliet på samma 
sätt som den förväntas styra övriga myndigheter, exempelvis genom regle-
ringsbrev eller uppsättandet av mål för hela politikområden. Istället är det 
med hjälp av denna organisation regeringen ska styra landet. Det handlar 
således om att styra en organisation för att denna i sin tur ska styra riket. 
Medan regeringen styr riket som ett kollektiv, är det främst statsrådet som 
styr internt i departementen.  

 

2.4.3. Styrningsbegreppet 
Frågan om styrning har sysselsatt människan så länge som det funnits or-
ganiserade samhällen. Styrning handlar om att få människor att bete sig 
som man önskar.186 Hur styrningen sker påverkar också resultatet – beslu-
ten blir inte desamma om styrningen sker formellt i en hierarkisk kedja 
som om den sker genom informell dialog och förhandling.187 Inom statsve-
tenskapen finns tankar om olika aspekter av styrning, både i teori (styr-
ningsideal) och praktik (styrformer).188 Många gånger rör det sig om att 
förklara styrning ur ett metaperspektiv. Politikernas styrning diskuteras 
ofta utifrån perspektivet att staten styr samhället, ofta genom att styra de 
statliga myndigheternas verksamhet eller genom lagar och regler.  

Andra studier av politisk styrning kretsar kring regeringens och Rege-
ringskansliets styrning av myndigheterna i det specifikt svenska tudelade 
förvaltningssystemet.189 Några fokuserar på ett specifikt politikområde.190 
Det är även vanligt med processtudier, som beskriver och analyserar en 
viss policyprocess. Styrning diskuteras på ett övergripande plan, i termer 
av styrningsideal som demokrati, byråkrati, marknad och civilsamhälle.191 

Även om spänningen mellan dessa styrningsideal/styrformer ständigt finns 

                                                        
185 Christensen, Tom m.fl., a.a., sid. 4.  
186 Hall, Peter och Karl Löfgren, a.a., sid. 11.  
187 Jmf. Pierre, Jon och Göran Sundström, a.a., sid. 260. 
188 Premfors, Rune, m.fl., a.a., sid. 20.  
189 Se exempelvis Jacobsson, Bengt, Hur styrs förvaltningen? – myt och verklighet kring departe-
mentens styrning av ämbetsverken, Lund: Studentlitteratur, 1984, Sundström, Göran, a.a., 2003, 
Mundebo, Ingemar, a.a., Lane, Jan-Erik, Sven Arvidsson och Tage Magnusson, Byråkrati och förvalt-
ning, Lund: Studentlitteratur, 1986, sid. 266. 
190 Exempelvis Hall, Peter och Karl Löfgren, a.a., om IT-politik, Göran Sundström, “In Search of 
Democracy. The process behind the Swedish forest-sector objectives”, i Sundström, Göran, Soneryd, 
Linda och Furusten, Staffan (red.), Organizing Democracy, Cheltenham: Edward Elgar, 2010, om 
skogspolitik, Eva Haldén, a.a., om försvarspolitik.  
191 Två exempel är diskussionen i Premfors, Rune, m.fl., a.a., sid. 20ff. och diskussionen om politiska, 
ekonomiska och sociala styrsystem i Lundquist, Lennart, a.a., 1992, sid. 206. 
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närvarande i en diskussion om politikernas styrning, säger de mer om styr-
ning på samhällsnivå, än om den styrning som till vardags utövas av de 
politiska staberna i Regeringskansliet. För att kunna säga något om denna 
behöver vi studera den på närmare håll.192 

Christensen m.fl. menar att det under senare tid skett en tyngdpunktsför-
skjutning från styrning till ledning, från styrning av till styrning i. Det in-
nebär att överordnad, formell ledning är mindre accepterad idag och att en 
mer decentraliserad ledning med större frihet och starkare medverkan från 
organisationsmedlemmarna önskas.193 Begreppen styrning och ledning 
smälter ofta ihop och det råder också en viss begreppsförvirring kring dem 
inom organisations- och ledningslitteraturen.194 Ett sätt att särskilja begrep-
pen är att se ledning som övergripande, som utövas med hjälp av ledarskap 
och styrning. Ledarskap ses där som mer personligt, direkt och byggt på 
mänskligt samspel, medan styrning ses som mer opersonligt, på större av-
stånd och med hjälp av tekniker och styrmedel.195 Anders Forssell och An-
ders Ivarsson Westerberg menar att det i ”en enkel och liten organisation 
eller verksamhet förekommer troligen mer ledarskap och mindre styrning, 
medan det i större och mer komplexa organisationer [som Regerings-
kansliet] förekommer mer styrning.”196 

Lennart Lundqvist menar att regeringen styr på tre olika sätt för att ge-
nomföra sin politik: förvaltningsstyrning, organisationsstyrning och sam-
hällsstyrning. Förvaltningsstyrning handlar om att politikerna styr förvalt-
ningen för att exempelvis få till stånd en beredning eller åstadkomma en 
samhällsstyrning. Organisationsstyrning är förvaltningens interna styrning 
och innebär att överordnade förvaltningsorgan eller tjänstemän styr under-
ordnade. Samhällsstyrning innebär att förvaltningen eller politikerna styr 
samhällsmedlemmarna.197  

Den centrala frågan är hur politikerna kan få sin vilja omsatt i samhälls-
styrning. Lundqvist menar att deras viktigaste instrument för att göra det är 
förvaltningsstyrning, vilket han menar består av ”politikernas medvetna 
försök att förmå förvaltningen att verka på det sätt som de önskar”.198 Med 
förvaltningen åsyftas här myndigheterna, snarare än de tjänstemän som 
arbetar inom Regeringskansliet. Jag menar dock att de resonemang om 
styrning som Lundqvist för kan tillämpas även på politikernas styrning 
inom Regeringskansliet. Eftersom politikerna och tjänstemännen där befin-
ner sig inom samma organisation är det inte lika enkelt att särskilja förvalt-

                                                        
192 Se dock Larsson, Torbjörn, a.a., 1986, Premfors, Rune och Göran Sundström, a.a., och Jacobsson, 
Bengt, a.a., 2001. Jmf. även Page, Edward C. och Bill Jenkins, a.a., 2005, som skriver om styrning i 
den brittiska motsvarigheten till Regeringskansliet ur ett tjänstemannaperspektiv. 
193 Christensen, Tom m.fl., a.a., sid. 124.  
194 Forsell, Anders och Anders Ivarsson Westerberg, a.a., sid. 105.  
195 Forsell, Anders och Anders Ivarsson Westerberg, a.a., sid. 107. 
196 Forsell, Anders och Anders Ivarsson Westerberg, a.a., sid. 106. Parentesen är mitt tillägg.  
197 Lundquist, Lennart, a.a., 1992, sid. 71.  
198 Lundquist, Lennart, a.a., 1992, sid. 69. 
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ningsstyrning från organisationsstyrning, utan de flyter samman. Viktigt är 
dock att det i denna studie handlar om politikernas styrning av den egna 
organisationen för att genom den styra samhället. Det handlar således mer 
om styrningen av den politiska inriktningen på arbetet än om att styra tjäns-
temännens beteende när det gäller exempelvis arbetstider eller vardagliga 
rutiner på arbetsplatsen.  

Edward Page och Bill Jenkins menar att styrning är ett nyckelbegrepp 
för att beskriva ”the interaction of political direction and bureaucratic crea-
tivity in policy development”.199 De ser det som ett sätt för statsråden att ha 
kontroll över policyprocessen, även om statsråden själva har begränsad 
kunskap på området och små möjligheter att ge direkta order.200 De menar 
att styrningsbegreppet lyfter fram att politiken är överordnad tjänsteman-
naorganisationen, samtidigt som det är vagare än en order eller en instrukt-
ion. Vagheten gör styrning tillåtande. Det är exempelvis möjligt att ifråga-
sätta intentionen bakom styrningen, utan att det för den skull blir konflikt. 
Detta gör att det är möjligt att även ta in tjänstemännens kunskap och syn-
punkter i processen.201 Anpassat till denna studie skulle styrning således 
kunna definieras som alla de åtgärder som den politiska staben vidtar för 
att påverka Regeringskansliets tjänstemän att verka på det sätt som den 
politiska staben önskar. 

 

2.4.4. Samordningsbegreppet 
Begreppen styrning och samordning är båda centrala i forskning om orga-
nisationer och används ofta synonymt. Lotte Jensen menar att styrning ofta 
i praktiken handlar om samordning.202 I Regeringskansliet är samordning 
särskilt betydelsefullt, eftersom departementen, och slutligen samtliga 
statsråd i regeringen, måste komma överens om en gemensam hållning i de 
frågor regeringen fattar beslut om. Regeringens kollektiva beslutsfattande 
ställer höga krav på samordning.203 Den vertikala samordningen mellan 
tjänstemän och mellan tjänstemän och politiker sker inom varje statsråds 
ansvarsområden. Eftersom regeringen styr som ett kollektiv är kraven även 
stora på horisontell samordning, vilket sker i den så kallade gemensamma 
beredningsprocessen, huvudsakligen på tjänstemannanivå.  

                                                        
199 Page, Edward C. och Bill Jenkins, a.a., sid. 136. 
200 Jmf. Page, Edward C. och Bill Jenkins, a.a., sid. 109.  
201 Page, Edward C. och Bill Jenkins, a.a., sid. 136. 
202 Jensen, Lotte, Den store koordinator. Finansministeriet som moderne styrningsaktør, Köpenhamn: 
Jurist- Økonomforbundets Forlag, 2003, sid. 2.  
203 Premfors, Rune och Göran Sundström, a.a., sid. 51. Premfors och Sundström benämner till och med 
ett kapitel i deras bok “Samordningsmaskinen”, vilket understryker betydelsen av samordning i denna 
organisation.   
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Vad är då samordning? Samordning utgör, vilket framgick i avhandling-
ens första kapitel, en av organiseringens två grundbultar.204 Eftersom ar-
betsdelning utan samordning inte blir effektivt, måste samordning ske. 
Larsson definierade, i sin avhandling om Regeringskansliet, samordning 
som ”att flera olika enheters (och individers) handlingar och handlings-
principer på ett medvetet sätt relateras till varandra inom ramen för en mer 
omfattande gemensam helhet eller organisation”.205 Samordning kan ske 
aktivt eller passivt, formellt eller informellt, liksom vertikalt eller horison-
tellt.206 Forssell och Ivarsson Westerberg skiljer på samordning som sker 
direkt i nuet, i den pågående verksamheten och samordning som sker i 
förväg. Den omedelbara samordningen kan ske genom antingen vad de 
kallar direkt ledarskap eller genom vad de kallar gemensam samordning, 
medan samordning på förhand kan ske på tre sätt, genom reglering, inlär-
ning eller genom att sätta upp mål.207 

Den första formen av omedelbar samordning, direkt ledarskap, betyder 
att någon talar om för andra vad de ska göra, d.v.s. bestämmer hur de ska 
göra det. Forssell och Ivarsson Westerberg menar att direkt ledarskap är 
knutet till de mest hierarkiska och minst demokratiska organisationsfor-
merna. Direkt ledarskap innebär att chefen har rätt att bestämma och ge 
order om vad som ska göras, vilket även tydliggör vem som är ansvarig för 
beslutet. Denna form av samordning används i pressade situationer som 
kräver snabba beslut. 

Den andra formen av omedelbar samordning kallar Forssell och Ivars-
son Westerberg för gemensam samordning. Det innebär att de involverade 
tillsammans hanterar frågor genom att kommunicera med varandra på olika 
sätt, till exempel på formella och informella möten och samtal. Forssell och 
Ivarsson Westerberg menar att gemensam samordning är den samordnings-
form som ligger närmast demokratiska värden om gemensamt beslutsfat-
tande, jämbördiga deltagare och medbestämmande.208 Gemensam samord-
ning är således den raka motsatsen till den direkta ledningens hierarkiska 
beslutsordning. Här finner vi en paradox när det gäller Regeringskansliet, 
eftersom direkt ledarskap – d.v.s. tydliga order från statsråden – många 
gånger uppfattas som demokratiskt, kanske till och med mer demokratiskt 
än gemensam samordning.  

Den första formen av samordning på förhand är reglering. Det handlar 
om att med hjälp av lagar, förordningar, normer, standarder, vanor, seder 
och bruk försöka påverka hur arbetet ska ske. Här ingår även tysta och 
underförstådda regler – normer, som ofta uppstår informellt. Reglerna skil-

                                                        
204 Forssell, Anders och Anders Ivarsson Westerberg, a.a., sid. 57. Se även avsnitt 1.3 i denna avhan-
dling.  
205 Larsson, Torbjörn, a.a., 1986, sid. 29.  
206 Christensen, Tom m.fl., a.a., sid. 37f., Larsson, Torbjörn, a.a.,1986, sid. 28 och 40.  
207 Forssell, Anders och Anders Ivarsson Westerberg, a.a., sid. 61ff.  
208 Forssell, Anders och Anders Ivarsson Westerberg, a.a., sid. 62. 
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jer sig åt på en rad olika sätt, de kan vara skrivna eller oskrivna, men har 
det gemensamt att de föreskriver på vilket sätt någonting får eller inte får 
göras. Rutiner kan utgöra en samordningsform både vertikalt och horison-
tellt. Regler kan användas för att samordna inom en organisation, men även 
på tvären, över olika organisationer/delar av en organisation.209 Konkret 
kan det innebära att man genom manualer, instruktioner, regler och rutiner 
fastställer hur arbetet ska utföras.  

Den reglering som påverkar en organisation kan vara såväl intern som 
extern. Instruktioner och rutiner är knutna till ett visst organisatoriskt 
sammanhang, och tillämpas bara där. En sådan form av samordning är 
processer som gemensam beredning och delning i Regeringskansliet. Ex-
tern reglering utgörs av t.ex. lagar som omfattar hela samhället och mju-
kare regler såsom etikettsregler för hur man uppträder i olika situationer, 
eller standarder som är frivilliga för en organisation att anpassa sig till. 210 

Den andra samordningsformen som sker på förhand är inlärning. Inlär-
ningen ger kunskaper och färdigheter som kan tillämpas på, och anpassas 
till uppgiften. Inlärningen innebär också tillägnande av normer. Skillnaden 
gentemot samordning genom reglering är att genom inlärning styrs sam-
ordningen via individen, medan regler styr samordningen utifrån. Inlär-
ningen innebär att medarbetaren blir ”självgående” när han/hon fått sin 
arbetsuppgift.211  

  Det tredje sättet som används för att på förhand samordna arbete är att 
formulera mål för vad som ska uppnås. Genom mål kan man försöka på-
verka en verksamhets resultat, utan att i förväg bestämma hur målen ska 
nås. Mål- och resultatstyrning är ett exempel på denna typ av samordning.  

Forssell och Ivarsson Westerberg menar att samordningsproblem upp-
står när det är svårt att reglera arbete i förväg, när det är svårt att bedöma 
vilka kunskaper som kommer att krävas och när det är svårt att sätta upp 
mål. D.v.s. när det råder osäkerhet om hur något ska göras eller om det 
finns problem med att bestämma vad som ska uppnås.212 Graden av osäker-
het påverkar hur samordningen i en organisation sker. I organisationer som 
karaktäriseras av hög osäkerhet är omedelbar samordning vanligare. Det 
kan exempelvis handla om oförutsedda händelser, nya eller obekanta ar-
betsuppgifter, eller osäkerhet om hur man ska gå tillväga eller vad man vill 
uppnå. Samordningen kan då inte göras i förväg, utan måste ske omedel-
bart. Forssell och Ivarsson Westerberg skriver att ”[j]u större upplevd sä-
kerhet, desto mer omedelbar samordning, och ju mindre upplevd osäkerhet, 
desto mer samordning i förväg”.213 De menar även att kvalificerat arbete i 

                                                        
209 Christensen, Tom m.fl., a.a., sid. 37. 
210 Se Brunsson, Nils och Bengt Jacobsson, A World of Standards, Oxford: Oxford University Press, 
2000.  
211 Forssell, Anders och Anders Ivarsson Westerberg, a.a., sid. 66f.  
212 Forssell, Anders och Anders Ivarsson Westerberg, a.a., sid. 71.  
213 Forssell, Anders och Anders Ivarsson Westerberg, a.a., sid. 74. 
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högre grad samordnas med hjälp av inlärning och gemensam samordning, 
medan okvalificerat arbete oftare samordnas med hjälp av interna regler 
och direkt ledarskap. De menar att gemensam samordning är den samord-
ningsform som är bäst lämpad för organisationer som präglas av hög osä-
kerhet och kvalificerat arbete. Med utgångspunkt i detta resonemang är det 
således denna typ av samordning vi borde finna i Regeringskansliet. Tidi-
gare forskning visar dock att Regeringskansliet domineras av passiv sam-
ordning och att denna samordningsform har blivit mer dominerande med 
tiden.214 Ett exempel på en vanligt förekommande passiv samordningsmek-
anism är antecipering. Det innebär att åsikter och önskemål hos andra en-
heter och departement över tid blir kända och tjänstemännen anpassar då 
förslag som de ansvarar för till vad de tror att andra berörda departement är 
beredda att acceptera.215 På samma sätt lär sig tjänstemännen med tiden vad 
statsrådet vill i olika frågor och anpassar sina förslag till det. Antecipering 
är således ett exempel på vad Forssell och Ivarsson Westerberg kallar in-
lärning.  

Sammanfattningsvis är det rimligt att förvänta sig att samordningen i 
Regeringskansliet, vars arbetsuppgifter är kvalificerade och som kan karak-
täriseras som en organisation präglad av osäkerhet, främst samordnas med 
hjälp av gemensam samordning. Tidigare forskning visar dock att passiv 
samordning, exempelvis antecipering, är den mest vanligt förekommande 
samordningsformen. Samtidigt är Regeringskansliet en hierarkisk organi-
sation, där det konstitutionella sammanhanget gör att politikerna förväntas 
samordna tjänstemännens arbete genom vad Forssell och Ivarsson Wester-
berg beskriver som ett direkt ledarskap.  

 
 

2.5. Sammanfattning 
I detta kapitel har en bild av en allt mer svårstyrd värld, som ger exekutiver 
en allt tyngre arbetsbörda att hantera, tecknats. Ett sätt att hantera de svå-
righeter med att styra som exekutiverna upplever är att utöka rådgivningen, 
bland annat genom att anställa politiskt sakkunniga och pressekreterare. 
Eftersom staten ofta behandlas som en enda enhet inom forskningen vet vi 
fortfarande relativt lite om vad som sker i regeringars kanslier. Forskning-
en om Core Executives, som denna avhandling utgör ett bidrag till, fyller 
denna kunskapslucka. I kapitlet diskuteras framväxten av politiska staber, 
såväl i Sverige som i andra länder. Forskningsläget när det gäller Sveriges 
Core Executive, Regeringskansliet, beskrivs. Argument presenteras för att 
Regeringskansliet bör betraktas som en politisk organisation, snarare än att 
endast betraktas som en politiskt styrd organisation. Slutligen uppmärk-

                                                        
214 Larsson, Torbjörn, a.a., 1986, sid. 149-166 och Premfors, Rune och Göran Sundström, a.a., sid. 165. 
215 Premfors, Rune och Göran Sundström, a.a., sid. 173f. och 188.  
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sammas stabernas funktioner, och de för forskningen om organisationer 
centrala begreppen styrning och samordning diskuteras. 

I nästa kapitel diskuterats hur politiska staber kan studeras och hur jag 
har gått tillväga för att genomföra denna studie. 
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3. Att studera politiska eliter – om mitt 
tillvägagångssätt 

 

3.1. Inledning 
Politiska eliters vardag är på många sätt svåråtkomlig. Pressade kalendrar 
och hårt medialt tryck gör att få politiker vågar släppa in forskare som på 
nära håll vill studera deras arbete. Att politiker ofta är skickliga på att 
framställa verkligheten på det sätt de vill att den ska framstå måste också 
beaktas.  

Regeringskansliets tjänstemän har tidigare studerats i högre utsträckning 
än vad som är fallet med politiskt anställd personal.216 Även om tjänste-
männen ofta är mer tillgängliga än politikerna är, kan också de på sätt och 
vis sägas tillhöra en svårstuderad grupp. Det kan exempelvis vara svårt att 
få tjänstemän i Regeringskansliet att berätta om hur de upplever att den 
politiska ledningen arbetar, eftersom de kan känna en lojalitet gentemot 
den politiska ledningen och därför inte vill kommentera hur den arbetar, 
åtminstone inte så länge den sitter kvar.  

Avhandlingsämnet påverkar naturligtvis också viljan att låta forskare få 
tillträde. Att studera de politiska stabernas styrningsfunktion kan uppfattas 
som känsligt från såväl politiker som tjänstemän, eftersom det i grunden 
handlar om den demokratiska styrningskedjan och kan sägas vara en studie 
av makt i olika dimensioner. Politiker kan också av strategiska skäl eller av 
rädsla för negativ publicitet inte vilja ta emot forskare.  

En möjlig ingång för en sådan studie skulle kunna vara dokumentstu-
dier. I Regeringskansliets arkiv finns dock enbart offentliga dokument som 
skildrar den formella beslutsprocessen sparade. Det går alltså inte att följa 
det interna arbetet med beredningar av politiska förslag eller andra former 
av mer inofficiella arbetsdokument. Livet i Regeringskansliet kan därför 
för en utomstående lätt kännas otillgängligt. Frågan är således hur politi-

                                                        
216 Se exempelvis Ehn, Peter, Maktens administratörer. Ledande svenska statstjänstemäns och poli-
tikers syn på tjänstemannarollen i ett förändringsperspektiv, Stockholm Studies in Politics 59, Stock-
holm: Stockholms universitet, 1998, Erlandsson, Magnus, a.a., 2007 och Sundström, Göran, “The limits 
of loyalty: Civil servants role perception within the Swedish Government Office”, 2011, under 
bedömning för Public Administration. 
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kerna i Regeringskansliet kan studeras och vilka mina förutsättningar för 
att göra detta har varit.  

I detta kapitel diskuterar jag hur jag har gått tillväga för att genomföra 
denna studie. Jag diskuterar hur politiska eliter kan studeras, vilka mina 
förutsättningar för att göra det har varit och vilken forskningsstrategi jag 
har använt mig av för att studera vad som sker internt i Regeringskansliets 
politiska staber. Jag beskriver och diskuterar de metoder jag har valt att 
använda mig av i insamlingen av materialet: att observera människor i en 
naturlig miljö, att fråga människor och att observera spåren av människor. 
Avslutningsvis diskuterar jag etiska aspekter av studien, hur empirin kom-
mer att presenteras och varför, liksom hur jag har tolkat och analyserat 
materialet.  

 

3.1.1. Några ord om mina kontakter med Regeringskansliet 
Jag vill inledningsvis kommentera mina personliga förutsättningar inför ett 
studium av Regeringskansliet. Mitt första egentliga möte med myndigheten 
var som praktikant på Sveriges ambassad i Lissabon, där jag under en ter-
min, efter påbyggnadskursen i statsvetenskap, praktiserade som handläg-
gare. Jag fortsatte sedan att studera på magisternivå med inriktning mot 
offentlig politik och organisation. Med stöd av min magisteruppsats om 
Miljöpartiets och Vänsterpartiets samarbetskanslier i Regeringskansliet 
antogs jag till forskarutbildningen. Mitt tänkta avhandlingsämne handlade 
då om dagordningssättande och styrning i Regeringskansliet och jag knöts 
därför till det vid Score pågående forskningsprojektet Regeringskansliet 
och samhällets organisering, REKO. I projektet ingår dels flera av de fors-
kare vars avhandlingar och böcker skrivna under 1980-talet behandlade 
Regeringskansliet, dels forskare som på senare tid skrivit om Regerings-
kansliet ur olika perspektiv. Genom projektet har jag haft möjlighet att 
använda mig av metoder som annars hade varit betydligt svårare att till-
lämpa, främst med hänsyn till de resurser och den arbetsinsats som de krä-
ver. Projektet har därför öppnat många dörrar.  

Ytterligare en särskild förutsättning har avsevärt underlättat studiens ge-
nomförande. Under den sista terminen på magisterkursen gick jag med i 
den socialdemokratiska studentklubben i Stockholm. Därigenom lärde jag 
känna allt fler personer inom socialdemokratin. Efter nästan åtta månader 
som doktorand kontaktades jag av den politiska ledningen på Jordbruksde-
partementet, som ville anställa mig som politiskt sakkunnig. Jag tackade ja, 
inte minst därför att en sådan erfarenhet skulle ge mig stora kunskaper om 
politiskt arbete i Regeringskansliet. Samtidigt var jag mycket noggrann 
med att klargöra vad mitt avhandlingsprojekt handlade om. Jag fick till-
stånd från min nya arbetsgivare att arbeta med mitt avhandlingsarbete pa-
rallellt med arbetet i Regeringskansliet och att i forskningssyfte använda 
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mig av mina erfarenheter från arbetet i den politiska staben. Jag beviljades 
också studieuppehåll från forskarutbildningen under dessa premisser. I 
samband med regeringsskiftet 2006 återvände jag till Stockholms universi-
tet, där arbetet med avhandlingen fortsatte. Möjligheten att efter första året 
på forskarutbildningen under 1,5 år arbeta mitt i empirin och samtidigt 
delta i ett omfattande forskningsprojekt som REKO har varit avgörande för 
hur denna studie har utformats. 

 
 

3.2. Att studera politiska eliter 
Avhandlingens empiriska fokus ligger på den väl avgränsade grupp aktörer 
som ingår i Regeringskansliets politiska ledningar; en grupp som kan ka-
raktäriseras som en politisk elit. Anthony Giddens definierar politiska eliter 
som ”individuals who occupy formally defined positions of authority at the 
head of a social organisation or institution”.217 I den svenska maktutred-
ningens huvudrapport Demokrati och makt i Sverige inkluderas 1990, i 
enlighet med Giddens definition, statsråd, statssekreterare och andra poli-
tiskt tillsatta chefstjänstemän i Regeringskansliet (exempelvis planerings-
chefer, men ej pressekreterare och politiskt sakkunniga) i den politiska 
eliten, medan enhetschefer, departementsråd och ambassadörer eller andra 
på högre ställningar inom Regeringskansliet räknas till den administrativa 
eliten.218 En av de mest kända studierna av politiska eliter är C. Wright 
Mills, The Power Elite, där politiska makteliter definieras som ”those po-
litical […] circles which as an intricate set of overlapping cliques share 
decisions having at least national consequences”.219 Mills inkluderade redan 
1956 politiska rådgivare i detta begrepp.220 Flera andra senare studier av 
den svenska politiska eliten inbegriper också dessa grupper.221 Idag bedö-

                                                        
217 Giddens, Anthony och Philip Stanworth (red.), Elites and Power in British Society, London: Cam-
bridge University Press, 1974, sid. 4. 
218 Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningens huvudrapport, SOU 1990:44, Stockholm: Fritzes, 
1990, sid. 310. I en uppföljande  studie som genomfördes 2001, “Elitstudien”, inkluderades dock även 
de politiskt sakkunniga i den grupp som ansågs ha en elitposition. Se Djerf-Pierre, Monica, ”Govern-
ance, medierna och makten: Föreställningar om mediemakt i regeringskansliet”, i Statsvetenskaplig 
tidskrift, nr 4, 2008, sid. 371. 
219 Mills, C. Wright, a.a., sid. 18. 
220 Mills, C. Wright, a.a., sid. 234. 
221 Birgitta Niklasson inkluderar politiskt sakkunniga och pressekreterare i den elit hon studerar i sin 
avhandling, a.a., sid. 56ff. Magnus Hagevis studie av den svenska politiska eliten visar att de politiskt 
anställda i Regeringskansliet uppfattas ha ungefär lika mycket makt som riksdagsledamöter som deltar i 
en parlamentarisk kommitté. Se Hagevi, Magnus, a.a., 2003, sid. 363. Journalisten Anders Isaksson 
inkluderar samtliga nuvarande och tidigare politiskt heltidsanställda i Regeringskansliet i sin mycket 
breda definition av politisk adel: ”Till den politiska adeln räknas de som har eller har haft politik som 
yrke och heltidsarbete, antingen som förtroendevalda eller som politiska tjänstemän i regeringskansliet 
[…]”, i Isaksson, Anders, Den politiska adeln, Stockholm: Bonnier fakta, 2006, sid. 186. Peter Ehn 
inkluderade i sin avhandling, a.a., 1998 statssekreterarna och även verkschefer och departementsråd i 
begreppet ”politisk elit”, sid. 28ff. Notera dock att Anders Ivarsson-Westerberg hävdar att 
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mer jag det som rimligt att räkna in samtliga politiskt heltidsanställda i 
Regeringskansliet, utom assistenter och brevsvarare, i denna definition.222  

Att bli föremål för forskning är något som politiker får acceptera. Sam-
tidigt finns det, precis som inom många andra delar av samhället, en mot-
vilja mot att bli satt under forskares lupp. En tänkbar förklaring kan vara att 
politiker redan befinner sig under ett mentalt tryck då de ständigt granskas 
av oppositionen, av de egna partimedlemmarna, av olika institutioner för 
granskning, av allmänheten och av media. Ofta har denna granskning det 
uttryckliga syftet att hitta fel och brister i politikernas agerande, varför 
viljan att minimera denna granskning skulle kunna ses som en naturlig 
reaktion. Å andra sidan är det inte bara politiker som ogillar att vara forsk-
ningsobjekt, utan som Göran Ahrne skriver finns det ”[…] många som gör 
motstånd för att inte bli utsatta för forskning. Det är många delar av sam-
hället som sociologer har svårt att få tillträde till och således har svårt att 
se.”223 Skillnaden gentemot många andra grupper i samhället är att ”[…] de 
som har mer makt har större möjligheter att säga nej och vägra att delta i en 
forskningsprocess”.224 De har också möjlighet att under vissa omständig-
heter sekretessbelägga material. Detta leder till svårigheter för forskare att 
få tillträde till vissa miljöer eller att över huvud taget få tala med många 
personer, som exempelvis statsråd. 

Då forskare ges möjlighet att träffa politiska eliter är det vikigt att vara 
medveten om till vad tillträde egentligen ges. Politiska eliter är ofta vana 
att framställa verkligheten på ett sätt som gör att de själva visas i fördelakt-
ig dager. Statsråden intervjuas dagligen av professionella journalister, 
statssekreterarna presenterar den politiska inriktningen för högt uppsatta 
chefer inom politikområdets branscher och de politiskt sakkunniga tar emot 
mängder av telefonsamtal från både media och allmänhet. De lär sig vad de 
ska svara, liksom när och hur de ska göra det. Ett problem för forskning om 
politiska eliter är således att denna grupp anses benägen att efterrational-
isera sina handlingar, alternativt tona ned ett strategiskt handlande. Nils 
Brunsson brukar beskriva denna form av idealisering av verkligheten som 
att prat och handling särkopplas, vilket han rent av betecknar som hyck-
leri.225 Det finns naturligtvis grader av sådant. Ibland kan politiker själva ha 

                                                                                                                                
statssekreterarna tvärtom inte är en elit med argumentet att det inte har funnits någon enhetlig rekryter-
ing till posten, a.a., sid. 186.  
222 Bedömningen grundas på att politiskt heltidsanställda i Regeringskansliet i någon mån har möjlighet 
att påverka regeringens politik. Politiskt anställda assistenter har dock vanligen samma arbetsuppgifter 
som icke politiskt anställda assistenter, exempelvis statsrådsassistenter, och skiljer sig därmed inte från 
denna grupp. Politiskt anställda brevsvarare har på samma sätt motsvarande arbetsuppgift som icke-
politiskt anställda brevsvarare (då vanligen med titeln departementssekreterare) och skiljer sin därmed 
inte från denna grupp i någon större utsträckning.  
223 Se t.ex. Ahrne, Göran, a.a., sid. 40. 
224 Ahrne, Göran, a.a., sid. 41. 
225 Se t.ex. Brunsson, Nils, The organization of hypocrisy: talk, decisions and actions in organizations, 
Malmö: Liber, 2002 och Björn von Sydow, Kan vi lita på politikerna? Offentlig och intern politik i 
socialdemokratins ledning 1955-60, Stockholm: Tiden, 1978.  
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övertygats om att den bild de pratar om är den verkliga. Andra gånger kan 
de antas vara medvetna om att de ger en bild av verkligheten utåt, medan 
en annan bild är gällande internt. Inom den statliga förvaltningen har det 
länge varit kutym att det inte är acceptabelt att ljuga för allmänheten, men 
att det inte alltid är nödvändigt att säga hela sanningen.226 Det finns natur-
ligtvis även situationer när det är politiskt och säkerhetsmässigt omöjligt att 
säga hela sanningen. Handlingar som sker på scenen och handlingar som 
sker bakom scenen kan alltså skilja sig i praktiken och dessutom skiljas åt 
analytiskt.227 Följaktligen är jag som forskare inte enbart beroende av vil-
ken information de politiskt anställda är villiga att ge mig, utan även av 
vilken information de har möjlighet att ge mig, d.v.s. hur mycket de minns 
och hur stor del av dessa minnen som utgörs av efterhandskonstruktioner. 
Att studera eliter kräver därför en ingående kunskap den kontext eliten 
befinner sig i, något som kan förvärvas både genom att ta del av tidigare 
forskning och genom deltagande.228 

 

3.3. Att studera vad som sker bakom 
Regeringskansliets scen(er) 
Politikerna i Regeringskansliet kan naturligtvis undersökas på olika sätt, 
med hjälp av olika typer av forskningsdesign. Min grundinställning har 
varit att forskningsområdet och forskningsproblemet avgör valet av metod. 
Eftersom forskningen om politiska staber är relativt begränsad bedömde 
jag att det är en fördel att samla in mycket information med hjälp av olika 
metoder, som är användbara för att uppfånga olika skeenden och olika 
förhållanden. Jag har därför använt en abduktiv forskningsstrategi, som 
kombinerats med en multimetodansats. En sådan ansats bidrar till att öka 
reliabiliteten genom att omfattande data kan redovisas utförligt, samtidigt 
som validiteten stärks eftersom de olika tillvägagångssättens resultat över-
lappar varandra. Om de olika tillvägagångssättens resultat skulle emotsäga 
varandra redovisas och diskuteras detta och hur det skulle kunna förklaras.  

Det brukar sägas att det i princip finns tre typer av tillvägagångssätt när 
en samhällsvetare ska samla in sitt material: att observera människor, att 
fråga människor och att observera fysiska spår av mänskliga aktiviteter.229 
Jag har i olika omfattning använt mig av alla dessa tre. Avhandlingens 
huvudsakliga källor utgörs av kvalitativa data som samlats in genom delta-
gande observation i den politiska ledningen på ett departement i Rege-
ringskansliet under en längre period; fokusgrupper med departementssekre-

                                                        
226 Sverige och tsunamin. Katastrofkomissionens rapport, SOU 2005:104, sid. 337.  
227 Goffman, Erving, The Presentation of Self in Everyday Life, New York: Doubleday, 1959. 
228 Hunter, Albert, “Local knowledge and local power: Notes on the ethnography of local community 
elites”, i Journal of Contemporary Ethnography, 22(1), 1993, sid. 37. 
229 Jfr Ahrne, Göran, a.a., sid. 48f.  
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terare, kansli- och departementsråd, politiskt sakkunniga, pressekreterare, 
statssekreterare och statsråd; samt individuella kvalitativa intervjuer. Där-
till har en omfattande enkätstudie till ett stort antal tjänstemän i Regerings-
kansliet använts. I den följande diskussionen om materialet kommenterar 
jag utförligare tillvägagångssätten vart och ett för sig.   

 

3.3.1. Att observera människor i en naturlig miljö 

[…]we need a political anthropology of the executive’s court politics. We 
need to observe prime ministers, ministers and cabinets ‘in action’.230  

 
Rod Rhodes pekar i citatet ovan ut den väg han menar att forskare bör välja 
för att förstå hur regeringar arbetar och fungerar, nämligen att studera 
människor i deras naturliga miljö. Forskning i en naturlig miljö innebär 
enligt Norman Blaikie att forskaren går in i ”[…] an area of social activity 
studying people going about their everyday lives”.231 Beteckningen ”natur-
lig miljö” används som ett paraplybegrepp för studier som strävar efter att 
vara ”naturalistiska”, d.v.s. ”som syftar till att söka kunskap om människor 
och sociala grupper i deras naturliga sammanhang”.232 Etnografisk metod 
kan vara lämpligt bland annat när du studerar sådant som är så självklart 
för människor att de inte tänker på att berätta om det i intervjuer, när du 
kan misstänka att diskrepansen är stor mellan vad människor säger att de 
gör och vad de sedan faktiskt gör och när forskningsproblemet är så käns-
ligt att människor inte gärna talar om det öppet i exempelvis en intervjusi-
tuation.233 Att observera människor i sin naturliga miljö tycks därför vara 
ett passande sätt att studera politiska eliter. 

Martin Hammersley och Paul Atkinsson definierar etnografi som: 

[…] a particular method or set of methods. In its most characteristic form it 
involves the ethnographer participating, overtly or covertly, in people’s daily 
lives for an extended period of time, watching what happens, listening to 
what is said, asking questions – in fact, collecting whatever data are avai-
lable to throw light on the issues that are the focus of research.234 

                                                        
230 Rhodes, Rod A.W., “Understanding Governance: Ten Years On”, i Organization Studies, nr 28(08), 
2007, sid. 1258. 
231 Blaikie, Norman, Designing Social Research, Cambridge: Polity Press, 2000, sid. 187.  
232 Esaiasson, Peter, m.fl., Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Stock-
holm: Norstedts Juridik, 2007, sid. 344. Termen etnografi används vanligen för att referera till både en 
specifik form av forskning och den skrivna produkten i vilken forskaren redovisar resultatet. 
Etnografisk forskning baseras på fältarbete, där ett antal huvudsakligen kvalitativa metoder används 
som inkluderar interaktion med de människor som studeras under en längre tidsperiod. Se Davis, 
Charlotte Aull, Reflexive Ethnography. A guide to researching selves and others, London: Routledge, 
1999, sid. 4f.   
233 Esaiasson, Peter m.fl., a.a., sid. 344. 
234 Hammersley, Martin och Paul Atkinsson, Etnography, London: Routledge, 2003, sid. 1. 



 71 

En vidare definition, som Lorraine Bayard de Volo och Edward Schatz 
föreslår är att betrakta etnografisk metod som ”[…] those methods that 
seek to uncover emic (insider) perspectives on political and social life 
and/or ground level processes involved therein”.235 Termen etnografi an-
vänds både för att referera till en specifik form av forskning och den 
skrivna produkten. Etnografisk forskning i vid bemärkelse är studier som 
baseras på fältarbete där en rad, huvudsakligen kvalitativa, metoder som 
inkluderar interaktion med dem som studeras under en längre tidsperiod 
används. Den skrivna produkten utgår huvudsakligen från fältarbetet och 
betoningen ligger på beskrivning i detalj och forskarens subjektiva erfaren-
heter ingår i denna.236  

Inom statsvetenskapen har etnografisk metod inte används i någon 
större omfattning, och politiken har i hög grad varit frånvarande i den et-
nografiska litteraturen.237 Några inspirationskällor finns dock.238 Richard 
Fenno, som inleder en känd artikel med konstaterandet att ”[o]bservation is 
at the heart of political analysis” är en tidig och varm anhängare av etno-
grafiska metoder, eller vad han själv kallar ”soak and poke”-metod, inom 
statsvetenskapen.239 I den av Rod Rhodes och Paul t’Hart redigerade anto-
login Observing Government Elites. Up Close and Personal presenteras 
forskning om politiska eliters vardagsliv, liksom råd för den som vill an-
vända sig av etnografiska metoder i liknande studier.240 Exempel på 
svenska statsvetare som använt sig av metoder som förknippas med etno-
grafi är Katarina Barrling Hermansson, som studerat partikulturer i riksda-
gen och använt sig av direktobservation i Vänsterpartiets riksdagsgrupp, 
och Åsa Vifell, som i sin avhandling om internationaliseringen av den 
svenska statsförvaltningen använt sig av ett antal deltagande observationer 

                                                        
235 Bayard de Volo, Lorraine och Edward Schatz, “From the Inside Out: Ethnographic Methods in 
Political Research”, i Political Science & Politics, nr 37, 2004, sid. 267. 
236 Davis, Charlotte Aull, a.a., sid. 4f. 
237 Rhodes, Rod A.W, “Everyday life in a ministry: Public administration as anthropology”, American 
Review of Public Administration, 35(1), 2005, sid. 4, Auyero, Javier, “Introductory note to Politics 
under the Microscope: Special Issue on the Political Ethnography I”, i Qualitative Sociology, nr 29, 
2006, sid. 258, Bayard de Volo, Lorraine och Edward Schatz, a.a., sid. 267 och Bositis, David A., 
“Some observations on the participant method”, i Political Behavior, vol. 10, nr. 4, 1988, sid. 333 och 
346.  
238 Se Auyero, Javier, a.a., sid. 257, som påpekar att avsaknaden av etnografiska studier av tjänstemän 
och politiker är förvånande. Några ofta refererade statsvetenskapliga texter är Fenno, Richard F. Jr, 
“Observation, Context, and Sequence in the Study of Politics”, i The American Political Science Re-
view, vol. 80, nr 1, 1986, sid. 3-15, Robinson, James A., “Participant Observation, Political Internships, 
and Research”, i Political Science Annual, nr 2, 1970, sid. 71-110, och Ross, Jennie-Keith och Marx 
Howard Ross, “Participant Observation in Political Research”, i Political Methodology, nr 1, 1974, sid. 
63-88.   
239 Fenno, Richard F. Jr, a.a. 
240 Rhodes, Rod A.W., 't Hart, Paul, Observing Government Elites. Up Close and Personal, London: 
Macmillan, 2007. Se även Glaser, James M., “The Challenge of Campaign Watching: Seven Lessons of 
Participant-Observation Research”, i PS: Political Science and Politics, vol. 29, nr. 3, 1996, sid. 533-
537, som sammanfattar vad statsvetenskapliga forskare bör tänka på vid deltagande observation. 
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vid framför allt förhandlingsmöten.241 Ytterligare ett närliggande exempel 
är den danska statsvetaren Lotte Jensen, som i sin omfattande studie av det 
danska Finansdepartementet använt en anpassad form av deltagande obser-
vation under en två-månaders vistelse i departementet.242 

Det finns flera argument för att använda etnografiska metoder inom 
statsvetenskaplig forskning. Ett är att “[…] it gets below and behind the 
surface of official accounts by providing texture, depth, and nuance, so the 
story of the department has richness as well as context.”243 Javier Auyero 
framhåller på ett liknande sätt att 

[a]fter all, ethnography is uniquely equipped to look microscopically at the 
foundations of political institutions and their attendant sets of practices, just 
as it is ideally suited to explain why political actors behave the way they do 
and to identify the causes, processes, and outcomes that are part and parcel 
of political life.244 

 
Här lyfts etnografin fram som ett verktyg för att studera just olika sidor av 
det politiska livet, som exempelvis hur politiska institutioner fungerar och 
varför olika politiska aktörer gör det de gör. Auyero menar vidare att från-
varon av etnografiska metoder inom statsvetenskapen har lett till att  

[…] social science has missed a significant aspect of the ongoing reality that 
is politics: namely it has missed the nitty-gritty details of politics, its “day-
to-day intricacies, its “implicit meanings”, its passions and its sacrifices; in 
other words, the pace of political action, the texture of political life, and the 
plight of political actors have all been cast into the shadows created by the 
unnecessary and deleterious over-reliance on quantitative methods in both 
political science and political sociology.245  

 
Bayard de Volo och Schatz menar på samma sätt att etnografisk metod 
“[…]sheds crucial light on central issues about political life”.246 De lyfter 
fram att ett insiderperspektiv på politiska processer är viktigt av åtminstone 
tre anledningar. För det första leder metoden till att aktörernas roll upp-

                                                        
241 Barrling Hermansson, Katarina, Partikulturer. Kollektiva självbilder och normer i Sveriges riksdag, 
Uppsala: Uppsala universitet, 2004, och Vifell, Åsa, a.a.. Olof Ruin använder sig även av dagboksan-
teckningar i sin forskning, se till exempel Ruin, Olof, a.a., 2007. Nämnas bör även Per Gahrtons myck-
et kritiserade avhandling i sociologi Riksdagen inifrån: en studie av parlamentarisk handfallenhet inför 
ett samhälle i kris, Stockholm: Prisma, 1983, som bygger på Gahrtons egna erfarenheter som riks-
dagsledamot. Han kallar själv metoden för “totalt deltagande” (sid. 23), men jag skulle även vilja lägga 
till att deltagandet var dolt och att hela studien konstruerades i efterhand, d.v.s. Gahrton studerade inte 
riksdagen under den tid han befann sig där och hade då inte heller planerat att göra det. Gahrtons 
avhandling ledde till omfattande kritik och diskussion, se Hagevi, Magnus, Riksdagen utifrån. En 
gahrtonsk teori synas i sömmarna, Göteborg: Göteborgs universitet, 1995. 
242 Jensen, Lotte, a.a., 2003.  
243 Rhodes, Rod A.W, a.a., 2005, sid. 20.  
244 Auyero, Javier, a.a., sid. 258. Jämför Bositis, David A., a.a., sid. 333. 
245 Auyero, Javier, a.a., sid. 258. 
246 Bayard de Volo, Lorraine och Edward Schatz, a.a., sid. 267.  
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märksammas, för det andra kan ett insiderperspektiv bidra till att förklara 
beteenden och för det tredje kan forskaren komma åt självuppfattningen 
hos aktörerna och de kollektiva meningar som underbygger gruppers iden-
titet.247 I denna studie innebär det att jag som deltagande observatör kan 
belysa åtminstone tre dimensioner av de politiskt anställdas erfarenheter: 
sättet som de praktiserar sin roll, sättet som de skapar och bygger kontak-
ter, och hur de definierar styrning.248 Sammantaget ger etnografisk metod 
”[…] a more substantial understanding of roles in political behavior”.249 

En trolig förklaring till att antalet statsvetenskapliga studier som använ-
der etnografisk metod är lågt är svårigheten att få tillträde till miljön som 
ska studeras.250 Det kan ofta vara svårt att få en intervju med statsråd, det är 
komplicerat att hitta ett datum då fler än tre statsråd kan delta i en fokus-
grupp och det kan tänkas vara ännu svårare att övertala ett statsråd att du 
som forskare ska få delta i den politiska ledningens alla aktiviteter. Som 
Peter Esaiasson m.fl. skriver kräver därför olika situationer olika lösning-
ar.251  

Min strävan är att beskriva det vardagliga livet i en politisk ledning – 
det som utspelas bakom Regeringskansliets scen.252 Det innebär att jag vill 
presentera vad som brukar kallas en ”tjock beskrivning” av aktiviteterna i 
de politiska staberna.253 En konkret strategi är att genom långvarig närvaro i 
fältet själv lära sig dess praktik och internalisera fältets logik, eller som 
Charlotte Aull Davis uttrycker det: ”The hallmark of participant observat-
ion is long-term personal involvement with those being studied, including 
participation in their lives to the extent that the researcher comes to un-
derstand the culture as an insider”.254 Erving Goffman menar att för att nå 
denna kunskap krävs att forskaren stannar minst ett år i fältet.255 Jag har 
alltså under min tid som doktorand gjort ett 1,5 år långt uppehåll för att 

                                                        
247 Bayard de Volo, Lorraine och Edward Schatz, a.a., sid. 268. 
248 Jmf. Lichterman, Paul, “What do movements mean? The value of participant observation”, Qualita-
tive Sociology, 21(4), 1998, sid. 401ff.  
249 Bositis, David A., a.a., sid. 333. 
250 Se exempelvis t’Hart, Paul och Anchrit Wille, “Ministers and Top Officials in the Dutch Core 
Executive: Living Together, Growing Apart?”, i Public Administration, vol. 84, nr. 1, 2006, sid.123, 
som skriver att “[a] concerted effort was made to be granted access to directly observe ministers and 
top officials at work. After a year of protracted negotiations, however, this idea was aborted; the meth-
od was apparently regarded as too intrusive and ‘dangerous’; in addition, we felt that too many con-
straints would be put on our freedom to publish the findings”. 
251 Esaiasson, Peter m.fl., a.a., sid. 345. Se även Hammersley, Martin och Paul Atkinsson, a.a., sid. 60f., 
där tillträde diskuteras.  
252 Goffman, Erving, a.a., sid. 32ff.   
253 Begreppet ”thick description” myntades av Geertz, Clifford, The Interpretation of Culture, New 
York: Basic Books, 1973.  
254 Davis, Charlotte Aull, a.a., sid. 71. 
255 Aspers, Patrik, Etnografiska metoder. Att förstå och förklara samtiden, Malmö: Liber, 2007, sid. 
110. Se även Davis, Charlotte Aull, a.a., sid. 67, som menar att forskare vanligen tillbringar minst ett år 
bland de människor som studeras. Lee menar att det kräver flera års engagemang att studera regeringar 
med etnografisk metod. Lee, Mordecai, a.a., sid. 365f. 
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arbeta som politiskt sakkunnig i Regeringskansliet. Det innebär ett aktivt 
deltagande, inte bara som observatör utan även som praktiker i den natur-
liga miljön under en längre tidsperiod. Den övriga politiska ledningen hade 
full kännedom om min forskning. När jag började arbeta på departementet 
presenterades jag som doktorand. För dem som var intresserade av att veta 
vad jag forskade om, berättade jag enligt vad som kallas ”filter-back prin-
ciple”: ju mer de ville veta, desto mer fick de också veta.256 Jag tillämpade 
således en öppen insamlingsmetod, utan inslag av manipulation.257 

I studier av eliter är det viktigt att inte undervärdera elitens möjlighet att 
hemlighålla och dölja, eller som Albert Hunter uttrycker det, ”[a]mong 
elites, however, admission to the backstage must be evaluated skeptically 
as even backstages may have other backstages”.258 Samtidigt som mitt del-
tagande gav mig tillträde till de politiska stabernas vardag och verklighet, 
hade jag inte tillträde till regeringens och Regeringskansliets innersta delar. 
Jag kunde exempelvis inte delta på regeringens egna möten, som rege-
ringssammanträden, allmän beredning, lunchberedning eller regeringsöver-
läggningar på Harpsund. Inte heller hade jag tillgång till statssekreterarnas 
luncher, planeringsdagar och arbetsgrupper, även om det förekom att jag i 
något sammanhang fick delta som ersättare. Jag var heller inte med på 
delar av pressekreterarnas aktiviteter, annat än under vissa perioder då jag 
vikarierade som pressekreterare. Det är främst den politiska stabens vardag 
som jag har deltagit i och i synnerhet i rollen som politiskt sakkunnig. 
Detta är nära regeringens arbete:  

Governmental participant observation typically entails observing govern-
mental decision makers in action. This approach can contribute to research 
since “it is impossible for most of us to become members” of governmental 
and elected bodies. However, the closer the observer can come to being an 
actual participant, the stronger the research results.259 

 

Samtidigt som en stor utmaning med deltagande observation ligger i att få 
tillträde till det fält som studeras och integreras i detta fält, blir det allt svå-
rare att hålla distansen till fältet ju mer integrerad du är.260 Vanligen ordnas 
etnografiska studier på en skala från total observation till totalt delta-
gande.261 Det finns inga egentliga rekommendationer i metodlitteraturen för 
exakt hur integrerad i fältet en forskare bör vara, men gränsen mellan vad 

                                                        
256 Mann, Brenda J., “The Ethics of Fieldwork in an Urban Bar”, i Rynkiewich, Michael A. och James 
P. Spradley, Ethics and Anthropology: Dilemmas in Fieldwork, New York: John Wiley and Sons, 1981, 
sid. 103. 
257 För en utförligare diskussion om etik se avsnittet ”Kort om etiska aspekter och presentationen av 
empiri” i detta kapitel.  
258 Hunter, Albert, a.a., sid. 39.  
259 Lee, Mordecai, a.a., sid. 365. 
260 Aspers, Patrik, a.a., sid. 106. 
261 Se Davis, Charlotte Aull, a.a., sid. 72.  
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som är en fullständig observatör och en fullständig deltagare är hårfin och 
kräver ett särskilt utförligt resonemang. Raymond Gold har identifierat fyra 
forskarroller på en skala av deltagande: fullständig observatör, observe-
rande deltagare, deltagande observatör och fullständig deltagare.262 Fors-
kare börjar vanligen som fullständig observatör, men allt eftersom tiden går 
rör sig forskaren längs skalan och närmar sig slutligen rollen som fullstän-
dig deltagare. Ibland betraktas fullständigt deltagande som ett ideal mot 
vilket forskare ska sträva.263 Att röra sig längs skalan bör dock inte ses som 
ett mål i sig, utan det viktiga är hur forskaren förhåller sig till sin egen roll.  

Jag menar att begreppet reflekterande praktiker kan användas för att be-
skriva mitt tillvägagångssätt. Det tangerar vad Davis benämner reflexiv 
observation, men lägger tyngdpunkten på deltagande framför observation. 
Innebörden är att jag som forskare måste vara medveten om och resonera 
kring på vilket sätt och under vilka villkor jag deltar, samt vilka konse-
kvenser detta får.264 Att ingå i en relation med den du forskar om påverkar 
naturligtvis både möjligheten att forska och själva resultaten. Ett fullstän-
digt oberoende är i praktiken omöjligt, eftersom vi som forskare alla är en 
del av det samhälle vi studerar. Min egen position och bakgrund påverkar 
alltid vad och på vilket sätt jag ser samhället. All interaktion med ett fält 
påverkas av forskarens närvaro. Genom att arbeta som politiskt sakkunnig 
påverkar jag själv därför på samma gång även vad som sker på fältet och 
därmed i förlängningen även resultaten.265 Under ett och ett halvt års tid i 
Regeringskansliet byggde jag upp nära relationer till de personer jag arbe-
tade med och påverkades själv av den värld jag befann mig i.266 Detta är i 
sig inte ovanligt; sociologer forskar exempelvis ofta direkt eller indirekt 
om delar av sitt eget vardagsliv.267   

Det finns olika strategier för hur forskare kan hantera den relation som 
deltagande ger till empirin, men den dominerande inriktningen är att arbeta 
med reflexivitet. Utgångspunkten är att, som Judith Okely skriver när hon 
parafraserar kvinnorörelsens slogan, ”det personliga är teoretiskt”.268 Den 
egna upplevelsen bör därför inte undertryckas, utan måste istället bearbetas 
och inkluderas: “In its fullest sense, reflexivity forces us to think through 
the consequences of our relations with others, whether it be the conditions 

                                                        
262 Gold, Raymond, ”Roles in sociological field observations”, i Social Forces, nr 36 1958, sid. 217-
223. Se även Bositis, David A., a.a., sid. 335, Davis, Charlotte Aull, a.a., sid. 72 och Hammersley, 
Martin och Paul Atkinsson, a.a., sid. 104.  
263 Hammersley, Martin och Paul Atkinsson, a.a., sid. 104. Se även Bositis, David A., a.a., sid. 342.  
264 Davis, Charlotte Aull, a.a., sid.73.  
265 Aspers, Patrik, a.a., sid. 111. Se även Hunter, Albert, a.a., sid. 52f., som menar att eliter ofta har 
goda kunskaper om samhällsvetenskaplig forskning och att detta även kan påverka deras beteende och 
inställning till forskningen.  
266 Hammersley, Martin och Paul Atkinsson, a.a., sid. 16.  
267 Ahrne, Göran, a.a., sid. 37.  
268 Okely, Judith, ”Anthropology and autobiography. Participatory experience and embodied 
knowledge” i Okely, Judith och Helen Callaway (red.), Anthropology and Autobiography, London: 
Routledge, 1992, sid. 9.  
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of reciprocity, asymmetry or potential exploitation. There are choices to be 
made in the field, within the relationships and in the final text”.269 Med en 
reflekterande hållning avses att empirisk forsknings tolkande, politiska och 
retoriska natur tas på fullt allvar. Jag måste alltså fundera kring förutsätt-
ningarna för min aktivitet och undersöka hur min personliga involvering 
påverkar min forskning. Detta innebär att jag som forskare måste vara 
medveten om tolkningsakter, om samhällsvetenskapens politiska, ideolo-
giska och etiska frågor samt om mitt eget konstruerande av det jag önskar 
säga något om. Det är till exempel inte alltid de personer som själva är mitt 
uppe i ett skeende ”ser” vad som försiggår.270 Reflektion handlar inte minst 
om medvetenhet om att min text står i en notoriskt tvetydig relation till den 
verklighet som studeras. Det innebär att jag tolkar mina egna tolkningar, 
perspektiverar mitt eget perspektiv, ställer min egen auktoritet som uttol-
kare och författare i självkritisk belysning.271 Reflektion innebär således att 
jag försöker tänka kring vilka premisser som finns för mitt eget tänkande, 
observerande och språkanvändande.272  

Reflekterandet har möjliggjorts på två sätt. För det första genom att tid 
avsattes under den period som jag arbetade i Regeringskansliet. Jag var 
under perioder någon dag i veckan på det forskningsinstitut dit jag är knu-
ten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, för att skriva 
om det jag deltog i och jag deltog i de seminarier och möten som arrange-
rades inom ramen för det forskningsprogram jag deltagit i. För det andra 
genom att jag, när skrivprocessen tog vid, försökt skapa mig en viss distans 
till mitt undersökningsobjekt, Regeringskansliet. När arbetet där hade av-
slutats, lämnade jag både själva byggnaden och den organisation jag ingick 
i och återvände till universitetet för att sammanställa det empiriska materi-
alet, vilket ses som ett minimikrav för en etnografisk studie: ”Ett mini-
mikrav som många metodböcker anför för att man ska kunna upprätthålla 
tillräcklig vetenskaplig distans är att man lämnar den miljö som studeras 
när det är dags att sammanställa resultaten och börja skriva den slutgiltiga 
rapporten”.273 För att i möjligaste mån kunna redovisa hur de empiriska 
observationerna samlats in kommer jag i avhandlingen att sträva efter så 
stor genomskinlighet och öppenhet som möjligt. Jag har också under arbe-

                                                        
269 Okely, Judith, a.a., sid. 24. 
270 Esaiasson, Peter m.fl., a.a., sid. 343.  
271 Alvesson, Mats och Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 
Lund: Studentlitteratur, 1994, sid. 5.  
272 Alvesson, Mats och Kaj Sköldberg, a.a., sid. 321f. Se även Davis, Charlotte Aull, a.a.. Se även 
Callaway, Helen, “Ethnography and experience. Gender implications in fieldwork and texts”, i Okely, 
Judith och Helen Callaway (red.), Anthropology and Autobiography, London: Routledge, 1992, sid. 33 
och Bayard de Volo, Lorraine och Edward Schatz, a.a., sid. 268. 
273 Esaiasson, m.fl., a.a., sid. 358.  
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tets gång värjt mig för att bli en taleskvinna för gruppen politiskt anställda 
genom att konfrontera mig själv med obekväma frågor.274 

Under mina 1,5 år som politiskt sakkunnig arbetade jag på olika sätt 
med vad som brukar kallas fältanteckningar, d.v.s. anteckningar om fältet 
som gjordes i syfte att skapa ett empiriskt underlag. Eftersom arbetet som 
politiskt sakkunnig är krävande och hektiskt var tiden för reflektion och 
anteckning högst begränsad.275 Jag antecknade i anteckningsböcker och i 
dagboksfiler på min dator. Huvuddelen av anteckningarna om vad som 
skedde i den politiska staben gjordes dock under pågående stabsmöten på 
de dagordningar som användes för dessa möten, men aldrig sparades. An-
teckningarna förvarades i en gul pärm, med texten ”pol stab” på ryggen. 
Den 18 september 2006, dagen efter riksdagsvalet, var pärmen försvunnen 
från mitt tjänsterum. Expeditionschefen efterlyste pärmen, men den åter-
fanns aldrig. Ett departementsbeslut visar att den är förkommen.276 Detta 
systematiska material från de politiska stabsmötena har jag därför inte kun-
nat återvända till, utan jag har utgått från övriga fältanteckningar, samtliga 
tal, stabens kalendrar och övriga dokument som staben arbetade med.  

Alla som är insatta i hur etnografiska metoder används vet att skrivandet 
är en central del av den etnografiska metoden. Hammersley och Atkinson 
konstaterar dock att ”[t]here are no right and wrong ways of writing ethno-
graphy”.277 Detta har jag tagit fasta på. Den text du läser kan därför inte 
beskrivas som utpräglat eller renodlat etnografisk, men har tydliga etnogra-
fiska inslag. Bland annat skildras livet i den politiska staben genom dag-
boksanteckningar, som redovisas separat i flera av kapitlen, för att bidra till 
en så kallad ”tjock beskrivning”.  

 

3.3.2. Att fråga människor 
En av samhällsvetenskapens mest använda metoder för att samla in ett 
forskningsmaterial är att fråga eller samtala med människor. Det jag som 
forskare då kommer åt är vad Norman Blaikie kallar den seminaturliga 
miljön, d.v.s. individuella representativa informanters bild av vad som sker. 
Samtal i olika former fungerar bra när det fält som undersöks, som detta, är 

                                                        
274 En sådan obekväm fråga är huruvida jag riskerar att bli en taleskvinna för socialdemokraternas syn 
på Regeringskansliet eller på politiskt sakkunniga. Jag tror inte att så är fallet. Dels är inte synen på de 
politiska staberna tydligt partipolitiserad. Det är därför svårt att se vilka tolkningar som skulle särskilt 
gynna just socialdemokratiska politiska staber. När denna avhandling färdigställs 2011 har en hel 
mandatperiod passerat då jag inte har varit politiskt anställd. Tid ger distans och perspektiv, vilket gör 
det lättare för mig att som forskare diskutera materialet snarare än som politiskt anställd från ett specif-
ikt parti.  
275 Jämför Robinson, James A., a.a., sid. 79. 
276 Förlust av handlingar, Jo2006/2407, 2006-10-03. 
277 Hammersley, Martin och Paul Atkinsson, a.a., sid. 258. 
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relativt outforskat och när du vill veta hur människor själva uppfattar sin 
värld.278  

Det finns olika sätt att fråga människor på. I den här studien har flera 
olika sätt kombinerats: kvalitativa intervjuer, fokusgrupper och en omfat-
tande enkätundersökning. Argumentet för denna mångfald av tillväga-
gångssätt kan enkelt beskrivas med talesättet att ’som du frågar får du 
svar’. Medan enkätundersökningen arbetar med problemformuleringar som 
till stor del handlar om frekvens, d.v.s. hur ofta ett fenomen förekommer, 
kan samtal i olika former användas för att arbeta med problemformulering-
ar som handlar om synliggörande, d.v.s. hur ett fenomen gestaltar sig.279 
Jag kommer på detta sätt att ha data som omfattar hela Regeringskansliet, 
men också djupare, mer detaljerade data som särskilt rör de politiskt an-
ställda.  

 

Enkätundersökningen 
Under vintern 2004/2005 genomförde vi inom ramen för forskningspro-
grammet Regeringskansliet och samhällets organisering en bred och om-
fattande enkätundersökning av Regeringskansliets beredande tjänstemän.280 
860 enkätsvar inkom, vilket ger en svarsfrekvens på 49,4 procent.281 Syftet 
var att samla in information som ger en överblick över de beredande tjäns-
temännens arbetsuppgifter, interna och externa kontakter, samt attityder till 
olika delar av verksamheten. Samma frågor har ställts till samtliga svars-
personer och frågorna har varit strukturerade och preciserade och har åt-
följts av i förväg bestämda fasta svarsalternativ. Det är viktigt att formulera 
frågorna så precist som möjligt och på ett sätt som gör att de inte kan miss-
förstås. De får inte vara irriterande och formuleringarna måste vara skrivna 
i en stil som passar målgruppen, i detta fall tjänstemän i Regeringskansliet. 
Frågorna kretsar kring tjänstemännens arbetsuppgifter, om kontakter inom 
departement, mellan departement och med andra aktörer, samt varifrån 
initiativen kommer som leder till att frågor kommer upp på dagordning-
en.282 Enkäter som denna med angivna svarsalternativ kan dock vara be-
gränsande för de svarande, som kanske hade velat ange ett svarsalternativ 

                                                        
278 Esaiasson, Peter m.fl., a.a., sid. 285f. 
279 Esaiasson, Peter m.fl., a.a., sid. 284. 
280 Forskarna inom projektet har gemensamt svarat för framtagandet av enkätformulär, utsändning av 
formulär och påminnelser, samt registrering och kodning av svaren. Det praktiska arbetet genomfördes 
på Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, Score, där jag är verksam. Jag har själv 
deltagit i såväl utarbetandet av frågorna, som det omfattande praktiska arbetet med att skicka formulär 
och påminnelser och registrera svaren. Kodningen av enkäterna genomfördes av i projektet anställda 
assistenter. Se bilaga A.   
281 Se bilaga A för en utförligare beskrivning av enkätundersökningen och en bortfallsanalys.   
282 Enkäten består av 64 frågor, men med hänsyn till samtliga delfrågor rör det sig om 357 faktiska 
frågor (enligt kodningen i SPSS). Delar av enkäten är en reproduktion av den enkät som Torbjörn 
Larsson använde 1979/1980 för en undersökning som redovisas i avhandlingen, a.a., 1986. De frågor 
som jag har använt mig av i denna studie redovisas i bilaga A. 
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som inte finns, eller utveckla sitt svar mer. Det finns också alltid en risk att 
de svar som forskaren formulerat speglar forskarnas syn på Regerings-
kansliet snarare än tjänstemännen, varför de senare tvingas förhålla sig till 
forskarperspektivet utan att ha utrymme för att kommunicera alternativa 
synsätt. 

Ett allmänt problem med enkätundersökningar är att det är svårt att kon-
trollera sanningshalten i svaren. Det bör även noteras att vissa människor är 
mer benägna än andra att fylla i och svara på enkäter. Kanske är de tjäns-
temän som svarat på denna enkät mer intresserade av Regeringskansliets 
organisation än andra. De kan också vara de som har mindre arbetsbelast-
ning, och därför tar sig tid att fylla i en omfattande enkät.283 

Enkätundersökningen ger en generell och övergripande bild av hur Re-
geringskansliet fungerar, av vilka kontakter som finns och varifrån initiativ 
kommer. Dessa data ger även en fingervisning om hur tjänstemännen upp-
fattar att de politiska ledningarna arbetar med styrning och hur denna tas 
emot av tjänstemännen. 

  

Samtal mellan människor i kanslihuset 
I syfte att gå på djupet kring de politiska stabernas organisering och deras 
tankar kring styrning har så kallade fokusgrupper använts. Ostrukturerade 
fokusgrupper är en form av fokuserade gruppintervjuer, där gruppen är 
sammansatt i ett särskilt syfte och samtalet är fokuserat kring ett givet tema 
och leds av en moderator.284 Det är en arrangerad situation, där deltagarna 
så långt det är möjligt fritt och utan inblandning av moderatorn ska föra en 
diskussion med varandra. Endast ett mindre antal människor ges möjlighet 
att uttala sig, men samtidigt ges tid för varje deltagare att utveckla sina 
argument. I en gruppintervju kan en bredare skala av idéer komma fram än 
i en individuell intervju och det skapas en dynamik som kan ge en bild av 
en grupp människors delade kulturella förståelse.285 

Det finns flera goda skäl till att använda fokusgrupper i studiet av de po-
litiska stabernas funktioner. En stor fördel menar jag är att data från fokus-
gruppen visar hur deltagarna tillsammans tänker kring ett visst fenomen. 
De visar alltså hur samtalet kring ett givet ämne kan gestalta sig bland en 
speciell grupp människor, i detta fall olika kategorier av anställda i Rege-
ringskansliet. Gruppmedlemmarnas åsikter, attityder, tankar, uppfattningar 
och argumentationer kan studeras, liksom själva interaktionen och den 
icke-verbala kommunikationen. Det är de tankestrukturer eller djupt lig-
gande värderingar som blottläggs i det gemensamma samtalet som utgör 

                                                        
283 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsveten-
skaperna, Lund: Studentlitteratur, 2000, sid. 127f. För en bortfallsanalys se bilaga A.  
284 Esaiasson, Peter m.fl., a.a., 361.  
285 Wibeck, Victoria, Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, Lund: 
Studentlitteratur, 2000, sid. 39.  
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undersökningens analysenheter.286 En styrka ligger i att deltagarna upp-
muntras att dela med sig av sina tankar och erfarenheter och jämföra dessa 
sinsemellan, vilket ökar deras möjligheter att berätta om erfarenheter och 
uttrycka känslor som går stick i stäv med de normer som råder i den domi-
nerande kulturen. Fokusgrupper skapar följaktligen en dynamisk process 
genom vilken människors åsikter demonstreras, förhandlas och omformule-
ras.287  

Särskilt väl lämpar sig fokusgrupper när handlande och motiveringen 
för handlandet, d.v.s. hur människor säger att de skulle handla i en viss 
situation och hur de motiverar detta, är det som ska undersökas. Anled-
ningen är att deltagarna ofta anstränger sig för att förstå varandra och vill 
veta hur andra människor hanterar samma situationer som de själva ställs 
inför.288 Fokusgrupper ger på det viset det djup och den kontext som be-
hövs för att fördjupa förståelsen av vad som ligger bakom människors tan-
kar och erfarenheter. Det ger också upphov till tolkning och därigenom 
förståelse av varför saker är som de är och hur det kom att bli så. 

Slutligen har fokusgrupper visat sig fungera väl när det gäller forskning 
om känsliga ämnen, vilket politikernas funktioner och organisering i Rege-
ringskansliet får anses vara.289 Deltagarna kan själva föra kontroversiella 
aspekter på tal, utan att moderatorn styr diskussionen dit. Intervjuarens 
styrande roll minskar därmed, eftersom moderatorn inte på samma sätt som 
vid en individuell intervju deltar i samtalet och måste ta initiativ för att 
hålla samtalet igång. Det gör också att jag kommer åt föreställningar som 
kommer upp spontant hos deltagarna, och deras egna tankar och ingångar 
på ämnet kan analyseras.290 

Antalet fokusgrupper är i grunden baserat på behov. Alltför många fo-
kusgrupper ger ett stort och i det närmaste ohanterligt material, men en 
tumregel som anges i metodlitteraturen är att tre fokusgrupper är ett mini-
mum. Sex fokusgrupper har genomförts: departementssekreterare, kansli- 
och departementsråd, politiskt sakkunniga, pressekreterare, statssekreterare 
och statsråd.291 Victoria Wibeck menar att det är en bra strategi att använda 
inbördes homogena grupper.292 Deltagarna hämtades i det här fallet från 
redan existerande kategorier, som kan antas ha gemensamma erfarenheter 
med avseende på ålder och socioekonomiska bakgrundsfaktorer.293 Förde-

                                                        
286 Wibeck, Victoria, a.a., sid. 20, Esaiasson, Peter m.fl., a.a., sid. 362. 
287 Wibeck, Victoria, a.a., sid. 127ff.  
288 Wibeck, Victoria, a.a., sid. 40. 
289 Wibeck, Victoria, a.a., sid. 21, Esaiasson, Peter m.fl., a.a., sid. 363.  
290 Wibeck, Victoria, a.a., sid. 45f.  
291 Fokusgrupperna genomfördes under perioden 2005–2007. Samtliga deltagare arbetade i Regering-
skansliet under hela eller delar av perioden 2002–2006.  
292 Wibeck, Victoria, a.a., sid. 41.  
293 Samtidigt bör påpekas att deltagarna i de sex olika grupperna hade lite olika nära relationer till 
varandra även om de hörde till samma kategori tjänstemän. I de båda grupperna med tjänstemän kände 
de flesta inte varandra närmare sedan tidigare. De politiskt sakkunniga hade alla mötts i något samman-
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len med att använda sig av redan existerande grupper är att det ger en in-
blick i en av de sociala kontexter där idéer och beslut fattas. Kategorierna 
består, för att undvika att blanda deltagare från olika hierarkiska nivåer 
inom Regeringskansliet, i befattningar inom Regeringskansliet, dels inom 
de opolitiskt tillsatta tjänstemännen, dels inom de politiskt tillsatta. De har 
en hög grad av samhörighet, baserad på likhet i bakgrund och attityder, 
vilket i grunden är positivt, då det kan underlätta en öppen kommunikation. 
Risken med att utgå från redan existerande grupper är att vissa saker tas för 
givna och därför inte kommer upp inom gruppen. Alla vet så att säga redan 
vad de övriga tycker, eller kan antas tycka, i vissa frågor, och därför känns 
det onödigt att ta upp dem. Det kan också förekomma indirekta referenser 
till förhållanden som deltagarna själva känner till, men som forskaren inte 
har kunskap om, något som dock i det här fallet reduceras genom att jag 
också själv har vistats i samma miljö som deltagarna.294  

Det finns olika uppfattningar om hur stor en fokusgrupp bör vara för att 
fungera på ett tillfredställande sätt.295 Min uppfattning är att antalet delta-
gare inte bör vara färre än fyra, eftersom det i en grupp med tre personer 
oftast blir en person som framstår som medlare mellan de andra två. Det 
finns å andra sidan flera goda skäl till att antalet deltagare ska vara relativt 
lågt. I en liten grupp är det lättare att uttrycka sin åsikt, ställa frågor och 
bemöta andra deltagares åsikter. Ju fler personer som deltar, desto mindre 
utrymme att tala får var och en av dem. I en större grupp tenderar talarord-
ningen att bli ojämnt fördelad om inte någon form av formaliserad talar-
ordning införs. I en fokusgrupp som är mer orienterad mot att diskutera ett 
visst ämne, som i det här fallet, kan det ändå vara fördelaktigt att inte vara 
för få. Antalet deltagare i fokusgrupperna har därför varierat mellan fyra 
och sju personer.296 

Rekryteringen av fokusgruppsdeltagare gjordes på två skilda sätt. När 
det gäller tjänstemännen rekryterades dessa med hjälp av kontaktpersoner i 
Regeringskansliet som användes som informanter och upplyste om lämp-
liga tänkbara fokusgruppsdeltagare. Tjänstemännen arbetade i Regerings-
kansliet när fokusgrupperna ägde rum. När det gäller de politiskt tillsatta 
personerna rekryterades dessa genom en personalförteckning där alla poli-
tiskt anställda tjänstemän under år 2006 ingår. Samtliga hade således läm-
nat sina tjänster i Regeringskansliet när fokusgrupperna ägde rum. Det 

                                                                                                                                
hang tidigare, eftersom samtliga politiskt sakkunniga hade gemensamma möten en gång i veckan under 
föregående mandatperiod. Statssekreterarna träffades under sin tid i Regeringskansliet för att äta lunch 
tillsammans varje vecka och alla känner varandra väl sedan tidigare. Statsråden har alla ingått i samma 
regering och har därför av naturliga skäl haft nära kontakt med varandra under en längre tid. 
294 Wibeck, Victoria, a.a., sid. 53.  
295 Wibeck rekommenderar inte färre än fyra och inte fler än sex personer. Wibeck, Victoria, a.a., sid. 
53. 
296 Fokusgrupperna finns beskrivna under referenser i slutet av avhandlingen och i bilaga C.  
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finns flera fördelar med detta, särskilt eftersom före detta anställda ofta 
känner att de kan tala mer fritt.297 

Inbjudan skickades ut i personliga brev via e-post. Urvalet skedde uti-
från principen om homogena grupper med avseende på typ av tjänst i Re-
geringskansliet, samtidigt som heterogenitet med avseende på kön, sakom-
rådesansvar och erfarenhet eftersträvades inom respektive fokusgrupp. 
Hälften av de personer som bjöds in för att delta var kvinnor, hälften var 
män. Personerna som bjöds in kom från olika departement och hade arbetat 
med olika sakfrågor. Några av personerna hade arbetat på sin tjänst under 
en längre period, någon hade endast arbetat i ett år. Arbetet med fokus-
grupperna inleddes redan våren efter regeringsskiftet, då de personer som 
fick lämna kansliet fortfarande hade arbetet där i färskt minne. Berättelser-
na i fokusgrupperna kunde på det sättet bli så samtidiga som möjligt, vilket 
är väsentligt då människor har en stark tendens att glömma och efterration-
alisera.  

När det gäller statssekreterarna och statsråden skedde också inbjudan ut-
ifrån en önskad representation av personer med olika bakgrund, exempelvis 
bakgrund som tjänstemän, politiker eller inom privat sektor, samt av perso-
ner som arbetat med politikområden som uppfattas som svårhanterliga och 
politikområden som uppfattas ha fungerat väl. När det gäller statsråden 
lades ytterligare en aspekt till, nämligen att både f.d. statsråd som hade 
varit departementschefer och f.d. statsråd som inte har varit departements-
chefer bjöds in.  

Det övergripande temat har vid samtliga fokusgrupper kretsat kring för-
hållandet mellan tjänstemän och politiker i Regeringskansliet. Vid de två 
fokusgrupperna med tjänstemän (departementssekreterare respektive 
kansli- och departementsråd) rörde de inledande frågeställningarna sig om 
lojalitet gentemot den politiska ledningen, medan de fyra fokusgrupperna 
med politiskt tillsatta tjänstemän och statsråd kretsade kring stabernas 
funktion och kring hur Regeringskansliet kan styras. Deltagarna fick redan 
vid förfrågan om deltagande en kortfattad introduktion till ämnet. Cirka en 
och en halv vecka innan fokusgruppen genomfördes skickades ett stimu-
lansmaterial bestående av ett antal texter ut till deltagarna.298 Innan fokus-
gruppen bjöds deltagarna på lunch tillsammans med moderatorn och de två 
övriga närvarande forskarna.299 Vid samtalets början inledde moderatorn 
kort med att presentera ämnet. Därefter fick samtalet flöda fritt i minst tre 
timmar, med en kort paus för fika efter ungefär halva tiden. Vi forskare 

                                                        
297 Se Ball, Stephen J., “Political interviews and the politics of interviewing” i Geoffrey Walford (red.), 
Researching the Powerful in Education, London: UCL Press, 1994. 
298 Texterna som ingick var en kort sammanfattning av vad fokusgrupper är ur Wibeck, Victoria, a.a., 
Ahrland, Karin, ”Nej, fru statsråd”, i Statsvetenskaplig Tidskrift, vol. 86, nr. 2, 1983 och kapitel 6 ur 
Premfors, Rune och Göran Sundström, a.a. (innan boken publicerats ingick ett utkast till kapitlet). 
299 Se bilaga C för utförligare information om vilka som deltog under fokusgruppssessionerna och om 
hur det praktiska arbetet fördelats.  



 83 

som deltog lyssnade, iakttog och ställde i slutet några frågor till gruppen. 
Samtalen spelades in i sin helhet och transkriberades. Efter fokusgrupper-
nas samtal samlades moderatorn och de deltagande forskarna för så kallade 
debriefingsamtal i syfte att diskutera de första samlade intrycken av fokus-
gruppen. Även debriefingsamtalen spelades in. 

 

Samtal med människor i kansliet 
Ytterligare ett sätt att komma åt den seminaturliga miljön är genom kvalita-
tiva intervjuer. En enkät med på förhand bestämda svarsalternativ ger ju 
mycket begränsade möjligheter att utveckla sina resonemang. På ett lik-
nande sätt kan det genom exempelvis observation vara svårt att avlyssna en 
diskussion om ett visst ämne om detta är ett ämne som inte diskuteras i 
någon nämnvärd utsträckning och om det skulle komma upp är det inte 
säkert att forskaren är på plats eller är redo att anteckna.300 Eftersom den 
här studien behandlar de politiska stabernas funktioner, inklusive styrning 
och relationer mellan politiker och tjänstemän, handlar det om känsliga 
frågor som det inte alltid talas öppet om. Den etnografiska delen av studien 
genomfördes inom ramen för den politiska ledningen och med utgångs-
punkt i en viss roll, nämligen den politiskt sakkunniges. Det innebär också 
att jag därvid som forskare inte hade tillgång till de diskussioner om dessa 
relationer som med all säkerhet förekommer mellan tjänstemännen. Dessu-
tom ska tilläggas att frågeställningarna är specifikt inriktade på ett visst 
ämne, nämligen de politiska stabernas styrningsfunktion, varför intervjuer 
kan vara lämpliga för att fokusera ämnet. Intervjuer är också en metod 
”[…]genom vilken forskaren kan få information som annars skulle vara 
näst intill omöjlig att komma åt".301  

För att ta del av hur politiskt tillsatta tjänstemän och statsråd från olika 
departement tänker kring styrning av Regeringskansliet genomförde jag 
intervjuer med politiskt anställda ur, i huvudsak, tre olika staber. Intervju-
erna genomfördes tidsmässigt sist i empiriinsamlingen i syfte att gräva 
djupare, täcka upp hål och följa upp intressanta spår. Detta präglade inter-
vjuernas inriktning och karaktär: 

Interviews must be viewed as social events in which the interviewer (and for 
that matter the interviewee) is a participant observer. In interviews the 
ethnographer may be able to play a more dominant role than usual, and this 
can be capitalized upon, both in terms of when and where the interview ta-
kes place and who is present, as well as through the kinds of questions 
asked.302  

 
                                                        

300 Wibeck, Victoria, a.a., sid. 37.  
301 Wibeck, Victoria, a.a., sid. 37. 
302 Hammersley, Martin och Paul Atkinsson, a.a., sid. 156. 



 84 

Samtliga intervjuer utom en, som skedde någon månad tidigare, genomför-
des våren 2008. De intervjuade är statsråd, statssekreterare, politiskt sak-
kunniga och planeringschefer. Pressekreterarna har här inte inkluderats, då 
jag bedömt att de arbetar mer utåtriktat än med styrning gentemot tjänste-
männen i Regeringskansliet.303  

Urvalet till intervjuerna har gjorts genom ett icke-sannolikhetsurval, ett 
strategiskt förfarande där för forskningsprojektet relevanta intervjupersoner 
handplockats.304 Sammantaget har elva personer intervjuats, varav tio från 
de tre utvalda staberna och en statssekreterare på Statsrådsberedningen 
med särskild insikt i just de politiska stabernas organisering och arbetssätt. 
Antalet intervjuer har baserats på en bedömning av huruvida ytterligare en 
intervju skulle förändra studiens resultat eller ej. Då jag bedömde att fler 
intervjuer inte skulle förändra detta, valde jag att inte utföra fler inter-
vjuer.305 

Urvalet består av vad som får betraktas som en vanlig stab, en stor stab 
och en liten stab; folkhälsoministerns stab på Socialdepartementet, finans-
ministerns stab på Finansdepartementet och vice statsministerns stab på 
Statsrådsberedningen. Där till ska läggas staben på Jordbruksdepartemen-
tet, där den etnografiska studien har genomförts. Urvalet har gjorts i syfte 
att uppnå variation när det gäller stabernas karaktär. Hänsyn har tagits till 
statsrådets ansvarsområde (specialdepartement respektive sakdepartement 
med hårda respektive mjuka frågor), huruvida statsrådet är departements-
chef eller ej, statsrådets bakgrund (politiker eller tjänsteman), huruvida 
staben och departementet har en eller flera statssekreterare och om staben 
har planeringschef eller inte.306 Dessutom har jag beaktat huruvida depar-

                                                        
303 Jmf. Maley, Maria, a.a., 2002, sid. 48 som skriver att ”Media advisers were excluded from the study, 
as their work tends to be distinct from that of other advisers and they may not have much involvement 
with the department or with policy issues.” Inte heller Walter, James, a.a., 2006, eller Dunn, Delmer, 
a.a. studerar pressekreterare. 
304 Inom etnografisk metod är inte alltid ett representativt urval det viktigaste, utan snarare att intervjua 
dem som har den kunskap som jag som forskare behöver och som kan väntas dela med sig av den. Jag 
har ändå gjort ett systematiskt urval. Se Hammersley, Martin och Paul Atkinsson, a.a., sid. 137.   
305 Se Aspers, Patrik, a.a., för ett resonemang om mättnad.  
306 Fackdepartementens indelning är gjord efter politikområden, med utgångspunkt i en sektoriell 
princip (försvar, miljö, kultur), efter geografiska områden med utgångspunkt i en territoriell princip 
(utrikes) och med utgångspunkt i olika verksamhetsformer med utgångspunkt i en funktionell princip 
(justitie, finans). Se Premfors, Rune och Göran Sundström, a.a., sid. 44. Med sakdepartement avses här 
departement som har tilldelats ett ansvarområde utifrån den sektoriella principen, medan jag med 
specialdepartement avser departement som har tilldelas sina arbetsuppgifter utifrån territoriell eller 
funktionell princip, liksom de delar av Regeringskansliet som inte utgörs av departement, d.v.s. 
Statsrådsberedningen och förvaltningsavdelningen. Med hårda frågor avses de som ligger närmast 
produktion t.ex. basfunktioner som utrikes-, försvars- och jordbruksdepartementets politikområden och 
frågor som rör ekonomi och teknik, t.ex. finans- och näringsdepartementens politikområden. Med 
mjuka frågor avses de som ligger närmast reproduktion, t.ex. social-,  utbildnings- , kulturdeparte-
mentets politikområden. För en diskussion om hur olika politikområden kan delas upp efter ett kontinu-
um mellan reproduktion och produktion se Wängnerud, Lena, Politikens andra sida – om kvinnorepre-
sentation i Sveriges Riksdag, Göteborg studies in politics 53, Göteborg: Göteborgs universitet, sid. 53ff. 
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tementet under mandatperioden hade politiskt sakkunniga från samarbets-
partierna. 

Intervjuerna har varit samtalsliknande och semi-strukturerade till sin ka-
raktär.307 Utifrån en intervjuguide bestående av tematiska vittomfattande 
öppet formulerade frågor har jag låtit intervjupersonen utveckla sina reso-
nemang. Följdfrågor ställdes fritt när jag bedömde att någon viktig aspekt 
inte togs upp i svaret. Intervjuerna tog oftast en timme, någon gång samta-
lade vi längre. Intervjupersonerna har inte fått frågor i förväg, förutom i ett 
fall då intervjupersonen begärde det. Intervjuerna spelades in och har tran-
skriberats i sin helhet.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3.3.3. Att observera spåren av människor 
Slutligen kommer data att hämtas från källor som Norman Blaikie katego-
riserat som sociala artefakter, d.v.s. spår som lämnats av deltagarna.308 Jag 
har använt mig av officiell statistik, offentliga och privata dokument som 
finns tillgängliga och som jag bedömt vara relevanta för forskningsproble-
met. Mer konkret handlar det om vad som skrivits om de politiska ledning-
arna i statsråds och andra politiskt anställdas memoarer och dokument 
kring de politiska staberna i arkiv. Eftersom avhandlingens huvudsakliga 
empiriska avgränsning i tid är gjord till mandatperioden 2002–2006, finns 
ännu inga offentliggjorda personliga arkiv.  

Regeringskansliets arkiv har utgjort en källa där skriftliga dokument 
som beskriver formella regler har hämtats, exempelvis departementens 
arbetsordningar, liksom handböcker för politiker och avtal som reglerar 
politiskt anställdas arbete. Även Regeringskansliets telefonkataloger har 
varit en stor hjälp i arbetet med att förstå hur de politiska anställningarna 
har växt fram.  

 
 

3.4. Etiska aspekter och presentationen av empiri 
Användandet av etnografisk metod kräver att hänsyn tas till etiska 
aspekter. Etiska problem, som var svåra att förutse, har tillkommit under 
arbetets gång. Under fältarbetet började jag upptäcka dem och under skri-
vandet uppstod betydligt fler.309 Vid en studie av en organisation som Re-

                                                        
307 Se Ostrander, Susan A.,  “‘Sure You’re not in this Just to be Helpful.’ Access, Rapport, and Inter-
views in Three Studies of Elites”, Journal of Contemporary Ethnography, 22(1), 1993, sid. 7–27 för en 
diskussion om fördelen med att använda ostrukturerade intervjuer med eliter.  
308 Blaikie, Norman, a.a., sid. 196. 
309 Jfr Rynkiewich, Michael A., “The underdevelopment of Anthropological Ethics”, i Rynkiewich, 
Michael A. och James P. Spradley, Ethics and Anthropology: Dilemmas in Fieldwork, New York: John 
Wiley and Sons, 1981.  
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geringskansliet har många respondenter behov av att vara anonyma. Samti-
digt är det svårt att utlova anonymitet, eftersom många ändå kan dra slut-
satser av vem som hade en viss position på ett visst departement vid en 
specifik tidpunkt. Jag har valt att hantera frågan om anonymitet på olika 
sätt beroende på hur materialet har samlats in, och som en följd av detta 
finns det olika grader av anonymitet i avhandlingen. När det gäller enkät-
undersökningen utlovades anonymitet. Vid fokusgrupperna är det i prakti-
ken omöjligt att utlova fullständig anonymitet, eftersom det är flera delta-
gare närvarande. Istället utlovades konfidentialitet.310 Det innebär att in-
formation som gör det möjligt att identifiera individer har samlats in och 
sparats, men skyddats noggrant. I avhandlingen har samtliga namn och 
andra uppgifter som kan röja deltagarnas identitet tagits bort. De intervju-
ade har däremot ej utlovats anonymitet eller konfidentialitet, utan med 
vederbörandes tillstånd presenteras namn och titel. Anledningen är främst 
att flera av dem är offentliga personer, till vilka det är svårt att utlova ano-
nymitet.311  

När det gäller den etnografiska delen av studien är avvägningarna svå-
rare. Jag har valt att presentera min egen stab med namn och även flera 
andra personer som av en eller annan anledning ingår i den berättelse jag 
återger. Anledningen är att det inte är möjligt att anonymisera, då det är en 
offentlig uppgift att jag arbetade i just denna stab under denna tid. Det 
finns däremot anledning att vara varsam i skrivandet och noga överväga 
hur det jag skriver påverkar de människor jag skriver om.312 Som politiskt 
sakkunnig hade jag plötsligt tillgång till mer personlig information om de 
närmaste medarbetarna. Detta har jag hanterat genom att inte inkludera 
information som inte är relevant för att besvara avhandlingens frågeställ-
ningar.313 Den politiska stab där jag arbetade har även fått möjlighet att läsa 
igenom delar av avhandlingens manus och getts möjlighet att resonera 
kring innehållet. Detta har dock inte föranlett några innehållsmässiga för-
ändringar.314  

Även om studien utfördes som reflekterande praktiker i en politisk stab, 
träffade jag utöver de närmaste kollegerna hundratals människor i tjänsten. 
Det var politiker och politiska tjänstemän från andra departement och från 
andra länder, tjänstemän, lobbyister, företag, ideella organisationer och 
väljare. Det har därför varit viktigt för mig att reflektera kring vilka som 
egentligen är mina informanter. Alla människor jag mött i tjänsten har hel-
ler inte varit medvetna om att jag inte bara var politiskt sakkunnig, utan 

                                                        
310 För en diskussion om anonymitet och konfidentialitet se Davis, Charlotte Aull, a.a., sid. 51ff. 
311 Davis, Charlotte Aull, a.a., sid. 52.  
312 För en diskussion kring detta se Davis, Charlotte Aull, a.a., sid. 49.  
313 Jfr. Mann, Brenda J., a.a., sid. 99. 
314 För en diskussion kring detta se Akeroyd, Anne V., “Ethics in relation to informants, the profession 
and governments”, i Ellern, R.F. (red.), Ethnographic Research. A guide to general conduct, New 
York: Academic press, 1984, sid. 149.  
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även forskare. Min roll som anställd var här den primära och forskningen 
var i detta sammanhang sekundär till denna roll. Vad utgör en acceptabel 
förklaring för dem? Vilka ska jag informera? Endast de närmast berörda i 
staben? Samtliga anställda? Alla besökare? Det är uppenbart att det skulle 
vara omöjligt att informera alla som ingår och på något sätt deltar i aktivi-
teterna.315 Det faktum att texten publiceras först drygt en mandatperiod 
senare är en fördel ur etisk synvinkel. Det innebär att få av tjänstemännen 
arbetar kvar på samma post.316 Jag har inte heller valt att nämna tjänstemän 
som arbetat i Regeringskansliet under denna tidsperiod med namn, eller 
inkludera detaljer som är irrelevanta för att besvara avhandlingens fråge-
ställningar. 

  
 

3.5. Tolkning och analys 
I analysen sammanställs det empiriska materialet och relateras till de teore-
tiska begreppen. Forskningsfrågorna och de teoretiska utgångspunkterna 
anger vilka begrepp som analyseras. Analysens huvudfokus ligger således 
på stabernas funktioner och särskilt stabens styrningsfunktion. Patrik As-
pers beskriver sex olika analystekniker som kan användas i etnografiska 
studier. Jag har till del använt mig av två av dessa analystekniker; relation-
ell analys och idealtypscentrerad analys.317 Relationell analys utgår från att 
de personer som studeras ingår i nätverk och att de relaterar sina handlingar 
till andra individer i samma nätverk. Analysen inriktas på vilka kontakter 
de politiskt anställda har, och mot vilka de riktar sina handlingar. Aspers 
menar att relationell analys lämpar sig för att ”[…] se vilka som de umgås 
med, vilka som de ser upp till och vilka de undviker att interagera och tala 
med”.318 Denna form av analys använder jag mig av för att förstå hur de 
politiska staberna arbetar, vem som gör vad och gentemot vilka andra aktö-
rer som de olika politiskt anställda i staberna riktar sina handlingar. På ett 
övergripande plan görs en idealtypscentrerad analys, som speglar forsk-
ningsfrågorna. Det innebär konkret att jag jämför hur den verklighet som 
avhandlingen beskriver förhåller sig till den idealtyp som Regeringsformen 
förutsätter. 

Analysen har präglats av det tolkande angreppssätt som David Richards 
och Martin J. Smith beskriver: ”[…] the interpretative approach provides 
both a fuller and a more powerful explanatory account of the complex re-
lationship between ministers and civil servants than the existing, more 

                                                        
315 Jfr. Mann, Brenda J., a.a., sid. 99.  
316 Jfr. Mann, Brenda J., a.a., sid. 107. 
317 Aspers, Patrik, a.a., sid. 192f. 
318 Aspers, Patrik, a.a., sid. 192. 
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traditional, mainstream approaches”.319 Genom att välja ett tolkande an-
greppssätt nås en rikare och mer komplett möjlighet att förklara och analy-
sera de olika aktörernas beteende.320 Det handlar i grund och botten om att 
förstå vad empirin säger i förhållande till forskningsfrågorna, men tolkning 
är samtidigt den mest komplexa analysvarianten. Normer och praktik antas 
inte vara på förhand givna, utan studeras empiriskt och tolkas.321 I motsats 
till en rent deskriptiv analys syftar en tolkande analys till att öka förståelsen 
av ett fenomen, i det här fallet de politiska stabernas funktioner: ”Den som 
analyserar materialet bygger på den beskrivande processen och betonar det 
meningsskapande som finns i de insamlade data snarare än att endast 
summera rådata”.322 Fokus har alltså inte enbart legat på att samla in data 
om hur ”verkligheten” i kansliet ser ut, utan på att tolka och reflektera, 
både i relation till Regeringskansliet som studieobjekt och till mig själv 
som forskare och min politiska, ideologiska, metateoretiska och språkliga 
kontext. Jag har strävat efter att arbeta med reflektion på flera nivåer som 
ett sätt att svara på insikterna om forskningens socialt och textuellt kon-
struerade och konstruerande natur.323  

All empiri kan inte pressas in i samma mall, utan mitt angreppssätt har 
med nödvändighet skilt sig åt beroende på vilken typ av data det handlar 
om. Min strävan har ändå varit att i så hög utsträckning som möjligt ha ett 
liknande angreppssätt i min analys av empirin. Enkätundersökningen har 
kodats och analyserats med hjälp av SPSS, fältanteckningar och dokument 
som samlats in under tiden i Regeringskansliet har olika format, medan 
fokusgrupper och intervjuer transkriberas och analyseras som text i pro-
grammet Nvivo.324 Kodningen i Nvivo har skett induktivt och öppet. Det 
innebär att jag har identifierat koderna i materialet genom att koda materi-
alet rad för rad, vilket öppnar för tolkningar av materialet istället för att 
utgå från förutfattade meningar om hur de politiska staberna arbetar. Jag 
har således läst materialet och kodat varje del av det, snarare än att enbart 
söka efter förekomsten av vissa teman, begrepp eller liknande i texten. Jag 
har i analysen strävat efter att systematisera innehållet i undersökningarna 

                                                        
319 Richards, David and Martin J. Smith, ”Interpreting the World of Political Elites”, i Public Admin-
istration, vol.82, nr4, 2004, sid. 779. Se även Bevir, Mark, and Rod A.W. Rhodes, Interpreting British 
Governance, London: Routledge, 2003. 
320 Andra angreppssätt, som rational-choice, som ger liten uppmärksamhet till hur statsråd och 
tjänstemän tolkar och förstår sin värld har svårigheter att på ett fullgott sätt förklara deras beteenden. Se 
Richards, David and Martin J. Smith, a.a., sid. 780.  
321 Rhodes, Rod A.W, a.a., 2005, sid. 6.  
322 Wibeck, Victoria, a.a., sid. 98.  
323 Alvesson, Mats och Kaj Sköldberg, a.a., sid. 321. 
324 De bandade fokusgruppssamtalen och intervjuerna transkriberades i sin helhet och kompletterades 
med observatörernas anteckningar. Transkriptionen är gjord i skriftspråk och med skriftspråkliga 
konventioner för interpunktion, styckeindelning osv. men där även kortare och längre pauser, skratt och 
liknande noterats, liksom om deltagarna pratade i munnen på varandra. Den skriftsspråksnormerade 
transkriptionen har använts eftersom det är det huvudsakliga innehållet i det som sägs som är det vikti-
ga i denna studie. 
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för att ”klargöra tankestrukturen” hos viktiga aktörer. Jag gjorde inled-
ningsvis en översiktsanalys, där ämnesaspekter och teman identifieras. Den 
bestod i en sammanställning av vad deltagarna pratar om och vad de inte 
pratar om, i vilken ordning de pratar om olika saker och vilka frågor som 
deltagarna inte verkade särskilt villiga att diskutera. Jag försökte även iden-
tifiera vilka teman som jag inte förutsett som kom upp i diskussionen.325 
Koderna utgörs utöver grundkoder, som exempelvis olika empiriska 
material, av ämnesrelaterade koder som rör olika dimensioner av styrning i 
Regeringskansliet.326 De koder som befunnits relevanta har sedan återtagits 
och granskats närmare. I analysen av fokusgrupperna är det vidare viktigt 
att tänka på att analysenheten utgörs av gruppen, eftersom det är deltagarna 
gemensamt som resonerar sig fram till åsikter och idéer.327  

Genom en noggrann genomgång av materialets alla delar, dess helhet 
och den kontext det ingår i, har jag försökt utkristallisera det väsentliga 
innehållet. Jag har delat upp materialet i enheter och sökt efter mönster. 
Min strävan har varit att identifiera åsikter, idéer och känslor som uppre-
pas, även om de uttrycks på flera olika sätt. Jag har också jämfört och kon-
trasterat empirin från de olika källorna mot varandra. Det handlar således 
om tankar om och synen på stabernas funktioner som återfinns under ytan 
och som följaktligen inte kan utläsas direkt, utan kräver tolkning.  

Då jag inte utgått från en på förhand definierad analyskategori, utan 
anammat ett mer öppet förhållningssätt, avgör det empiriska materialet 
svaren på forskningsfrågorna. Det handlar således om en mer förutsätt-
ningslös analys. Det finns naturligtvis faror med detta förhållningssätt. Det 
kan exempelvis vara svårare att hålla sig till ämnet då andra intressanta 
empiriska fenomen kan pocka på uppmärksamhet. Ytterligare en risk är att 
materialet är ensidigt och att slutsatserna blir beroende av vad som råkar 
återfinnas där. Detta är någonting som jag strävat efter att undgå i så stor 
utsträckning som möjligt, i huvudsak genom triangulering och användandet 
av fler olika typer av källor. För att undvika ett ensidigt materialberoende 
vid mina analyser har jag dessutom i arbetets slutskede funderat igenom 
vilka andra svar som hade varit möjliga. Jag har bemödat mig om att i varje 
del, för varje svar, vända på svaret och fundera på vad det skulle innebära 
om motsatsen istället var vad som sades. Jag har också övervägt om det 
finns ytterligare några teoretiskt möjliga svar som inte återfinns i det un-
dersökta materialet och om det finns anledning att justera slutsatserna med 
anledning av dessa.328 

Avståndet mellan text och uttolkare konkretiseras i hur bekant forskaren 
är med den miljö vari texten producerats. En stor del av den diskurs som 

                                                        
325 Wibeck, Victoria, a.a., sid. 92f.  
326 Se Aspers, Patrik, a.a., sid. 159ff. för en utförlig beskrivning av hur kodning går till.  
327 Wibeck, Victoria, a.a., sid. 40. 
328 Esaiasson, Peter m.fl., a.a., sid. 246.  
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förekommer i de politiska staberna innehåller outtalade dimensioner, för-
givet-tagna antaganden och ord som har en viss betydelse i just denna 
gruppering. Lättast att förstå innebörden har vi vanligen om det tidsmäss-
iga, sociala och kulturella avståndet är litet. Den forskare som själv deltagit 
och varit med om att skapa materialet genom interaktion har större möjlig-
het att förstå och tolka vad som sker.329 Det som framkommer genom inter-
vjuer och andra tillvägagångssätt kan antingen tolkas och förstås utifrån 
den förförståelse forskaren har, eller utifrån den förförståelse som forska-
ren har skapat sig genom deltagande i fältet. Ju mer kunskap om fältet en 
forskare har, desto större är hennes möjlighet att förstå vad som sker i fäl-
tet. Detta innebär samtidigt att två forskare med olika erfarenheter kan 
tolka samma material på olika sätt. Det är därför viktigt att tydligt redovisa 
det empiriska materialet och ha en tydlig argumentation.330 Jag har därför 
utifrån min horisont beskrivit särskilda, väl valda situationer och faser. I 
framställningen har jag också strävat efter att låta intervjupersonerna 
komma till tals i stor utsträckning, varför texten är empirinära och rik på 
citat.  

 
 

3.6. Tillvägagångssättet sammanfattat 
Avhandlingens multimetodansats valdes i syfte att samla in ett omfattande 
empiriskt material som i sin helhet kan ge stora möjligheter att dra väl-
grundade slutsatser om de politiska stabernas funktion och deras styrning 
av Regeringskansliets arbete. Materialet är stort och täcker in många olika 
aspekter av de politiska stabernas organisering. Samtidigt utelämnas vissa 
aspekter. Exempelvis behandlar studien inte effekterna av politikernas 
styrning. Det går förvisso att resonera om hur tjänstemännen uppfattar 
politikernas styrning utifrån enkätundersökningen, men några slutsatser om 
huruvida de politiska stabernas ansträngningar att styra ger resultat kan inte 
dras. 

Avhandlingen grundas således empiriskt i en undersökning av ett sam-
tida fenomen i sin naturliga kontext med hjälp av ett flertal olika källor. 
Genom att flera olika tillvägagångssätt kombinerats menar jag att bilden av 
de politiskt anställdas arbete i Regeringskansliet är mer komplett och ana-
lysen av de politiska stabernas funktioner trovärdigare än vad de hade varit 
om studien utförts med någon av valda metoderna var och en för sig. Dels 
kan jag ställa material som samlats in genom de olika tillvägagångssätten 
mot varandra. Dels ger det mig som forskare vad Aspers kallar för ’tolk-
ningshorisont’, d.v.s. ”[…] erfarenheter i fältet [som är] en integrerad del 

                                                        
329 Aspers, Patrik, a.a., sid. 108.  
330 Esaiasson, Peter m.fl., a.a., sid. 251.  
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av den kunskap som forskaren använder för att kunna tolka vad som sker i 
fältet”.331  

Den omfattande enkätundersökningen bidrar med data om hur tjänste-
männen ser på de politiska ledningarnas initiativförmåga och vilka kontak-
ter de har med den politiska ledningen. Den ger också en bild av organisat-
ionen som helhet. Genom den etnografiska studien skapas förståelse för 
hur politikernas arbete går till i praktiken, hur en politisk ledning är organi-
serad, hur den politiska samordningen sker och hur politiska ledningar 
arbetar med styrningsfrågor. Fokusgrupperna ger sedan empiriska data om 
hur olika kategorier av tjänstemän tillsammans resonerar kring stabernas 
funktioner och kring styrning. Att fokusgrupperna genomfördes först efter 
den etnografiska studien underlättade även tolkningen av vad som sagts i 
dessa: ”Vad som kan uppnås genom att komplettera en etnografisk studie 
med fokusgrupper är i första hand en koncentrerad insikt om hur grupp-
medlemmarna tänker kring ett visst ämne”.332 Kombination ger ett större 
djup åt förståelsen av vad som händer i en specifik fokusgruppssession.333 
Områden som sedan framstod som särskilt intressanta, eller där något sak-
nades i det empiriska materialet togs därefter upp i individuella kvalitativa 
forskningsintervjuer. Slutligen kan dessa data ställas mot de dokument jag 
hämtat i arkiv och liknande. Min bedömning är att sannolikheten för att en 
metod och en typ av data ska ge någon form av snedvridning på detta sätt 
har reducerats och möjligheterna att säga något om politikernas styrning av 
Regeringskansliet har därmed också ökat. 

Ytterligare en aspekt värd att lyfta fram är att människor ofta säger en 
sak, men gör en annan, särskilt då handlingarna kan leda till ”moraliskt 
klander” eller i situationer som är svåra att beskriva verbalt, som tyst im-
plicit kunskap.334 Politiskt anställda beskriver sällan sitt arbete till vardags, 
de bara gör det. Genom att kombinera observation och samtal mellan och 
med människor i Regeringskansliet kan diskrepansen mellan vad som sägs 
ske och vad som verkligen sker bättre förstås. När det gäller reliabilitet är 
det dock viktigt att vara medveten om att ingen etnografisk studie är upp-
repningsbar, varken för forskaren själv eller för andra forskare. Det innebär 
att begreppet reliabilitet inte går att tillämpa i sin striktaste form, vilket 
torde kunna uppvägas upp genom reflexitivitet.335 
  

                                                        
331 Aspers, Patrik, a.a., sid. 106 och 111. Jämför Davis, Charlotte Aull, a.a., sid. 71 och Bayard de Volo, 
Lorraine och Edward Schatz, a.a., sid. 267. 
332 Wibeck, Victoria, a.a., sid. 58.  
333 Hammersley, Martin och Paul Atkinsson, a.a., sid. 131ff, Wibeck, Victoria, a.a., sid. 20 och Aspers, 
Patrik, a.a., sid. 108 om att kombinera deltagande observation med intervjuer. Se även Davis, Charlotte 
Aull, a.a., sid. 71, som menar att deltagande observation möjliggör en mer fruktsam diskussion med 
informanterna. Se även Bayard de Volo, Lorraine och Edward Schatz, a.a., sid. 269f.  
334 Aspers, Patrik, a.a., sid. 109. 
335 Davis, Charlotte Aull, a.a., sid. 87 och 90. 
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4. De politiskt anställda cheferna 

För fursten är valet av hans närmaste män av stor betydelse – de är ofta bra 
eller dåliga beroende på hur vis fursten är. Det första man gör för att få en 
bild av fursten och hur han tänker är att studera de män han har omkring sig. 
Är de dugliga och lojala, kan man utan tvekan anse fursten vis eftersom han 
insett deras duglighet och dessutom kunnat bevara dem lojala. Men när de 
inte är sådana ger fursten alltid ett dåligt intryck, eftersom detta val innebär 
det största misstag han kan göra.336 

 
 

4.1. Vad gör de politiskt anställda? 
En regering består av statsråd med olika färdigheter. Göran Persson, som 
var statsminister under åren 2002–2006, beskriver en regering som vore 
den ett fotbollslag: ”De måste ta för sig och det tror jag att de gör. De är 
rekryterade på de grunderna. Men samtidigt ingår de i ett lag. Ett vinnande 
lag består inte enbart av målgörare, man måste också ha lite andra funkt-
ioner i laget. Någon ska spela fram, någon ska försvara målet och någon 
ska till och med stå i målet”.337 Persson understryker att statsråden ska 
komplettera varandra, och att inget enskilt statsråd kan fylla alla regering-
ens roller på egen hand. När regeringen utses tar statsministern hänsyn till 
varje enskilt statsråds profil och till vad var och en kan bidra med i rege-
ringen som helhet.338 Faktorer som tidigare politisk erfarenhet, ålder, kön, 
etnicitet, utbildning, retoriska färdigheter och ledaregenskaper kan ha bety-
delse. Varje statsråd måste sedan skapa sitt eget lag på sitt departement; 
den politiska staben. Även om statsministern lagt ner mycket arbete på att 
hitta kompetenta statsråd är de bara människor. De kan omöjligt ha kun-
skap om allt eller vara skickliga på allt som ingår i ett statsråds arbetsupp-
gifter. Stabens uppgift blir därför i mångt och mycket att täcka upp där 
statsrådet har brister, ha kunskap om det statsrådet inte är insatt i och förstå 
de organisationer och förhandlingsspel som statsrådet inte har egna erfa-
renheter av. Staben ska således kunna bistå statsrådet i hans eller hennes 

                                                        
336 Inledningen på kapitel XXII ”Om de rådgivare som fursten har vid sin sida” i Nicclò Machiavellis 
Fursten, i svensk översättning av Marco Morner, Stockholm: Natur och Kultur, 2010 (1532), sid. 149.  
337 Göran Persson i Fichtelius, Erik, Aldrig ensam, alltid ensam. Samtalen med Göran Persson 1996-
2006, Stockholm: Norstedts, 2007, sid. 58.  
338 Se Larsson, Torbjörn, Det svenska statsskicket, Lund: Studentlitteratur, 1993, sid. 166ff. för en 
diskussion om val och rekrytering av statsråd.  
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arbete, men mycket mer kring stabens faktiska funktion finns inte formali-
serat. Att statssekreteraren är departementets högste tjänsteman är välkänt, 
men de övriga politiskt anställdas arbetsuppgifter beskrivs sällan. I Jord-
bruksdepartementets arbetsordning står exempelvis endast: ”9 § Inom de-
partementet finns pressekreterare och politiskt sakkunniga. Dessa står till 
departementschefens förfogande”.339 Vilka arbetsuppgifter de har, lämnas 
alltså obesvarat.   

Olika positioner i staben har skilda arbetsuppgifter och skilda funktion-
er. I detta kapitel analyseras statssekreterarnas och planeringschefernas 
arbete. Jag diskuterar vilka de är, vad de gör och vilken funktion de har i 
den politiska staben. Pressekreterarna och de politiskt sakkunniga upp-
märksammas i de två kommande kapitlen. Min förhoppning är att det ska 
vara en serie upplysningar om de politiska stabernas organisering och ar-
bete som tillsammans har betydelse för förståelsen av deras funktion. Min 
strävan är att ge en bild av det vardagliga arbetet för att på så sätt bidra till 
förståelse av hur staberna fungerar. 

 
!
4.2. Ur en politiskt sakkunnigs dagbok  
Nedan skildras en fredag i statsrådet Ann-Christin Nykvists politiska stab 
på Jordbruksdepartementet ur den politiskt sakkunniges, i detta fall förfat-
tarens, perspektiv. Det är ett utdrag ur en dagbok, som ger en inblick i hur 
statssekreterarens ronder fungerar: 
 

Fredagen den 7 oktober 2005 
Det var fredag. Snart helg. Jag var lite trött, för det blev en lång dag 
igår. Jocke var på besök med sin dotter och fikade under dagen. Efter 
pubkvällen som LD-enheten arrangerade hade vi sedan en avtack-
ningsmiddag för honom på Street med den politiska staben.340 Det 
hade varit en förhållandevis lugn vecka trots allt. Jag var glad att 
beslutet om Jaktförordningens §28 är taget, så att jag kan fokusera 
på annat ett tag. Snart är det partikongress. I onsdags gick jag ige-
nom alla de 1100 motionerna som kommit in till partikongressen och 
kollade vilka som kunde kopplas till våra ansvarsområden. Det blev 
några stycken, inte bara i ett tema, utan i de flesta. Sedan pekade jag 
ut de viktigaste frågorna och gjorde en kort kommentar om detta och 
skickade till N som är huvudföredragande. Fick också veta att om 
Ann-Christin vill ha ett eget föredragandestöd får hon lyfta det med 
Ulrica Messing. Lite jobbigt. Det känns annars att det snart är valår. 
Häromdagen sa Ann-Christin att det bara är att betrakta alla i deppet 

                                                        
339 Regeringskansliets föreskrifter om ändring i Regeringskansliets föreskrifter (RKF 2000:8) med 
arbetsordning för Jordbruksdepartementet beslutade den 3 mars 2005, RKF 2005:6. 
340 Förkortningen står för Livsmedels- och djurenheten. 
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som goda sossar och involvera dem i arbetet. Och igår hade vi gemen-
samt möte med pressekreterarna och de politiskt sakkunniga för 
andra gången. Jens Henriksson, som är statssekreterare hos Pär 
Nuder, redogjorde för det politiska läget på ett mycket intressant 
sätt.  

Fredag betyder, om tiden medger, rond. Ann-Christin ska strax ta 
emot ett betänkande om fiskevårdens finansiering, som vi helst inte 
velat ha. Utredaren Gösta Gunnarsson föreslår att en avgift på 200 
kr om året införs för alla som fiskar längs landets kuster och i de fem 
stora insjöarna. Ann-Christin hade hellre sett ett förslag om en avgift 
vid försäljning av fiskeredskap. Det är inte mitt område, så det finns 
ingen anledning att vara med. Statssekreterarens rond börjar 09.00 
på NS-enheten och 09.45 ska hon besöka KO-enheten.341  

Jag gick ner för trapporna till Konsumentenheten. Statssekrete-
raren, IP, var inte där än, men tjänstemännen hade börjat samlas 
runt bordet. Sammanträdesrummet ligger mitt i enheten och har 
glasväggar ut mot korridorerna, medan arbetsrummen ligger runt 
om, med fönster ut mot gatan. Det är ganska litet, så när hela enhet-
en är på plats får inte alla plats runt bordet utan några får sitta på 
stolar längs väggarna. Jag gick in och slog mig ner på en stol längs 
väggen på högra långsidan. Jag hann växla några ord om underlaget 
inför folkhälsokonferensen. Och en av handläggarna ville växla några 
ord med mig om propositionen efter mötet. När IP kom satte hon sig 
tillsammans med enhetschefen vid ena bordsänden. Enhetschefen 
inledde mötet med att slå fast dagordningen. Vi skulle diskutera 
Konsumentverkets flytt, den konsumentpolitiska propositionen, en 
skrivelse och några frågor på delning. 

Enhetschefen informerade om läget när det gäller flytten. Just nu 
är bilden utåt att flytten kommer att drabba konsumenterna hårt. 
Det hjälper inte att regionminister Ulrica Messing har lovat att flyt-
ten inte ska drabba Konsumentverkets verksamhet. Generaldirektö-
ren, Karin Lindell, har i en rapport om effekterna av flytten skrivit 
att konsumenterna kommer att drabbas mycket hårt. Hon har också 
uttalat sig om detta i media, där hon sagt att vissa frågor kanske 
kommer att behöva prioriteras bort på grund av bristande personal-
resurser. Enheten arbetade med att få flytten att fungera, men det 
var svårt när generaldirektören var så motsträvig. Vice enhetsche-
fen redovisade underlaget från Konsumentverket, liksom siffror om 
personalkostnader och hur många som beräknades flytta med. IP 
informerade om att Karin Lindell hade varit på departementet i bör-
jan av veckan för att träffa Ann-Christin och försäkrat att hon skulle 
göra allt för att underlätta flytten. Enheten skulle fortsätta att ligga 
på för att verket ska jobba på att få med personal och för att skapa en 
positiv känsla runt flytten. 

Propositionen då? Ja, arbetet fortskred. Den skrevs om och ar-
betades vidare med efter Ann-Christins synpunkter. Men det var 
svårt att komma vidare. IP efterfrågade en tidsplan, och en sådan 

                                                        
341 Förkortningarna står för Naturresurs- och sameenheten respektive Konsumentenheten.  
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skulle skapas. Det vore bra om den kunde presenteras för Ann-
Christin. Skrivelsen om hållbar konsumtion för hushållen 
diskuterades. Där förelåg textförslag och arbetet fortsked som det 
skulle.  

Slutligen drogs ett antal ärenden som enheten arbetade med för 
tillfället. Det var en proposition om europeisk brottsskadeersättning 
som var på delning från Justitiedepartementet och en ändring i to-
bakslagen som delades från Socialdepartementet. Inget var av sådan 
art att det behövde dras för Ann-Christin. När mötet var slut stan-
nade jag kvar för att diskutera propositionen. Jag var tvungen att 
försöka hitta något sätt att kommunicera hur vi vill att den ska vara, 
vilken inriktning Ann-Christin vill se. 

IP gick vidare till LB och Info.342 Själv gick jag tillbaka till mitt ar-
betsrum för att hinna arbeta lite innan det var dags för lunchmöte. 
Som vanligt vill Ann-Christin ha underlagen i eftermiddag, och eft-
ersom hon ska åka till Sveriges Radio för att vara med i Studio Ett 
redan vid 15.40 måste allt vara klart då. Jag hade förberett person-
almötet om Matmanifestet, intervjun med Mats Engström om kon-
sumentfrågor, uppvaktningen av Regional Matkultur, och middagen 
med lagutskottet. Anförandet från KSLA hade Robin skrivit, och han 
skötte också underlaget inför mötet med fiskekommissionären.343 
Det var konselj också, men det underlaget gick via statssekreteraren. 
Jag gick igenom nästa veckas kalender en extra gång för att försäkra 
mig om att allt var med och ingen bokning hade glömts bort. Sedan 
samlade jag ihop allt underlag och gick med det till statsrådsassisten-
ten. Allt fanns med, utom underlaget till fiskemötet, det skulle EUI 
komma med på beredningen i eftermiddag.344 

Jag passade på att packa upp innehållet i kassen vi fått på Coop 
Sverige när vi besökte dem i deras nya lokaler i Solna igår. Det var en 
stor ganska fin anteckningsbok med grönsaker på i påsen. Den spa-
rade jag. Vi hade gjort ett liknande besök på Ica före sommaren då de 
var oroliga för vår kritiska hållning till så kallade egna märkesvaror 
(EMV). Coop hade sedan gjort ett utspel med kritik mot vår syn på 
EMV. På mötet var det Coop Sveriges nye vd, miljöchefen, EMV-
chefen och hälsochefen som var med. De körde en redovisning av 
företagets arbete och presenterade sin nya reklamkampanj.  

Jag gick igenom mailen. I inboxen fanns underlaget till folkhälso-
konferensen, levererat i tid från Konsumentenheten. Jag öppnade 
det och skrev ut det. Det såg bra ut! Vid 12.00 gick jag och Ann-
Christin bort till Kalmar, ett lite större rum med fönster ut mot 
Drottninggatan, för lunch med Hans-Olof, som är nyvald ordförande 
för livsmedelsarbetarförbundet. IP var redan på plats. Vi diskuterade 
området i stort och fackets syn på valrörelsen. Det var ett intressant 
och inspirerande möte, och jag kände att vi verkligen borde försöka 
samarbeta mer med dem! 

                                                        
342 Förkortningarna står för Lantbruksenheten respektive Informationsenheten. 
343 KSLA är en förkortning för Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. 
344 EUI var departementets kansli för EU- och internationella frågor.  
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IP gick något tidigare, hon skulle ha utvecklingssamtal med en av 
enhetscheferna. Vid två skulle Ann-Christin besöka EUI och prata om 
mötet med fiskekommissionären. Det kunde jag avstå från. På efter-
middagen gick IP och klippte sig, Anders och Ann-Christin åkte till 
Studio Ett och jag började arbeta med talet till folkhälsokonferensen.  

 
  

4.3. Statssekreterarna 

Det är någonting helt annat att vara statssekreterare än att vara statsråd, och 
statssekreterarkretsen är underskattad. Bakom varje framgångsrikt statsråd 
står en duktig statssekreterare. Och bakom varje statsråd som gör fiasko i re-
geringskansliet står i regel en misslyckad statssekreterare.345  

 
Statssekreterarna utpekas ofta som varande de mest centrala aktörerna i 
Regeringskansliet. I intervjuboken med Göran Persson som citeras ovan 
menar den tidigare statsministern att ”[s]tatssekreterarfunktionen är lika 
viktig som statsrådsfunktionen”.346 I fokusgruppssamtalen menar även stats-
råden att statssekreteraren är den mest betydelsefulla rekryteringen för 
dem, och statssekreterarna utpekas som den grupp som ”egentligen” styr i 
Regeringskansliet.  

Statssekreterarna är stabens länk in till departementets inre liv. I hand-
boken ”Information för politiker i Regeringskansliet” framgår att ”[d]et 
dagliga arbetet inom ett departement leds och samordnas av statssekrete-
raren”.347 Det statsråd som är departementschef överlåter ansvaret för per-
sonal- och organisationsfrågor till statssekreteraren, som i sin tur oftast 
delegerar detta till den administrative chefen och personalchefen. Tillsam-
mans med statsrådet ansvarar statssekreterarna för planering, samordning 
och uppföljning av verksamheten på departementet. Statssekreterarna intar 
därmed en dubbelroll och har både ett politiskt uppdrag och ett tjänsteman-
naansvar för den inre organisationen.348 Eller som det uttrycks i Katastrof-
kommissions utredning: 

Den gängse uppfattningen beträffande departementen torde vara att statssek-
reteraren är den operativt ansvariga befattningshavaren inom ett departe-
ments ansvarsområde. Statssekreteraren är förvisso underställd statsrådet, 

                                                        
345 Göran Persson i Fichtelius, Erik, a.a., sid. 58.  
346 Min kursivering. Göran Persson i Fichtelius, Erik, a.a., sid. 58. Noteras bör att kabinettsekreteraren i 
Utrikesdepartementet har en liknande tjänst, men som även kan liknas vid en generaldirektör. Se 
Ivarsson Westerberg, Anders, a.a., sid. 146. 
347 Information för politiker i Regeringskansliet 2002, Stockholm: Regeringskansliets förvaltningsav-
delning, 2002, sid. 13.  
348 Erlandsson, Magnus, a.a. 2007, sid. 186.  
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men ministern förutsätts inte vara så involverad i den konkreta verksamheten 
att han eller hon kan sägas leda den operativt.349 

 
Statsrådet företräder således departementet utåt, medan statssekreteraren 
arbetar med tjänstemännen på departementet.  

Tjänsten hade redan vid tillkomsten 1917 en politisk karaktär, men be-
toningen kom med tiden att ligga på att statssekreterare var skickliga chefs-
tjänstemän.350 Statssekreterarna har en särställning, eftersom de samtidigt är 
departementens högsta chefstjänstemän. Detta har gjort att statssekreterar-
na ofta har betraktats som hybrider, ett mellanting mellan politiker och 
tjänstemän.351 I samband med regeringsskiftet 1976 tydliggjordes att stats-
sekreterartjänsten är att betrakta som en politisk tjänst, eftersom samtliga 
statssekreterare då byttes ut.352 Ett decennium senare var samtliga statssek-
reterare partimedlemmar.353 Idag är statssekreterartjänsten i allt väsentligt 
att betrakta som en politisk tjänst.  

Statssekreterarna är politiskt tillsatta, men politikeravtalet ser för dem 
något annorlunda ut än för övriga politiskt anställda. Bakgrunden till detta 
är att de tidigare hade ett slags garanti om att erbjudas en likvärdig anställ-
ning om statsrådet avgick. År 1994 ersattes denna ”garanti” av att det poli-
tikeravtal som gäller samtliga politiskt anställda infördes även för statssek-
reterarna, men då med en tvåårig inkomstgaranti.354  

Gunnar Wallin m.fl. visar att statssekreterarna själva betraktar sig ”som 
någon form av hybrider mellan tjänstemän och politiker”.355 Undersökning-
en från 1990 visar dock att statssekreterarna anlade ”ett utanförperspektiv 
på tjänstemannarollen”, d.v.s. de inkluderade inte sig själva i rollbeskriv-
ningen.356 Dubbelrollen, som chefstjänstemän och politiker, innebär dock 
att statssekreteraren till skillnad från övriga politiskt anställda, ingår i den 
så kallade linjeorganisationen. Det är inte bara fullt legitimt att de i egen-
skap av chefstjänstemän styr departementet, det är deras arbetsuppgift att 
göra det. Det är också denna roll, som både chefstjänsteman och politiker, 
som gör statssekreteraren till en central aktör i Regeringskansliet. 

                                                        
349 Sverige och tsunamin. Katastrofkommissionens rapport, SOU 2005:104,  sid. 191. 
350 Wallin, Gunnar m.fl., a.a., sid. 88. För en beskrivning av statssekreterarrollens historia se Ivarsson 
Westerberg, Anders, a.a., sid. 26ff. 
351 Se exempelvis Erlandsson, Magnus, a.a., 2007, sid 14, som väljer att inte inkludera statssekreterare i 
gruppen politiker. 
352 Se …men se’n en rejäl trygghet – inkomstgaranti för statssekreterare, Stockholm: Budgetdeparte-
mentet, DsB 1981:19, 1981, Larsson, Torbjörn, a.a., 1993, sid. 197, Larsson, Ulf, ”Människorna i 
kanslihuset”, i Att styra riket: regeringskansliet 1840-1990, Departementshistoriekommittén, Stock-
holm: Allmänna förlaget, 1990, Ivarsson Westerberg, Anders, a.a., sid.32. Kabinettsekreteraren i 
Utrikesdepartementet anses vara en politiserad tjänst först 1982 då Pierre Schori utsågs. Se Ivarsson 
Westerberg, Anders, a.a., sid. 146.  
353 Ivarsson Westerberg, Anders och Cajsa Niemann, a.a., sid 34. Se även Wallin, Gunnar m.fl., a.a., 
sid. 77 och 97 och Ivarsson Westerberg, Anders, a.a., sid.31ff, 141ff. och 176. 
354 Ivarsson Westerberg, Anders och Cajsa Niemann, a.a., sid 31. 
355 Wallin, Gunnar m.fl., a.a., sid. 132. 
356 Wallin, Gunnar m.fl., a.a., sid. 150. 
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4.3.1. Vilka är de, statssekreterarna? 
Statssekreterarna är enligt statistiken oftast män med juristutbildning, som 
tidigare har varit politiskt sakkunniga och som firar sin 50-årsdag i slutet 
av sin period på tjänsten. De är således i genomsnitt 46 år när de anställs 
och stannar i genomsnitt i fyra år på sin tjänst. Att vara statssekreterare är 
inget livstidsuppdrag, utan kan snarare ses som en språngbräda till andra 
kvalificerade arbeten. Av de 72 statssekreterare som sammantaget utsågs 
under Göran Perssons tid som statsminister var 29 kvinnor, vilket motsva-
rar 40 procent. 

Statssekreterarna har generellt sett hög utbildning. Nästintill samtliga 
har universitetsutbildning, bland dem har ca 13 procent magister-, licentiat- 
eller doktorsexamen. Samhällsvetenskapliga och juridiska utbildningar 
dominerar; de flesta har en juris kandidatexamen, filosofie kandidatexemen 
eller är civilekonomer.357 De beskrivs också av departementssekreterarna i 
fokusgruppen som mycket skickliga, som personer som tjänstemännen 
respekterar och nästan ser upp till.358  

Den dubbelroll som statssekreteraren har kräver breda erfarenheter. En 
ny statssekreterare ska gärna ha erfarenhet av såväl partipolitiskt arbete 
som arbete i Regeringskansliet för att kunna både förstå de politiska pro-
cesserna och ha auktoritet som chef över tjänstemännen.359 Auktoriteten 
gentemot tjänstemännen kan en statssekreterare skapa på flera sätt, men 
viktigt är att statssekreteraren själv har erfarenhet från Regeringskansliet 
eller från annat håll inom statsförvaltningen. Statssekreteraren bör veta hur 
arbetet inom staten fungerar och ha erfarenheter att relatera till. Bosse 
Ringholm, som under sina år som statsråd rekryterat ett antal statssekrete-
rare, beskriver hur viktigt det var att de hade den dubbla erfarenheten, både 
som politiker och tjänsteman: 

– De statssekreterare jag valde var oftast personer som själva hade en 
bakgrund som politiskt sakkunniga, men som inte bara hade varit poli-
tiskt sakkunniga, utan hade jobbat i en myndighet. Jobbat i organisat-
ioner. Jag försökte få en blandning med olika bakgrunder. Om jag bara 
anger personer ska jag säga att jag hade personer som hade jobbat i 
Riksdagskansliet, […] som hade jobbat som politiskt sakkunniga i 
olika departement, och i olika fackförbund, både från LO och från 
TCO-sidan.360  

 
Detta stämmer väl överens med de statssekreterare som fanns i Regerings-
kansliet under Göran Perssons regeringstid. 65 procent av statssekreterarna 
hade tidigare erfarenhet från Regeringskansliet när de anställdes. Hälften 

                                                        
357 Ivarsson Westerberg, Anders och Cajsa Niemann, a.a., sid 31f och 45f. 
358 Fokusgrupp med departementssekreterare. 
359 Ivarsson Westerberg, Anders och Cajsa Niemann, a.a., sid. 53. 
360 Intervju med Bosse Ringholm, f.d. statsråd. 
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hade tidigare varit politiskt sakkunniga och en tredjedel hade bakgrund 
antingen inom socialdemokratiska ungdomsförbundet eller på annat håll 
inom partiet.361   

 

4.3.2. En statssekreterares arbetsvecka  
Statssekreterarposten är, som Anders Ivarsson Westerberg och Cajsa Nie-
mann skriver, ”[…] ett krävande jobb som tar både tid och energi. Inte 
sällan betyder arbetet oregelbundna arbetstider, sena kvällar och helger”.362 
I Regeringskansliet finns inga typiska dagar, eftersom varje dag erbjuder 
överraskningar och sista-minutenändringar. Jag vill ändå göra ett försök att 
beskriva statssekreterarens arbetsvecka.363 Måndagar är normalt bered-
ningsdagar. Dagen inleds med ett möte med den politiska staben, följt av 
veckoberedning. På veckoberedningen tar hela staben emot en enhet i taget 
i ett stort sammanträdesrum för att gå igenom samtliga ärenden inför veck-
ans regeringssammanträde, liksom andra aktuella frågor där tjänstemännen 
behöver statsrådets bedömning. Måndagslunchen är gemensam för stats-
sekreterarna och efter lunchen återupptas veckoberedningen. På tisdagen 
finns det utrymme för möten med tjänstemän, med samarbetspartierna, 
med riksdagens utskottsgrupper, med myndigheterna och myndighetsche-
ferna och med andra departements statssekreterare. Varje tisdag kl. 16.30 
är det sedan möte med riksdagsgruppen i andrakammarsalen. Ett exempel 
på en tisdag är: 
 
Statssekreterarens kalender364 
09.00 Besök på Allmänna reklamationsnämnden 
10.30 Möte med enhetschef 
12.00 Lunch 
13.00 Intervjuas av magisterstudent 
14.00 Möte om organisationsfrågor med personalchefen och expeditions-
chefen 
15.00 Förmöte inför möte med Lagutskottet i Riksdagen 
15.30 Möte med handläggare om fiskefrågor 
16.30 Riksdagsgruppens veckomöte 
19.00 Middag med Svensk mjölk på Nationalmuseum 
 
Dagarna består vanligen av täta möten. Onsdagar är relativt öppna för bok-
ningar, men kl. 15.00 sammanträder partiets riksdagsledamöter i riksda-

                                                        
361 Ivarsson Westerberg, Anders och Cajsa Niemann, a.a., sid. 50 och 56. 
362 Ivarsson Westerberg, Anders och Cajsa Niemann, a.a., sid 34. 
363 Det empiriska exemplet är hämtat från Jordbruksdepartementet. 
364 Tisdagen den 11 maj 2004, Kalender för statssekreteraren på Jordbruksdepartementet, internt 
arbetsmaterial, Jordbruksdepartementets politiska stab, Jordbruksdepartementet, 2006. 
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gens utskottsgrupper, och statssekreteraren strävar efter att besöka dem 
varje vecka. På torsdagsförmiddagarna, kl. 08.30, träffas departementets 
ledningsgrupp för ett längre möte. På fredagsförmiddagen är det dags för 
statssekreterarens rond. Som vi såg i det inledande dagboksexemplet inne-
bär det att statssekreteraren besöker samtliga enheter, ibland i sällskap av 
politiskt sakkunnig som har ansvar för de sakfrågor som ska diskuteras. 
Ronden följs av ett lunchmöte med de politiskt sakkunniga från samarbets-
partierna.  

Statssekreteraren arbetar till övervägande del i Regeringskansliet. Den 
största delen av arbetstiden ägnas åt möten med tjänstemännen, med gene-
raldirektörer, med riksdagsutskotten och med samarbetspartierna. Därtill 
kommer deltagande i ministerrådsmöten och representation, som middagen 
med Svensk mjölk i exempeldagen ovan.365 Allt arbete som genomförs är 
inte inbokat i kalendern. En stor del av arbetet sköts löpande i korridoren, 
via telefonsamtal och e-postmeddelanden som hanteras mellan inbokade 
möten. Och mycket går heller inte att planera in. En av planeringscheferna 
beskriver det reaktiva i arbetet så här: ”Statssekreterarna fastnar väldigt 
mycket i det som ligger i deras inkorg. Nu är det här på gång i EU, vilken 
position ska vi ha där? Nu kommer den här, och den här uppvaktningen 
kommit. Hur ska vi förhålla oss till det? De har otroligt mycket som bara 
händer, som de måste förhålla sig till[…]”.366 Statssekreteraren måste såle-
des ständigt anpassa sig till vad som sker i omvärlden, samtidigt som ruti-
ner för ledningsgruppsmöten och beredningar med enheterna bör upprätt-
hållas. Bengt Jacobsson kallar detta för ”konsten att reagera”.367 

 
 

4.4. Statssekreterarens funktioner 
Anders Ivarsson Westerberg beskriver statssekreterarens arbetsuppgifter 
med hjälp av metaforer. Han menar att statssekreteraren kan vara som en 
”stins på politikens Krylbo”, som en ”verkställande direktör”, som en 
”mäklare” eller som en ”vice minister”. 368 Vissa av metaforerna återkom-
mer i min empiri, men det förekommer även andra. Ivarsson Westerberg 
visar exempelvis också att de fyller en samordnande roll som operativa 
chefer med fötterna både i politikernas och tjänstemännens värld och att de 
kan fylla ministerns funktion i dennes ställe. Jag kommer nedan att disku-
tera vilka funktioner statssekreterarna har och statssekreterarens förhål-
lande till stabens övriga medlemmar.  

                                                        
365 Under mandatperioden 2002–2006 var uppdelningen mellan statsråd och statssekreterare att de 
förstnämnda skulle synas och verka utåt, medan de senare skulle arbeta internt. Det förekom 
naturligtvis ändå att statssekreterare representerade departementet utåt och intervjuades i media.  
366 Intervju med Emma Lennartsson, f.d. planeringschef. 
367 Jacobsson, Bengt, a.a., 1989.  
368 Ivarsson-Westerberg, Anders, a.a. 
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4.4.1. Medlare och förhandlare  
Statssekreterarna beskrivs som tidigare nämnts av Ivarsson Westerberg 
med hjälp av metaforen ”mäklare”. Denna leder tankarna till börsmäklare 
och fastighetsmäklare, som förmedlar affärer och tar ut mäklararvode för 
detta. Frågan är om vi ska tolka metaforen på detta sätt? I fokusgruppssam-
talet mellan statssekreterarna diskuterades den egna rollen och ”förhand-
ling” var det bärande temat: 

 
– Jag tycker att som statssekreterare har man lite olika roller. En roll som 

chef. Där fick vi ingen utbildning, eller vi utbildade inte oss själva, un-
der den tiden över huvud taget. Jag gjorde det med […]departementet, 
men inte gemensamt. Där tog jag egentligen och bara föll tillbaka på 
vad jag hade lärt mig tidigare, tidigare chefsutbildningar och erfaren-
heter. 

– Mmm.  

– Sedan har man en [roll] där man diskuterar politiska strategier. Det 
tycker jag att vi gjorde väldigt lite tillsammans. Vad jag gjorde hela 
dagarna egentligen det var att jag förhandlade. Det var mitt huvudjobb. 
Jag förhandlade. Först förhandlade jag med ministern för hon ville göra 
mer än som var möjligt och sedan förhandlade jag med tjänstemanna-
organisationen som ville göra mindre. 

– Det var en bra beskrivning.  

– Det var en första förhandling. Sedan förhandlade man med kollegerna. 
Vad var det som var möjligt att göra? När man var klar med kollegerna 
då skulle man prata med riksdagsgruppen som ville göra någonting an-
nat. Och så fick man gå tillbaka och ändra. Och sedan började förhand-
lingarna med samarbetspartierna. Och så fick man börja om hela den 
här förhandlingen. 

– Mmm.  

– Med ministern och med tjänstemannaorganisationen. Hela tiden det här 
förhandlandet. Ett lyckat resultat det var egentligen att kunna leverera 
någonting i hela den här förhandlingsekonomin.369  

 
Av samtalet framgår att statssekreterarnas vardag i stort sett består av olika 
sorters förhandlingar.370 En stor del av dem kallas i kalendern enbart för 
möten eller beredningar. Det är därför svårt att bedöma hur mycket tid som 
faktiskt ägnas åt just förhandlingar.  

Statssekreterarna ser sig själva som medlare – snarare än mäklare – mel-
lan statsrådet och tjänstemännen, mellan Regeringskansliet och riksdags-

                                                        
369 Fokusgrupp med statssekreterare. 
370 Jfr. Ivarsson Westerberg, Anders, a.a., sid. 78f. 
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gruppen och mellan regeringen och samarbetspartierna.371 Det är statssekre-
teraren som håller i samtliga förhandlingar och som har ansvaret för att 
slutligen nå ett resultat som accepteras av involverade parter. I samtalet 
ovan nämns centrala aktörer vid framtagandet av en skrivelse eller en pro-
position. Det kan även handla om förhandlingar inom EU eller bilaterala 
förhandlingar med andra stater. I andra sammanhang kan även andra aktö-
rer, såsom myndigheter, vara involverade. Även där har statssekreteraren 
ett stort ansvar. Det är statssekreteraren – och ibland statsrådet - som 
stämmer av med myndighetschefen om myndighetens uppdrag.372 Det är 
också statssekreteraren som beslutar om myndighetschefernas löner och 
löneförhandlar med cheferna på departementet.  

 

4.4.2. Styrningens nav 
Statssekreteraren liknas ofta vid ett företags verkställande direktör, vars 
uppgift är att se till att allt löper på enligt produktionsplanen.373 Uppgiften 
är inte att vara expert på departementets sakområden, även om varje stats-
sekreterare med tiden naturligtvis får goda kunskaper om sakfrågorna. Sna-
rare ska de montera ihop de olika delarna som tjänstemännen skapar och se 
till att rätt bit levereras i rätt tid, vilket Bosse Ringholm beskriver så här:  

– Jag ser statssekreterarjobbet mer som ett hantverk där du inte måste vara 
den bäste specialisten. Du måste inte vara den som är duktigast på att 
kunna lagstiftning på området, utan du måste ha en allmän bild av hur det 
är i varje fall. Sedan kan det vara nyttigt att ha egen erfarenhet, men det är 
inte en absolut nödvändighet. Några av mina politiska medarbetare som 
fungerade allra bäst de hade aldrig jobbat med det sakområdet förut.374 

 
Samtidigt är statssekreteraren den person i den politiska ledningen som 
förväntas ha mest kunskap om sakfrågorna. Statssekreteraren ska i egen-
skap av chef över tjänstemannaorganisationen vara den som koncentrerar 
sig på det egna departementets frågor. Lars Danielsson anför: ”Vi försökte 
ofta predika en ordning där ’fackidioten’ skulle vara statssekreteraren och 
nedåt, men statsrådet måste vara en stor dos allmänpolitiker […]”.375 Dani-
elsson understryker i det ovan citerade yttrandet att det är statssekreteraren 
som får lov att koncentrera sig på departementets frågor, medan statsrådet 

                                                        
371 Möjligtvis kan metaforen ”mäklare” läsas som ”fredsmäklare”, d.v.s. en person som försöker förmå 
aktörerna i en konflikt att sluta fred. 
372 Till vardags sker avstämningar om myndigheternas uppdrag även på tjänstemannanivå, men här 
åsyftas de mer övergripande uppdragen.  
373 Se exempelvis Ivarsson Westerberg, Anders, a.a. 
374 Intervju med Bosse Ringholm, f.d. statsråd. 
375 Intervju med Lars Danielsson, f.d. statssekreterare på Statsrådsberedningen. 
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måste se hela bilden och kunna förstå och diskutera hela regeringens poli-
tik på ett övergripande plan.  

Statssekreterarens främsta uppgift är att se till att departementet levere-
rar vad regeringen förväntar sig. Med andra ord, statssekreteraren ansvarar 
för att beredningsprocesserna på departementet fungerar väl. Statssekrete-
rarna ser till att regeringens politik genomförs. De är departementets nav 
genom att de har kännedom om vad samtliga enheter arbetar med och vilka 
problem som finns. Måns Lönnroth beskrev det i sitt ”ABC för statssekre-
terare” som att statssekreteraren är den ende som har överblicken.376 Det 
heter även ofta i Regeringskansliet att allting ska gå via statssekreteraren; 
som en politiskt sakkunnig i fokusgruppen också uttryckte det: ”Just stats-
sekreteraren är otroligt avgörande. Genom statssekreteraren går allt som 
sker på departementet”.377 Att allt går genom statssekreteraren innebär i 
praktiken att ett antal genomgångar hålls med statssekreteraren under ett 
ärendes beredning, precis som dagboken beskriver om en proposition och 
en skrivelse. Innan ett ärende tas upp på veckoberedningen med statsrådet 
har det vanligen varit föremål för diskussion på ett antal ronder med stats-
sekreteraren.  

Statssekreterarens rond innebär, som vi såg i dagboken, att statssekrete-
raren besöker samtliga enheter på departementet för att diskutera deras 
frågor. Utrymmet för diskussion är på dessa möten något större än på 
veckoberedningen. Det kan vara ett tillfälle för tjänstemän att testa vad 
statssekreteraren anser om nya idéer som diskuterats på enheten. Ofta när-
varar samtliga tjänstemän på enheten och mötet leds av enhetschefen. 
Statssekreteraren ger här instruktioner för hur tjänstemännen ska gå vidare 
med ärendet och kan ta upp nya frågor som den politiska staben vill att 
enheten arbetar med eller inkluderar.  

Även de politiskt sakkunniga, som ofta deltar på ronden, betraktar detta 
möte som betydelsefullt för förståelsen av vad som för närvarande bereds 
på departementet och hur olika sakfrågor utvecklas. På större departement 

                                                        
376 Lönnroth, Måns, ABC för statssekreterare – nedtecknade av docent Lönnroth efter fem års fältstud-
ier vid Miljödepartementet, opublicerat manuscript. Jämför även Anders Ivarsson-Westerbergs metafor 
om stinsen på politikens Krylbo som dirigerar ärenden till rätt spår. Statssekreteraren skildras dock 
genom metafor även som en lojal och trogen tjänsteman som inte själv kan påverka arbetet, utan endast 
är en kugge i ett självgående maskineri, och dessutom en kugge som har förlorat sitt inflytande genom 
EU-inträdet. Jag menar att detta ger en alltför ålderdomlig och svårmodig bild av statssekreteraren, och 
jag är heller inte helt övertygad om att statssekreterarnas inflytande har minskat som en följd av EU-
inträdet. Med utgångspunkt i den forskning som visar att då beslutsfattande på EU-nivå är delegerat till 
regeringen har nationella parlament genom EU-medlemskapet förlorat makt till regeringen, borde en 
rimligare hypotes vara att regeringens och Regeringskansliets – och även statssekreterarnas – inflytande 
har ökat på bekostnad av riksdagens. Se till exempel Ahlbäck Öberg, Shirin, ”Riksdagsarbetet och EU-
medlemskapet” i Riksdagens årsbok 2004/05, Stockholm: Riksdagsförvaltningen, 2005, Ahlbäck 
Öberg, Shirin och Jungar, Ann-Christine, ”The Influence of National Parliaments over Domestic Euro-
pean Union Policies”, i Scandinavian Political Studies, vol. 32:4, 2009, och Hegeland, Hans, Nationell 
EU-parlamentarism: Riksdagens arbete med EU-frågorna, Lund: Santérus, 2006. 
377 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga.  
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är graden av formalitet högre. Den tidigare budgetstatssekreteraren beskri-
ver den beredning som där motsvarar ronden som en tandläkarmottagning: 
”Alla fick föredra sina ärenden i en stor tandläkarmottagning med köbrick-
or. […] Det var både strukturerat och formaliserat, men ändå improviserat. 
Ett körschema för en måndag kunde mellan fredagens tänkta körschema 
och det faktiska som blev på måndagen ändras mycket beroende på frågor-
nas aktualitet”.378  

På ronden ger statssekreteraren klartecken för när det är dags att ta upp 
en fråga på veckoberedningen.379 Statssekreteraren utgör i den meningen ett 
filter, som avgör vad som når statsrådet. I media har de politiskt sakkun-
niga ibland beskyllts för att vara filter som i allt för hög grad hindrar in-
formationen från att nå statsrådet. Den egentliga filterfunktionen står dock 
statssekreteraren för. Så här beskriver Pär Nuder denna funktion: 

– Mitt filter upp till mig det var statssekreterarna. Jag litade blint på att de 
såg till att alla ärenden som kom till mig [var färdigberedda]. Alla bered-
ningar hade tröskats med statssekreteraren innan. Han/Hon bestämde att 
det skulle släppas upp, att det var moget för mitt ställningstagande, för in-
formation eller vad det nu hade för karaktär. De hade väl lite olika känsla 
för vad jag tyckte. […] Ibland fick jag upp saker och ting som egentligen 
inte borde ha kommit upp.380 

 
Här tydliggörs att filterfunktionen inte syftar till att undanhålla information 
från statsrådet, utan till att se till att de ärenden som tas upp med statsrådet 
dels kräver statsrådets avgörande, dels är väl beredda innan de dras för 
statsrådet. Dagboken illustrerar exempel på ärenden som delats till enheten, 
men som statsrådet inte behövde ta ställning till. Syftet med denna proce-
dur är att avlasta statsrådet och hindra vederbörande från att drunkna i in-
formation. Genom att ha god kvalitet på de underlag som presenteras be-
sparas statsrådet tid. Avgörande på rätt nivå i organisationen minskar 
mängden ärenden som tas upp på beredningen, som Sten Olsson säger:  

– Ärendemängden är så stor. Säg att tio procent utav de frågor som drogs 
för mig avancerade upp till hans nivå […]. Det ställer väldigt stora krav 
på att statssekreterare och statsråd är samspelta om det ska fungera. I an-
nat fall får man gå upp med väldigt många ärenden, vilket gör att statsrå-
det inte hinner med överblicken, utan drunknar i detaljer.381 

 
Sammantaget gör den filterfunktion som statssekreterarens beredning utgör 
att statsrådet får möjlighet att koncentrera sig på prioriterade frågor och på 
sin utåtriktade roll. Å andra sidan innebär filterfunktionen de facto att stats-

                                                        
378 Intervju med Sten Olsson, f.d. budgetstatssekreterare. 
379 Se även Ivarsson Westerberg, Anders, a.a., sid. 78. 
380 Intervju med Pär Nuder, f.d. statsråd. 
381 Intervju med Sten Olsson, f.d. budgetstatssekreterare. 
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sekreteraren i hög grad har möjlighet att påverka regeringens politik på 
departementets områden, som Lönnroth skriver i sin instruktion till nya 
statssekreterare: ”I vissa avseenden har statssekreteraren större reell makt 
än ministern, eftersom statssekreteraren styr beredningsprocessen. Stats-
sekreteraren kan komma med förslag till politik, kan bromsa icke helt ge-
nomtänkta förslag […]”.382 

Filterfunktionen är även den dubbel till sin karaktär. En skicklig stats-
sekreterare bör ha förmåga att själv avgöra vilka frågor som denne på egen 
hand bör hantera eller diskutera. Lars Danielsson återberättar en beskriv-
ning av detta arbete från Regeringskansliet: 

– Att vara statssekreterare i ett departement, det är som att simma upp-
ströms och så kommer det hela tiden en massa timmerstockar emot en. 
Och det sämsta man ska göra det är att försöka fånga dem, utan man 
måste försöka styra undan dem istället, för annars blir man krossad.  
D.v.s. man kan inte hantera allt själv, utan man måste ibland trycka till-
baka och ibland bara styra undan och veta när man själv måste ta tag i sa-
ker och ting. Det där är väldigt svårt att lära ut. En del klarar av det, en 
del gör det inte.383 

 
En statssekreterare som inte delegerar och håller undan frågor från sitt eget 
bord kommer, i likhet med ett statsråd utan filterfunktion, att försvinna i 
ärendemängden. Statssekreteraren kan helt enkelt inte ta emot alla bollar 
som kastas, utan måste omedelbart passa dem tillbaka eller vidare ut i 
tjänstemannaorganisationen.  

Beredningen med statssekreteraren bör inte framställas som enbart ett 
sätt för tjänstemännen att få klartecken för sina frågor och stämma av sina 
förslag. Det är i lika hög grad ett sätt för den politiska ledningen att få med 
sig tjänstemännen på statsrådets linje: ”Statssekreterarnas roll är enormt 
viktig för att få med sig [tjänstemännen]. [Statssekreteraren] var vår VD. 
Han skötte det interna livet, skötte relationer och att vi hade tjänstemännen 
med oss när vi gick fram med saker och ting. Då är hans beredning enormt 
viktig”.384 Statssekreteraren har under beredningen möjligheten att förklara 
statsrådets eller regeringens ståndpunkt. Det är också en möjlighet att 
stämma av vad andra aktörer, som regeringspartiet, riksdagsgruppen eller 
samarbetspartierna, tycker om en fråga, något som statssekreteraren oftast 
har större kännedom om och känsla för än tjänstemännen. Tankar om in-
riktningen på en proposition eller en förhandlingsstrategi inför diskussioner 
på EU-nivå kan utvecklas. Det handlar således i stor utsträckning även om 
att till tjänstemännen förmedla en förståelse för vad den politiska ledningen 
vill. 
 

                                                        
382 Lönnroth, Måns, a.a. 
383 Intervju med Lars Danielsson, f.d. statssekreterare på Statsrådsberedningen. 
384 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
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4.4.3. Chefstjänsteman 
Vid sidan av tidigare nämnda arbetsuppgifter är statssekreteraren även 
chefstjänsteman.385 Även om statsrådet formellt är departementschef, fram-
står i praktiken statssekreteraren som departementets verklige chef. I an-
svaret ingår organisering av arbetet, liksom hantering av departementets 
ekonomi och personal; som ett statsråd beskriver det: ”Statssekreteraren är 
den som har väldigt mycket utav arbetsledande ansvar: fördelar arbetsupp-
gifter, prioriterar ekonomin, personalfrågor. Det finns inte en chans att man 
[som statsråd] skulle kunna klara av det också”.386 Statssekreteraren ansva-
rar för departementets organisering, hur enheterna är indelade, chefsför-
sörjningen på departementet, liksom departementets ekonomi och personal 
som helhet. Statssekreteraren sköter även i stor utsträckning kontakten med 
myndighetscheferna.  

Chefsrollen inbegriper dessutom att se till att sociala aktiviteter på de-
partementet arrangeras; att det hålls pubar, julbord och personalfester, lik-
som att personalmöten hålls med jämna mellanrum. I övrigt varierar arbets-
formerna från departement till departement, och från statssekreterare till 
statssekreterare. Någon gemensam strategi för hur statssekreterarna skulle 
arbeta på sina respektive departement fanns inte. Statssekreterarna ut-
tryckte själva i fokusgruppen att detta betraktat i efterhand kan tyckas 
märkligt: 

– Det som jag tycker är […] märkligt är att vi inte har utvecklat någon ge-
mensam lednings- och styrningsstruktur för statsråd och statssekreterare 
och ner till organisationen. Det är helt upp till var och en av oss beroende 
på av vilken bakgrund vi har och vilket intresse vi har. En del av oss 
ringer kompisar och frågar hur man gör ibland, mera slumpvis, men det 
finns ingen gemensam struktur där man säger att nu ska du jobba så här. 
Eller enligt de här principerna. Eller ha den här typen av möten. Eller det 
här är den huvudsakliga arbetsfördelningen. Utan det varierar väldigt 
mycket mellan oss. Jag tycker det är fullständigt självklart på alla arbets-
platser att man har en ledningsfilosofi och att man har en ledningsorgani-
sation. En struktur som finns gemensamt och som man diskuterar. Vi 
skapade inga fora för det heller. Utan det blev någon gång efter en lunch 
kanske, eller på någon buss någonstans på någon resa, som man frågar 
hur gör du? Hur lägger du upp dina möten? När träffar du dina? Ja, men 
det var ett bra tips, det ska jag fundera på. Det är otroligt slumpartat hur 
denna ledning och styrning går till. Ibland fungerar det jättebra, och 
ibland fungerar det inte, därför att du har en statssekreterare som aldrig 
har haft den erfarenheten förut. Det tar fem år innan man lär sig.387 

 
Statssekreterarna var således ganska ensamma i sitt ledningsarbete och 
något generellt stöd för dem i detta arbete fanns inte. 

                                                        
385 Se även Ivarsson Westerberg, Anders, a.a., sid. 82f. 
386 Fokusgrupp med statsråd. 
387 Fokusgrupp med statssekreterare. 
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I citatet ovan framgår även att det fanns stor variation mellan departe-
menten i hur statssekreteraren organiserade sitt arbete. En stor del av arbe-
tet med att leda och samordna departementets verksamhet sker dock genom 
departementets ledningsgrupp. Där träffar statssekreteraren varje vecka 
enhetscheferna, expeditionschefen och personalchefen och diskuterar de-
partementet som helhet. Genom ledningsgruppens diskussioner kan samt-
liga chefer på departementet bilda sig en gemensam uppfattning kring en 
fråga och tillsammans besluta hur de ska gå tillväga. På så sätt inkluderas 
hela departementet i arbetet: ”Ofta är det inte bara en ö som ska ha inform-
ationen, utan det ska knytas ihop i departementet också. Det är flera som 
ska omfattas av beställningen och där tror jag statssekreteraren har en vik-
tig roll i förhållande till cheferna”.388 Det är även denna konstellation som 
diskuterar arbetsmiljöfrågor, personalproblem, belastningen på enheterna 
och liknande frågor. I ledningsgruppen har också statssekreteraren möjlig-
het att ta upp problem som den politiska ledningen upplever med någon del 
i tjänstemannaorganisationen.  

Arbetsuppgifterna är tudelade för statssekreteraren, som både ska vara 
politiker och tjänsteman. Den förre budgetstatssekreteraren beskriver pro-
blematiken: ”Statssekreteraren är nerlusad med sina mer administrativa 
funktioner och då söker man sin identitet hos dem man ser på plats och 
som är tjänstemannaorganisationen. Det är jättesvårt det där att delta i sam-
talet, men inte gå för djupt in i den rollen”.389 Lönnroth menar att det är den 
politiska ledningens uppgift att avgöra vad som är ”rätt saker”, medan det 
är tjänstemännens uppgift att avgöra om saker är ”rätt gjorda”, d.v.s. vad 
som görs och hur detta genomförs.390 Låt oss därmed gå vidare och disku-
tera vilka ytterligare funktioner statssekreteraren har, som kan sägas utgöra 
”politikern” i statssekreterarrollen. 

 

4.4.4. Politisk strateg  
Statssekreterarens arbetsuppgifter inbegriper, vilket framgår ovan, att verka 
för att regeringen kan genomföra sin politik. Det innefattar att genomföra 
vad partiet utlovat i valmanifest, offentliga och interna uppgörelser med 
andra partier, liksom förslag som röstats igenom på partiets egna kongres-
ser. Statsrådsberedningen samordnade arbetet med att genomföra utlovade 
förändringar genom att sammanställa förteckningar, där en statssekrete-
rares namn sattes under varje punkt och förmedlades till statssekreterarna. 
Ibland angavs när uppdraget skulle vara slutfört. Statssekreterarna ansva-
rade således för att respektive punkt genomfördes och de var också de som 

                                                        
388 Fokusgrupp med statsråd. 
389 Intervju med Sten Olsson, f.d. budgetstatssekreterare. 
390 Lönnroth, Måns, a.a. 
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omformulerade korta men slagkraftigt formulerade vallöften och kongress-
beslut till konkreta beställningar till tjänstemännen. Statsrådsberedningen 
följde därefter upp listorna, frågade statssekreterarna när de bedömde att 
det var realistiskt att det fanns en färdig proposition, när en utredning 
kunde vara tillsatt och så vidare. Detta mycket konkreta uppföljningsarbete 
kunde statssekreterarna ibland delegera till de politiskt sakkunniga på de-
partementet, som ofta hade väl så god kunskap om vad som genomförts på 
departementet, vad som pågick och vad som planerades.  

Dessa konkreta listor som bockades av framstår som motsatsen till en 
stor del av arbetet med att faktiskt genomföra listornas innehåll. För att få 
fram genomförbara förslag, förankra dem väl i strategiskt viktiga grupper 
och leverera förslaget vid en lämplig tidpunkt krävs omfattande strategiskt 
politiskt tänkande. Statssekreteraren har möjlighet att strategiskt styra pro-
cesserna och manövrera på ett sätt som gör att statsrådet kan leverera rätt 
förslag vid rätt tidpunkt. Statssekreterarna var också en grupp som diskute-
rade övergripande strategiska frågor: 

– Vi hade en ganska ingående diskussion i statssekreterarkretsen om detta. 
För det var egentligen där statssekreterarna förväntades ha någon slags 
strategisk blick också, vilket väl varierade ska villigt erkännas. Men där 
var det ganska mycket diskussioner tidigt. Vi började redan 2003 att dis-
kutera i statssekreterarkretsen vad ska vi göra nu för att det ska kunna fin-
nas bra saker i valrörelsen 2006. Den diskussionen började väldigt tidigt. I 
vilken utsträckning [den] återfördes till departementen och användes? Jo, 
jag tror väl att det funkade relativt bra på många håll. Det är en viktig roll 
för den centrala politiska funktionen att driva på det tänkandet. För på 
många departement drunknade man i inkorgen och då måste man ha hjälp 
med att kunna lyfta blicken lite grann.391 

 
Statsministerns statssekreterare strävade efter att relativt tidigt få statssek-
reterarna att tänka framåt. I inledningen av mandatperioden diskuterades 
vilka frågor som skulle komma att vara aktuella inför nästa valrörelse, och 
under mandatperiodens sista år diskuterades vilka frågor som skulle ge-
nomföras på varje departement under kommande mandatperiod. Statssekre-
terarna var här de som förväntades både agera strategiskt för att genomföra 
utlovade förändringar och strategiskt tänka igenom och utarbeta förslag på 
kommande löften och förändringar. 
 

4.4.5. Kontakt med riksdagen 
Statssekreteraren har omfattande kontakter med riksdagen för att förankra 
regeringens förslag i den egna riksdagsgruppen. Lönnroths råd till statssek-

                                                        
391 Intervju med Lars Danielsson, f.d. statssekreterare på Statsrådsberedningen. 
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reterare är att sätta riksdagen först, till och med före regeringen.392 Statssek-
reteraren besökte om så var möjligt riksdagens grupp- och utskottsmöten 
varje vecka. Det är naturligtvis uppskattat om även statsrådet träffar riks-
dagsledamöterna, som i dagboken när statsrådet tillsammans med en poli-
tiskt sakkunnig diskuterar ett specifikt område med de ansvariga ledamö-
terna. Då statsrådet inte har tid, ork eller förstår vikten av att ha goda relat-
ioner med riksdagsledamöterna kan statssekreteraren kompensera för detta 
genom att själv ge ledamöterna stort utrymme.  

Möten med riksdagsledamöterna i utskottsgruppen ägnades åt att gå 
igenom aktuella frågor som rörde det utskott som departementet arbetade 
med. Det kunde vara en aktuell proposition som snart skulle vara färdig att 
skickas till lagrådet, en skrivelse som skulle påbörjas, en utredning som 
skulle tillsättas, hur en EU-fråga skulle hanteras eller kanske någon detalj i 
exempelvis miljö- och landsbygdsprogrammet. På utskottsgruppmötena 
tvingas statssekreteraren därför på egen hand förklara de förslag som rege-
ringen planerar att lägga fram och kan därigenom skaffa sig en uppfattning 
om vad som är svårt att förklara och vad som inte är det.393 Riksdagsleda-
möterna kommer att få försvara förslagen såväl i riksdagens debatter som 
gentemot väljare ute i landet, varför de ofta är noga med att vrida och 
vända på olika aspekter av varje förslag. Deras samlade politiska erfarenhet 
gör också att de har en god överblick över hur olika förslag kan komma att 
tas emot i olika delar av landet. De kan också bistå med förslag kring hur 
mer kontroversiella förslag kan justeras för att få ett bättre mottagande. 
Mötena i utskottsgruppen är också ett tillfälle för statssekreteraren att få 
synpunkter på förslagen och också för att testa nya idéer.394 

Under mandatperioden 2002–2006 var förankringen med riksdagens ut-
skott särskilt komplicerad eftersom det inte var regeringens helt igenom 
egna förslag som skulle förankras. Istället skulle regeringens egentliga vilja 
såväl som ett utgångsbud i förhandlingarna med samarbetspartierna förank-
ras. Därefter skulle varje led i förhandlingarna förankras hos riksdagsleda-
möterna, liksom det slutgiltiga förslaget. Det förekom att riksdagsledamö-
ter inte kände sig tillräckligt inkluderade i dessa förhandlingar, då de poli-
tiska staberna brustit i förankringen.395 

 

                                                        
392 Lönnroth, Måns, a.a. 
393 Lönnroth, Måns, a.a. 
394 Deltagande observation i Jordbruksdepartementet, 2005–2006.  
395 Se Ullström, Anna, a.a., 2005.  
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4.5. Relationen till de övriga i staben 

4.5.1. Statsrådets högra hand 
Statssekreteraren framställs så här långt som en chefstjänsteman som tän-
ker strategiskt, förhandlar med de flesta runt sig och i likhet med statsrådet 
och regeringen måste förhålla sig till av partiet klubbade beslut. För stats-
sekreteraren konkretiseras dubbelheten i att vara såväl tjänsteman som 
politiker i relationen till statsrådet. Statssekreteraren intar även rollen som 
medlare mellan tjänstemännen och statsrådet: 

– Det kanske är en utav huvudrollerna som just vår yrkesgrupp har haft i 
den politiska ledningen: Att se till att kontinuiteten finns där. För att 
bygga förtroendet mellan organisationen och ledningen. Att å ena sidan 
sett kunna ligga på organisationen att jobba mot målet, men att då också i 
samma konsekvens tjata på statsrådet att inte jobba kortsiktigt, utan hålla 
den där långsiktigheten.396 

 
Citatet visar hur statssekreterarna försöker påverka statsrådet att inte över-
belasta tjänstemännen. Statssekreterarens uppgift är att organisationen ska 
må bra, fungera väl och leverera. Då krävs att statsrådets förväntningar är 
realistiska, att förslagen är genomförbara och att tjänstemännen ges till-
räcklig tid för att utarbeta ett väl genomtänkt förslag. Därför blir statssekre-
terarens roll inte bara att filtrera mängden ärenden som når statsrådet, utan 
även att hålla tillbaka statsrådet. I samtalet mellan statssekreterarna betonar 
de vikten av en förtroendefull relation mellan statsråd och statssekreterare:  

 
– Nej, just relationen statsråd – statssekreterare. Finns inte förtroendet där, 

då har vi ingen politisk styrning utav departementet. 

– Nej.  

– Till syvende och sidst. Den är fundamental både i sättet att arbeta, men 
också att man tar sig tid att diskutera och få brottstycken utav och vägled-
ning för att gå vidare gentemot organisationen. Men också det där att som 
statssekreterare till syvende och sidst stå upp mot statsrådet och säga, nej, 
men det här var vi överens om. Nu måste vi avsätta resurser för det. Nu är 
det det här som är prioriterat. Men att man har den förtroendefulla relat-
ionen, för finns inte den då.... 

– Ja, då är det…  

– Då är det kört. 

– Tiden med statsråden. Jag har haft alldeles för lite tid och inte haft till-
räcklig styrka att sno den tiden från statsrådet. Och förstår inte statsråden 
det, då blir det väldigt svårt för en statssekreterare sedan att föra vidare 

                                                        
396 Fokusgrupp med statssekreterare. 
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någonting som man inte är jättesäker på. Och hela processen blir förlamad 
om inte den där relationen finns… 

– Och en del som inte heller ministern vet hur man vill ha det. För ministern 
behöver också tid att prata med någon. 

– Ja, visst.  

– Och formulera sin politik. 

– För den kommer inte så här [knäpper med fingrarna].397 
 
Utan ett gott samarbete fungerar inte beredningsprocessen i sin helhet. 
Återigen framgår det hur statssekreterarna i relationen till statsrådet är 
tjänstemännens försvarare. I citatet vidare framgår att statssekreteraren 
även fungerar som statsrådets närmaste rådgivare. Pär Nuder exemplifierar: 

– Jag satt inte och pratade ekonomisk politik med de politiskt sakkunniga 
särskilt mycket och bollade idéer. Ska vi göra si eller så? Det gjorde jag 
med mina statssekreterare betydligt mycket mer. […] Ska vi göra si eller 
så i den enskilda sakfrågan. De helvetena [vägval i de enskilda sakfrå-
gorna] bollade jag med statssekreteraren.398 

 
Statsrådet och statssekreteraren förväntas komplettera varandra, samtidigt 
som de gentemot den egna organisationen bör uppträda samstämt och 
enigt. Besked från statssekreteraren ska i regel överensstämma med stats-
rådets vilja. Ett tips från Lönnroth är att statssekreteraren så ofta det är 
möjligt uttrycker sig med hjälp av ”vi” istället för ”jag”.399 På så vis tydlig-
görs för tjänstemännen att statssekreterarens åsikter är förankrade hos stats-
rådet. Att koordinera sina besked och stämma av sina åsikter är inte alltid 
enkelt för statssekreterare. I fokusgruppssamtalet ovan framgår att statssek-
reterarna upplever sig ha för lite tid med statsråden. Tid med statssekrete-
rarna diskuterades även av statsråden: 

 
– Vi reste, […], min statssekreterare och jag, vi reste om varandra. Det gick 

ibland en månad utan att vi såg varandra.  

– Menar du det? 

– Vi talade mycket i telefon. Hon var hemma när jag reste och tvärtom. 

– Ja, så var det tänkt också. 

– Ja, men vi har oerhört bra kontakt, annars hade det inte funkat.400 
 

                                                        
397 Fokusgrupp med statssekreterare. 
398 Intervju med Pär Nuder, f.d. statsråd. 
399 Lönnroth, Måns, a.a. 
400 Fokusgrupp med statsråd. 
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Att relationen mellan statssekreterare och statsråd fungerar väl är oerhört 
betydelsefullt inte bara för arbetssituationen i den politiska ledningen, utan 
för hela departementet. I samtalet mellan statssekreterare påpekades hur en 
konflikt i den politiska staben genast spred sig till tjänstemannanivå: 

 
– Lojaliteten fungerar så. Från just statsråd och statssekreterare ut till enhet-

erna. 

– Och har du konflikter mellan två statssekreterare kommer det…  

– Det märks genast. 

– … också att bli mellan två enheter.401 
 
Fungerar inte kommunikationen mellan statsråd och statssekreterare upp-
står även oklarheter för tjänstemännen. De behöver kunna avgöra huruvida 
statssekreterarens ord överensstämmer med statsrådets, eller om de gör bäst 
i att enbart förhålla sig till den senares. Detta fångades väl i ett inlägg i 
fokusgruppen med departementssekreterare: ”Det finns hela skalan från att 
det egentligen räcker att prata med statssekreteraren, därför att de har så 
bra kommunikation att det är grönt, till att man egentligen aldrig vet. Det är 
två parallella spår där. Det är klart att ministern har sista ordet, men…”402 
Fungerar samspelet mellan statsråd och statssekreterare är det således bå-
das ord som gäller. 

I sitt arbete med att balansera statsrådets vilja och önskemål med vad 
tjänstemännen mäktar med strävar statssekreterarna även efter att skydda 
sitt statsråd: 

 
– Statssekreterarrollen är knepig. Dels ska man vara chef. En bra chef i för-

hållande till det egna departementet. Och så har man relationen till mi-
nistern och regeringen. Så även om man ska ha tjänstemännen väldigt 
nära är det inte alltid man kan berätta om allt. 

– Nej.  

– Det finns ett lager till.  

– Ja, så är det. 

– Jag kunde uppleva att jag var sämre som chef än vad jag hade varit tidi-
gare när jag hade haft ett chefsjobb i tjänstemannarollen. För det fanns ett 
lager till som man skulle hantera. 

– Precis. 

– Man skyddar sitt statsråd. 

– Ja. 

                                                        
401 Fokusgrupp med statssekreterare. 
402 Fokusgrupp med departementssekreterare. 
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– Man gör det. Det är lite subtilt det där, men statssekreterarna är väldigt 
viktiga och också relationen minister – statssekreterare.403 

 
Statssekreteraren ser det således som sin uppgift att skydda statsrådet. Det 
kan handla om att inte göra strategiska missbedömningar, att inte sjösätta 
projekt som inte går att hantera eller om att i tid sluta driva en fråga som 
statsrådet av allt att döma kommer att förlora. En statssekreterare i fokus-
gruppen uttryckte sig så här: ”Jag menar, som statssekreterare gentemot 
statsrådet agerar jag lite så: ibland ’duracellade’ man och ibland [sa man] 
’vi väntar ett par veckor med det där’…”.404 Statssekreteraren hjälper stats-
rådet att satsa på rätt kort, för att på det sättet få med sig tjänstemannaorga-
nisationen och framstå som ett statsråd som genomför sin politik. I relat-
ionen till tjänstemännen och till sina kolleger i Regeringskansliet fungerar 
statssekreteraren som statsrådets försvarare.405 

 

4.5.2. En eller flera statssekreterare 
År 1975 var statssekreterarna 16 personer, som arbetade med de 19 statsrå-
den i den dåvarande regeringen. 30 år senare arbetade 30 statssekreterare 
med 22 statsråd. Statssekreterarna hade således blivit fler än statsråden.406 
Vissa statsråd har så omfattande portföljer att de väljer att fördela ansvaret 
för att leda, planera och samordna arbetet internt på departementet på två, 
ibland tre, statssekreterare. Statsrådets portfölj delas då upp mellan stats-
sekreterarna, som var och en har att ansvara för att driva sina ansvarsområ-
den. Sådana avgränsningar blir emellertid aldrig tydliga, utan det finns 
områden där sakfrågor överlappar på olika sätt. Det innebär att olika enhet-
er i praktiken har olika chefer. Ofta stämmer inte heller statssekreterarnas 
ansvarsfördelning helt överens med sakenheternas ansvarsområden, varför 
flera statssekreterare kan arbeta gentemot samma enheter. På de departe-
ment där det finns fler än ett statsråd delar ibland statssekreterare från olika 
statsråds staber på ansvaret för en och samma enhet. Det förekommer även 
att statssekreterare arbetar för fler än ett statsråd. Ju fler statssekreterare det 
är på departementet, desto mer arbete måste de ägna åt samordning. I stats-
rådens fokusgruppsamtal underströks vikten av det finns en tydlig ansvars-
fördelning för hela departementet: ”Sedan var det […] väldigt oklara an-
svarsförhållanden. Statssekreterare jobbade åt ett par statsråd och det blev 
rörigt hur linjen egentligen fungerade. Det skapar osäkerhet i linjen. Då blir 

                                                        
403 Fokusgrupp med statsråd. 
404 Fokusgrupp med statssekreterare. ”Duracellade” är en liknelse med reklamen för batterier från 
företaget Duracell. I reklamen används batterierna i kaniner som aldrig stannar, utan bara fortsätter.  
405 Se Ivarsson Westerberg, Anders, a.a., sid. 95f och 181f. för en diskussion om relationen mellan 
statssekreterare och statsråd. 
406 Ivarsson Westerberg, Anders och Cajsa Niemann, a.a., sid. 25.  
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det väldigt osäkert i hela organisationen. Ingen vet egentligen vilken signa-
len är”.407 Statsråden menar att då ansvarsförhållandena på ett departement 
är oklara fungerar inte linjen. Tjänstemännen får ingen arbetsro då de inte 
vet vem de ska vända sig till och vem de ska lyssna på.408  

Tydlig ansvarsfördelning var ett ämne som även statssekreterarna berör-
de i sitt samtal. De menade att olika statssekreterare med olika lednings-
uppgifter och olika rutiner skapade en onödig ineffektivitet i organisation-
en. Statssekreterarna ansåg att detta även komplicerar för dem själva, då 
det inte alltid är självklart vilka frågor respektive statssekreterare själv kan 
besluta om och vilka frågor som det enskilda statsrådets eller departemen-
tets statssekreterare gemensamt bör besluta om. De drog slutsatsen att det 
är lämpligast med en statssekreterare per statsråd: 

 
– Brukligtvis jobbar vi med fyra statssekreterare, och i alla fall två per mi-

nister, och det är klart att det där blir också en speciell typ av styrning. 
Alltså hantera olika statsråd och kanske samma departementsråd och olika 
besked. När du har flera olika statssekreterare och statsråd i ett departe-
ment tenderar det att bli rätt mycket att du sköter ditt. Och för att få en 
överblick över huvud taget. Du kan inte ta ansvar för helheten. Du drar 
kanske inte åt samma håll som du borde. 

– För ni delade på tjänstemän?  

– Ibland gjorde vi det. 

– Det gjorde ju inte vi.  

– För helheten är det inte säkert att det är effektivt.  

– Nej.  

– Jag tror att det kan vara nog så effektivt att ha ett statsråd och en statssek-
reterare. 

– Ja.  

– Det tror jag också.409 
 
Här lyfter statssekreterarna fram ytterligare en aspekt av att vara flera stats-
sekreterare per statsråd, nämligen att det kan resultera i att ingen tar hel-
hetsansvaret för statsrådets portfölj eller för departementet. Ännu en aspekt 
av denna problematik är att en statssekreterare som arbetar för flera stats-
råd får dubbla lojaliteter att ta hänsyn till och tvingas anpassa sig till flera 
statsråds önskemål om hur en enhet ska skötas. En samordning som inte 
alltid är enkel för statssekreteraren:  

                                                        
407 Fokusgrupp med statsråd. 
408 Fokusgrupp med statsråd. 
409 Fokusgrupp med statssekreterare. 
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– Många departement hade flera statsråd och ännu flera statssekreterare. 
Vikten av att hålla ihop departementet, det var väldigt tydligt när jag kom 
som nedsläppt från rymden ungefär till […]departementet. […] Då var vi 
fyra statssekreterare och tre statsråd på […]departementet och man job-
bade inte för bara en, utan jag tror att vi allihop jobbade åt minst två. Att 
bara försöka att få någon slags styrsel på alltihopa med de tre statsråden 
som var ganska divergerande i sitt sätt. Och sedan försöka knyta ihop oss 
fyra statssekreterare som då hade väldigt olika erfarenhet och [var] olika 
på alla möjliga sätt.410 

 
Förutom de politikområden som sakenheterna ansvarar för har statssekrete-
rare även ansvar för departementets interna budget, arbetsgivar- och an-
ställningsfrågor och annat som rör arbetsmiljön och den interna organisat-
ionen på departementet. Detta är ytterligare ett område där statsråden pekar 
på att det kan vara komplicerat med fler än en statssekreterare: 

– Ett annat problem med alla departement med flera statsråd: Att det är en 
statssekreterare som har ansvar för budget och de inre frågorna på depar-
tementet och därigenom får makt över resurserna. Det där kan vara ett di-
lemma om det inte funkar mellan statssekreterarna. Det har jag upplevt 
några gånger.411  

 
Avvägningar mellan vilka politikområden som ska prioriteras internt och 
ges mer resurser kan då tendera att påverkas av vilken statssekreterare som 
ansvarar för vilket område, d.v.s. samtliga statssekreterare måste få resur-
ser till något av sina ansvarsområden.  

På Finansdepartementet har samarbetet mellan statssekreterarna lösts 
genom att budgetstatssekreteraren är den som i praktiken är chef och som 
arbetar med avdelningscheferna i ledningsgruppen. Övriga statssekreterare, 
som inte deltar på ledningsgruppsmötena, arbetar med sakfrågorna på re-
spektive avdelning. Denna lösning är dock unik för Finansdepartementet. 
På övriga departement delar statssekreterarna på ansvaret.  

 

4.5.3. Förhållandet till politiskt sakkunniga och pressekreterare 
De politiskt sakkunniga och pressekreteraren utgör statsrådets stab. Det 
innebär att statsrådet är deras arbetsledare och att deras arbetsuppgifter är 
att bistå statsrådet i dennes arbete. Formellt är således inte statssekreteraren 
den övriga stabens chef, arbetsleder dem inte och kan heller inte förvänta 
sig att de ska bistå statssekreteraren i dennes arbete. Denna syn var också 
tydligt förankrad hos den politiska staben på Finansdepartementet: ”Stats-
sekreteraren ska sköta de löpande ärendena och bör inte lägga över för 

                                                        
410 Fokusgrupp med statssekreterare. 
411 Fokusgrupp med statsråd. 
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mycket och de politiskt sakkunniga bör inte ta på sig för mycket att vara 
understödjande i den formella ärendehanteringen, utan den måste statssek-
reteraren och tjänstemännen sköta.”412 Flera av de intervjuade på Finansde-
partementet framhöll att de politiskt sakkunniga inte skulle vara ”ministats-
sekreterare”. I flera intervjuer och fokusgruppssamtal framgår dock att 
många politiskt sakkunniga själva betraktar såväl statsrådet som statssekre-
teraren som sina arbetsledare och chefer. Medan pressekreteraren ofta ute-
slutande arbetar med statsrådet befinner sig de sakkunniga närmare stats-
sekreteraren. Det förekommer till och med att de talar om sig själva som 
statssekreterarens sakkunniga. Många gånger arbetar politiskt sakkunniga 
nära statssekreterare i sitt dagliga arbete. De bistår, som vi kommer att se i 
nästa kapitel, i förhandlingar, på möten, med rapporteringar till Statsråds-
beredningen och i skrivandet av framtida politiska förslag. De är ofta ett 
bollplank för statssekreteraren, som inte har någon annan att diskutera 
känsliga frågor, som inte är av tillräcklig tyngd för att tas upp med statsrå-
det, med. På omvänt vis kan de politiskt sakkunniga stämma av sina frågor 
med statssekreteraren. De mest seniora politiskt sakkunniga blir ofta med 
tiden just det som många utryckte oro för: en form av ”ministatssekrete-
rare”. 

Det finns aspekter av statssekreterarens arbete som är tydligt partipoli-
tiskt kopplade, exempelvis förankringen av regeringens förslag i riksdagen, 
förhandlingarna med samarbetspartierna och uppföljningen av de förslag 
som utlovats i valmanifest och regeringsförklaringar. På dessa områden 
kan de politiskt sakkunniga ersätta statssekreteraren, utan att uppfattas som 
en extra statssekreterare internt på departementet.413  
 

4.5.4. Förhållandet till statssekreterarens assistent 
Statssekreteraren har vanligen en egen assistent på departementet. Denne är 
anställd som tjänsteman på departementet och stannar kvar i Regerings-
kansliet om statssekreteraren avgår. Närmaste chef är i detta fall formellt 
inte statssekreteraren, utan expeditionschefen. Det är således expeditions-
chefen som diskuterar arbetsmiljöfrågor och har utvecklingssamtal eller 
liknande med assistenterna. Till vardags är statssekreteraren och övriga 
assistenter i den politiska ledningen assistentens närmaste medarbetare. 
Exakt vilka arbetsuppgifter assistenten har varierar. På vissa departement 
sköter statssekreterarens assistent hanteringen av interpellationer och 
skriftliga frågor, på andra är det statsrådets assistent som hanterar detta. 
Vanligen ansvarar dock assistenten för statssekreterarens kalender. Det är 

                                                        
412 Intervju med Fredrik Fällman, f.d. planeringschef. 
413 Se även Lönnroth, Måns, a.a. 
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till henne eller honom du vänder dig för att boka in en tid hos statssekrete-
raren, eller för att få reda på var statssekreteraren befinner sig. Assistenter 
har ibland mycket stort förtroende hos sin statssekreterare och kan exem-
pelvis även bistå i att under dagen kontrollera e-postmeddelanden som 
kommer in till statssekreteraren för att denne inte ska missa något viktigt 
som måste hanteras. Assistenterna samordnar också underlag till statssek-
reteraren då denne har aktiviteter som kräver en liknande typ av underlag 
som statsråden får genom de politiskt sakkunniga. Statssekreterare skriver 
dock vanligen sina egna anföranden och beställer ofta eget underlag efter 
behov.  

Assistenten har också en praktisk roll. Han eller hon beställer blommor 
till tjänsterummen, inhandlar lunch inför lunchmöten, beställer frukost till 
frukostmöten och fika till möten som kräver det. Assistenten bokar bord åt 
statssekreteraren inför möten och beställer såväl taxi, som hotell och längre 
resor. Ofta gör även assistenten reseräkningarna åt statssekreteraren efter 
resan.  

 
 

4.6. Planeringscheferna 
Det senaste tillskottet i den politiska staben är planeringschefen. Det finns 
få beskrivningar av vad planeringschefers arbetsuppgifter består i. 
Premfors och Sundström skrev så sent som 2007 att ”[d]essa chefers funkt-
ion och ställning i departementets tjänstestruktur är oklar”.414 De menar 
även att det är oklart varför dessa tjänster inrättats. Wallin m.fl. inkluderar 
1999 planeringscheferna i kategorin departementsråd, i vilken de inklude-
rar olika chefstjänstemän i Regeringskansliet. De visar dock sedan att vissa 
personer i kategorin departementsråd betraktar sin roll som politisk, vilket 
skulle kunna vara ett resultat av att planeringscheferna inkluderats.415 Alla 
departement hade under mandatperioden 2002–2006 inte planeringschefer, 
utan dessa tjänster fanns framför allt på de större departementen. Det var 
också på de stora departementen som planeringscheferna först infördes. De 
första planeringscheferna som nämns i Statskalendern anställdes på Fi-
nansdepartementet redan 1965.416 

Det tycks finnas flera skäl till att planeringschefer anställdes. Bosse 
Ringholm beskriver att anledningen var det ökande antalet politiskt sak-
kunniga: ”Från början hade du bara en eller kanske två politiska medarbe-
tare och statssekreteraren. Då behövde du ingen planeringschef, utan det 
var när det blev flera politiska medarbetare som du behövde ha planerings-

                                                        
414 Premfors, Rune och Göran Sundström, a.a., sid. 50. Se även Petersson, Olof, a.a., 1989, sid. 44.  
415 Wallin, Gunnar m.fl., a.a., sid. 39 och 135. 
416 Planeringschefer nämns i Statskalendern 1966, men har anställningsår 1965. Sveriges statskalender 
1966, Uppsala: Almqvist & Wiksells boktryckeri, 1966.  
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chef också”.417 Gruppen politiskt sakkunniga behövde helt enkelt arbetsle-
das. Det var en arbetsuppgift som varken statssekreteraren eller statsrådet 
hann med. Lösningen blev att anställa planeringschefer på de departement 
som hade flera politiskt sakkunniga.  

Ytterligare ett skäl tycks vara att hitta vägar att behålla unga kompetenta 
politiskt anställda medarbetare i Regeringskansliet. Lars Danielsson menar 
att detta var ett tyngre skäl än behovet av samordning i de politiska staber-
na: 

– Planeringscheferna kom till inte så mycket som samordningsbehov, men 
snarare som ett behov att kunna, dels ge möjlighet till karriärutveckling, 
men också att rekrytera lite äldre, och lite mer erfarna personer. Ett tag 
experimenterade man med biträdande statssekreterare. Det funkade inte så 
bra. Det blev ingen bra ordning helt enkelt. Då var planeringscheferna 
bättre. Jag har alltid tyckt att det är en väldigt konstig titel. Den säger inte 
riktigt vad det handlar om, men det kanske man inte behöver hänga upp 
sig på. I viss mån handlar det om något slags politisk planering, men i hu-
vudsak handlar det om att kunna rekrytera folk som kanske inte var stats-
sekreterare, men som ändå skulle kunna hållas kvar i apparaten när de 
blev lite äldre och lite mer erfarna.418  

 
Att tjänsten som planeringschef användes för att behålla kompetens i Rege-
ringskansliet bekräftas av Morgan Johansson, som var statsråd på ett depar-
tement där planeringschefstiteln användes för att anställa en kvalificerad 
analytiker. På Socialdepartementet arbetade planeringschefen alltså inte 
med samordning, utan som utredare: 

– Han skrev kvalificerade underlag till oss. Underlag som är något mer av 
utredningskaraktär än vad de sakkunniga hade tid att göra, men också 
kunde. […] Han hade jättelång erfarenhet utav det. Sedan plockade vi 
över honom till Socialdepartementet för att få en resurs när det gäller kva-
lificerad utredning.419 

 
Motivet bakom införandet av planeringschefer var således flerfaldigt; dels 
att få en bättre arbetsledning av de politiskt sakkunniga, dels att kunna 
behålla mer erfarna personer i staberna. Ytterligare en anledning var att 
kunna få kvalificerade utredningar genomförda.420 

Det framgår ovan att planeringschefernas arbetsuppgifter inte alltid är 
helt överensstämmande med deras titel. Lars Danielsson säger att det vis-
serligen handlar om ”något slags politisk planering”, men antyder att de 

                                                        
417 Intervju med Bosse Ringholm, f.d. statsråd. 
418 Intervju med Lars Danielsson, f.d. statssekreterare på Statsrådsberedningen. 
419 Intervju med Morgan Johansson, f.d. statsråd. 
420 Jmf. Larsson, Torbjörn, a.a., 1993, sid. 198, som menar att Socialdemokraterna under långa 
regeringsinnehav har låtit personer ”stå på tillväxt” som politiskt sakkunniga för att sedan kunna bli 
statssekreterare eller statsråd.  
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inte riktigt kan sägas vara chefer för planeringen. En av planeringscheferna 
beskriver arbetet som att det handlade om att ”hålla ihop och planera det 
jobb som den politiska staben gör. Att fånga upp det som […]ministern vill 
att man ska göra. Se till att det blir gjort och även försöka förutse vad det är 
han kan komma att vilja ha gjort”.421 Det handlar således om att planera 
den politiska stabens arbete och om att förutse och förbereda sådant som 
statsrådet kan komma att behöva. Sett ur de politiskt sakkunnigas synvin-
kel var planeringschefen en länk mellan statsrådet och de politiskt sakkun-
niga: ”Planeringschefen skulle väl vara, i och med att vi var så pass många 
i staben, skulle hon vara kontaktytan mellan, eller länken mellan, minister 
och polsakare. Hon skulle styra upp oss så att vi inte sprang åt alla håll 
samtidigt”.422 Planeringschefens uppgift var således att arbetsleda de poli-
tiskt sakkunniga genom att planera arbetet i staben. En annan politiskt sak-
kunnig utvecklar resonemanget och tydliggör att det handlade om att se till 
att det dagliga arbetet i staben fungerade: 

– [Planeringschefen] höll ihop det där med förfrågningar. Hur [statsrådet] 
ville att våra möten skulle fungera. Hur ofta han ville träffa oss. Sedan 
kunde jag säga saker till [statsrådet] också och på resorna fick man myck-
et uträttat, om man var själv med honom. Då berättade han vad han 
tyckte. Annars var det i det här dagliga. Att se till att han fick möjlighet 
att styra vad vi gjorde när vi var så många. Det blev hennes uppgift.423  

 
Även om planeringschefens funktion var att arbetsleda de politiskt sakkun-
nigas arbete å statsrådets vägnar fungerade det inte som en hierarkisk linje, 
där all styrning av och alla uppgifter till de politiskt sakkunniga förmedla-
des via planeringschefen. Statsrådet kunde lika väl förmedla vad han eller 
hon behövde få gjort direkt till de politiskt sakkunniga. Bosse Ringholm 
pekar på att det var omöjligt att alltid gå genom planeringschefen, även om 
det var denne som var arbetsledare för de politiskt sakkunniga: 

– Det var väldigt mycket planeringschefen som styrde de sakkunniga varje 
dag. Det var en överenskommelse mellan mig och planeringschefen, att 
han var arbetsledare åt de här fem, sex, sju jag hade. Men han måste 
också vara medveten om att ibland hann jag inte gå via honom, utan 
ibland gick jag direkt på någon av de sakkunniga och sa, jag vill ha det, 
det ska vara gjort. För att det hade blivit en omväg att gå hela vägen runt, 
och han hade ändå nära kontakt med dem. Jag hann inte berätta allt för 
honom, utan vi levde med det där helt enkelt. Det var inte något större 
bekymmer för vi tänkte ungefär i samma banor. Ibland måste det gå 
snabbt och då hinner man inte gå omvägen via statssekreteraren eller via 
planeringschefen, utan då går man direkt på de politiska medarbetarna.424 

                                                        
421 Intervju med Fredrik Fällman, f.d. planeringschef. 
422 Intervju med Joakim Kellner, f.d. politiskt sakkunnig. 
423 Intervju med Jytte Guteland, f.d. politiskt sakkunnig. 
424 Intervju med Bosse Ringholm, f.d. statsråd 
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Premfors och Sundström fann det 2007 oklart huruvida planeringschefer är 
chefstjänstemän eller politiskt anställda. Jag menar att planeringschefer i 
huvudsak bör betraktas som politiskt anställda. De anställs på samma poli-
tikeravtal som politiskt sakkunniga, och avgår således om statsrådet avgår. 
Deras arbete utförs inom den politiska staben. Chefstiteln gör dock, i kom-
bination med det faktum att de egentligen inte ingår i linjeorganisationen, 
att oklarheter rörande deras befogenheter och ställning kan uppstå. I Rege-
ringskansliets telefonkataloger har planeringschefer ofta gått att återfinna 
under rubriken ”chefstjänstemän”, ibland under ”sakkunniga” och någon 
gång under ”tjänstemän med särskilda uppgifter”. Samma person kan även 
återfinnas under flera rubriker. Titeln tycks även ha förekommit hos perso-
ner som arbetat i tjänstemannaorganisationen, som exempelvis för Peter 
Larsson som 1990 var enhetschef för ett samordningskansli med tre depar-
tementssekreterare och samtidigt var kanslichef för Miljövårdsberedning-
en.425 Titeln planeringschef har dessutom kommit och gått. Under borger-
liga regeringar har begreppet ”stabschef” använts och under mitten av 
1990-talet införde Ingvar Carlssons regering posten som ”biträdande stats-
sekreterare”. Såväl stabscheferna som de biträdande statssekreterarna tog i 
huvudsak planeringschefernas plats.  

Endast i Justitiedepartementet inkluderades planeringschefen i gruppen 
chefstjänstemän under mandatperioden 2002–2006 enligt Regeringskansli-
ets instruktion. Ändå tycks det även på Justitiedepartementet råda viss 
oklarhet om planeringschefens ställning. I arbetsordningarna från april och 
juni 2003 ges posten en egen rubrik ”Planeringschefen”, under vilken det 
konstateras att ”[p]laneringschefen svarar för de frågor som statssekrete-
rarna bestämmer”.426 I december samma år stryks istället planeringschefen 
helt ur departementets arbetsordning.427 Även i andra departements arbets-
ordningar behandlas planeringschefen på olika sätt. Exempelvis valde Nä-
ringsdepartementet att betrakta planeringschefen som chefstjänsteman, 
medan Socialdepartementet inte gjorde det.428 Där omnämns istället plane-
ringschefen under rubriken ”Pressekreterare och politiskt sakkunniga”: ”5 
§ I departementet finns planeringschef, pressekreterare och andra politiskt 

                                                        
425 Regeringskansliet. Intern telefonkatalog, Samtliga departement inklusive UD/H, oktober 1990, 
Stockholm: Norstedts, 1990.  
426 Ju2003/5131/LED, Arbetsordning för Justitiedepartementet, 2003-06-10, Ju2003/3869/LED, Ar-
betsordning för Justitiedepartementet, 2003-04-30 
427 Ju2002/9176/ADM, Arbetsordning för Justitiedepartementet, 2002-12-19, Ju2003/5131/LED, Ar-
betsordning för Justitiedepartementet, 2003-06-10, Ju2003/3869/LED, Arbetsordning för Justitiedepar-
tementet, 2003-04-30, Ju2003/10227/LED, Arbetsordning för Justitiedepartementet, 2003-12-18 
428 N2006/3639/RS, Arbetsordning för Näringsdepartementet, 2006-05-05, N2005/2995/RS, Ar-
betsordning för Näringsdepartementet, 2005-03-22, N2004/7848/RS, Arbetsordning för Näringsdepar-
tementet, 2004-10-27. 2004 fanns sex statssekreterare. S2003/7402/J, Föreskrifter med ändring i ar-
betsordningen för Socialdepartementet, 2003-09-23, S2004/5064/J, Föreskrifter med ändring i ar-
betsordningen för Socialdepartementet, 2004-07-02, S2005/1964/J, Föreskrifter med ändring i ar-
betsordning för Socialdepartementet, 2005-03-02 
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sakkunniga. De står till departementschefens och andra statsråds förfo-
gande”.429 Det senare exemplet är också att betrakta som den rådande synen 
på planeringscheferna.  

För planeringscheferna var det viktigt att deras arbete handlade om att 
arbetsleda den politiska staben, inte tjänstemännen på departementet. Det 
administrativa chefsarbetet lämnade de med varm hand till statssekrete-
raren så att de själva kunde fokusera på mer partipolitiskt präglat arbete. 
Det var på det partipolitiska området de ansåg sig kunna bidra med något 
extra, utöver tjänstemännens kunskap.430 Därför eftersträvade planerings-
cheferna att inte bli ”mini-statssekretererare”, utan litade på att statssekre-
terarna skötte det arbetet: 

– [J]ag försökte att tänka ganska mycket när jag blev planeringschef att vi 
inte skulle bli ministatssekreterare. Jag hade det som uttalat mål och sa 
det till alla i staben. […] Jag kan känna så här i efterhand att så borde man 
ha tänkt på fler departement. Min bild var att många pol.sak. var små bi-
trädande statssekreterare.431 

 
En annan planeringschef påpekar att planeringschefen, i likhet med de 
politiskt sakkunniga och pressekreteraren, är statsrådets tjänstemän, inte 
statssekreterarens. Det innebär, menar han, att planeringschefen ständigt 
ska försöka se frågor ur statsrådets perspektiv och med statsrådets bästa för 
ögonen. Detta kan till och med innebära att planeringschefen driver en 
annan ståndpunkt än statssekreteraren:  

– Att påminna om att man är ministerns tjänsteman och inte en del i linjeor-
ganisationen, vilket gör att när man är med på beredningar som handlar 
om ärendens formella gång sitter man med som ministerns ögon och öron. 
Det är viktigt. Då ska man ibland kosta på sig att tycka annorlunda än 
statssekreterarna.432  

 
År 2006 arbetade tolv planeringschefer i Regeringskansliet. Flest plane-
ringschefer fanns på Statsrådsberedningen och Näringsdepartementet, som 
hade tre vardera. På Näringsdepartementet hade de tre statsråden en plane-
ringschef var, precis som på Justitiedepartementet där de två statsråden 
hade varsin planeringschef. På tre departement, Jordbruksdepartementet, 
Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet fanns ingen planerings-
chef, men även staber på Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, So-
cialdepartementet och Utbildnings- och Kulturdepartementet var utan pla-

                                                        
429 S2003/7402/J, Föreskrifter med ändring i arbetsordningen för Socialdepartementet, 2003-09-23, 
S2004/5064/J, Föreskrifter med ändring i arbetsordningen för Socialdepartementet, 2004-07-02, 
S2005/1964/J, Föreskrifter med ändring i arbetsordning för Socialdepartementet, 2005-03-02 
430 Intervju med Emma Lennartsson, f.d. planeringschef. 
431 Intervju med Emma Lennartsson, f.d. planeringschef.  
432 Intervju med Fredrik Fällman, f.d. planeringschef. 
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neringschef. Sammantaget hade hälften av de 22 statsråden en planerings-
chef i sin stab, och som vi sett ovan användes inte samtliga planeringsche-
fer som arbetsledare.  

I staber utan planeringschef fick de politiskt sakkunniga i stor utsträck-
ning själva planera sitt arbete, fånga upp statsrådets önskemål och försöka 
förutse kommande behov. Oftast hade en politiskt sakkunnig då hela an-
svaret för ett antal sakfrågor. I flera staber som inte hade planeringschef 
fanns önskemål om att ha det bland de politiskt sakkunniga. I fokusgruppen 
med politiskt sakkunniga framkom att de kände behov av någon form av 
arbetsledning: ”Vi hade ganska körigt i vår stab och vi hade nog gärna sett 
åtminstone en planeringschef. Vi hade under ett år en planeringschef och 
det var ett väldigt lyft att man hade någon som verkligen hade ansvaret för 
att tänka lite långsiktigt och inrikta verksamheten”.433 Eftersom statssekre-
teraren och statsrådet hade oerhört pressade tidsscheman, upplevde de poli-
tiskt sakkunniga ibland en brist på arbetsledning. Då kan en planeringschef 
vara viktig, kanske till och med viktigare än hur många politiskt sakkun-
niga det finns i staben: ”Jag tror att det inte är så viktigt hur många man är, 
men att man verkligen har en planeringschef, en stabschef, tror jag är en 
jätteviktig grej. Att kunna inrikta det hela. Det var i alla fall vad vi 
kände”.434 

Jag kommer här inte att gå igenom planeringschefernas arbete i detalj, 
eftersom det i huvudsak utgörs, i de fall där de arbetar med samordning, av 
planering av de politiskt sakkunnigas arbete. Istället kommer jag i kapitel 
sex att fokusera på vad detta arbete består i och således även ge en bild av 
vilket arbete planeringscheferna till vardags arbetsleder.  

 
 
4.7. De politiskt anställda cheferna – en 
sammanfattning 
Jag har i detta kapitel diskuterat två kategorier av politiskt anställda chefer 
i Regeringskansliets politiska staber: statssekreteraren och planeringsche-
fen. Jag har diskuterat vad de gör, hur de organiserar sitt arbete och vilka 
funktioner de kan sägas ha. Statssekreteraren kan karaktäriseras som en 
hybrid mellan en politiker och en chefstjänsteman och utgör styrningens 
nav i Regeringskansliet.  

Medan Anders Ivarsson Westerberg beskriver statssekreteraren med de 
fyra metaforerna ”stins på politikens Krylbo”, ”verkställande direktör”, 
”mäklare” och ”vice minister” har jag i detta kapitel diskuterat statssekrete-
rarens olika funktioner. Statssekreterarens tydligaste funktion är lednings- 
och chefsfunktionen. Det är statssekreteraren som leder departementet, har 

                                                        
433 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
434 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
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det arbetsledande ansvaret: fördelar arbetsuppgifter, gör övergripande eko-
nomiska prioriteringar i departementets egen budget och hanterar personal-
frågor.  

En andra central funktion för statssekreteraren är att utgöra navet för 
styrningen. Statssekreteraren är den som ansvarar för beredningsprocesser-
na och har överblicken över hela departementets arbete. Det är statssekrete-
raren som kan departementets frågor. Här har statssekreteraren även en 
filterfunktion, som innebär att statssekreteraren ger klartecken när frågor 
ska föredras för statsrådet, styra undan vissa saker och fånga upp andra 
saker. Statssekreteraren har även ett slags förankrande funktion gentemot 
tjänstemännen, då statssekreteraren arbetar för att få med sig tjänstemännen 
på statsrådets linje. Denna funktion har statssekreteraren även i relation till 
riksdagen, där regeringens förslag och beslut måste förankras. 

Ytterligare en funktion som statssekreteraren har är att vara förhandlare, 
eller medlare. Statssekreteraren sköter förhandlingar mellan statsrådet och 
tjänstemännen, mellan Regeringskansliet och riksdagsgruppen och mellan 
regeringen och samarbetspartierna. De förhandlar också med andra depar-
tements tjänstemän och statssekreterare. 

Ännu en funktion hos statssekreteraren är att vara politisk strateg. Stats-
sekreteraren ska dels se till att den utlovade politiken genomförs, dels pla-
nera vilken politik som ska utlovas och genomföras i framtiden.  

Statssekreteraren har också en funktion i att komplettera statsrådet, 
d.v.s. täcka upp där statsrådet har svagheter i utbildning, erfarenhet eller 
fallenhet. En närliggande funktion hos statssekreteraren är att skydda stats-
rådet. Slutligen kan statssekreteraren sägas ha en arbetsledande funktion 
gentemot de politiskt sakkunniga, även om de formellt är knutna till stats-
rådet. 

Planeringschefens huvudsakliga funktion är däremot att arbetsleda de 
politiskt sakkunniga och planera stabens arbete. Planeringschefen fyller 
även funktionen att upprätthålla idén om att det går att skilja på politiskt 
och opolitiskt arbete i Regeringskansliet genom att försöka hålla de poli-
tiskt sakkunniga borta från tjänstemännens så kallade linjeorganisation, 
d.v.s. hindra dem från att styra tjänstemännen. Planeringschefstjänsten ser 
också till att kompetenta medarbetare som vill avancera men inte är redo 
att bli statssekreterare kan behållas i kanslihuset.  

Sammanfattningsvis fyller de två chefspositionerna olika funktioner, 
som inte överlappar varandra i någon större utsträckning. Medan statssek-
reterarens arbete är integrerat i departementets, arbetar planeringschefen 
mer uttalat inom den politiska staben. Planeringschefen är inte chef över 
tjänstemännen, utan är chef över andra politiskt anställda. Vilka de är, vad 
de gör och hur de gör det diskuteras i de två kommande kapitlen.  
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5. Pressekreterarna 

– [A]tt ha en bra pressekreterare, som jag tyckte att jag fick, det är värt hur 
mycket som helst.435 

 
Pressekreteraren är den person som har huvudansvaret för statsrådets me-
diekontakter. Statsråden var i fokusgruppssamtalet som citeras ovan rö-
rande överens om att en duktig pressekreterare är en förutsättning för att 
som statsråd kunna göra ett bra arbete. Att statsråd till vardags måste han-
tera journalister betraktas förmodligen som en självklarhet av de flesta och 
media spelar idag en avgörande roll för statsråden i deras uppdrag. De 
granskas ständigt av media och är samtidigt beroende av medial uppmärk-
samhet.436 Allt mer av den politiska stabens tid ägnas åt att hantera medias 
bevakning av den egna organisationen och samtidigt försöka påverka vad 
media bevakar.437 Mats Ekström menar att det finns två teorier om relation-
en mellan politik och media, där den ena innebär att medierna har politise-
rats och den andra att medierna har koloniserat politiken. Teorierna kan 
ses som två sidor av samma sak, och illustrerar det ömsesidiga beroendet 
mellan dessa två sfärer.438 Den förstnämnda innebär att politiken utövar ett 
allt större inflytande över medierna, genom att nyhetsplacering och lobby-
ism blir allt vanligare samtidigt som journalistikens resurser minskar. Re-
geringskansliets medieresurser kan exempelvis numera jämföras med en 
större nyhetsbyrås. Organisationen bör därför inte enbart betraktas som en 
organisation som bevakas av media, utan även som en aktör som ständigt 
påverkar och försöker påverka vad media bevakar.439 

Koloniseringsteorin innebär å andra sidan att politikerna anpassar sitt 
handlande efter mediernas logik, d.v.s. de internaliserar samma logik som 
media.440 Jesper Strömbäck definierar medielogik som att ”[m]edierna 

                                                        
435 Fokusgrupp med statsråd. 
436 Petersson, Olof, ”Har medierna för lite makt? En återblick på den svenska maktutredningen”, 
Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift nr 1, 2005, sid. 123. 
437 Se Ullström, Anna, ”Media ökar pressen. De politiska staberna om medialisering och Regering-
skansliets vardag” i Statsvetenskaplig tidskift, nr 4/2008. 
438 Ekström, Mats, ”Iscensatta samtal: Om relationer mellan politik och journalistik”, i Statsveten-
skaplig tidskrift, nr 4, 2008, sid. 408.  
439 Erlandsson, Magnus, Regeringskansliet och medierna. Den politiska exekutivens resurser och 
strategier för att hantera och styra massmedier, Ansökan till Vetenskapsrådet, Stockholm: Stockholms 
universitet, 2008, sid. 7.  
440 Strömbäck, Jesper, ”Four Phases of Mediatization: An Analysis of the Mediatization of Politics”, i 
The International Journal of Press/Politics, nr 13 (3), 2008a, sid. 239f. 
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själva och deras behov – formade av ett samspel mellan teknologiska vill-
kor och förutsättningar, organisatoriska och institutionella faktorer, medie-
publikerna och konkurrensen om publikernas uppmärksamhet, samt med 
politiska och ekonomiska aktörer – snarare än verkligheten i sig är det som 
styr vad medierna rapporterar om och hur medierna formar rapportering-
en”.441 Ekström skriver att ”[a]rbetet med politisk marknadsföring, nytt-
jande av medierådgivare, strävan efter att ge snabba besked i komplexa 
frågor, de politiska ledarnas försök att vinna allmän popularitet genom 
deltagande i talk shows och allehanda kändisprogram, är olika uttryck för 
hur politiken anpassas till, eller kanske till och med underkastas mediesy-
stemet”.442  

Kent Asp benämner det Ekström kallar ”mediernas kolonisering av poli-
tiken” för ”politikens medialisering”, med vilket han avser ”[…] ett poli-
tiskt system som i hög grad påverkas av och är anpassat till de krav som 
massmedierna ställer i sin bevakning av den politiska världen”.443 Ström-
bäck urskiljer fyra dimensioner av medialisering. Den första dimensionen 
rör huruvida medierna utgör den viktigaste källan till information om poli-
tik, den andra om huruvida medierna är politiskt självständiga, den tredje 
om huruvida innehållet i media är styrt av medielogik eller av politisk lo-
gik. Den fjärde dimensionen av begreppet handlar enligt Strömbäck om ”i 
vilken utsträckning som politiska aktörer och deras handlingar är styrda av 
medielogiken eller den politiska logiken”.444 Det är denna fjärde dimension 
av politikens medialisering – hur de politiska aktörerna förhåller sig till 
media - som kan sägas stå i centrum i detta kapitel om Regeringskansliets 
pressekreterare.  

Medierna och deras format, krav och innehåll påverkar Regerings-
kansliets arbetssätt. I början av 1970-talet fanns endast en informationssek-
reterare, som det då kallades, i Regeringskansliet, men redan fem år senare, 
1975, var de nio stycken.445 Ökningen fortsatte under hela 1970-talet. 1980 
hade Regeringskansliet 20 informationssekreterare. Antalet pressekreterare 
var sedan förhållandevis stabilt fram till ett par år in på 2000-talet, då anta-
let ökade till 28. Under 30 år hade pressekreterarna således blivit tre gånger 
fler.446 Under 1980-talet ändrades beteckningen för tjänsten från informat-

                                                        
441 Strömbäck, Jesper, ”Medialisering och makt: En analys av mediernas politiska påverkan”, i Statsvet-
enskaplig tidskrift, nr 4, 2008b, sid. 388. Begreppet ”politisk logik” är inte lika utvecklat, men kärnan 
handlar enligt Strömbäck om fördelningen av värden i samhällen, kollektivt och auktoritativt beslutsfat-
tande och implementeringen av dessa beslut.  
442 Ekström, Mats, a.a., sid. 407.  
443 Asp, Kent, Mäktiga massmedier. Studier i politisk opinionsbildning, Stockholm: Akademilitteratur, 
1986, sid. 359. 
444 Strömbäck, Jesper, a.a., 2008b, sid. 389f. 
445 Den förste anställdes efter valet 1966. Se Bister, Fredrik, a.a., sid. 19.  
446 Premfors, Rune och Göran Sundström, a.a., sid. 71f. Se även Larsson, Torbjörn, a.a., 1993, sid. 194, 
som menar att informationssekreterare började anställas efter det dåliga valresultatet för Socialdemo-
kraterna i kommunalvalet 1966.  
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ionssekreterare till pressekreterare. Den språkliga justeringen innebar också 
att tjänsten inriktades mer på mediehantering än på information. Tidigare 
hade tjänsten varit ett slags anställning som politiskt sakkunnig med inrikt-
ning mot mediehantering. En av pressekreterarna berättar: 

– Den ökade pressen från media från slutet av 80-talet, då det var relativt 
lugnt och alla var informationssekreterare, till början av 90-talet. Den 
statssekreterare som mitt statsråd valde då, -94, han hade jobbat i Rege-
ringskansliet tidigare, i början av 80-talet, tio år tidigare. Han gav mig ex-
tra uppgifter. Han tyckte att jag förutom att hantera medierna som 
pressekreterare, som det då hade bytt namn till, också skulle göra lite ut-
redningar och diverse andra saker på departementet för så gjorde man när 
han var där förra gången. Hela tiden ökar pressen i dubbel bemärkelse 
fram till 2006, då är det fullkomligt kaotiskt. Man springer med mobilen 
hela tiden.447 

 
Medias bevakning av Regeringskansliet har, vilket skildras ur ett pressek-
reterarperspektiv i citatet ovan, ökat kraftigt sedan 1970-talet, då möjlig-
heterna för media att få insyn i en tidigare mer sluten organisation växte.448 
Regeringskansliet, som på den tiden endast hade en pressekreterare, har 
mött denna ökade bevakning genom att, utöver pressekreterare, rekrytera 
personer med kunskap om media och information, som anställts som in-
formatörer i separata informationsenheter.449  

På senare tid har mediebevakningen ökat när det gäller såväl tempo som 
omfattning. Den politiska journalistiken är inte längre koncentrerad till 
några få dominerande nyhetskanaler och de traditionella medierna har ut-
manats av sociala medier.450 Monica Djerf-Pierre menar att 
”[f]ragmenteringen av medievärlden innebär att samtidigt som mediebilden 
blivit allt viktigare för samhällets maktaktörer så blir den allt svårare att 
kontrollera”.451 Statssekreterarna beskrev att pressekreteraren tidigare hade 
större möjligheter att avböja deltagande i exempelvis nyhetsprogram på 
TV. Nu var det däremot en konstant bevakning: ”[N]u var det pressen på 
hela tiden. Var än ministern befann sig kunde det vara en webbkamera eller 
något som man skulle ha fram material på. Det där tyckte jag var något helt 
nytt. Jag tyckte att det där hade snabbats upp bara under de fyra åren”.452 
Ekström skriver att det är meningslöst att på ett övergripande plan försöka 
avgöra om medias makt har ökat eller minskat, utan ”[m]er relevant är det 
att undersöka konkreta situationer där politikens och mediernas verksam-

                                                        
447 Fokusgrupp med pressekreterare. 
448 Premfors, Rune och Göran Sundström, a.a., sid. 8 och 12.  
449 Premfors, Rune och Göran Sundström, a.a., sid. 66. 
450 Djerf-Pierre, Monica, a.a., sid. 370. Se även Möller, Tommy, a.a., sid. 191 som skriver att 
“[t]empohöjningen i den mediala rapporteringen har trappats upp oavbrutet”.  
451 Djerf-Pierre, Monica, a.a., sid. 370.   
452 Fokusgrupp med statssekretare. 
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heter interagerar för att förstå hur dessa relationer fungerar”.453 Det här 
kapitlet utgör ett sådant bidrag. Nedan diskuteras Regeringskansliets 
pressekreterare, vilka de är, vilka funktioner de fyller i den politiska staben, 
liksom vilken relation de har till tjänstemännen. 

 
 

5.1. Vilka är pressekreterarna? 
Pressekreterarnas bakgrund är inte utförligt kartlagd. Vad som framgått i 
bland annat fokusgrupperna är att många av dem har en bakgrund som 
journalister: ”Jag är också journalist i grunden. Journalist fortfarande i mitt 
hjärta, tycker jag. Det är dem jag identifierar mig med ofta”.454 Pressekrete-
rare rekryteras för sitt yrkeskunnande, snarare än för sina kunskaper om 
politik och sina erfarenheter från partiets verksamhet. Deras roll kan besk-
rivas som en gränsroll, d.v.s. de förmedlar kunskap mellan journalistkåren 
och Regeringskansliet och vice versa. Placeringen av en yrkeskunnig per-
son mellan statsrådet och media kan dock leda till problem:  

Placeringen af en professionel person mellem vælgerne og politikeren, en 
professionel som til og med har stor indflydelse ikke kun over hvordan poli-
tikeren optræder men også over hvad han mener, er ikke præcis med til at 
modarbejde den meget omtalte politikerlede og mindske den afstand til poli-
tikerne, som mange vælgere oplever som et problem.455  

 
Pressekreterarnas legitimitet som statsrådets rådgivare baseras således på 
deras profession. Här skiljer sig pressekreterarna från de politiskt sakkun-
niga, som oftast rekryteras på politiska meriter.  

Det finns inga siffror för enbart pressekreterares ålder, men medelåldern 
för de politiskt anställda är 40 år vid anställningstiden. Pressekreterarna är 
ofta något äldre än de politiskt sakkunniga, då de oftast är utbildade journa-
lister med några års yrkeserfarenhet när de anställs.  

 
 

5.2. Pressekreterarens funktioner 

– Mitt uppdrag är att ligga på. Att slita, jobba, jobba och slita, och greja, 
snabbt. […] Var det ett pressmeddelande som skulle göras på 
[…]området, då var det den och den. Vi kunde sitta ihop vid min dator. Så 

                                                        
453 Ekström, Mats, a.a., sid. 408.  
454 Fokusgrupp med pressekreterare. 
455 Vigsø, Orla, Politisk marketing – en kort introduktion, Working Paper nr. 5, Århus: Center for 
Virksomhedskommunikation, Aarhus School of Business, 2004, sid. 30.  
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satt vi och skrev för att få ihop det jättesnabbt. Och tjoff, kommentarer el-
ler vad det var frågan om […].456 

 
Beskrivningen ovan är hämtad från samtalet mellan pressekreterare. Det 
ger en bild av en vardag där pressekreterarens roll är att se till att få stabens 
arbete att klara mediernas tempo; det ska gå undan. En mer formell fram-
ställning av pressekreterarnas arbetsuppgifter finns i handboken för politi-
ker i Regeringskansliet: ”Pressekreterarna svarar för att information ges om 
de viktigare regeringsbesluten. Det sker bl.a. genom pressmeddelanden och 
presskonferenser”.457 Det är således pressekreterarens uppgift att informera 
medierna om vad regeringen beslutar. I det följande beskrivs pressekrete-
rarnas arbetsuppgifter och funktion mer i detalj. 
 

5.2.1. Telefonsvararen 
I fokusgruppssamtalet mellan pressekreterare är det inte främst strategiska 
överväganden eller paketering av budskap som lyfts fram. Det de istället 
lyfter fram är det höga tempot och mobiltelefonen. Mobiltelefonen är ett 
centralt arbetsredskap för pressekreterare:  

– Något av det mest centrala för pressekreteraren, rent generellt i och för 
sig, men i Regeringskansliet var det så här: När tar du telefonen? Ja, dag 
ett hade jag inte telefonen. Dag två inte heller, men på min tredje arbets-
dag fick jag min telefon, mobiltelefonen och alla samtal. Då kopplades 
floden på. Då tog man den bara och så sprang man med den. Sedan hade 
man den dygnet runt i alla år. Det var den förlängda delen av sig själv.458 

 
Pressekreteraren är den i statsrådets stab som av allt att döma talar mest i 
telefon. Journalister som ringer till Regeringskansliet hänvisas till pressek-
reteraren. Många journalister har pressekreterarens mobilnummer och 
ringer direkt då en fråga blir aktuell. Ofta får journalisterna ringa flera 
gånger innan pressekreteraren har lyckats boka in en tid med statsrådet 
eller ta fram de fakta som efterfrågas. Ibland lovar pressekreteraren istället 
att ringa upp.  

Ombytta roller, d.v.s. att pressekreteraren kontaktar journalisterna, är 
vanligt förekommande, även om det inte sker med samma intensitet. För 
pressekreteraren är det viktigt att etablera och underhålla goda kontakter 
med journalister. Ett sätt kan vara att i förväg informera journalister om en 
nyhet som snart ska komma, eller att ge en enda journalist en nyhet på 
förhand. Oavsett hur pressekreteraren arbetar är telefonen ett viktigt verk-

                                                        
456 Fokusgrupp med pressekreterare. 
457 Information för politiker i Regeringskansliet 2002, Stockholm: Regeringskansliets förvaltningsav-
delning, 2002, sid. 21.  
458 Fokusgrupp med pressekreterare. 
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tyg, med vars hjälp pressekreteraren kan hålla journalisternas intresse vid 
liv och få bra medietäckning vid rätt tillfälle.459 

Pressekreterarens funktion är således att å statsrådets vägnar sköta alla 
kontakter med media, allt som oftast med hjälp av sin telefon.  

 

5.2.2. Spinndoktorn 
Arbetet som faller inom ramen för pressekreterarens uppgifter beskrivs ofta 
med hjälp av begrepp som ”spinning”. Spinning kan beskrivas som strate-
gisk nyhetsplacering, d.v.s. försök att påverka mediernas nyhetsrapporte-
ring.460 En av pressekreterarens viktigaste arbetsuppgifter är också att ar-
beta med strategisk mediehantering. I en intern promemoria från inledning-
en av mandatperioden 2002–2006 beskrivs pressekreterarens arbetsuppgift 
som strategisk: 

Pressekreterarens uppgift är att arbeta strategiskt och interaktivt med statsrå-
dets medieframträdanden, att arbeta med bilden. Det innebär att vi har en 
plan som vi följer men att vi ibland måste göra avsteg från detta och agera på 
ett annorlunda sätt. Planens uppgift är att vi alltid ska veta hur vi tar oss till-
baka till vårt huvudbudskap. Pressekreteraren tar initiativ till medieaktivite-
ter inom de områden vi prioriterar och använder de tillgängliga kanaler som 
finns. Vid förfrågningar från journalister gör pressekreteraren en första be-
dömning innan ministern tillfrågas. Ministern bestämmer sedan tillsammans 
med pressekreteraren hur man ska agera.461 

 
Strategisk mediehantering beskrivs här huvudsakligen i termer av planering 
och förberedelse. Rent konkret kan det även röra sig om att exempelvis se 
till att få ett stort utrymme i media genom att avtala om exklusivitet kring 
en nyhet för en viss journalist eller en viss tidning eller ett visst 
tv/radioprogram. För att kunna realisera den planering som beskrivs i den 
interna promemorian krävs täta mediekontakter och förståelse av hur medi-
elogiken fungerar.462 Denna arbetsuppgift ingår i pressekreterarens vardag: 
”Att välja ut det strategiska. Nu går vi ut med det. Det där kommenterar vi 
inte just nu. Alla affärer och alla företagssammanslagningar och gud vet 
allt som skulle kommenteras om än det ena och än det andra. Utan det 
lämnar vi åt sidan. Den pressekreterarens uppgift var politisk-strategisk 
helt enkelt”.463 I intervjuer med personer i de politiska staberna beskrivs 

                                                        
459 Fokusgrupp med pressekreterare.  
460 Vigsø, Orla, a.a., sid. 28. 
461 Politiska prioriteringar för den kommande mandatperioden, intern promemoria, Jordbruksdeparte-
mentet, 2002-11-25.  
462 Vigsø, Orla, a.a., sid. 28. Se även Djerf-Pierre, Monica, a.a., sid. 370, som menar att strategisk 
kommunikation både handlar om ”att bygga och befrämja medierelationer i syfte att få positiv me-
dieuppmärksamhet” och ”om att reparera och undvika publicitetsskada”. 
463 Intervju med Bosse Ringholm, f.d. statsråd. 
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detta strategiska arbete ofta som en bedömning av vilka utspel som ska 
göras, hur olika sakfrågor ska hanteras och vilka intervjuer statsrådet ska 
ta. Samtidigt finns det en medvetenhet om att det inte räcker att välja ut 
vilka intervjuer som ska tas och vilka som inte ska tas. Statssekreterarna 
diskuterade exempelvis betydelsen av ett strategiskt agerande i media för 
den politiska processen som helhet: 

 
– Verkligheten är att du måste spela med verktyget media. 

– Ja, det måste du. 

– På ett väldigt medvetet och aktivt sätt. Den som inte gör det är loser 
inte bara politiskt, utan loser i förhållande till vad den uträttar. Den ut-
rättar inte lika mycket heller. 

– Nej.  

– När den inte förstärker sin lagstiftning med opinionsbildning. Men det 
är frågan om på vilket sätt man gör det. 

– Precis.  

– Och hur pass strategiska man är. Och där tycker inte jag vi är tillräck-
ligt duktiga. 

– Nej. 

– Eller var inte tillräckligt duktiga. Att bara svara på alla förfrågningar 
det är det enklaste. Nu ringer de, och vill ni vara med, så säger man ja. 
Istället för att ha en långsiktig strategi, i vilken typ av frågor, vilken typ 
av media vi ställer upp på. Mer strategisk medieplanering är vi inte, 
tycker jag, duktiga på.464 

 
En långsiktig strategi, eller en planering, är det som önskas, men som stats-
sekreterarna upplever att man inte klarade av att leverera under mandatpe-
rioden. En sådan, mer långsiktig mediestrategi inbegriper också vad som 
kan beskrivas som imageskapande: ”Vi försökte också det där. Sedan var 
man inte expert på det, men vi hade en medieplanering, som inbegrep ’bil-
den av’, ’förknippas med’. Som styrde lite”.465 Pressekreterarna hade såle-
des mål för vilken bild de skulle arbeta med att etablera av statsrådet och 
vad statsrådet skulle förknippas med. Dessa mål skulle sedan vägleda dem i 
valet av mediala aktiviteter.  

En annan typ av strategi riktades mot journalister som försökte få stats-
råden att delta i media på ett sätt som de inte ville, eller uttala sig om något 
som de inte hade kommit överens om. Här arbetade pressekreterarna till-
sammans och försökte ha gemensamma tillvägagångssätt: ”Och strategier 
ifall de försökte jiddra. Att vi skulle hålla fast vid den presentation och det 

                                                        
464 Fokusgrupp med statssekreterare. 
465 Fokusgrupp med statssekreterare. 
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upplägg de hade presenterat från början. Om det visade sig att de körde ett 
helt annat upplägg skulle vi hädanefter säga nej. Och vara ganska tuffa. Vi 
försökte”.466 Samma sak gällde när en journalist har en förutbestämd dag-
ordning och en idé om inslaget, som ska fyllas med det tänkta innehållet. 
Om statsrådets yttranden då inte överensstämmer med vad journalisten 
föreställt sig att statsrådet skulle säga driver ofta journalister på i sin på 
förhand bestämda riktning. Då har statsrådet en svår uppgift att fortsätta att 
hävda sin mening.  

Pressekreterarnas mediestrategiska arbete, som beskrivits ovan, gjorde 
att pressekreterarna fungerade som ett slags gate-keeper för journalister. I 
denna funktion kan pressekreteraren vara antingen utåtsträvande eller 
skyddande, vilket jag återkommer till nedan. Vissa pressekreterare utarbe-
tade också mediestrategier för hela departementet. Dessa behandlade frågor 
som vilka rättigheter du har som anställd i Regeringskansliet och tips kring 
hur tjänstemän som kontaktades av journalister kunde hantera detta.  

 

5.2.3. Kryddaren 
Vid sidan av ”spinning” används begreppet ”framing” för att beskriva för-
sök att påverka mediebilden. ”Framing” handlar om paketering, d.v.s. att 
forma ett budskap eller presentera en nyhet på ett för media intressant sätt. 
Departementssekreterarna diskuterade det problematiska med att paketera 
nyheter på detta sätt: 

– När man jobbar med pressekreterarna har jag ofta levererat ett utkast till 
pressmeddelande, där det är ett uttalande av ministern. Ibland kör de det 
rätt upp och ner. Då är det baserat på den svenska ståndpunkten och då 
tycker jag att det är tämligen oproblematiskt. Det enda som är, det är när 
pressekreteraren sedan omarbetar det för att göra det lite mer ’klatschigt’. 
Det är då man kan känna att nu drog det nog iväg lite väl mycket. Man 
känner att det där stämmer kanske inte riktigt. Då har man naturligtvis en 
diskussion med pressekreteraren om det.467  

 
Citatet ovan kan ses som ett exempel på Strömbäcks fjärde dimension av 
medialisering, d.v.s. pressekreteraren vill anpassa sig till det som efterfrå-
gas av media. Det ”klatschiga” betraktas således som problematiskt från 
tjänstemannahåll, medan det för statsrådet kan vara en nödvändighet för att 
nå ut i mediebruset. Dialogen om framing fortsatte i departementssekrete-
rarnas samtal: 

 

                                                        
466 Fokusgrupp med pressekreterare. 
467 Fokusgrupp med departementssekreterare. 
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– Precis, för pressmeddelanden finns det underlag som alla är överens om. 
De är ganska harmlösa vad jag förstått. 

– Ja, fast om de kryddas till så där. Om de blir väldigt konstiga… 

– Ja, precis. Framför allt på en proposition. Så ska man krydda pressmed-
delandet är det väldigt lätt att det byter innebörd.  

– Eller att man ska försöka krydda till någonting som är stentråkigt eller 
väldigt lite pengar och så ska det låta himla mycket. Då kan det verkligen 
dra iväg. Medialiseringen tycker jag kan märkas så, att man ska ’tänka i 
pressmeddelanden’. Att det blir så mycket ’vad kan vi få ut, vad kan 
komma i media av det här’. Det viktiga är att synas i media och hur vi når 
dit, snarare än kanske sundheten i politiken.468  

 
Tjänstemännen anser här att pressekreterarens försök att hitta en passande 
nyhetsvinkling, leder till att innehållet kryddas, så mycket eller till och med 
av en annan krydda, att det byter innebörd. Även statsråden lyfte i sitt sam-
tal fram samma problematik, men från sitt perspektiv. De upplevde svårig-
heter med att få tjänstemännen att framställa innehållet i besluten på ett sätt 
som fungerade medialt: ”Några gånger kunde man se svårigheter när vi 
ville paketera på ett sätt som de inte var vana vid. Att lyfta samman olika 
saker för att få ett nytt politiskt paket. Där tyckte jag det var lite knepigt. 
Och också en tempofråga, att få ihop det där”.469 En viktig arbetsuppgift för 
pressekreteraren tycks därför ha blivit att få tjänstemannaorganisationen att 
arbeta på ett sätt som underlättar kommunikationen utåt. Pressekreteraren 
ska således krydda, men se till att välja kryddor som förstärker rätt smak på 
rätt sätt. Framing kan också ses i termer av kontroll: 

The key requirement is ’control’: of the policy agenda, and any debate, to 
ensure that issues are communicated in a manner and style that can be un-
derstood by the media and which is appropriate to the requirements of their 
broadcast medium or print format. In practical terms this means that the me-
dia adviser, needs to reach down further into the organization, to become 
part of the process which develops policies to ensure that the possibility of it 
spinning out of control are minimized.470  

 
Det är pressekreterarens uppgift att ha kontroll över att det som kommuni-
ceras inte kan komma att tolkas felaktigt av media och att de förslag som 
läggs fram vinklas på ett för regeringen fördelaktigt sätt. Pressekreteraren 
har i det avseendet en kontrollerande funktion.  

                                                        
468 Fokusgrupp med departementssekreterare. 
469 Fokusgrupp med statsråd. Jmf. Hood, Christopher C. och Helen Z. Margetts, The Tools of Govern-
ment in the Digital Age, New York: Palgrave Macmillan, 2007, sid. 36ff. som diskuterar förberedda 
”självservice-paket” med information och propaganda.  
470 Anderson, Geoff, a.a., sid. 15. 
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5.2.4. Säljaren 
Pressekreterarens arbetsuppgift kunde under mandatperioden 2002–2006 
ibland handla om att presentera nyheter för media. Jytte Guteland, som var 
politiskt sakkunnig på Finansdepartementet, menar att det var en trygghet 
att veta att pressekreteraren hade förmågan att sälja in nyheter: ”[D]et kän-
des alltid som att det var under kontroll. Att både frågor som kom in, att 
hon tog hand om det på ett bra sätt, men också att hon såg till att sälja in 
saker, så att vi fick ut det som han ville säga”.471 Säljarbetet bestod i att 
övertyga journalister om nyhetens värde, att presentera spännande attrak-
tiva vinklingar som journalisten kunde använda och på så sätt få medieut-
rymme kring de frågor som statsrådet hade behov av att nå ut i. För att vara 
en bra säljare måste pressekreteraren ha god kännedom hur olika mediea-
renor fungerar, vad olika journalister är intresserade av och vilken vinkling 
som kan fungera för att få dem intresserade. Pressekreteraren måste således 
skapa en så kallad ”win-win”-situation, där journalister som nappar på 
betet upplever sig ha fått en nyhet, samtidigt som statsrådet når ut med sitt 
budskap. Säljfunktionen är en mer initiativtagande proaktiv roll, snarare än 
en reaktiv hantering av medias förfrågningar.  
 

5.2.5. Utåtsträvande eller skyddande pressekreterare 
Arbetsuppgifterna för pressekreterare har hittills beskrivits som tämligen 
likartade, oberoende av för vilket statsråd pressekreteraren arbetar och 
vilken portfölj och ställning statsrådet har. Arbetsuppgifterna kan dock 
skilja sig åt på väsentliga sätt beroende av inom vilka sakområden statsrå-
det arbetar: 

– Det där skiljer sig väldigt mycket på vad man har för område. De två 
pressekreterarna för […] satt i samma rum. De hade helt olika arbetsupp-
gifter. [Den ena] skulle sälja in och försöka få ut [statsrådet]. Få ut henne 
hela tiden. Medan [för] vår pressekreterare var det bara att koppla av. 
Även om vi hade som strategi att [ställa upp], och [statsrådet] hade sådant 
rykte sedan på alla redaktioner att [statsrådet] ställer alltid upp. Det var 
[att] inte vara rädd för frågorna, ta diskussionen, stå upp för politiken. Det 
kan man i efterhand [tycka att statsrådet] var för snäll och ställde upp i för 
många sammanhang. Samtidigt är det ett område där folk behöver en 
trygghet. Att vi har kontroll, att det är ordning och reda. Men det är bero-
ende på vilket politikområde man har.472  

 
Vi kan i citatet från fokusgruppen med statssekreterare ovan urskilja två 
olika pressekreteraruppgifter; den utåtsträvande pressekreteraren som stän-

                                                        
471 Intervju med Jytte Guteland, f.d. politiskt sakkunnig. 
472 Fokusgrupp med statssekreterare. 
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digt måste arbeta för att statsrådet ska synas medialt och den skyddande 
pressekreteraren som istället måste sålla och hålla emot när media söker 
statsrådets deltagande. Att synas var viktigt för statsråden under mandatpe-
rioden. Antal artiklar i media räknades och jämfördes, och för de pressek-
reterare vars statsråd ständigt hamnade längst ner på listan blev det viktigt 
att försöka hitta sätt för statsrådet att synas mer. Det uppfattades ofta vara 
kärnan i pressekreterarens arbetsuppgift: att få statsrådet att synas.473 Stats-
sekreterarna upplevde att detta gav upphov till en nervös inställning 
gentemot media: ”Jag tror att vi hade en ganska nervös inställning i förhål-
lande till media. […] pressekreterarens roll, det är att se till att vi ska synas 
hela tiden och det kanske fick för stor plats […]. Sedan måste man ha en 
strategi för hur man ska synas. Men det betyder inte att man ska svara på 
allt hela tiden”.474 De pressekreterare vars statsråd hamnade överst på lis-
torna över antal artiklar hade däremot en omvänd arbetssituation. För dem 
gällde det att hantera en stor mängd förfrågningar om intervjuer med stats-
rådet och välja ut de sammanhang där statsrådet får störst genomslag kring 
de frågor som staben har prioriterat. Denna situation rådde bland annat på 
Finansdepartementet:  

– Det är skillnad mellan Finansdepartementet och fackdepartementen, om 
jag är lite rå. De flesta fackdepartements pressekreterare kämpar för att 
komma ut med statsrådet och få genomslag med någonting. På Finansde-
partementet var det långa stunder precis tvärtom. Där var pressekrete-
rarens uppgift att bland 100 förfrågningar säga att de där tre tar vi. Resten 
säger vi nej till.475 

 
För dessa pressekreterare blir uppgiften inte lika fokuserad på att öka anta-
let tillfällen som statsrådet deltar i media, utan istället handlar det om att 
hålla igen och skydda statsrådet från trycket som alla förfrågningar skapar. 
Betoningen hamnar dessutom på att arbeta för att statsrådet finns med i rätt 
sammanhang och att det även finns utrymme för egna initiativ.  

 

5.2.6. Mediehanterare och statsrådshanterare 

Our politicians were, and still are, primarily responsible for their own public 
image.476 

 

                                                        
473 Fokusgrupp med pressekreterare och fokusgrupp med statssekreterare. 
474 Fokusgrupp med statssekreterare. 
475 Intervju med Bosse Ringholm, f.d. statsråd. 
476 Lord Nolan, The Right Hon, “Motivating Ministers to Morality”, i Jenny Flemming och Ian Holland 
(red.), Motivating ministers to morality, Hants, UK: Ashgate Publishing, 2001, sid. 12.   



 136 

Ytterligare en dubbelhet är invävd i pressekreterarens arbete; att både han-
tera media och hantera statsrådet i förhållande till media. Även om alla 
statsråd, vilket påpekas i citatet ovan, i grund och botten själva är ansvariga 
för bilden av dem, faller det ofta på pressekreterarens bord att hantera 
denna. Det finns flera svårigheter med detta. Vissa statsråd har själva egna 
kontakter med media, som inte pressekreteraren känner till och kan väva in 
i det strategiska arbetet. En pressekreterare berättar om svårigheten att ar-
beta strategiskt med mediehantering då statsrådet agerar i media på egen 
hand: ”Han själv hade ännu mera kontakter med media. Man kunde aldrig 
veta om han haft några egna samtal, fått några egna tips av att umgås med 
dem”.477 Pressekreterare som arbetar med ett sådant statsråd tvingas hitta 
sätt att hantera media trots de egna kontakter som statsrådet har, eller att få 
statsrådet att rådgöra med pressekreteraren innan kontakterna tas. För andra 
pressekreterare låg utmaningen i att få statsrådet att ta emot media i rele-
vanta frågor, kanske även mot statsrådets vilja: ”Min erfarenhet från [mitt 
departement] var att vi försökte planera. Det gick inte alltid så, men det var 
mera den politiska staben som drev något slags strategi, med eller mot 
statsrådet, men ändå, för att komma ut på rätt ställen".478 Statssekreteraren 
ovan pekar på att det mediestrategiska arbetet ibland planerades ”med eller 
mot statsrådet”. Pär Nuder beskriver själv hur en sådan situation kan te sig: 
”Min pressekreterare tjatade om att jag borde ta emot bensinskatteupproret 
och jag vägrade. Och det var det, att det blir bara bilder och jag kommer 
bara komma dåligt ut. ’Ja, men du kommer dåligt ut när du säger nej, att du 
inte vill träffa dem.’ Sådana där diskussioner kunde man ha".479 Diskuss-
ionerna kring hur arbetet med media skulle hanteras kretsade inte enbart 
kring enskilda förfrågningar. Det handlade i många fall även om den över-
gripande strategin och inställningen gentemot media:  

– Hans [statsrådets] inställning var väl snarare att vi inte ska låta oss styras 
av media, som man kallar den här lite gammaldags inställningen. Vi har 
vår dagordning. Vi har vår agenda, vi kör vår politik och jag vill inte låta 
media styra här. Väldigt ofta fick man [pressekreteraren] gå in där och 
förklara att så går det faktiskt inte till. Det är ändå bättre att vi försöker 
styra och ligga steget före, än att de kommer och överraskar oss hela ti-
den. Även om vi hade utmärkta personliga relationer hade vi [pressekrete-
raren och statsrådet] ganska mycket diskussioner om det.480  

 
I situationer där statsrådet och pressekreteraren inte kom överens med 
varandra om hur mediestrategin skulle se ut hände det att statsråd rekryte-
rade en ny pressekreterare, eller att pressekreteraren fick byta arbetsuppgif-
ter med någon annan i staben.  

                                                        
477 Fokusgrupp med pressekreterare. 
478 Fokusgrupp med statssekreterare. 
479 Intervju med Pär Nuder, f.d. statsråd. 
480 Fokusgrupp med pressekreterare. 
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Pressekreterarens arbete med att hantera både media och statsrådet stan-
nar inte vid strategier för att kommunicera politiken på statsrådets ansvars-
områden. Lord Nolan skriver att “[…] politicians nowadays live lives like 
goldfish in a bowl, constantly visable from all angles”.481 För pressekrete-
raren innebär detta att han eller hon måste ha kännedom om alla de vinklar 
som statsrådet kan komma att betraktas ur. Här inkluderas, som pressekre-
terarna samtalade om, även statsrådets privatliv:  

– Som pressekreterare har man inte bara hand om ministern som ministern, 
utan måste dessutom läsa in sig på hela hans/hennes tidigare liv och pri-
vatliv […]. Klart man kunde tänka att ska jag verkligen behöva ägna mig 
åt det här? Men så var det. Man var tvungen att tänka så…482 

 
Pressekreteraren måste ha kännedom om statsrådets privatliv, både det 
aktuella och hur det sett ut innan utnämningen till statsråd. Han eller hon 
måste kunna bemöta och hantera varje försök från media att hitta en skan-
dal. Inget suspekt får finnas, och allt som skulle kunna ifrågasättas måste 
kunna förklaras på ett avväpnande sätt. Därför måste pressekreteraren 
ibland veta saker som statsrådet säkert hellre hade behållit för sig själv. 
Pressekreteraren fungerar här som statsrådets skydd.  

För många statsråd blir pressekreteraren en nära medarbetare. Eftersom 
media bevakar de flesta sammanhang där statsrådet medverkar är det natur-
ligt att även pressekreteraren gör det. Detta leder i sin tur till att pressekre-
teraren oftast är på resande fot tillsammans med statsrådet, och mer sällan 
sitter på departementet och arbetar. Bosse Ringholm klargör att pressekre-
teraren bör ha samma tillgång till statsrådet som en planeringschef: ”Det är 
viktigt att en pressekreterare på samma sätt som polchefen alltid har access 
till statsrådet, i varje läge komma och gå hur som helst. Vara med på de 
överläggningar de behöver vara med på”.483 Det är också pressekreteraren 
som är den i staben som har möjlighet att följa med statsrådet på de aktivi-
teter som endast är avsedda för regeringen, exempelvis till Harpsund. En 
av pressekreterarna i fokusgruppen beskriver denna närhet så här: 

– Det sätt som man jobbar på i Regeringskansliet är ett unikt sätt att arbeta. 
Den oerhörda närheten som man måste ha till sin chef för att kunna jobba. 
Det fattade inte [statsrådet] och inte jag heller egentligen hur himla tight 
det måste vara. De öppna dörrarna. Ständigt vara tillgänglig. Det begriper 
man att det är en tillgänglighet, men att man måste kunna ha väldigt 
snabba puckar sinsemellan. Saker och ting kan, det som ser ut på ett sätt i 
en fråga klockan åtta på morgonen kan ha vridit sig 180 grader när klock-
an har blivit tio-tolv. Då måste man hela tiden vrida också hur, vad ska vi, 

                                                        
481 Lord Nolan, The Right Hon, a.a., sid. 12.  Tommy Möller beskriver villkoren för ständigt påpassade 
politiker som “närmast omänskliga”, a.a., sid. 192.  
482 Fokusgrupp med pressekreterare. 
483 Intervju med Bosse Ringholm, f.d. statsråd. Med “polchefen” avses planeringschefen.  
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hur ser budskapet ut, ska vi ut eller hur ska vi förhålla oss? Det där sam-
spelet och närheten och vikten av samförstånd, det känner jag att det 
stötte och blötte vi i början.484  

 
Även om regeringen normativt ska fungera som ett kollektiv är det ingen 
hemlighet att det finns en inbördes konkurrens mellan statsråden. På medi-
eområdet kunde denna ta sig uttryck i en vilja att vara det statsråd som syns 
mest i media. En annan sida av samma mynt är att statsråden ogärna vill 
dras med i ett annat statsråds fall, varför principen vid mediedrev i första 
hand tycks vara att rädda sig själv.485 I ett sådant läge blir pressekreteraren 
en synnerligen viktig person för statsrådet. 

 

5.3. Pressekreteraren och staben 

Ministers understand that management of the media is one of their key re-
sponsibilities, indeed their prospects of promotion, even political survival 
may depend on it. Their primary resource is their media advisers, but so per-
vasive is the importance of the media that all staff in a minister’s office are 
likely to be focused on how issues play out in the media, and how the media 
respond to particular policy positions.486   

 
Pressekreteraren är den person i staben som oftast tillbringar mest tid till-
sammans med statsrådet och är samtidigt den i staben som oftast befinner 
sig på störst avstånd från Regeringskansliets beredningsprocesser och de-
partementets vardag. Pressekreterarens arbetsuppgifter skiljer sig tydligt 
från exempelvis de politiskt sakkunnigas. I handboken för politiker i Rege-
ringskansliet görs en enkel uppdelning mellan pressekreterarnas och de 
politiskt sakkunnigas arbetsuppgifter: ”Pressekreterarna arbetar främst med 
kontakter med massmedierna och skriver pressmeddelanden, tal och artik-
lar. De politiskt sakkunniga tar fram underlag och skriver tal och artiklar 
m.m.”487 Samtidigt arbetar pressekreteraren ibland tillsammans med de 
politiskt sakkunniga i framtagandet av artiklar och annat material inför 
utspel. Exempelvis skrev politiskt sakkunniga många artiklar: 

– [Vår] pressekreterare skrev ganska få artiklar. Hon gjorde det och gjorde 
det fantastiskt bra när hon väl gjorde det, men hon hann inte riktigt det. 
Jag skrev många av artiklarna och även [de andra politiskt sakkunniga] 
skrev mycket artiklar. […] Vad gäller utspel i det dagliga var [pressekre-
teraren] ansvarig och hon var ansvarig för allt vad gällde utspel så klart. 

                                                        
484 Fokusgrupp med pressekreterare. 
485 Fokusgrupp med pressekreterare. 
486 Anderson, Geoff, a.a., sid. 16.  
487 Information för politiker i Regeringskansliet 2002, Stockholm: Regeringskansliets förvaltningsav-
delning, 2002, sid. 87.   
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Däremot när vi hade planeringsmöten, vilket vi hade en gång i veckan i 
staben, då satt vi och spånade på hur vi kunde få ut saker som vi tyckte 
var viktiga att få ut. […] När, var, hur kan [statsrådet] säga det här? Sedan 
var det [pressekreteraren] som sålde in det och såg till att det hände…488 

 
Pressekreterarna och de politiskt sakkunniga bidrog dock ofta med olika 
perspektiv. Pressekreteraren tänkte framför allt kring vilka mediala följder 
olika händelser skulle få för förfrågningar till statsrådet och vilka förbere-
delser som krävdes för att bemöta dem. De politiskt sakkunniga arbetade 
mer med frågor som uppmärksammats i media, men som skulle kunna få 
politiska konsekvenser på lite längre sikt: ”[Pressekreterarens] perspektiv 
var ’vad kan media ge för oss, var kan [statsrådet] behöva framträda?’ Vi 
[politiskt sakkunniga] hade perspektivet ’okej, det här står i tidningen, vad 
kan det få för praktisk betydelse för vårt arbete på departementet eller i 
Regeringskansliet’?”489 Resonemanget i citatet ovan tyder på att pressekre-
teraren i högre grad än övriga politiskt anställda kan antas ha internaliserat 
mediernas logik, och utgår från denna i sitt arbete snarare än utifrån en 
politisk logik.  

De politiskt sakkunniga avlastade även pressekreteraren under vissa 
helger och under semestern. Då turades de politiskt sakkunniga om att vi-
kariera som pressekreterare och i princip utföra dennes arbete. Att de poli-
tiskt sakkunniga bistod pressekreteraren i dennes arbete uppfattar jag som 
vanligare än att pressekreteraren avlastade de politiskt sakkunniga, även 
om också detta förekom.490 

Pressekreteraren är tydligt knuten till statsrådet. Pressekreteraren följer 
exempelvis inte med statssekreteraren på dennes resor eller besök. Det hör 
även till ovanligheterna att pressekreteraren arbetar med statssekreterarens 
medieuttalanden eller mediebild, vilket kan tyckas naturligt då statssekrete-
raren framför allt arbetar gentemot tjänstemannaorganisationen. Statssekre-
terarna upplevde dock konkurrens med pressekreteraren om statsrådets och 
stabens tid. Media prioriterades ofta framför annan verksamhet: 

– Det svåraste tycker jag, det var massmedia. Egentligen pressekreterarrol-
len. Att ministern hade något, ska väl inte säga dekret, men man skulle 
synas mycket och man skulle göra utspel. Fick man då möjlighet att […] 
vara med hos [en känd programledare] tog den där massmedian över all 
annan planering. Och att pressekreteraren gick ut och lade beställningar 
på organisationen för [att] ministern ville ha snabba besked.491 

 

                                                        
488 Intervju med Jytte Guteland, f.d. politiskt sakkunnig. 
489 Intervju med Joakim Kellner, f.d. politiskt sakkunnig. 
490 Detta förekom bland annat på Statsrådsberedningen. Intervju med Åsa Hagman, f.d. politiskt sak-
kunnig. 
491 Fokusgrupp med statssekreterare. 
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Statssekreterarna upplevde att pressekreterarens arbete med att hantera 
media bröt in i linjen och påverkade tjänstemännens och stabens arbete.  

 

5.3.1. Pressassistenten 
Pressekreterare har, i likhet med statssekreterarna, oftast en egen assistent 
på departementet: pressassistenten. Precis som övriga assistenter är detta 
oftast en anställd tjänsteman på departementet, som stannar kvar i Rege-
ringskansliet om pressekreteraren avgår. Närmaste chef är således, i likhet 
med för övriga assistenter till de politiskt anställda, expeditionschefen. Till 
vardags är pressekreteraren och de övriga assistenterna som finns i den 
politiska ledningen pressassistentens närmaste medarbetare. Exakt vilka 
arbetsuppgifter pressassistenten har varierar. Oftast handlar det om att ta 
emot pressmeddelanden från pressekreteraren och skicka ut dem till be-
rörda media via olika elektroniska pressmeddelandetjänster. Det ligger 
också på pressassistenten att se till att departements informationsavdelning 
får den information den behöver för att kunna publicera pressmeddelanden 
på regeringens hemsida. När pressekreteraren befinner sig på resande fot 
bistår pressassistenten i redigeringen av pressmeddelanden, exempelvis 
efter statsrådets genomläsning och ändringsförslag. Det kan också handla 
om praktiska uppgifter som att boka lokaler för presskonferenser, ta emot 
anmälningar till presskonferenser, boka resor åt pressekreteraren och lik-
nande. 

 
 

5.4. Pressekreteraren och tjänstemännen 
I handboken för politiker i Regeringskansliet konstateras att 
”[p]ressekreterarna bistår statsråden i mediekontakterna. Tillsammans med 
de politiskt sakkunniga arbetar de med politisk information i RK. Med 
politisk information menas den som förmedlar och förklarar regeringens 
viljeriktning, politiska förslag och budskap”.492 I den kortfattade arbetsbe-
skrivningen tonar den problematik som finns kring gränsdragningar i press-
sekreterarnas arbete fram; förhållandet till tjänstemännen. Om pressekrete-
rarna arbetar med politisk information i betydelsen information som för-
medlar och förklarar regeringens viljeriktning, politiska förslag och bud-
skap, skulle i princip all information som Regeringskansliet tar fram kunna 
falla under pressekreterarnas ansvarsområde. Så är emellertid inte fallet; 
pressekreterarna delar ansvaret med tjänstemännen, både med dem på de-
partementens informationsenheter och dem på sakenheterna. Förenklat kan 

                                                        
492 Information till politiker i Regeringskansliet 2002, Stockholm: Regeringskansliets förvaltningsav-
delning, 2002, sid. 85.  
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uppdelningen beskrivas som att de politiskt anställda har huvudansvaret för 
kommunikationen utåt via media, medan tjänstemännen informerar om 
fakta om fattade beslut och om regeringens politik. Under 1990-talet skap-
ades informationsenheter, som öppnade kanslihusets portar för en ny per-
sonalkategori; informatörerna. Informatörerna ansvarar framför allt för att 
skriva, fotografera och redigera departementens informationsmaterial, både 
det elektroniska och det tryckta. Pressekreterarna har därför att förhålla sig 
till såväl tjänstemän på sakenheterna som informatörer på separata inform-
ationsenheter i sitt arbete.  

Kulturen på informationsenheterna tycks vara präglad av en blandning 
mellan ett neutralt tjänstemannaideal och en informatörsroll. Informatörer-
na kunde ha svårt att acceptera att de arbetade i en politisk organisation, 
varför konflikter ibland uppstod. En konflikt rörde innehållet på regering-
ens hemsida. Medan pressekreterarna ville spetsa till det politiska innehål-
let i informationen, ville tjänstemännen hålla den så neutral som möjligt. 
Uppfattningarna om vad som är politisk udd och inte, liksom huruvida en 
regerings informations- och pressmaterial kan eller bör vara opolitiska 
tycks gå isär. Det av informatörerna framtagna materialet kunde exempel-
vis innehålla symboler och budskap som de själva inte tolkade som poli-
tiska, men som för politikerna framstod som ställningstaganden. Det kunde 
handla om allt från övergripande innehåll och språkliga detaljer till illust-
rationer och färgsättning.493 

En annan känslig fråga för pressekreterarnas relation till informatörerna, 
rör informationsflödet. Eftersom informatörerna ska uppdatera både den 
interna och den externa hemsidan bör de ha kännedom om den information 
som skickades från departementets politiska stab, men rutiner för detta 
saknades. De enskilda staberna försökte hitta modeller som fungerade, 
exempelvis att en pressassistent fungerade som en förbindelselänk mellan 
den politiska staben och informationsenheten. 

Informationsflödet var även en källa till irritation i pressekreterarnas re-
lation gentemot tjänstemännen på sakenheterna. Tjänstemän som fick veta 
att statsrådets åsikt i en fråga hade ändrats genom att läsa tidningen eller se 
på nyheterna, var arga för att möjligheten att påverka ett sådant oförberett 
utspel uteblev. Utspel i media uppfattades inte av tjänstemännen som ett 
bra tillvägagångssätt för att styra politiken.494  

Tjänstemännen på sakenheterna är delaktiga både i att reagera på medias 
frågor till Regeringskansliet och i skapandet av utspel som ska sändas från 
Regeringskansliet. Pressekreterarna beskriver arbetet som att två olika 
typer av underlag utarbetades; dels vad de kallar för det departementala, 
dels rent politiska kommentarer som syftar till att föra ut en politisk linje. 
Det kunde hända att tjänstemännen själva stod som kontaktpersoner på ett 

                                                        
493 Se Ullström, Anna, a.a., 2008. 
494 Se Djerf-Pierre, Monica, a.a., sid. 376.   
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pressmeddelande. Pressekreteraren hänvisade också journalister direkt till 
ansvariga handläggare, men de brukade då förvarna handläggaren så att 
denne kunde förbereda sitt svar. Ett känsligt område för pressekreteraren 
var att kontakta tjänstemän på obekväm arbetstid för att be om hjälp med 
underlag.495  

 
 

5.5. Sammanfattning 
Pressekreteraren är den politiska aktör som ansvarar för statsrådets kontak-
ter med media. Pressekreteraren kan betraktas som ett uttryck för politikens 
medialisering, men kan även ses som ett verktyg för det motsatta: medias 
politisering. Pressekreteraren är till skillnad från övriga politiskt anställda i 
staben rekryterad utifrån sin profession, snarare än med utgångspunkt i 
politiska meriter. Pressekreterarens huvudsakliga funktion är att informera 
medierna om vad regeringen beslutar. Pressekreteraren fungerar även som 
ett slags telefonsvarare för journalister. Ytterligare en funktion är som 
spinndoktor, d.v.s. att arbeta med politisk-strategisk nyhetsplacering. Häri 
ligger även att arbeta med att skapa en bild av statsrådet, liksom att hitta en 
passande nyhetsvinkel. Det ingår även att fungera som ”säljare” och se till 
så att media ’köper’ statsrådets nyheter. Att vara ett skydd för statsrådet 
och ha kontroll över vad som kommuniceras är ytterligare funktioner som 
pressekreteraren har. I den skyddande funktionen ligger även att hantera 
statsrådet, dennes privatliv och eventuella skandaler. 

Pressekreterarens funktioner skiljer sig beroende på hos vilket statsråd 
anställningen finns och vilka frågor det aktuella statsrådet ansvarar för. 
Medan vissa pressekreterare har funktionen att få statsrådet att synas har 
andra funktionen att hålla igen och skydda statsrådet från trycket som alla 
förfrågningar skapar och istället skapa utrymme för egna initiativ. I stabens 
diskussioner är pressekreterarens funktion att bidra med ett medialt per-
spektiv, exempelvis analyser om vilka följder mediala händelser skulle få 
för förfrågningar till statsrådet.  

Pressekreterarens arbete överlappar inte statssekreterarens eller plane-
ringschefens i någon större utsträckning, utan de kompletterar snarare 
varandra. Till skillnad från statssekreteraren, vars arbete tydligt är integre-
rat i departementets linjeorganisation, varken inkluderar eller riktar sig 
pressekreterarens arbete gentemot tjänstemännen i någon större utsträck-
ning. I nästa kapitel analyseras de politiskt sakkunniga. Det återstår då att 
se om bilden av olika kategorier politiskt anställda med arbetsuppgifter 
som inte överlappar varandra kvarstår, eller om deras funktioner skiljer sig 
från de övrigas.  

                                                        
495 För en utförligare diskussion om pressekreterarnas förhållande till tjänstemännen se Ullström, Anna, 
a.a., 2008. 



 143 

6. De politiskt sakkunniga 

Klockan 10.15 informerades chefen för UD:s ministerkansli, Karin Olofs-
dotter, om händelserna […] av politiskt sakkunnige Anders Lindberg. Han 
hade i sin tur fått uppgifterna från Carin Jämtins politiskt sakkunniga Clara 
von Otter. Informationen handlade huvudsakligen om Sri Lanka och den in-
sats som förbereddes där i FN:s regi. Olofsdotter vidarebefodrade informat-
ionen till utrikesminister Laila Freivalds, som noterade att Carin Jämtin var 
engagerad […].496 

 
Den största gruppen av politiskt anställda utgörs av de politiskt sakkun-
niga. Deras betydelse har under senare år lyfts fram av allt fler forskare, 
framför allt i den anglosaxiska världen. John Halligan och John Power 
beskiver de politiskt sakkunniga som ”the most prominent additions to the 
executive branch over the past two decades”497 och Maria Maley drar slut-
satsen att de politiskt sakkunniga inte längre kan betraktas som perifera 
aktörer i policyprocessens utkant.498 I kapitlets inledande citat framgår att 
de politiskt sakkunniga tycks ha en central roll i arbetet på departementet. 
Men vad gör de politiskt sakkunniga egentligen i Regeringskansliet?  

I det här kapitlet analyseras de politiskt sakkunnigas funktioner. Inled-
ningsvis ges en etnografisk skildring av en politiskt sakkunnigs arbets-
vecka, som jag refererar till som ”dagboken”. Därefter diskuterar jag vilka 
de politiskt sakkunniga är, liksom vad de gör. Jag sammanfattar till sist 
kapitlet genom en diskussion om denna grupps funktion i staben och i Re-
geringskansliet. 

 

 

6.1. Vilka är de politiskt sakkunniga? 
Under perioden 1965-2006 har sammantaget 580 personer arbetat som 
politiskt sakkunniga i Regeringskansliet. Av dessa är 40 procent kvinnor 

                                                        
496 Sverige och tsunamin. Katastrofkommissionens rapport, SOU 2005:104, sid. 146.  
497 Halligan, John och John Power, Political Management in the 1990s, Melbourne: Oxford University 
Press, 1992, sid. 81. 
498 Maley, Maria, ”Conceptualising Advisers’ Policy Work: The Distinctive Policy Roles of Ministerial 
Advisers in the Keating Government, 1991-96”, i Australian Journal of Political Science, 35(3), 2000, 
sid.468. 
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och 60 procent män.499 Medelåldern för politiskt anställda var i december 
2002 39 år och de arbetade i Regeringskansliet i genomsnitt i tre år.500 De 
politiskt sakkunniga är generellt några år yngre än övriga politiskt anställda 
när de anställs i Regeringskansliet, och de arbetar oftast där under en kor-
tare period än statsråd och statssekreterare.501 De flesta har inte arbetar-
klassbakgrund.502 Utöver akademisk examen, som flertalet politiskt sak-
kunniga har, har många också en bakgrund inom politiken, när det gäller 
socialdemokratiska regeringar främst inom det socialdemokratiska student-
förbundet.503  

Titeln politiskt sakkunnig används i en vid bemärkelse för personer som 
arbetar i kansliet och har en politisk anställning, men som varken är assi-
stenter, pressekreterare, planeringschefer eller statssekreterare. Utöver de 
politiskt sakkunniga som diskuteras i detta kapitel finns även politiskt sak-
kunniga som är brevsvarare eller riksdagsledamöter. Brevsvarare är ibland 
tjänstemän, ibland politiskt anställda. Bland de politiskt anställda är det 
stora flertalet timanställda och kallas då helt enkelt politiskt timanställda. 
Politiskt anställda brevsvarare som arbetar heltid har däremot titeln poli-
tiskt sakkunniga, även om deras arbete skiljer sig i allt väsentligt från öv-
riga politiskt sakkunnigas arbete. Politiskt sakkunniga som också är riks-
dagsledamöter förekommer i begränsad utsträckning. Att arvodera riks-
dagsledamöter som politiskt sakkunniga är en speciell lösning, som an-
vänds för att inkludera riksdagen i Regeringskansliets arbete och få deras 
synpunkter i ett tidigt skede av processen. Ett exempel är Finansdeparte-
mentet, där de för regeringspartiet ansvariga för budgeten i riksdagens 
finansutskott kan vara deltidsarvoderade som politiskt sakkunniga.504  

                                                        
499 Ivarsson Westerberg, Anders och Cajsa Niemann, a.a., sid. 26. I Fredrik Bisters uppsats anges att det 
under perioden 1976 till 1997 arbetat 676 politiskt sakkunniga i Regeringskansliet. Bister inkluderar 
dock även pressekreterare i denna grupp. Ivarsson-Westerberg och Niemann menar att antalet 
pressekreterare för perioden 1965-2006 var 280. Se Bister, Fredrik, a.a., sid. 22f.  
500 Regeringskansliets årsbok 2002, Stockholm: Regeringskansliet, 2002.  
501 Ivarsson Westerberg, Anders och Cajsa Niemann, a.a., sid. 26. 
502 80 procent av de politiskt sakkunniga och pressekreterarna har föräldrarna som inte är arbetarklass 
och 88 procent av de politiskt sakkunniga och pressekreterarna har akademisk examen. Se Niklasson, 
Birgitta, a.a., sid. 92. Enligt Fredrik Bister har 18 personer som var politiskt sakkunniga eller 
pressekreterare mellan 1976 och 1997 haft doktorsexamen, vilket motsvarar 2,7 procent av det totala 
antalet politiskt sakkunniga och pressekreterare under denna period. Majoriteten av de politiskt sakkun-
niga och pressekreterarna har samhällsvetenskaplig, ekonomisk eller juridisk utbildning. Se Bister, 
Fredrik, a.a., sid. 23ff. 
503 Niklasson, Birgitta, a.a., sid. 61. När det gäller borgerliga partier är det mindre vanligt att rekrytera 
från partiorganisationer. Moderaterna rekryterar vanligen från privat sektor. Se Bister, Fredrik, a.a., sid. 
27. 
504 Intervju med Emma Lennartsson, f.d. planeringschef. I beskrivningen av politiskt sakkunnigas 
arbetsuppgifter i detta kapitel inkluderas varken politiskt sakkunniga som uteslutande är brevsvarare 
eller politiskt sakkunniga som är arvoderade riksdagsledamöter. Andra exempel på riksdagsledamöter 
som varit arvoderade som politiskt sakkunniga är Morgan Johansson (Statsrådsberedningen inför en 
större infrastrukturproposition) och Kent Härstedt (Statsrådsberedningen). Under åren 1976 till 1997 
hade 20 politiskt sakkunniga varit riksdagsledamöter vid rekryteringen. Tio av dem var politiskt sak-
kunniga under den borgerliga regeringen 1991-1994. Se Bister, Fredrik, a.a., sid. 27. 
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6.2. Vad gör de politiskt sakkunniga? 
Regeringskansliets egna beskrivningar av vilka arbetsuppgifter en politiskt 
sakkunnig kan ha består i ”att hjälpa statsrådet i det politiska arbetet, att 
ansvara för att ta fram underlag, att bistå ledningen med politiska bedöm-
ningar, att bistå ledningen med planering och koordinering, att bistå led-
ningen med presskontakter, att bistå statsråden i den dagliga verksamheten 
med underlag inför arrangemang och presskontakter”.505 Utifrån denna 
beskrivning kan de politiskt sakkunnigas arbetsuppgifter sammanfattas 
som att ansvara för att ta fram underlag och att bistå ledningen med poli-
tiska bedömningar, planering och samordning, samt sköta kontakter med 
media.  

Arbetsuppgifterna varierar från policyområde till policyområde, från 
departement till departement, från statsråd till statsråd och från sakkunnig 
till sakkunnig, men det finns ändå tydliga gemensamma drag. Det förekom 
också att enskilda staber tog fram beskrivningar av de politiskt sakkunnigas 
arbete. På Näringsdepartementet hade statsrådet Ulrica Messings stab en 
sådan beskrivning. Arbetsbeskrivningen innehåller följande delar: en be-
skrivning av vilka personer som ska ingå i staben, samt vilka sakområden 
och enheter som respektive person ska ansvara för, en sammanfattning av 
arbetsuppgifterna, en beskrivning av stabens gemensamma arbete och en 
lista med beskrivningar av olika arbetsuppgifter som politiskt sakkunniga i 
denna stab har. 

Arbetsuppgifterna sammanfattades på följande sätt:  
  
Politisk sakkunniga är tillsatta av statsrådet för att: 

• fungera som en penna! 

• förbereda och bistå med information och rådgivning inför möten 
och utåtriktade aktiviteter. 

• bistå med en politisk analys inom respektive sakområde samt i 
allmänpolitiska frågor. 

• bistå med tydliga och politiserade faktaunderlag, talunderlag och 
artiklar. 

• vara behjälplig i kontakterna med övriga departement, statsråds-
beredning samt socialdemokratiska riksdagsgruppen. 

• bistå statssekreteraren.506  
 

                                                        
505 http://www.utrikes.regeringen.se/sb/d/2670/a/14624;jsessionid=a_HyFm3J-
03c, 2007-02-20. 
506 Arbetsbeskrivning för politiskt sakkunniga, Näringsdepartementet, intern promemoria, 2004-03-17. 
Jmf. Bister, Fredrik, a.a., sid. 35, som ger en översiktlig sammanfattning av arbetsuppgifter för politiskt 
sakkunniga under 1990-talet.   
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Listan på arbetsuppgifter beskrev i tur och ordning att de politiskt sakkun-
niga arbetar med att ha kontakt med den enhet vars sakfrågor den politiskt 
sakkunnige ansvarar för, framtagande av faktaunderlag, framtagande av 
anföranden och artiklar, framtagande av underlag till andra departement 
eller Statsrådsberedningen, medföljande på resor, kontakt med riksdagens 
utskott, socialdemokratiska riksdagsgruppen, och hanterande av interpellat-
ioner och frågor till statsråd samt övriga uppgifter. Under övriga uppgifter 
nämns kontakt med medborgare och organisationer, brevsvar och partipoli-
tiska kontakter och uppgifter.  

Arbetsbeskrivningen utgör ett exempel på vilka arbetsuppgifter politiskt 
sakkunniga ansågs ha och på vilket mandat de politiskt sakkunniga hade att 
agera i olika frågor. I regeringsformens idealbild av den parlamentariska 
styrningskedjan ingår inte de politiskt sakkunniga i linjeorganisationen. De 
antas istället syssla med mer partipolitiska frågor, som ligger utanför tjäns-
temannaorganisationens kompetens. I det här kapitlet kommer jag att för-
medla en mer rättvisande bild av de politiskt sakkunnigas arbete.  

 
 

6.3. Ur en politiskt sakkunnigs dagbok!
Nedan skildras en arbetsvecka som politiskt sakkunnig ur den politiskt 
sakkunniges, i detta fall författarens, perspektiv; en dagbok, som ger en 
inblick i hur en politiskt sakkunnigs vardag kan te sig.  
 

Måndagen den 26 september 2005 
Klockan är 08.40 på morgonen. Tåget är ännu inte riktigt framme. Vi 
har precis passerat Södertälje och jag känner att sekunderna tickar. 
Om 20 minuter börjar pol.staben och då måste jag vara på plats i 
Ann-Christins rum. Jag avskyr att komma försent. SJ har ändrat 
tågtiderna, så nu kommer morgontåget från Karlstad in först 8.50, 
istället för halv. Det är ändå skönt att åka tåg på morgonen. Dels 
hann jag kika på utkastet till den konsumentpolitiska propositionen, 
dels hann jag läsa morgontidningarna, förra veckans ATL, Land 
Lantbruk, Fri köpenskap och Ica Nyheterna och bläddra lite i senaste 
numret av Svensk Jakt. Det borde jag hinna oftare, men tyvärr hin-
ner jag sällan med dem innan nästa nummer ligger i mitt fack. Ann-
Christin är själv bra på att klippa ut små notiser och artiklar och 
lägga i mitt fack för bevakning eller reaktion, så vi missar sällan nå-
got.  

Jag har varit i Karlstad sedan i fredags. Jag, Ann-Christin, hennes 
man och en Säpo-kille tog tåget från Stockholm kl. 14.10. Då hade jag 
precis hunnit leverera tal och underlag till konferensen i Lerum 
imorgon, liksom till Ölands skördefest nu till helgen. Fast inför Öland 
är inte allt klart. I alla fall var jag superstressad, sprang i kostym 
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med min lilla röda kabinväska nedför korridoren till Ann-Christins 
rum. Hon var på väg nedför trappan redan, så jag hann precis ifatt 
henne. Vi skulle fira hundraårsjubileet av unionsupplösningen mel-
lan Sverige och Norge 1905 och vara med i debatter om hästnäringen 
i samband med unionstravet. Hennes man, som nästan aldrig följer 
med annars, följde med, framför allt för att vi skulle på trav och se 
Järvsöfaks tror jag. Jag kommer från Karlstad och mina föräldrar 
bor kvar där, så jag valde att inte bo på hotell utan ”hemma”. Resan 
var lite annorlunda. Ann-Christin satt med sin man och läste tidning-
ar och läste igenom underlaget och kom med någon fråga till mig in-
för debatten nästa dag. Själv satt jag bredvid Säpovakten. Jag vet 
inte varför vi hade Säpo med oss till Karlstad, det är deras bedöm-
ning och den får vi aldrig ta del av. Vi vet heller aldrig vilken hotbild 
som finns eller varför de är med. Ibland kan vi förstå varför, men den 
här helgen var nog egentligen ganska ofarlig. Jag skulle tro att det 
handlade om att vi skulle komma att vistas i miljöer med mycket folk 
sent på kvällen. Så jag samtalade med Säpokillen, läste igenom un-
derlaget inför kvällens middag och morgondagens debatt.  

Väl framme i Karlstad, exakt klockan 16.29, möttes vi av ytterli-
gare en Säpovakt och promenerade till det nybyggda Rica hotell i det 
gamla polishuset ett stenkast från stationen. Vi stötte på två av våra 
tjänstemän från livsmedels- och djurenheten. Jag hade inte en aning 
om att de skulle vara där, trots att de skrivit sakunderlaget. Jag 
hämtade biljetterna till jubileumsfestligheterna i lobbyn och gjorde 
upp med Ann-Christin och Säpovakterna om var vi skulle ses inför 
middagen innan jag gick vidare hem till mina föräldrar. Vi var in-
bjudna till två fester, en på Stadshotellet och en som kommunen ar-
rangerade. Det hade först varit oklart vilken fest som egentligen var 
den officiella, men det visade sig sedan att festligheterna på Stadsho-
tellet utgjorde en del av travhelgen. Vi skulle naturligtvis gå på den 
av kommunen arrangerade officiella festen. 

Jag hade ungefär en timme på mig att byta om och ta mig tillbaka 
till hotellet igen. Klädkoden på inbjudan var som alltid otydlig, men 
jag hade insett att jag borde ha någon form av kort klänning på mig. 
Dagen innan hade jag, på vägen hem från jobbet, sprungit runt i 
några butiker och köpt med mig klänningar. Jag tror jag hade tre 
stycken nya med mig, och egentligen var jag inte riktigt nöjd med 
någon av dem. Därför hade jag bett min mor gå in på CGC i Karlstad 
och se om det fanns något som skulle passa. Hon hade köpt en grön 
kort sammetsklänning från Tiger med bara armar och en snygg ros 
inbyggd i tyget vid höften och en tillhörande ljusgrön sidensjal. Det 
blev perfekt. Mina inköp fick jag lämna tillbaka nästa vecka. Ombytt 
och klar kördes jag av min mor ner till hotellet där Säpokillarna vän-
tade i lobbyn. Efter någon minut dök Ann-Christin och hennes man 
upp och vi gick de cirka 200 metrarna till Stora Torget och Frimurar-
logen där festen skulle hållas. Det var i Frimurarlogen som avtalet 
om unionsupplösningen skrevs under av Sverige och Norge hundra 
år tidigare. Det var också en något hemlighetsfull lokal, som min far 
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ofta pekat på när han berättat om historien, men som jag aldrig tidi-
gare satt min fot i.  

Ann-Christin och hennes man mötte bekanta och hälsade glatt. 
Hon frågade mig om namnet på någon kvinna som hon kände igen, 
men inte kunde placera. Det kunde inte jag heller. Jag kände bara 
igen fotograferna från lokaltidningarna och kommunalrådet. Vi gick 
uppför den långa röda mattan. Bockades av på en lista och välkom-
nades till garderoben av folkdräktsklädda kvinnor. Fotoblixtarna 
smattrade. Sveriges ambassadör i Norge och hans hustru gick fram-
för oss, sedan Ann-Christin, hennes man och så jag och säpovakter-
na. Väl uppe i Frimurarlogen försvann Ann-Christin snabbt. Jag fick 
ett glas champagne och minglade runt. Rummet gav intryck av att 
vara skapat för äldre herrar i mörk kostym, med en dyr cigarr i 
munnen och ett glas whiskey i handen. Det var mörka väggar och 
stora, säkerligen värdefulla, tavlor på väggarna. Någon spelade pi-
ano. Jag fick syn på Ann-Christin igen. En hel del personer från uni-
versitetet var närvarande. Jag passade på att prata med dem, på ett 
passande avstånd från statsrådet, så att hon, om hon ville, kunde 
komma och prata med mig.  

Någon signalerade att det var dags att slå sig ner vid bordet. Jag 
kontrollerade åter min bordsplacering och befann mig snart vid ett 
bord, kanske två bord bort från honnörsbordet. På min högra sida 
satt Thomas, lektor i statsvetenskap och fackligt aktiv inom SACO, 
och på min vänstra sida satt Knut, en førsteamanuensis i nordisk 
litteraturvetenskap verksam i Hamar. Mitt emot mig satt arbetare-
kommunens vice ordförande, Margareta, som dessutom bor på den 
gata där jag växte upp. Så samtalsämnena var många, och det var 
ganska skönt att kunna växla mellan statsvetenskap, fackliga aktivi-
teter, relationen mellan Norge och Sverige och arbetarekommunens 
aktiviteter. De borgerliga partiernas representanter längre ner vid 
bordet kunde jag avstå från att diskutera med, även om jag lade 
märke till samtalsämnena och deras kommentarer.  

Middagen fortsatte med mat, dryck och tal och vid efterrätten 
reste sig Ann-Christin för att tala och tacka för maten. Jag hade skri-
vit talet och hon höll det mer eller mindre enligt mitt förslag, vilket 
alltid kändes bra, lite som ett godkänt betyg. De rader som tog upp 
regionalpolitik och gränssamarbete med en liten värmländsk touch 
föll väl ut hos publiken. Efter middagen skulle hela sällskapet bege 
sig ut på torget där Karlstads invånare började samlas för att se ett 
konstverk invigas. Tanken hade varit att Ann-Christin skulle inviga 
konstverket, men på grund av dålig kommunikation mellan kommun-
ledningen och UD fick vi frågan för sent och när vi tackade ja var 
redan kommunalrådet engagerat i invigningsceremonin. Jag hade 
ändå hunnit både skriva ett invigningstal och ta fram information om 
konstnären och konstverket, så lite upprörd var jag över att kom-
munledningen inte var mer flexibel. Det var mycket folk. Ljusinstall-
ationen invigdes och vi stod kvar en stund och betraktade den.  

På lördagsmorgonen skulle vi åka till Färjestads travbana för att 
delta i en debatt och dela ut pris på unionstravet. Vi fick sova någon 
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timme extra på morgonen, men vid tio var jag vid hotell Rica för att 
möta Ann-Christin. Säpo hade erbjudit sig att köra oss till travbanan i 
sin specialbil, men Ann-Christin ville hellre åka buss tillsammans 
med övriga gäster och de två tjänstemän från departementet som 
skulle delta. Vi hoppade på. Genast uppstod frågor kring vilka olika 
personer utanför bussen var. Kände att jag har en usel kunskap om 
folk, för jag kunde inte namnge en enda av dem. Min slutsats var att 
jag definitivt borde börja läsa Svensk Damtidning.  

Väl ute på travbanan slussades vi genom gångar och dörrar och 
hamnade slutligen i ett ganska trångt rum fyllt av stolar och med ett 
långt bord längst fram där debattdeltagarna skulle sitta. Ann-
Christin upprepade snabbt vad hennes huvudbudskap i debatten 
skulle vara och hur hon skulle tackla de problem som skulle kunna 
uppkomma i debatten. Jag svarade instämmande och gav min vers-
ion av hur hon skulle bemöta frågor och kritik. Vi visste att det fanns 
förväntningar på att pengar till hästnäringen skulle utlovas. Kanske 
inom ramen för landsbygdsprogrammet, eller i form av återbäring på 
inbetald handelsgödselskatt. Vi hade kämpat stenhårt för att få loss 
pengar från Finansdepartementet, men de ville inte släppa ett öre till 
hästnäringen. Det var tråkigt eftersom handelsgödselskatten ändå 
skulle föras tillbaka till näringen, så det var inte frågan om nya 
pengar. Det enklaste hade varit att låta oss på Jordbruksdeparte-
mentet avgöra hur de 100 miljonerna skulle fördelas. Då hade vi nog 
haft med oss 15 miljoner till en hästsatsning.  

Vi satte oss längst fram. Jag orienterade mig snabbt kring pressen 
som var närvarande. Främst lokalpress. Det kändes okej. Ann-
Christin hälsade glatt. Eskil Erlandsson var centerns representant. 
LRF var representerat genom den f.d. ordföranden, Bo Dockered, och 
någon representerade hästnäringen i Värmland. Moderaternas Cat-
harina Elmsäter-Svärd skulle också ha varit där, men hon dök inte 
upp. Och så var Bosse Ringholm där. Medan Ann-Christin var ansva-
rig för hästnäringen i allmänhet var Bosse ansvarig för ATG. Det 
gjorde att det oftast var Bosse som fick chansen att gå på trav, till 
exempel på Solvallatravet, och det var anledningen till att regeringen 
var dubbelrepresenterad idag. Det stod inte klart för mig förrän det 
var för sent att lämna återbud att Bosse också bjudits in och tackat 
ja. Så vi gillade läget, lät Bosse stödja Ann-Christin i debatten. En 
rapport om hästnäringen i Värmland presenterades. Vi hade fått den 
i förväg, så det var inga nyheter. Sedan skulle frågan debatteras. 
Varför gjorde vi ingenting för att stödja en så viktig framtidsnäring? 
Såg vi inte potentialen? Varför satsade vi inte på hästarna? Modera-
torn var hård, och Dockered spädde som väntat på. Till allas förvå-
ning lade sig centerns Eskil Erlandsson platt. Han höll med Ann-
Christin, och hade inga förslag på vad som skulle göras annorlunda 
om han vore jordbruksminister. Lite snopet tyckte vi, men var ändå 
glada över att centerpartiet höll med regeringen om vilken politik 
som skulle föras.  

Efter debatten var journalisterna snabba att rycka tag i statsrå-
den. Jag hängde med, kollade var de kom från, vad de ville fråga och 
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såg till att de fick mitt kort för att kunna kontrollera citat i efterhand 
om de var osäkra. Efter intervjuerna tog vi oss vidare in i ett angrän-
sande rum där en lunchbuffé serverades. Vi slog oss ner tillsammans 
med några av debattgästerna, Bosse och Bosses politiskt sakkunniga 
Åsa. Det blev en ganska snabb lunch, innan vi slussades vidare till 
travets VIP-rum. Vi valde ett bord vid fönstret med utsikt över trav-
banan, drack kaffe och åt Uniontravstårta. Det var hög tid att spela 
om det skulle spelas. Jag sprang ner, tog ut pengar och fyllde i en 
V75-rad. Ann-Christin avstod, men Bosse gillade att spela och fyllde i 
en rad. 

Ett par kvinnor som representerade hästsportens intresseorgani-
sationer som Ann-Christin träffat i andra sammanhang bjöd med oss 
till stallet för att träffa dagens höjdpunkt, Järvsöfaks. Vi lämnade 
Bosse och Åsa och begav oss till stallbacken för att klappa den vackra 
och kända hästen, som skulle tävla i unionstravet en stund senare. 
Det var en trevlig tur, Järvsöfaks var glad, pigg och otroligt vacker, 
tillsynes helt oberörd av besöket. Efter en del bilder med Ann-
Christin och Järvsöfaks vandrade vi tillbaka till travbanan och 
gjorde oss redo för prisutdelningen. Bosse skulle dela ut först och 
sedan Ann-Christin. Vi knallade in till prisutdelningshörnan. Jag 
stannade utanför med media, medan Ann-Christin och Bosse gick upp 
på själva scenen och förberedde sig med blommor och presenter. Så 
gick loppen, priserna delades ut, bilderna togs och frågorna ställdes. 
Sedan var det dags att springa. Säpo körde och jag stannade kvar på 
travbanan. De skulle hinna till tåget, om än knappt. Säpo hade före-
slagit poliseskort till tåget för att kunna köra så fort som möjligt, men 
Ann-Christin avböjde vänligt men bestämt. Poliseskort var inte befo-
gat för en sådan sak.  

Själv stannade jag och såg Järvsöfaks springa och konstaterade 
sedan att jag tippat ganska bra, 6 av 7 rätt på min V75:a. Problemet 
var bara att det var så många som gjorde det att det inte gav någon 
utdelning. Sedan fick jag en ledig söndag i Karlstad och det var alltså 
därför jag nu satt på tåget på väg in till Stockholm Central, när 
klockan närmade sig 08.50.  

Självklart stod jag först i kön för att stiga av när X2000-tåget 
bromsade in på spår 19 på centralen. Alltid spår 19 från Karlstad. 
Längst bort. Nedför trapporna, genom pendeltågsgången, navigeran-
des mellan morgontrötta turister och stressade pendlare. Till höger 
direkt och upp, ut på framsidan av Centralstationen utan att krocka 
med någon. Såg att biträdande enhetschefen på Konsumentenheten 
var steget före mig. Jag hann ikapp och hälsade, tog sällskap. Han 
kom med tåget, som var sent, som vanligt. Vi halvsprang förbi Shera-
ton, över gatan och in på departementet. Vakten var vaken och 
släppte in oss direkt. Jonas stämplade in och tog trapporna. Själv 
hade jag den dåliga vanan att ta hissen. Jag nickade åt Emilia på 
infoenheten som sitter precis så att hon ser vem som kommer ut ur 
hissen, småsprang nedför trapporna och genom korridoren till mitt 
rum. Klockan var nio. Jag högg tag i plastfickan med underlag till 
veckoberedningen, en penna och min kalender och rusade bort till 
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kaffeautomaten. En kopp kaffe och två små mjölktrianglar och så in i 
Ann-Christins rum. Dörren var fortfarande öppen och jag hann precis 
i tid. Alla hade samlats i rummet. Ann-Christin berättade glatt om 
premiären av Romeo och Julia som hon hade sett på Folkoperan på 
söndagseftermiddagen.  

När klockan var 10.30 började egentligen veckoberedningen. Den 
första enheten väntade redan i den röda soffan utanför Ann-Christins 
rum. Fem minuter för sent avslutade vi pol.staben. Jag sprang bort 
till mitt rum och hämtade en anteckningsbok, tog ett telefonsamtal, 
fyllde på kaffekoppen på väg tillbaka och hann in i beredningsrum-
met precis efter Ann-Christin. Undrade om jag missat något viktigt 
mejl eftersom jag ännu inte hunnit öppna e-posten. Den hade säkert 
fyllts med brev sedan i fredags. Men är det något det är bråttom med 
ringer väl någon tänkte jag och satt kvar. Så började vi. Ärende efter 
ärende gicks igenom. Livsmedel- och djurenheten tog upp frågan om 
ett uppdrag om etisk prövning av djurförsök och ett annat uppdrag 
om utvärdering av hur djurförsöks svårighetsgrad bedöms. Ann-
Christin ställde frågor. Vi var inte klara med förhandlingen med 
samarbetspartierna, de hade precis fått se uppdragen. Det skulle nog 
ta ytterligare någon vecka. Klockan tickade. Vi var försenade. Vi 
skulle inte hinna med alla enheter före klockan tolv. Expeditionsche-
fen, Anders, fick styra om det, meddela att nästa enhet fick komma 
efter lunch istället. Fastän vi sköt fram den sista enheten som skulle 
hinnas med före lunch drog vi över tio minuter innan vi bröt för 
lunch. 

Pressekreteraren satte ett pressmeddelande i handen på mig, 
stämde det? Kunde jag kontrollera att uppgifterna stämde? Visst, det 
var gjort i ett nafs. Innan jag hann gå vidare frågade Ann-Christin om 
jag pratat med sametingets president inför nästa dag som vi beslutat 
på morgonens stabsmöte. Nej, jag hade inte hunnit ringa än. På väg 
tillbaka till mitt rum tömde jag mitt fack, sorterade de gröna förfråg-
ningslappar som kommit från enheterna i mitt fack, tittade igenom 
kopior och utskrifter och slängde det som inte var relevant.507 Resten 
la jag i en hög på skrivbordet för att gå igenom vid ett senare tillfälle. 
Innan jag hann slå på datorn ringde den fasta telefonen. Jag såg att 
det stod ”externt” på displayen, vilket innebar att det kunde vara 
precis vem som helst som ringde om vad som helst. Det var en jour-
nalist. Innan personen hade hunnit beskriva sitt ärende hade jag 
hunnit hänvisa till pressekreteraren. Jag gjorde det av principskäl, 
utom när jag själv agerade pressis. Datorn hade kommit igång. Lö-
senordet ville bli utbytt inom 10 dagar. Jag orkade inte komma på ett 
nytt just nu, utan tryckte bort fönstret och gick in i e-posten. Det 
hade mycket riktigt rasat in mejl. Problemet var att det var ganska 
svårt att hitta vad som var relevant och vad jag egentligen aldrig 
behövde öppna. En inbjudan till LD-enhetens pubkväll nästa vecka, 
det var lika bra att trycka iväg min anmälan till Sonja. Från Bryssel 
kom en rapport från jordbruksrådet förra veckan. Någon enhet hade 

                                                        
507 Vad förfrågningar respektive beställningar är framgår längre fram i detta kapitel.  
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skickat in sitt underlag inför förra torsdagens muntliga frågestund 
för sent, jag hade helt enkelt svarat på frågorna själv eftersom jag 
inte fått det i tid, men nu fanns det i inkorgen. Några sista korrige-
ringar inför konferensen imorgon, jag tryckte ut dem så det var gjort. 
Partiet i Skövde hade inkommit med programmet inför onsdagens 
partidag, väldigt sent, men det såg i alla fall ut att fungera. Jag 
tryckte ut det också. Såg en beställning från SB, det var ingen panik, 
men jag skrev ut den för att komma ihåg och skrev upp på anslags-
tavlan vilken deadline det var. En lång rad mejl handlade om kon-
gressen om ett par veckor, en beställning till ett annat statsråd inför 
veckans muntliga frågestund i riksdagen, någon om en artikel som 
skulle skrivas, en fråga från en riksdagsledamot, och en del brev från 
allmänheten. Och en lång radda brev med intern beredning. Jag hann 
inte gå igenom allt, inte ens få en överblick. Klockan hade blivit kvart 
i ett och jag hade inte ätit än och inte heller ringt och kontrollerat att 
allt är klart inför konferensen i Lerum imorgon. Jag letade reda på 
kontaktpersonens telefonnummer och slog en signal och kunde, fast 
det var lunchtid, stryka en sak på dagens att-göra-lista. Precis när jag 
skulle lämna rummet för att springa ut och köpa något att äta ringde 
telefonen. Det var sametingets ordförande Lars-Anders Baer som 
ville diskutera skrivelsen om sametinget. Jag tog mig tid, Robin vin-
kade att han köper med en sallad åt mig också. Jag avslutar samtalet 
med Lars-Anders. Vi enas om att ha mer kontakt i framtiden, vi poli-
tiker, så får tjänstemännen ha kontakt med Sametingets kanslichef. 
Svårt det där. De är en politiskt vald styrelse som ska leda en myn-
dighet, som ju ska styras av regeringen. Inte helt klockrent, och 
ganska svårstyrt. 

Vid tio över ett har Robin kommit tillbaka med två sallader, bröd 
och smör. Jag hämtar två Loka i kylen, och plockar med bestick. Jag 
drar igen dörren till mitt rum och vi läser Aftonbladet och Expressen 
samtidigt som vi äter och diskuterar vad som måste fixas under res-
ten av veckan. Fem i halv två trycker jag ännu en gång på knappen 
där det står ”Här skapar du rättvisa” och får min kopp automatkaffe, 
som jag tar med mig in i beredningsrummet. Jag blir stoppad av en 
tjänsteman på vägen, som undrar om jag har något besked angående 
hur vi ska jobba vidare med den konsumentpolitiska propositionen. 
Det har jag inte, eftersom vi ska sätta oss och diskutera det i den poli-
tiska ledningen under eftermiddagen. 

Precis när jag ska sätta mig ner bredvid Ann-Christin ringer mobi-
len. Jag ser att det är vår kontaktperson på SB så det är bäst att jag 
tar det. Slinker ut igen och svarar. När jag kommer in igen har be-
redningen börjat.  

Ann-Christin säger att vi kan smaka på något. Tjänstemännen ser 
frågande ut. Vad betyder det? Ska de fortsätta beredningen av ären-
det som enheten föreslagit eller ska något göras annorlunda? Ingen 
ser ut att ha förstått. Jag kan inte ställa någon följdfråga eftersom jag 
precis kom in i rummet, men förstår att det handlar om uppdraget 
till Livsmedelsverket om råd för mat i skolan och andra frågor som 
kommit upp med anledning av matmanifestet. Vi går vidare till frå-
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gan om anställning av vice ordförande i Allmänna reklamations-
nämnden, en ganska oproblematisk fråga egentligen. Vi pratar en 
stund om ARN:s sammansättning, framtid och andra relaterade frå-
gor, och gör som enheten föreslagit och går vidare till Marknadsdom-
stolen, där vi håller på att tillsätta ledamöter. Det känns som en 
ständig följetong, där vi inte direkt kommer vidare idag.  

Så fortsätter vi enhet efter enhet, ärende efter ärende. Många frå-
gor ska tas upp på torsdagens regeringssammanträde, särskilt 
många är det denna vecka från naturresurs- och sameenheten. Det 
är saker som några överklaganden av Fiskeriverkets beslut om fiske 
och dessa ständiga markärenden. Det är en ganska intressant proce-
dur, och på sätt och vis kan man undra varför det ligger på vårt de-
partement att besluta om dessa ärenden. Det har sina naturliga för-
klaringar, bland annat att vi har ansvar för att se till att det finns 
bördig jordbruksmark kvar, liksom att ursprungsbefolkningens in-
tressen inte åsidosätts. I alla fall finns det en mängd ärenden där en 
eller flera personer vill köpa mark och fått avslag i tidigare instanser 
och till slut har frågan nått oss för avgörande. De flesta ärenden bru-
kar röra mindre fritidshus, som ofta uppförts utan tillstånd, i norra 
Sverige, men ibland handlar de om större vägprojekt på bördig jord-
bruksmark i Skåne. Ofta fanns en lång historia bakom varje ärende, 
och alla inblandade har naturligtvis olika versioner. De handläg-
gande tjänstemännen tog alltid med sig kartor och bilder av byggna-
derna, som de använder för att beskriva ärendet för Ann-Christin. 
Den här gången rör det ett förvärv av mark i Åre kommun och ett i 
Bergs kommun och båda dessa skulle beviljas. Ann-Christin känner 
väl till området och pekar ut några platser hon besökt senast hon var 
i Jämtland.  

Lantbruksenheten ger en sista information inför Ölands skörde-
fest som börjar på fredag. Programmet dras, underlaget gås igenom. 
Lite onödigt tycker jag, eftersom vi normalt aldrig gör en sådan ge-
nomgång inför ett besök. Det skulle ta alldeles för lång tid. De slutgil-
tiga gästlistorna har inte kommit, annars är allt klart. Sedan tar de 
upp frågan om deltagande vid Grüne Woche, en tysk livsmedels-
mässa, under våren 2006. Det finns en mängd argument för varför vi 
bör delta och vad svensk export har att vinna på detta, däremot är 
det svårare med finansieringen. Något förslag på hur vi ska lösa den 
finns ännu inte, och tjänstemännen får helt enkelt återta ärendet och 
försöka hitta en finansieringslösning som fungerar, presentera den 
och sedan återkomma. Det måste ske ganska snart, så att monter 
kan bokas och företag informeras. 

Klockan tre avslutas veckoberedningen och övergår i ett möte om 
den konsumentpolitiska propositionen som vi arbetar med. Jag 
springer bort till mitt arbetsrum och lämnar underlaget inför vecko-
beredningen och plockar med mig konsumentmappen istället. Hinner 
fylla på kaffekoppen på vägen tillbaka. Så börjar genomgången. Det 
är bara jag och Ann-Christin och två personer från enheten. Den an-
svarige tjänstemannen drar avsnitten ett efter ett. Förslagen i ru-
torna gås igenom och tankarna kring dessa. Enhetschefen fyller på 
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med information om varför vissa saker inte finns med, varför de valt 
att vänta med några delar och varför de formulerat saker och ting 
som de gjort. Ann-Christin är uppenbart inte nöjd. Den här produkten 
kan vi inte gå med till riksdagen i nuvarande skick. Hon vill ha vas-
sare rutor, fler hårda förslag. Vad är det egentligen riksdagen ska 
klämma på? Hon har själv en hel del idéer. Vi fastnar i en diskussion 
om målformuleringen. Det är ju målen som i första hand blir det som 
riksdagen ’klämmer på’ och det blir målen som är nyheten.508 Ann-
Christin gillar målet som de har i Nya Zeeland, ”Confident consu-
mers”. Men vi kan inte ha ett mål på engelska och översatt till 
svenska blir det inte alls samma innebörd. Vi bollar och bollar. Ann-
Christin har tänkt till hemma under helgen. Till slut kommer vi fram 
till att ett bra mål skulle kunna vara Trygga konsumenter som hand-
lar hållbart. Det är lite kul för det är dubbeltydigt. Det utgår från det 
engelska ”confident consumers”, som vi översatte till trygga konsu-
menter och har dessutom en hållbarhetsaspekt. Det är en av de nya 
sakerna i konsumentproppen, att hållbar utveckling är inkluderat 
och inbakat. Så spelar det på både handla i betydelsen ’shoppa’ och 
handla i betydelsen ’agera’. Vi går vidare och diskuterar rutorna. De 
måste vässas, fler förslag måste in. Pengar, vi borde verkligen för-
söka få in lite pengar i propositionen. Vi gör en tidsplan, säkert en väl 
optimistisk sådan, men vi har arbetat med propositionen alldeles för 
länge redan.  

Efter mötet vill den ansvarige tjänstemannen boka en tid med mig 
för att gå igenom hur vi ska arbeta vidare efter det här mötet. Vi be-
stämmer en tid på onsdag förmiddag nästa vecka och jag funderar på 
vad jag egentligen ska säga då. Vad finns det mer att säga än det som 
sagts idag. Det är väl bara att skriva? 

Statsrådsassistenten kommer och undrar om vi inte ska ta några 
förfrågningar. Hon har några som vi måste ta, men Ann-Christin ska 
alldeles strax åka. Telefonen ringer. Dolt nummer, jag trycker bort 
samtalet och springer och hämtar förfrågningarna och säger till Ro-
bin som inte var med på dragningen av konsumentproppen. Anders, 
pressekreteraren kommer också. Vi går snabbt igenom ett par för-
frågningar som vi var sent ute med och som vi tackar nej till. Och så 
ja till Kvalitetsmässan och folkbildningskonferensen i Alingsås. Se-
dan måste Ann-Christin gå. Klockan är 16.45. Bilen väntar och hon 
ska alldeles strax vara på möte med hela regeringen, socialdemokra-
ternas verkställande utskott och LO:s styrelse. Det är återkommande 
möten, men jag har inte den blekaste aning om vad som ska tas upp. 
Jag kommer på att papperen jag skrev ut inför morgondagen och 
inför partidagen på onsdag ligger kvar i skrivaren, så jag springer 
bort och hämtar dem, häftar ihop dem och lägger dem i en komplett 
mapp, där allt underlag finns och hinner precis leverera detta till 
Ann-Christin som är på väg ut genom dörren. Önskar henne lycka till 
i Lerum och återgår till mitt rum och fortsätter gå igenom e-posten. 

                                                        
508 Uttrycket ”att klämma på” används för att beskriva de delar av en proposition eller skrivelse som 
kräver riksdagsbeslut.  
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Eftersom klockan för ovanlighetens skull inte hunnit bli över sju 
på kvällen tar jag tillfället i akt att gå tillbaka med klänningarna jag 
hade köpt för att ha till unionsfirandet under helgen. Sedan är det 
dags att åka hem och packa upp resväskan och se till att tvätta och 
ha allt i ordning igen till nästa resa imorgon. 

Tisdagen den 27 september 2005 
Var på plats strax innan nio på morgonen och tog som vanligt en 
kaffe i korridoren. Ann-Christin är på en europeisk konferens om 
lokal och regional mat på Aspenäsgården i Lerum. Det är Anders, 
pressekreteraren, som är med henne. Jag har skrivit talet, som ska 
hållas på engelska, och förberett programmet. Ann-Christin kommer 
att tala om den ökade konkurrensen på livsmedelsmarknaden, de 
pågående WTO-förhandlingarna och den kommande sockerreformen 
inom EU och om vad bönderna kan förvänta sig inför nästa finansi-
ella perspektiv och skissa på just den regionala och lokala livsme-
delsproduktionens möjligheter. När hon dessutom är i Lerum pas-
sade vi på att lägga in en partidag där. Hon kommer att bli hämtad 
direkt efter anförandet för att träffa kommunalrådet Kenneth Jo-
hansson och representanter för (s) i något som heter Villa Pomona. 
Därefter ska de både träffa personal, elever och lärare i skolmatsalen 
på en skola och hinna äta lunch tillsammans med boende och perso-
nal på äldreboendet Hedegården. På eftermiddagen har de ett besök 
på Hällingsbo gård som arbetar med ekologiska odlingar och ett öp-
pet möte på Villa Pomona som har annonserats i Lerums Tidning. På 
kvällen tar de sedan tåget från Göteborg till Skövde för morgonda-
gens partidag där. Inför kongressen har ytterligare fem partidagar 
utöver de vanliga lagts in i kalendern. Följden är att Ann-Christin 
just nu har många resdagar. Det är Lerum idag, Skövde imorgon och 
så ska vi till Borgholm och Mörbylånga och till slut en halv onsdag i 
Tyresö nästa vecka. Det är 68:an som bestämmer vilka partidagar vi 
får och sedan är det partidistriktet eller ibland arbetarekommunen 
som planerar programmet.509 Personligen tycker jag att det bästa är 
om det är arbetarekommunen, för att involvera så många aktiva so-
cialdemokrater som möjligt, men det kan ibland vara svårt att få ett 
program med bra kvalitet då. Jag och Robin bollar idéer och önske-
mål till dem och sedan kommer de med förslag.  

Departementet är lugnare när Ann-Christin inte är där. Springet i 
korridorerna avstannar något och det är inte lika många möten att 
passa. Det finns lite tid att arbeta koncentrerat. Vår statssekreterare 
är inte heller på plats, hon är på statssekreteraröverläggningar i Lis-
sabon. Ringde några samtal och svarade på mail. Sedan började jag 
gå igenom allt som jag behöver göra under veckan. Dels det som jag 
fick staplat på listorna under måndagens möten med Ann-Christin, 
dels det som krävs för att de kommande veckorna ska fungera. Jag 
ska åka med Ann-Christin till Öland på skördefesten över helgen, så 
jag måste ha alla underlag till nästa vecka idag, eller senast på tors-

                                                        
509 ”68:an” kallas den socialdemokratiska partiexpeditionen, som ligger på Sveavägen 68 i Stockholm.  
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dag. Nästa vecka är det partidag i Tyresö och sedan ska Ann-Christin 
både på promoveringshögtid på Ultuna och hålla ett anförande på 
någon festlighet på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA. 
Både KSLA och Ultuna är Robins områden, men Tyresö har jag an-
svar för. Det ligger också på mitt bord att förbereda mötet med Coop 
Sverige nästa torsdag. Vi gjorde ett liknande besök på Ica före som-
maren då de var oroliga för vår kritiska hållning till egna märkesva-
ror, EMV. Nu har Coops miljöchef skrivit ett öppet brev, som vi inte 
tolkade särskilt vänligt. I alla fall ska vi besöka Coop i deras nya loka-
ler i Solna och träffa Coop Sveriges nye vd, miljöchefen, EMV-chefen 
och hälsochefen. Jag har fått bra underlag från enheten om både 
EMV och ursprungsmärkning och barnfetma som vi kan diskutera i 
förhållande till sockermängden i flingor som säljs till barn. Jag behö-
ver inte göra mycket mer än att sätta samman ett tidsschema och 
allmän information om mötet. Sedan är det bara att skriva ut un-
derlagen och lägga in allt i en mapp.  

Högen med förfrågningar från gårdagens genomgång ligger fortfa-
rande på mitt bord. Det är lika bra att jag och Robin sätter oss och 
går igenom dem och dem vi gått igenom tidigare. Vi gör det direkt. Vi 
skickar beställningarna per enhet med så god framförhållning vi 
bara kan, för att enheterna ska ha möjlighet att planera sitt arbete. 
Idag går vi igenom beställningar för oktober och november. Vi delar 
upp dem mellan oss och sedan skriver jag beställningarna med leve-
rensdatum och ansvarig politiskt sakkunnig inom parentes. 

Jag lunchade med Carina Sammeli, som är politiskt sakkunnig på 
Finansdepartementet. Hon är också från Karlstad och jämngammal 
med mig. Vi pratade om konsumentvägledning och problem med fi-
nansiella tjänster. Jag tänkte att ett samarbete skulle vara bra. 
Kanske kan det ändå ge något på sikt.  

Under eftermiddagen försökte jag skriva fram underlag för leve-
rans nästa vecka. En polis ringde igen om SES, det handlar om hur 
eftersök av skadat vilt ska finansieras. Frågan har hamnat mellan 
stolarna. Ingen vill ta i den. Är det Justitiedepartementets fråga ef-
tersom det är polisen som samordnar eftersök? Eller är det vår fråga 
på Jordbruksdepartementet, eftersom vi har hand om jakt- och vilt-
vård? Eller är det kanske en fråga som ligger på infrastrukturmi-
nisterns bord, eftersom det är trafiken på våra vägar som orsakar 
skadorna – och Vägverkets ansvar att göra något åt olyckorna? 
Denne polis har engagerat sig i detta, och han ringer hela tiden och 
ligger på. I viss mån lyckas han nog med sitt lobbyarbete också. Och 
någon lösning måste väl till. Kunde inte ge något besked idag, men 
lovade att återkomma. Sedan ringde någon från Voxenåsen om Nor-
gebesöket. Där kunde jag ge positivt besked; vi kommer på Mår-
tensafton och har ett Skåneinspirerat arrangemang. Hoppas nu bara 
att det blir bra.  
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Onsdagen den 28 september 2005 
På morgonen tar jag 08.15 tåget till Skövde. Det är ett X2000 som 
går vidare till Göteborg. På tåget läser jag morgontidningarna och 
hinner också titta igenom underlaget inför dagens besök en sista 
gång. Jag hoppas att programmen som jag har satt ihop fungerar. 
Partiet har haft önskemål om att alla ska besöka äldreboenden och 
skolor, men det är svårt att få till riktigt bra besök. Idag ska vi äta 
lunch på serviceboendet Bagaren tillsammans med boende och per-
sonal. Tanken är att de ska prata om äldrefrågor och särskilt mat för 
äldre. Därefter blir det ett skolbesök på Lundenskolan, där de ska 
diskutera barn med särskilda behov. Dagen börjar med ett besök på 
Coop Forum i Skövde och avslutas med ett telefonväkteri i Radio 
Skaraborg och ett möte med pressen tillsammans med det socialde-
mokratiska oppositionsrådet.  

När jag kommer fram till Skövde 10.15 träffar jag Ann-Christin 
och Anders på hotellet där de övernattat. Anders tar tåget tillbaka till 
Stockholm och jag och Ann-Christin åker tillsammans med en kvinna 
från arbetarekommunen i Skövde till Coop Forum. På Coop får vi fika 
och träffar personalen som berättar om sitt arbete med ekologiska 
livsmedel. Vi pratar om rätt till heltid och andra arbetsrelaterade 
frågor. De visar runt oss i butiken. Vi tittar på hyllan med flingor och 
müsli och går igenom vilka det är mycket socker i och som riktar sig 
till barn. Samma sak med sylthyllan och bärinnehållet. Därefter ro-
par de ut i högtalarna att Ann-Christin är där och att man kan 
komma och ställa frågor vid fruktavdelningen. De har ställt fram ett 
bord med torkade frukter som Ann-Christin får bjuda på när hon pra-
tar med kunderna. Det är ganska tomt i butiken vid den här tiden på 
förmiddagen, men det är ändå förhållandevis många som tar sig tid 
att komma fram och prata om syltburkar och annat.  

Vi åker vidare till serviceboendet Bagaren. Där möter vi fler re-
presentanter för arbetarekommunen. Vi ska äta tillsammans med de 
äldre och personalen är det tänkt. Det är inte helt enkelt. Matsalen 
ligger på bottenvåningen i anslutning till entrén. Ett bord har reser-
verats åt oss och vi ställer oss i brickkön och får mat. Potatismos, 
biff, lingonsylt och morötter. De boende kommer och får mat och sät-
ter sig och äter. En del klarar sig inte själva utan måste ha hjälp av 
personalen med det mesta. Det är inte riktigt förberett för att vi ska 
kunna äta med dem och prata med dem. Det blir mest arbetarekom-
munens representanter som informerar. Ann-Christin försöker prata 
med några av de äldre på ett naturligt sätt, men det är svårt att göra 
det utan att känna sig påflugen. Vi äter deras mat och är i vägen 
känns det mest som. Om vi ska ha fler sådana besök i framtiden 
måste de arrangeras annorlunda. 

Efter lunch är det skolbesök. Det är lättare. Eleverna har läst på 
och ställer ganska bra frågor om konsumentpolitik. Det känns roli-
gare. Vi jäktar iväg till telefonväkteriet på Radio Skaraborg. Jag får 
inte följa med in, utan får sitta i väntrummet och lyssna. Det ringer 
en hel del bönder och ställer frågor och Ann-Christin klarar alla frå-
gor på ett bra sätt. Det känns helt ok. Dagen avslutas på Skövde arbe-
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tarekommun dit pressen bjudits in. Vi möts av det socialdemokra-
tiska oppositionsrådet. Det kommer en journalist från lokaltidningen 
och ett team från TV4:s lokalnyheter. De vill som vanligt inte inter-
vjua Ann-Christin om hennes besök i Skövde, utan har ett uppdrag 
att täcka in en viss sakfråga. Det går fint.  

15.42 tar vi tåget tillbaka till Stockholm igen. 17.15 är vi tillbaka 
på Centralen. En chaufför från statsrådsbilarna möter Ann-Christin 
inne på stationen och kör henne hem.  
 

Torsdagen den 29 september 2005 
Torsdagar är regeringssammanträdesdag. Det innebär att vi politiskt 
sakkunniga har ett parallellt möte i Rotundan på Statsrådsbered-
ningen där vi diskuterar något aktuellt ämne. Jag sprang över precis 
i tid. Robin följde inte med, hann inte sa han. Träffade Henrik, som 
jobbar hos Lena Sommestad. Han ville skriva en gemensam artikel 
om fisket. Det lät som en bra idé och jag tänkte att vi kan spåna på ett 
utkast. Så han skulle skicka över en idé. Jag tog en kaffe med mjölk 
och en fralla med ost och paprika och gick in i Rotundan. Jag funde-
rade på vad jag skulle säga att vi höll på med på Jordbruksdeparte-
mentet om det blev en ”runda” idag. Det var ofta så, att alla fick be-
rätta om vad de arbetade med på sitt departement.  

Regeringssammanträdet innehöll inga större beslut för vår del. 
Det enda som det skulle bli pressmeddelande på var ett beslut om att 
betala tillbaka kartavgifter för 62 miljoner plus ränta till de lantbru-
kare som 1998 och 1999 betalade in kartavgifter när de sökt olika 
stöd från EU. Avgifterna stod i strid med EU:s gemenskapslagar, så 
nu skulle pengarna betalas tillbaka.  

Efter polsaksmötet hade jag fram till kl. 14 på mig att jobba ostört. 
Ann-Christin skulle på något möte på partihögkvarteret. Jag hade en 
hel del reseräkningar att skriva och det var lika bra att ta tag i det på 
en gång. Det tog ett tag att hitta alla kvitton, restider, hotellnätter 
och fylla i allt rätt. Därefter gick jag igenom kommande vecka. Det 
mesta var redan klart. Det var partidagen i Tyresö som Ann-Christin 
skulle ha programmet för, liksom besöket på Coop Sverige och pro-
moveringen på SLU i Ultuna.510 Checkade av allt och tog sedan itu 
med mailen.  

Klockan två hade vi en hel timme avsatt för förfrågningar. Jag, 
Robin och Anders samlades hos Ann-Christin. Vi hade med oss högar 
med gröna lappar. Statsrådsassistenten hämtade kalendern. Så gick 
vi igenom dem, en i taget. Vi växlade. Jag en förfrågan, sedan Robin, 
och så jag igen. Vi sammanfattade det viktigaste i inbjudan: vem som 
bjöd in, vad det var för sammanhang, vad Ann-Christin förväntades 
göra och när detta ägde rum. Vi berättade sedan vad ansvarig enhet 
gjort för bedömning på den gröna lappen och gav sedan vår egen re-
kommendation. Anders bidrog med idéer kring medieintresse och om 
det skulle ge någon utdelning på det området. Så sa Ann-Christin vad 

                                                        
510 Förkortningen står för Sveriges Lantbruksuniversitet. 
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hon själv tyckte och vi kollade i kalendern om det passade. Stats-
rådsassistenten fick sedan i uppgift att tacka ja eller nej medan jag 
och Robin skulle lägga beställningar på underlag till enheterna inför 
alla besök och åtaganden vi tackat ja till.  

När vi var klara kom Ulla Barruk Sunna, som skulle träffa Ann-
Christin. Hon var Sametingets nya chef, som hade fått uppgiften att 
vara chef för en myndighet som också var ett parlament. Det var 
inget drömläge direkt. Därefter hade Ann-Christin bokat in informat-
ionschefen för en veckointervju till den interna hemsidan – ett sätt 
att kommunicera med tjänstemännen. Ann-Christin skulle sedan åka 
hem lite tidigare eftersom vi skulle vara borta hela helgen. Jag gjorde 
det samma. Men först satte jag mig och skrev beställningarna på alla 
de förfrågningar vi gått igenom, så att det skulle vara färdigt.   
 

Fredagen den 30 september 2005  
På fredagsmorgonen tar jag tidigt tunnelbanan till T-centralen och 
därefter Arlanda Express till Terminal 4. Jag checkar in och tar se-
dan en kaffe medan jag väntar på Ann-Christin som strax dyker upp. 
Hon har som vanligt blivit körd till Arlanda av en statsrådsbil. Det är 
tidigt, men Ann-Christin är på gott humör och ser fram emot en helg 
på Öland. Det enda negativa är att Kungen ska vara med och dela ut 
samma pris som Ann-Christin. Hade vi vetat det i förväg hade jag nog 
fått avstyra det hela, men nu var det försent.  

Vi landade 08.25 på Kalmars flygplats, där en förbeställd flygtaxi 
väntade och körde oss direkt till Strand hotell på Borgholm. På 
Strand hotell uppstod viss förvirring eftersom vi antog att vi skulle 
bo där och att det var därför taxin var förbeställd dit. Så var emeller-
tid inte fallet, utan vi skulle bo på Halltorps gästgiveri. Det hela löser 
sig dock snabbt när vår värd från arbetarekommunen kommer och 
kör oss till gästgiveriet. Vi hinner precis checka in – och se att vi fått 
varsin stor korg fylld med saft, sylt, marmelad och annat gott med 
mängder av spännande smaker som havtorn innan det är dags att ge 
sig iväg. Schemat är fullspäckat och vi ska hinna besöka både Mörby-
långas och Borgholms arbetarekommuner. Det första besöket är på 
Sturessons lantbruk. Vi kör in på en stor gård där det står Stures-
sons och får komma in i köket hemma hos Ulf Sturesson och hans 
familj. De har hundvalpar som glatt vill hälsa, men efter ett tag får 
hålla sig i ett eget rum. Det bjuds på kaffe och längd och vi slår oss 
ner runt köksbordet och pratar om jordbrukets förutsättningar och 
framför allt om sockerreformen. Ulf Sturesson är ordförande i Mör-
bylånga betodlarförening och med är också Hans Lejon, som odlar 
betor i Bjursnäs söder om Kalmar. I en dryg timme diskuterar vi vad 
EU:s sockerreform kan komma att få för konsekvenser för betodling-
en i regionen. De är oroliga och kritiska. Främst är frågan hur Da-
nisco, som driver sockerbruken, kommer att agera. Kommer Danisco 
att lägga ner det närmaste sockerbruket och hur kommer de i så fall 
att kunna sälja sina sockerbetor? Ann-Christin lyssnar och försäkrar 
att hon ska ta hänsyn till argumenten i arbetet.  
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Vi tackar för kaffet och besöket och åker vidare till Ekerums golf- 
och resortanläggning i Borgholm. Där registrerar vi oss för deltagan-
det på Ölands skördefest och äter lunch. Klockan 13.15 ska Ann-
Christin hålla ett öppningsanförande. Anförandet är i en stor sal och 
temat är livsmedel. De flesta närvarande är från branschen. De är 
kanske något färre till antalet än vad vi hade väntat oss. Arrangören 
vill att Ann-Christin ska stanna och lyssna på hela seminariet och 
därefter delta i en paneldebatt och kommentera vad som sagts under 
seminariet. Det har vi inte utlovat och Ann-Christin är inte intresse-
rad. Dessutom ska vi vidare till nästa programpunkt. Jag får avstyra 
det hela och förklara att det inte ingick att hon skulle delta i en panel. 
Det är lite otrevligt, arrangören har i princip tagit för givet att hon 
skulle det.  

Ann-Christin håller anförandet och vi sitter kvar och lyssnar en 
stund. Därefter beger vi oss vidare till Borgholms gymnasium. Vi 
kommer dit runt 14.45. Vi visas runt i köket. De visar vad de lagar 
för mat och Ann-Christin pratar med eleverna om mat och deras val 
att arbeta inom denna sektor. Sedan pratar hon lite mer formellt om 
konsumentpolitik. 

På eftermiddagen ska ”årets uppstickare” inom livsmedels-
branschen utses. Ann-Christin sitter i juryn tillsammans med Agneta 
Dreber från Livsmedelsföretagen och Reinhold Lennebo från LRF. Vi 
åker tillbaka till Ekerums Golf- och resortanläggning för att presen-
tera de tre kandidaterna och vem som utsetts till uppstickare. Ut-
märkelsen skulle delas ut till AB Jakobsdals Charkuteri, som ansågs 
vara kreativa och ha bra nya produkter, det var bestämt av juryn 
sedan tidigare. 

Vid 18-tiden bänkade vi oss i en buss som skulle ta oss ut i Konst-
natten. Jag hade inte riktigt förstått vad detta var, men insåg att vi 
skulle ut och åka buss på Öland. Vi åkte först runt till marknader 
fulla med pumpor och konstutställningar av olika slag i Vickleby och 
Stora Frö. Därefter stannade vi och åt en trevlig supé på Eksgården i 
Gårdsby. Kvällens höjdpunkt var sedan ett slags procession med 
människor utklädda till stora dockor i Mörbylånga. Det var ljus och 
fest i höstmörkret, och väldigt trevligt!  

Det blev en sen kväll och jag var trött efter en lång vecka. Men 
ingen sovmorgon väntade, utan ett fullspäckat schema. På lördagen 
skulle vi ha ett möte med socialdemokraterna på Öland, besöka 
Torslunda försöksstation i Färjestaden, äta lunch med LRF hos Lars 
Wilén i Bjärby som odlar bruna bönor, ha ett möte om sockerrefor-
men, och avsluta med Måltidskalaset på Borgholms slott, där inbju-
dan berättade att det var Karl X som bjöd in med pompa och ståt men 
där även kungen och drottning Silvia skulle närvara.  
I denna dagboksskildring har vi sett att de politiskt sakkunniga är nära 
medarbetare till statsrådet. Arbetstempot är högt och arbetsuppgifterna är 
mycket varierande: de politiskt sakkunniga skriver tal och tar fram un-
derlag, de reser med statsrådet och deltar på olika möten och besök, de 
deltar på beredningar och hanterar diverse frågor från olika personer som 
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hör av sig till departementets politiskt anställda. De får ibland också agera 
pressekreterare. Nedan förs en utförligare diskussion om vilka funktioner 
de politiskt sakkunniga kan sägas fylla. 

 
 

6.4. De politiskt sakkunnigas funktioner 
En av de politiskt sakkunniga konstaterar i fokusgruppssamtalet att som 
politiskt sakkunnig gör du det statsrådet vill att du ska göra: ”Vi är inte en 
del av linjeorganisationen, utan ministern bestämmer vad en sakkunnig ska 
syssla med. That’s it. Det är ens arbetsbeskrivning. Gör det här och det här. 
Det är bara att göra. Det finns ingen klar och tydlig roll. Jag tror att alla har 
haft lite olika roller”.511 I samma fokusgruppssamtal framkom också en 
annan bild, nämligen att de politiskt sakkunniga kan röra sig i hela organi-
sationen. En av de sakkunniga menade att det faktum att de formellt inte 
ingår i linjen gör att de kan röra sig utefter den, utan att infoga sig i den:  

– Sinnebilden av min roll som politiskt sakkunnig, det var den medeltida 
narren. Just eftersom att han eller hon finns utanför den befintliga organi-
sationen och rör sig fritt längs hela linjen. Alltså att man inte är med i lin-
jeorganisationen gör att man med samma självklarhet faktiskt kan prata 
med ministern, statssekreteraren, departementsrådet och den enskilde 
tjänstemannen och även vaktmästaren om det skulle behövas. Att man har 
den här fria rörligheten.512 

 
Även statsråden beskriver politiskt sakkunniga som en grupp som inte in-
går i linjeorganisationen, men de lägger inte samma vikt vid möjligheten 
att röra sig utanför linjen: 

– Politiskt sakkunniga är ett påhäng vid sidan av. En personlig hjälp åt 
statsrådet. Egentligen, i alla fall aldrig när jag har jobbat, så mycket in-
volverade i själva snickeriet inne i departementet. De hämtar information, 
de paketerar, de gör olika saker, men är sällan inne och jobbar med en lag 
eller så. Utan det har vi våra tjänstemän till. Däremot är statssekreteraren 
helt i linjen och är den som har den allra mest vardagliga kontakten och 
styr, för statsrådet reser väldigt mycket och är ute på mycket annat […].513 

 
Stämmer den här bilden med vad de politiskt sakkunniga gör i vardagen? I 
den av Maley framtagna analysramen som presenterades i kapitel två ingår 
sammantaget fem funktioner, där politiskt och personligt stöd utgör de två 
ursprungliga.514 I personligt stöd inbegrips tidsplanering, ”korridorsarbete”, 
känslomässigt och intellektuellt stöd. Till politiskt stöd räknas arbete 

                                                        
511 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
512 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
513 Fokusgrupp med statsråd. 
514 Maley, Maria, a.a., 2002, sid. 64f.  
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gentemot riksdagen, partiet och med att hantera olika politiska frågor. 
Dessa två funktioner tycks också stämma väl överens med vad som fram-
kommer i citatet ovan. Därutöver pekar Maley på ytterligare tre funktioner, 
som hon menar har tillkommit efter hand: kommunikation, samordning och 
styrning av policy. Med kommunikation avses att skriva tal, ståndpunkter 
och presentationer, mediehantering, kanalisering av information och att 
hantera relationer med intressegrupper, liksom med andra statsråd. Sam-
ordning delas in i policysamordning respektive politisk samordning. Styr-
ning av policy syftar slutligen på deltagande i departementets arbete, att 
politiskt anställda utgör en källa till råd, att de övervakar och guidar tjäns-
temännen, att de deltar i policyskapande och länkar samman idéer, intres-
sen och möjligheter. 

I det följande analyseras vilka funktioner de politiskt sakkunniga kan 
sägas ha. Med utgångspunkt i Maleys fem funktioner diskuteras huruvida 
beskrivningen ovan, där de politiskt sakkunniga sägs kunna röra sig utefter 
linjen utan att infoga sig i den, stämmer eller om det går att identifiera fler 
än de två ursprungliga funktionerna, personligt och politiskt stöd, som de 
politiskt sakkunniga fyller. 

 

6.4.1. Personligt stöd 
En tidskrävande del av de politiskt sakkunnigas arbete består av resor, och 
en stor del av vad som Maley menar utgör ett personligt stöd ges på re-
sande fot. Någon i den politiska staben reser alltid med statsrådet, och ofta 
var det pressekreteraren eller, vilket framgår i utdraget ur arbetsbeskriv-
ningen nedan, de politiskt sakkunniga: 

Förutom att de politisk[t] sakkunniga är ansvarig för planeringen av statsrå-
dets resor följer alltid en politisk[t] sakkunnig eller pressekreterare med på 
resorna. Medresenärens uppgift är främst att hålla kontakten med departe-
mentet under resan, organisera mediekontakter samt att se till att synpunkter, 
överenskommelser eller frågor tas omhand efter resan.515 

 
Resorna kan vara till något av alla de möten som nämnts ovan, i Bryssel 
eller Hong Kong, till debatter i Jokkmokk eller invigningstal i Alingsås. 
Som vi såg i dagboken kan det handla om att fira unionsupplösningen med 
Norge i Karlstad, träffa finansministern i Storbritannien eller prata med 
medlemmar i en liten s-förening nära statsrådets bostad. Någon i den poli-
tiska staben åker alltid med, vardag som helg. 

                                                        
515 Arbetsbeskrivning för politiskt sakkunniga, Näringsdepartementet, intern promemoria, 2004-03-17. 
Jmf. Bister, Fredrik, a.a., sid. 40, som lyfter fram deltagande i resor som viktigt för förankring av idéer 
hos statsrådet.  
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Resorna är viktiga och det har betydelse för de politiskt sakkunniga och 
pressekreteraren vem av dem som följer med. Många statsråd valde oftast 
att resa tillsammans med pressekreteraren, eftersom det vanligen är 
pressekreterarens assistans i kontakten med media de behöver som mest 
när de är på resande fot. För de politiskt sakkunniga var det viktigt att ha 
möjlighet att resa tillsammans med statsrådet för att ta del av de samman-
hang de förberedde tal och underlag inför och träffa de personer som de 
behövde kontakta i andra ärenden. Det var också viktigt för att få tid till-
sammans med statsrådet och hinna prata med statsrådet i en mer avslapp-
nad miljö. Det fanns därför ofta många politiskt sakkunniga som gärna 
ville resa med statsrådet. De såg det som en värdefull tid, då de kunde bolla 
idéer med statsrådet, fick tid att kontrollera statsrådets ståndpunkt i någon 
aktuell fråga samt lyssna på statsrådets åsikter och tankar.  

– Jag uppfattade att de här resorna var väldigt bra. Om man har skrivit 
någonting till [statsrådet] och [statsrådet] åkte på det själv, eller om man 
skriver en artikel och [statsrådet] bara säger okej, då får man inte så 
mycket feedback på vad [statsrådet] egentligen tycker. Då är det bråttom. 
Då är det bara okej. Men om man följer med på en resa och man själv har 
skrivit talet, då hör man om [statsrådet] säger det man har sagt och man 
hör om han använder de underlag man har gett. Där tycker jag att jag fick 
mer och mer grepp om vad [statsrådet] tyckte om och inte tyckte om. Och 
vilka frågor [statsrådet] tyckte om och inte tyckte om. Så att det var bra. 
Resorna var riktigt bra faktiskt. […] Ja, man lär sig hur det fungerar och 
det blev en trygghet i det. Faktiskt.516  

 
Många politiskt sakkunniga deltar på ministerrådsmöten, både inom ramen 
för EU och inom ramen för det nordiska samarbetet. Det kan vara både 
formella ministerrådsmöten och informella ministerrådsmöten då fler soci-
ala aktiviteter är inplanerade: ”Jag var med och träffade ministrar från 
andra länder när de var på besök några gånger och jag var med på bjud-
ningar eller möten som [statsrådet] hade som minister som han fick bjud-
ning att komma på. Kunde vara handelskammaren i Göteborg eller bara ett 
studiebesök i en kommun […]”.517 Det kan handla om att vara med och 
besöka andra länders regeringar och delta vid så kallade bilateraler, d.v.s. 
möten mellan två staters regeringsrepresentanter, eller ta emot ett stats-
rådsbesök från ett annat land. Det kan också vara möten med internation-
ella organisationer såsom FN, OECD eller WTO. 

Resorna innebar inte enbart tid för egna samtal med statsrådet, det inne-
bar även mycket arbete. Under resan utgjorde de politiskt sakkunniga, eller 
pressekreteraren om han/hon var med, ett personligt stöd för statsrådet. 
Utöver uppgifter som rör mediehantering, som att arrangera pressträffar 
och skriva pressmeddelanden kunde det innebära att den sakkunnige har 

                                                        
516 Intervju med Jytte Guteland, fd. politiskt sakkunnig. 
517 Intervju med Jytte Guteland, fd. politiskt sakkunnig. 
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med sig extra underlag kring frågor som skulle kunna komma upp, och en 
extra kopia om något skulle fattas för statsrådet. Det kunde innebära att den 
sakkunnige ansvarar för resplanen och ringer den som statsrådet ska träffa 
och bekräftar att de är på väg. Den sakkunnige får också se till att de tar sig 
fram och hamnar på rätt ställe. Till sist fick den sakkunnige ofta agera bä-
rare, d.v.s. ta med alla eventuella gåvor som överlämnades till statsrådet i 
form av böcker, vinflaskor och annat.  

De politiskt sakkunniga var också de som kunde ge statsrådet vad Maley 
kallar känslomässigt stöd, och råd också om mer privata saker som utse-
ende. Det var de som kunde säga till statsrådet att han eller hon inte gjorde 
sig bra i en viss kontext, men däremot fick ett mycket positivt bemötande i 
en annan kontext. De kunde påpeka om det var ett visst uttryck som stats-
rådet använde sig av ofta, eller på ett felaktigt sätt, som kunde irritera män-
niskor.518 Och det var de som kunde resonera kring huruvida det verkligen 
var nödvändigt att ha kjol på sig på middagen på slottet, eller om den där 
slipsen var snygg i TV-rutan. 

Ytterligare ett område som kan sägas vara ett personligt stöd är kontak-
terna med säkerhetspolisen. Om ett statsråd har livvaktsskydd på resor och 
andra besök ingår det också, som vi såg i dagboken, i den från staben med-
följandes arbetsuppgifter att hålla kontakten med livvakterna. De behöver 
exempelvis information om sådant som hur länge statsrådet planerar att 
stanna på en fest på kvällen, eller om det blir ändringar i programmet. För 
att kunna bedöma vilken hotbild som föreligger vid en viss tidpunkt kan 
säkerhetspolisen behöva information om statsrådets arbete och om aktuella 
politiska frågor. Det är statsrådets assistent som skickar statsrådets kalen-
darium till Säkerhetspolisen, men de analytiker som ska göra bedömning-
arna träffar regelbundet den politiska staben för att gå igenom aktuella 
politiska frågor som statsrådet arbetar med och inplanerade resor som kan 
innebära något extraordinärt.  

En del av det personliga stödet innebär att de politiskt sakkunniga utgör 
en back-up för statsrådet, eller vad Maley kallar intellektuellt stöd. Dels har 
de politiskt sakkunniga varit med vid statsrådets möten och deltagit i de 
diskussioner som förts, vilket innebär att de också har ett minne av vad 
som sades och vad som beslutades. De kan alltså hjälpa till att komma ihåg 
saker. En annan del av det personliga stödet består i att alltid tänka igenom 
allting en extra gång, så långt det är möjligt säkerställa att allting kommer 
att fungera som det är tänkt, att statsrådet har all den information som be-
hövs och att tjänstemännen verkligen har vänt på varje sten för att ordna 
det statsrådet efterfrågat. Har de inte gjort det får den politiskt sakkunnige 
se till att de vänder på en sten till och på den sista stenen också. De listar i 
förväg ut de frågor statsrådet kommer att mötas av och förbereder statsrå-
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det för att svara. Och närhelst de får en fråga som de inte kan svara på rak 
arm på ringer de snabbt och skaffar den information som saknas.  

De politiskt sakkunniga utgjorde också en back-up genom att vid behov 
vikariera för andra inom staben. Vanligast var att de politiskt sakkunniga 
vikarierade för pressekreteraren, både till vardags då pressekreteraren inte 
var närvarande och under pressekreterarens lediga helger och semester.519  

 

6.4.2. Politiskt stöd 
Som den engelska översättningen av titeln, ’political advisor’, låter förstå 
är det också de politiskt sakkunnigas uppgift att vara statsrådets rådgivare. 
Eichbaum och Shaw menar att de politiskt sakkunniga blir shoppingrådgi-
vare för statsrådet: ”- an independent source of advice on the outputs that 
might be purchased by the principal from administrative agents, and part of 
the institutional machinery by means of which the performance of agents is 
monitored on behalf of their principals”.520 Beskrivningen passar även Re-
geringskansliets politiskt sakkunniga. Som ‘shoppingrådgivare’ ger de ett 
politiskt stöd genom att hjälpa statsrådet att navigera i informationsflödet 
och sovra bland idéer och förslag: 

– Det kommer hela tiden nya saker. Det kan man vara säker på så det är 
viktigare att man fyller det med eget för annars kommer någon annan att 
fylla agendan. Då är en av rollerna att förse […]ministern med den mer 
långsiktiga planeringen. Att tala om att borde vi inte ta initiativ på det här 
och det här området.521 

 
Råden kan handla om vad som helst och kan ges eller efterfrågas när som 
helst. Oftast är de råd som behövs av konfirmerande karaktär, d.v.s. en 
bekräftelse av statsrådets politiska bedömning i en fråga. En stor del av 
rådgivningen består av samtal. De politiskt sakkunniga utgör helt enkelt en 
lojal samtalspartner för statsrådet: 

– Initialt är man en samtalspartner: ’nu har jag den här idén’. Eller tvärtom, 
man kanske själv har en idé, och så bollar man. […] Allas åsikter respek-
terades i ett så här litet politiskt gäng. Det tror jag också är fördelen med 
att vara så få som man är: det är väldigt högt i tak. Det kan bli väldigt 
tjafsigt och argt. Man uttryckte sin åsikt utan problem kände jag och det 
var väldigt befriande. Så initialt är man väldigt mycket en samtalspartner 
just för att få dem att känna att ’nu är jag på rätt väg’ eller ’jag är inte på 

                                                        
519 Det innebär att jag allt som allt agerade som pressekreterare i tre månader.  
520 Eichbaum, Chris och Richard Shaw, a.a. 2006, sid. 4f.  
521 Intervju med Fredrik Fällman, f.d. planeringschef. 
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rätt väg’. Då kan man ta det ett steg längre. Då börjar statssekreteraren 
jobba gentemot enheterna.522 

 
Den stora mängd impulser som når statsrådet måste hela tiden processas 
och där kan staben bistå. Det som statsrådet och staben bedömer vara en 
idé som bär kan de sedan välja att skicka in i Regeringskansliets bered-
ningsprocess. På samma sätt behöver statsrådet förbereda sig för kom-
mande beredningar och diskussioner. Det kunde exempelvis ske genom att 
de politiskt sakkunniga på förhand tog upp svårhanterliga beslut som de 
visste skulle komma att tas upp med statsrådet. På så vis kunde statsrådet 
redan i förväg tänka igenom argumenten.523 De politiskt sakkunniga har 
även möjlighet att föra fram sina egna förslag. De menade att det var högt i 
tak och att allas åsikter respekterades i staben.524 Flera förslag utarbetades 
av de politiskt sakkunniga:  

– I vårbudgeten 2005 hade vi med ett nytt initiativ med ett brett program 
om skatteförmånsfusk. Det kände jag verkligen att det var en fråga som vi 
lyfte in i departementet. Som inte kom ifrån departementet. Ur ett poli-
tisk-strategiskt perspektiv var det alldeles för sent, men vi kände verklig-
en att vi håller på att tappa kontrollfrågorna. Vi socialdemokrater, som 
värnar 80-procentiga ersättningar måste känna att det är rätt personer som 
får dem. Det var verkligen något som vi satt och spånade om i den här 
lilla kretsen och som vi lyfte in.525 

 
Ett annat exempel är det sysselsättningspaket som ingick i budgetproposit-
ionen 2006. Även denna gång satt de politiskt sakkunniga och planerings-
chefen på Finansdepartementet och spånade kring vad som skulle kunna 
ingå i paketet. Tre frågor som kom fram i detta sammanhang var att an-
ställa ytterligare 420 personer på Skatteverket för att bekämpa skattefusk, 
en generell möjlighet för myndigheter att tidigarelägga anställningar för 
generationsväxling och en idé om ett traineeprogram för länsstyrelsen: 

– Alla de här tre grejerna hittades på i den här kretsen. Sedan kanske det 
hade spånats om det på andra håll också. Den politiska debatten var verk-
ligen att man måste sänka alla skatter för att få bort skattefusket, men om 
vi ser till att anställa några fler på skatteverket kan de säkert göra jätte-
mycket. Det var i alla fall saker som vi satt och spånade om i den där 
kretsen som vi faktiskt sedan lyckades putta in i arbetet som till slut trillar 
ut.526  

 

                                                        
522 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
523 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
524 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
525 Intervju med Emma Lennartsson, f.d. planeringschef. 
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Morgan Johansson menar att de i hans stab tillsammans resonerade sig 
fram till sina ståndpunkter: ”Då blir det den som för fram de klokaste ar-
gumenten, oavsett vilken ställning man har kommer man ju då att kunna 
påverka det”.527 Han illustrerade hur det kunde fungera med ett exempel:  

– Förbudet mot alkoholreklam blev upphävt av marknadsdomstolen med 
hänvisning till EG-domstolen. Då skulle vi hantera det i en proposition. 
Då hade jag redan från början sagt att vi ska återförbjuda all reklam för 
starksprit, för det hade man nämligen, en sådan lagstiftning, i Finland. 
Den bedömdes då stå i överensstämmelse med EG-rätten. Men sedan ville 
jag också att vi skulle förbjuda reklamen för starkvin. Alltså vi skulle gå 
så långt vi bara kunde. Öl och vanligt vin, det kunde vi inte klara. Det 
kunde vi bara begränsa på ett annat sätt, men vi kunde inte totalförbjuda 
det. Och då var det en diskussion, var ska vi sätta procentgränsen? Fin-
narna hade 22 procent. Det som var över 22 procent, det var totalförbju-
det. Men i våra skatteregler är det så att vin över 15 procent betraktas som 
starkvin. Och då är frågan, vad skulle vi gå på? Det finska exemplet eller 
våra egna skatteregler? Jag var benägen att säga att vi kör på finnarna, där 
finns ju ett exempel. [En politiskt sakkunnig] argumenterade jävligt hårt 
alltså för 15 procent istället. Han tyckte vi ska ta så mycket som möjligt. 
Jag funderade igenom det där rätt länge. Till slut landade vi faktiskt på att 
följa [den politiskt sakkunnige] och det innebar att vi förbjöd ju också en 
del Martini och sådant här som ligger i den gränstrakten. Så det fick ju 
faktisk effekt. Och än så länge så har det inte blivit ifrågasatt av någon 
egentligen.528 

 
De politiskt sakkunniga utgjorde således ett bollplank: ”Ibland rådfrågade 
[statsrådet] oss. Hur vi såg på de frågorna och vad vi hade för perspektiv på 
dem. Så där kommer den rådgivande rollen in. Det var inte så att vi gjorde 
egen research på det, utan vi fick ta vår politiska fingertoppskänsla […] 
Och sedan lyssnade väl han på det bäst han ville. Som minister”.529 För de 
politiskt sakkunniga är det, vilket framgår i citatet, viktigt att påpeka att de 
enbart kom med sina synpunkter, som det därefter stod statsrådet fritt att ta 
till sig eller inte. Beskrivningen av funktionen som ett bollplank är därför 
kanske bättre än den som rådgivare, vilket kan föra tankarna till expert-
rådgivning. De politiskt sakkunniga utgjorde inte heller enbart ett bollplank 
kring sina egna ansvarsområden i statsrådets portfölj, utan i vitt skilda frå-
gor. Det kunde röra såväl viktiga politiska beslut, som statsrådets framto-
ning. 

I vissa lägen kan de politiskt sakkunniga i sin rådgivande funktion 
komma att bli språkrör för tjänstemännen. När statsråd insisterar på att 
driva en fråga på ett sätt som av en eller annan anledning anses olämpligt, 
händer det att de politiskt sakkunniga övertygas av tjänstemännen och se-
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dan i sin tur argumenterar för tjänstemännens linje gentemot statsrådet: 
”Sedan får man nog erkänna att någon gång har det hänt att man har haft en 
roll i det motsatta. Alltså även i den omvända styrningen. I den mån som 
organisationen vill styra eller påverka ministern, att man kan ibland, på 
gott och ont, bli ett verktyg i det”.530 Goda kontakter med de politiskt sak-
kunniga kan därför vara ett sätt för tjänstemännen att få gehör för sina 
ståndpunkter.  

– Det har väl hänt en eller annan gång att det har kommit upp idéer eller be-
sked ifrån en minister som organisationen ser problem med och som de 
kanske har signalerat eller inte signalerat eller att de efter ett tag har 
kommit fram till att det här [fungerar inte]. Då uppstår frågan ’hur ska vi 
hantera det här?’531 

 
De politiskt sakkunniga menar att tjänstemännen har behov av att stämma 
av frågor oftare än vad som är möjligt med statsrådet, varför de politiskt 
sakkunniga får göra det istället. De lyfter fram att tjänstemännen har pekat 
på vilka bekymmer de har med en fråga och att den politiskt sakkunniga då 
har möjlighet att föra fram tjänstemännens argument när han eller hon träf-
far statsrådet, så får statsrådet fundera på frågan.532  

En viktig del av råden som de politiskt sakkunniga kunde bidra med var 
av allmänpolitisk karaktär. Tjänstemännen på statsrådets departement för-
väntades inte vara insatta i allmänpolitik och frågor som diskuterades på 
andra departement i någon större utsträckning. Deras uppgift var att bevaka 
vad som skedde på deras eget sakområde och i frågor som kunde få bety-
delse för detta, men som handlades på andra departement. De politiskt 
sakkunniga däremot förväntades följa den politiska utvecklingen på ett 
generellt plan och ha kännedom om vad som var aktuellt på övriga depar-
tement och runt om i landet. I fokusgruppen med politiskt sakkunniga be-
tonades betydelsen av allmänpolitiken: ”Ordet politiskt sakkunnig har en 
mening. […] Det handlar inte om att ha något slags annat raster när det 
gäller skolpolitik, eller när det gäller utrikespolitik, utan det är just allmän-
politiken som är det viktiga”.533 När de politiskt sakkunniga talar om all-
mänpolitik avser de också förmågan att analysera statsrådets sakfrågor i en 
allmänpolitisk kontext. De ska kunna bedöma andra aktörers reaktioner, 
och då även aktörer som tjänstemännen inte inkluderar i sin analys, exem-
pelvis politiska partier:  

– Jag vet att min minister ställde mycket krav på mig att jag ska se till att ha 
kunskap om saker som kanske inte hon har tid och möjlighet att sätta sig 
in i. Både inåt i organisationen, men också allmänpolitiskt. Jag skulle 
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hjälpa henne sätta in en sakfråga i en allmänpolitisk kontext och säga, 
’men det här kan bli reaktionerna från de organisationerna, det här kan bli 
reaktionen från partierna och det här kan bli reaktionerna från vad det nu 
kan vara’.534 

 
Förmågan att förstå partiets värderingar och politik, liksom förmågan att se 
till att statsrådet agerar i enlighet med dessa, ingår i arbetsuppgiften. Ytter-
ligare en aspekt är att balansera statministerns mål, krav och perspektiv 
mot statsrådets. 

De politiskt sakkunniga kunde också bistå med råd kring hur ett förslag 
skulle tas emot av övriga politiska ledningar och av Statsrådsberedningen. 
Utifrån sina kontakter kunde de ge råd kring huruvida det var värt besväret 
att driva en fråga för att sedan slutligen få nej eller inte: 

– Där var politiskt sakkunniga och framför allt statssekreterare viktiga, för 
att kunna hela tiden ligga ett steg före tjänstemannaorganisationen. Att nu 
måste jag ringa min kontaktperson, och ringa min kollega och ’vad är lä-
get?’, ’vad känner du?’, ’vad upplever du?’. Där kan man alltid tipsa sin 
minister om att även om tjänstemännen driver på stenhårt kommer det här 
aldrig flyga. Det går inte, utan vi droppar det.535 

 
Råden kunde också handla om timing och strategi i förhållande till det 
allmänpolitiska läget, eller andra hänsyn som de politiskt sakkunniga ansåg 
behövde tas. 
 

Mötesbevakning 
En del av det politiska stödet kan sägas vara att delta i olika möten:  

– Sedan måste man också vara på alla möten, mer eller mindre, som mi-
nistern har, som rör ens eget sakområde. Eftersom det är åt ministern man 
jobbar. Så det måste man också förbereda sig för. Sedan är det bra om 
man är på andra möten, som så att säga ringar in ens allmänpolitiska an-
svar. Möten med andra politiskt sakkunniga. Eller utanför huset. Luncha 
med dem. Eller gå på något seminarium där. Så det var väldigt mötes-
tungt […].536 

 
Syftet med deltagandet kan variera. Ibland deltar de politiskt sakkunniga 
för att själva ha möjlighet att ta del av informationen och följa med i ut-
vecklingen på det aktuella sakområdet. Vid andra tillfällen kan det vara för 
att kunna delta i samtalet eller för att själv föra fram frågor till exempelvis 
statsrådet. Till möten med tjänstemän, där politiskt sakkunniga oftast deltar 
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för att själva ta del av informationen, hör främst veckoberedningen med 
statsrådet, som en av de politiskt sakkunniga minns som att ”[v]i satt med 
på de här ändlösa beredningarna, där vi lyssnade på dragningar av allt möj-
ligt”537 och ronden med statssekreteraren, som beskrevs utförligt i kapitel 
fyra. Till dessa mer avgörande sammanträden med tjänstemännen kommer 
kortare extrainsatta beredningsmöten med statsrådet eller statssekreteraren, 
andra mindre möten med enskilda tjänstemän för att diskutera en specifik 
fråga eller möten med flera tjänstemän som den politiskt sakkunnige ensam 
håller. 
 

Kontakt med riksdagsledamöter  
En viktig del av det politiska stödet innebär att hålla kontakt med riksda-
gen. Kontakterna med riksdagsledamöter från andra partier skedde oftast i 
samband med statsrådets träffar med hela riksdagsutskotten eller om riks-
dagsledamöterna ringde och ställde frågor om ett sakområde. Därutöver 
förekom under mandatperioden 2002–2006 även kontakter med ledamöter 
från de två samarbetspartierna: Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna. 
Dessa kontakter handlade ofta om information om kommande möten, 
spridning av information om ärenden under beredning och arbete med på-
gående förhandlingar.  

Kontakterna med riksdagens utskott, partigrupper och utskottsgrupper är 
inte formellt reglerade.538 För de politiskt sakkunnigas del handlar de 
främst om att förankra regeringens beslut hos den egna riksdagsgruppen. 
Detta kunde ofta kräva ett hårt arbete, något som hela Regeringskansliet 
var medvetet om. Så här säger till exempel en av deltagarna i fokusgruppen 
med departementssekreterare: ”När vi är klara på tjänstemannanivå kom-
mer det igen, x antal vågor av förhandlingar, som på något sätt blir tre för-
handlingar; med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och med den socialdemokra-
tiska riksdagsgruppen. Och den senaste verkar vara den hårdaste, verkar 
det som”.539 Även i statsrådens fokusgrupp kom förankringen i riksdags-
gruppen upp. Ett av statsråden beskriver en känsla av att alltid vara otill-
räcklig i relationen till riksdagens utskott: 

– Jag tyckte det var ett svårt uppdrag. Det hände mycket som gick vid sidan 
av de gängse kanalerna i och med att vi hade samarbetspartierna […]. Jag 
hade svårt att hålla tempot och låta mina egna kolleger i de berörda ut-
skotten veta lika mycket som samarbetspartierna. Jag kände mig hela ti-
den otillräcklig i den relationen.540  
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Förankringsarbetet med riksdagsgruppen skedde parallellt på flera plan och 
på diverse olika sätt. Statssekreteraren hade oftast huvudansvaret för för-
ankringsprocessen, men de politiskt sakkunniga deltog i arbetet i varie-
rande grad: 

– Vi hade en ganska tydlig ansvarsfördelning. Förankringen mot riksdags-
gruppen skötte statssekreterarna. Det tror jag är olika i olika staber, men 
så hade vi. Och även praktiskt med att se till att lagrådsremisserna verkli-
gen skickades över till riksdagsgruppen, det fick statssekreterarna och de-
ras assistenter ta hand om. Sedan är det klart att i vissa frågor kanske man 
hjälpte till om det var något som var lite politiskt känsligt. Om det var nå-
gon skattefråga där [statssekreteraren] ville ha uppbackning: ’kan du 
hjälpa till?’ Men det var väldigt tydligt att det var [statssekreterarens] an-
svar.541  

 
På Finansdepartementet skötte statssekreteraren de huvudsakliga delarna 
av förankringsprocessen gentemot riksdagen på egen hand. På andra depar-
tement delades arbetet mellan statssekreteraren och de politiskt sakkun-
niga.  

Två förankringssätt var besöken i riksdagen; utskottsbesöken och riks-
dagsgruppens möten, som båda beskrevs i kapitel fyra. Även om statssek-
reteraren vanligen ansvarade för dessa kontakter, förekom det i vissa fall 
att politiskt sakkunniga på egen hand fick besöka utskottsgruppens ons-
dagsmöte. På Näringsdepartementet hade de politiskt sakkunniga, vilket 
framgår i deras arbetsbeskrivning, ett förhållandevis stort ansvar för att 
förankra lagrådsremisser och propositioner med utskottsgruppen: 

De politisk[t] sakkunniga deltar på socialdemokratiska gruppmöten för de 
utskott som berör statsrådets ansvarsområde (trafikutskottet, näringsutskottet 
samt miljö- och jordbruksutskottet). De ansvarar där för att lagrådsremisser 
och propositioner förankras i utskottsgruppen samt besvarar frågor, tar emot 
synpunkter och återkopplar till statsråd och statssekreterare.542  

 
På tisdagar kl. 16.30 besökte statsråden, och ibland statssekreterarna, den 
egna riksdagsgruppens möten i andrakammarsalen. Vid mötena, som ledd-
des av gruppledaren, behandlades samtliga propositioner, lagrådsremisser 
och skrivelser som planerades beslutas vid regeringssammanträdet veckan 
därpå. Det utgjorde en sista möjlighet för riksdagsgruppen att inför rege-
ringssammanträdet säga stopp om den inte var enig om en fråga. Inför detta 
arbete hade de politiskt sakkunniga ett ansvar. I arbetsbeskrivningen från 
Näringsdepartementet beskrevs arbetsuppgiften så här under rubriken ”So-
cialdemokratiska riksdagsgruppen”: ”Tillsammans med berörd enhet tar 
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politisk[t] sakkunnig fram PM angående lagrådsremiss eller proposition 
som alltid ska förankras i den socialdemokratiska riksdagsgruppen”.543 
Senast på fredagen veckan innan mötet anmälde de politiskt sakkunniga 
(eller på vissa departement statssekreteraren) vilka frågor departementet 
ämnade ta upp och på måndagen kompletterade de med en skriftlig pro-
memoria om den aktuella frågan. Presentationen skulle vara utformad en-
ligt en mall som bestod av en kortare sammanfattning, bakgrundsinformat-
ion samt en beskrivning av de nya förslagen som skulle beslutas. Viktigare 
propositioner, lagrådsremisser och skrivelser skulle dessutom presenteras 
muntligt av statsrådet för riksdagsgruppen och i särskilt kontroversiella 
frågor kompletterades den kortfattade promemorian av ett så kallat ”frågor 
och svar”, som ofta skrevs av de politiskt sakkunniga. Där ställdes det frå-
gor som de sakkunniga förutsåg skulle ställas och svar angavs, både för att 
riksdagsledamöterna själva skulle få svar på sina frågor och för att de i sin 
tur skulle kunna besvara frågor från medborgare eller journalister. Det 
hette att politiskt sakkunniga inte skulle delta i riksdagsgruppens möten, 
och de politiskt sakkunniga gick mycket sällan dit på egen hand. Däremot 
valde de flesta statsråden att ta med sig sina politiskt sakkunniga på 
gruppmötena, varför det alltid fanns en grupp politiskt sakkunniga på plats, 
stående längs väggarna längst bak i salen.  

Att de politiskt sakkunniga kände till hur riksdagsgruppens möten fun-
gerade och kunde följa riksdagsgruppens diskussioner var viktigt både för 
deras egen politiska förståelse och politiska bedömningar och för kontakten 
med tjänstemännen. I fokusgruppen med politiskt sakkunniga samtalades 
om hur tjänstemän ofta hoppas in i det sista på att riksdagsgruppen ska 
ändra sig i en fråga där departementet inte har fått igenom sin vilja: 

 
– Och besvikelsen när det inte går... 

– Ja, visst!  

– Och man ser ledsna ögon som bara ’men sa [statsrådet] verkligen allt till 
riksdagsgruppen, sa han allt?’ De sitter aldrig på riksdagsgruppen så de 
vet inte hur det går till. Men vi vet att ministrarna säger aldrig allt. Det 
går så här fort [knäpper med fingrarna].544  

 
Citatet ovan illustrerar att de politiskt sakkunniga ansåg att de, till skillnad 
från tjänstemännen, förstod hur riksdagsgruppens möten gick till, och 
också att det mycket sällan förekom större diskussioner om propositioner 
och skrivelser på dessa möten. Utöver de mer formaliserade kontakterna 
med riksdagsgruppen hade de politiskt sakkunniga många informella kon-
takter med riksdagsledamöterna, framför allt i de utskott som behandlade 
departementets sakområden. De politiskt sakkunniga såg till att riksdagsle-
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damöterna fick texter och information inför exempelvis möten med stats-
sekreteraren eller statsrådet och tog emot samtal med allt från upprörda 
frågor till goda idéer från riksdagsledamöterna. De politiskt sakkunniga 
beskriver sig här som ett smörjmedel. De kunde slå en signal till de leda-
möter som de visste hade ett intresse för en aktuell fråga. På så vis kunde 
de förhindra att riksdagsledamoten exempelvis skulle uppmärksamma frå-
gan i media på ett sätt som staben inte önskade: ”…och sedan lite som 
smörjmedel i kontakter med riksdagen. Att man kände riksdagsledamöter. 
Att man visste lite om umgänget med dem. Man kunde vara ett stöd. I de 
rollerna tyckte jag att man fungerade”.545 Det fanns, vilket redan nämnts, 
även andra lösningar för att ha en god kontakt med riksdagen, exempelvis 
att arvodera riksdagsledamöter som politiskt sakkunniga. Planeringschefen 
Emma Lennartsson kommenterar detta: 

– Vi träffade både s-gruppen i finansutskottet och s-gruppen i skatteutskot-
tet varje vecka. Skillnaden med de [anställda] var att vi träffade dem ännu 
mer ofta. Framför allt i budgettiderna. Då var de med på heltid när det var 
den typen av arbete. Det funkade väldigt bra […]. Det var väldigt mycket 
lättare när några är med än att man ska berätta efteråt vad som hände. Det 
var mycket förankringsarbete ändå, men det var ganska skönt att veta att 
man hade riksdagsgruppen med.546   

 
Det var också en trygghet för riksdagsgruppen att ha direkt insyn i budget-
förhandlingarna och veta att de haft någon på plats som tagit del av alla 
nyanser i en förhandling. 
 

Kontakt med partiexpeditionen och arbetarekommunerna 
I det politiska stödet ingår, förutom att koordinera statsrådets verksamhet 
och politik med partiets, även att utföra en del arbete som kan klassas som 
partipolitiskt. De har därför vanligen mycket kontakter med det egna par-
tiet. I arbetsbeskrivningen från Näringsdepartementet är det den sista punk-
ten under rubriken ”[ö]vriga partipolitiska kontakter och uppgifter”: ”De 
politisk[t] sakkunniga bistår även statsrådet i hennes partipolitiska roll”.547 
Det är vid en första anblick självklart – de är ju politiskt sakkunniga. Här 
finns dock svårigheter när det gäller gränsdragningar mellan vilka underlag 
det är acceptabelt att be tjänstemännen om, men även när det gäller vad 
som är acceptabelt att be de politiskt sakkunniga att utföra under arbetstid.  

Varje statsråd har under ett år ett visst antal partidagar, vilket innebär att 
det är partiet som planerar statsrådets aktiviteter under dessa dagar. Det 
innebär oftast resor och besök hos arbetarekommuner runt om i landet. 
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Inför dessa besök uppfattades det som legitimt i Regeringskansliet att de 
politiskt sakkunniga förberedde statsrådets eventuella tal och underlag 
inför besök som ingick i programmet. Det ansågs helt i sin ordning att de 
politiskt sakkunniga beställde underlag inför de besök som rörde sakfrågor 
på statsrådets områden och kontaktade andra departement för underlag 
kring frågor som hörde till andra statsråds portföljer. Dessa dagar var helt 
enkelt en del av statsrådets tjänst, därför ingår det i statsrådets medarbeta-
res arbetsuppgifter att förbereda statsrådet inför dem. Samma självklarhet 
fanns inte kring allt partipolitiskt arbete.  

För en regering är det viktigt att samordna den politik som partiet för 
med den som riksdagsgruppen och regeringen för. Det eftersträvades därför 
att intresseorganisationer och journalister som ställde frågor om partiets, 
riksdagsgruppens eller regeringens ståndpunkt i specifika sakfrågor skulle 
få tydliga svar. Det ansågs viktigt att ett sådant svar var ett svar som det 
ansvariga statsrådet stod bakom och var beredd att genomföra, liksom att 
svaret var genomförbart. Frågor som inte rörde sig på en generell nivå, utan 
tog upp specifika detaljfrågor skickades därför till de politiskt sakkunniga, 
som formulerade ett svar. Detta är förståeligt, partiorganisationen har ingen 
expertkunskap kring exempelvis detaljregleringar i jordbruksstödet, utan 
måste vända sig till dem i partiet som är mest insatta i frågorna för att inte 
riskera att utlova något som regeringen sedan inte kan hålla. Det problema-
tiska för de politiskt sakkunniga rör hur de själva, utan hjälp av tjänste-
männen, ska kunna formulera ett genomförbart svar på frågorna. De flesta 
av frågorna rör sig på en nivå som de politiskt sakkunniga behärskar och 
därför kan svara på utan problem. Det händer dock att frågorna är mycket 
detaljerade och de politiskt sakkunniga behöver fråga tjänstemännen om 
råd.548 Frågan är om det är legitimt. 

Under våren 2006 genomförde tidningen Land Lantbruk en enkät till fö-
reträdare för samtliga politiska partier, som skickades till riksdagsgruppen. 
Riksdagsgruppen skickade enkäten vidare till de politiskt sakkunniga på 
Jordbruksdepartementet som besvarade den. Enkäten rörde exempelvis hur 
tvärvillkoren, d.v.s. krav som ställs på olika områden för att olika stöd till 
jordbrukare ska utbetalas, skulle utformas i framtiden, en tekniskt kompli-
cerad fråga som var svår för såväl politiskt sakkunniga som tjänstemännen 
att svara på. Är det i det fallet acceptabelt för en politiskt sakkunnig att be 
en tjänsteman formulera ett svar på frågan? Eller innebär det att tjänste-
mannen ombeds utföra partiarbete? Eller innebär det bara att regeringen 
inte utlovar något som tjänstemännen sedan får förklara inte är genomför-
bart? Det finns här, som jag ser det, åtminstone tre gränser som i dessa 
situationer tänjs på och därför kan anses problematiska. För det första, 
gränsen mellan regeringens behov av att ge korrekta och genomförbara 
svar och partiets behov av att ge ett ideologiskt tydligt svar. För det andra, 
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gränsen mellan de politiskt sakkunnigas arbete i statsrådets stab och de 
politiskt sakkunnigas arbete för det politiska parti de tillhör. För det tredje, 
gränsen mellan vad som kan anses vara interndemokratiskt acceptabelt och 
vad som inte kan det i ett partis beslutsprocesser. 

I samband med partikongresser och framtagande av valmanifest och 
andra partidokument var det heller inte självklart att de politiskt sakkun-
niga skulle delta i detta arbete. Än mindre självklart var att tjänstemännen 
skulle göra det. I fokusgruppen med politiskt sakkunniga diskuterades frå-
gan och de politiskt sakkunniga pekade bland annat på nödvändigheten av 
att kvalitetssäkra förslagen: 

– Inför nästa val, då man gentemot SB och partiet processade vad som ska 
vara med i valmanifestet. Då jobbade vi väldigt proaktivt. Då var det väl-
digt mycket sitta ner, gå igenom, tänka, be om underlag, jobba själv med 
underlag. Väldigt mycket policyorienterat arbete. Och det var väldigt ro-
ligt. Då tog vi i och för sig väldigt stort ansvar själva, eftersom man inte 
ska belasta tjänstemannaorganisationen med partipolitiska saker, utan det 
fick vi ta. Och vad blir konsekvenserna när man själv sitter och lägger 
fram ett helt förslag som SB till slut nappar på? Och sedan ska man nästa 
period genomföra det. Så tjänstemännen tittar på det ’va faan har han 
tänkt sig, det här funkar inte’. Nu är det inte riktigt så illa. Jag menar så 
dumma är vi inte, men det finns sådana problem.549 

 
De politiskt sakkunniga svarade på det stora flertalet motioner till partiets 
kongresser. Partiorganisationen delade upp dem per sakområde och skick-
ade motionerna till den politiskt sakkunnige som hade ansvar för frågorna. 
De politiskt sakkunniga formulerade svaren, och tog ibland upp kontrover-
siella frågor med den övriga staben och statsrådet. De skickade sedan till-
baka svaren till partiet som sammanställde det hela. På kongressen funge-
rade sedan de politiskt sakkunniga som statsrådens föredragandestöd, då på 
uppdrag av partiet och inte inom ramen för tjänsten som politiskt sakkun-
niga.  

I september 2005 beställde en av statssekreterarna på Statsrådsbered-
ningen ett visionsdokument inför valet 2006. I beställningen, som gick till 
statssekreterarna hos respektive statsråd, men utarbetades tillsammans med 
de politiskt sakkunniga, skulle stabens strategi för att integrera allmänpoli-
tiken i sina sakfrågeområden utvecklas, genomförda reformer och resultat 
skulle listas, stabens visioner för framtiden skulle formuleras, liksom vilka 
framtida åtgärder som staben ville genomföra. Beställningen och utarbe-
tandet av dessa visionsdokument följdes av fler liknande beställningar, där 
betoningen allt tydligare kom att ligga på valmanifestet. I början av de-
cember 2005 levererade staberna förslag på vad som kunde ingå i valmani-
festet som rörde statsrådets portfölj. Dokumentet innehöll ett begränsat 
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antal sakområden, där det mål som skulle uppnås hade formulerats, förslag 
på hur målen skulle nås hade tagits fram och stabens argument för varför 
partiet skulle driva just denna fråga hade samlats. När respektive stab leve-
rerat sina förslag till Statsrådsberedningen bearbetades de tillsammans med 
partiorganisationen, som slutligen fattade beslutet om valmanifestet. 

Uppgiften att utarbeta motionssvar, visioner och valmanifest är tydligt 
partipolitisk och kan tyckas vara en självklar uppgift för partiorganisation-
en. Det är emellertid inte fullt så enkelt, eftersom partiet i det aktuella fallet 
befinner sig i regeringsställning och därför måste lägga särskild vikt vid att 
förslag är genomförbara såväl ekonomiskt som juridiskt och praktiskt. För 
de politiskt sakkunniga gällde det därför att hantera frågan, att säga nej till 
att ta emot arbetsuppgiften var inget alternativ. Istället handlade det om att 
lösa arbetsuppgiften på ett sätt som var förenligt med arbetet i Regerings-
kansliet. För det första ansågs arbetet formellt utföras utanför tjänsten. De 
politiskt sakkunniga utförde arbetet ideellt, på sin fritid, så som varande 
kunniga partimedlemmar. Detta trots att de både hade avtal om oreglerad 
arbetstid, fick arbetsuppgiften i tjänsten och utförde den på arbetsplatsen, 
ibland även med hjälp av tjänstemännen. Det kan anses vara problematiskt 
eftersom tjänstemännen arbetar för regeringen och inte för en partiorgani-
sation, men samtidigt har samtliga medborgare rätt att ringa till Regerings-
kansliets tjänstemän och ställa frågor som gäller fakta på ett sakområde. 
Den rätten gäller även de politiskt sakkunniga. Politiskt sakkunniga kunde 
även hantera inte alltför specifika frågeställningar genom att för eget lä-
rande ställa frågan till tjänstemännen och sedan själva utforma ett svar. 

De politiskt sakkunniga blev här klämda mellan viljan att vara lojala 
gentemot det egna partiet och utarbeta genomförbara förslag och sin egen 
moral och syn på vad Regeringskansliets uppgift är. En av de politiskt sak-
kunniga menar att det inte är problematiskt ur ett interndemokratiskt parti-
perspektiv, utan däremot ur moralisk synvinkel: ”Det är en moralisk fråga, 
vad man använder skattebetalarnas pengar till. Om det görs av dem som är 
anställda med statliga medel eller dem som är anställda på partiet, av orga-
nisationen. För mig är det mer en moralisk än en demokratisk fråga. Men 
det är klart att man ska utnyttja bästa kompetensen”.550 I det här samman-
hanget bör partiernas kanslier i riksdagen och partiorganisationernas roller 
lyftas fram. Hur ska arbetsfördelningen dem emellan se ut, när ett parti 
sitter i regeringsställning? Vilket arbete bör utföras av dem som befinner 
sig närmast den dagsaktuella politiken, och vilket arbete bör utföras av dem 
som befinner sig på avstånd från det dagsaktuella, men närmare väljarna 
och medlemmarna? Det är viktigt att inte underskatta behovet av ett riks-
dagskansli och ett partikansli som fungerar även i regeringsställning, som 
kan göra ett målmedvetet arbete med att utveckla politiken. Emma 
Lennartsson, planeringschef på Finansdepartementet, såg det som självklart 
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att det borde vara partiets roll: ”Det [är] väldigt viktigt att det finns någon 
runt omkring som ligger på för att se till att verkligen driva politiken 
framåt. Och det är väl egentligen partiorganisationens roll. Rimligtvis”.551  

De politiskt sakkunniga har ofta kunskap om såväl sakområden som par-
tipolitik och kan därmed fungera som en brygga mellan partiorganisationen 
och Regeringskansliet. En del av det politiska stödet kan således också 
sägas vara organisationsöverbryggande. 

 

6.4.3. Kommunikation 
En av de tre funktioner för politiskt anställda som Maley menar har till-
kommit utöver det ursprungliga personliga och politiska stödet är kommu-
nikation. Nedan diskuteras vari funktionen kommunikation består.  
  

Spökskrivare 
Den politiskt sakkunnige är, som framgår av sammanfattningen i arbetsbe-
skrivningen ovan, statsrådets penna. Detta är en av huvudpunkterna i ar-
betsbeskrivningen: 

De politisk[t] sakkunniga ansvarar för framtagandet av talunderlag och artik-
lar. Detta görs ofta i samarbete med berörd enhet som tar fram faktaunderlag 
och förslag på aktuella frågor som kan nämnas. De politisk[t] sakkunniga 
arbetar sedan igenom underlaget och gör förändringar i politisk inriktning 
utifrån statsrådets egna reflektioner, intryck och önskemål. Detsamma gäller 
framtagandet av artiklar.552  

 
Som politiskt sakkunnig skriver du statsrådets tal, de flesta av de artiklar 
som publiceras i statsrådets namn och politiska program för de områden 
statsrådet ansvarar för: ”Politiskt sakkunniga från vår sida användes, de 
gjorde underlag till mig, skrev artiklar, skrev talarunderlag, som de i sin tur 
beställde från tjänstemannaorganisationen”.553 För några politiskt sakkun-
niga är skrivandet den absoluta huvuduppgiften: ”Annars var vi vid sidan 
av och gjorde väl egentligen mest nytta i dels det konkreta skrivarjobbet, 
det av de texter som ska fram, och att man försökte […], att hjälpa statsråd 
som faktiskt annars är, många av dem var det, dåliga på att vara politiker. 
Man är politiskt sakkunnig”.554 All text som ska produceras och som be-
traktas som ”politisk” skrivs eller gås igenom av de politiskt sakkunniga. I 
fokusgruppen beskriver de sig som skrivande människor. Samtidigt pekar 
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de på att det inte är helt enkelt att avgöra vad de själva ska skriva och vad 
tjänstemännen ska skriva: 

 
– När jag började och var ganska ny skrev tjänstemännen ganska många tal 

och artiklar. Då var det väldigt mycket gnäll om det: ’det var verkligen 
inte tjänstemännens uppgift att skriva tal och artiklar’. Och sedan trött-
nade jag lite på det där och på slutet skrev jag i stort sett alla tal och artik-
lar själv. Då blev de väldigt nervösa istället.  

– Jaa. 

– Jaa. 

– För att de inte visste vad ministern skulle säga. Då försökte jag hitta nå-
gon variant att jag skrev och skickade till dem för faktagranskning, men 
det var mest för att de skulle känna sig trygga och veta vad som skulle 
komma.555 

 
Och att ett tal som en politiskt sakkunnig skrivit kunde skilja sig från mer 
sakliga tjänstemannatal beskriver en politiskt sakkunnig så här: ”Tonalitet-
en blev väldigt annorlunda i det man skrev […]. Man letar helt enkelt 
mycket mer efter intressanta blottor hos motparten. Sätt att angripa, sätt att 
beskriva verkligheten på ett sätt som känns ideologiskt rätt. Så det blev 
mycket mer politiskt på det sättet”.556 Statsråden, mottagarna av talen, var 
medvetna om skillnaden mellan tal skrivna av tjänstemän och tal skrivna 
av politiskt sakkunniga. En skillnad, som inte har med talets innehåll att 
göra, utan med själva framförandet, är att tjänstemän ofta blir, som de poli-
tiskt sakkunniga uttryckte det i fokusgruppen, ’lite ledsna i ögat’ om stats-
rådet inte håller det skrivna talet. De politiskt sakkunniga däremot förstår, 
menar statsråden, att det statsrådet gör är att läsa och skriva om, och 
kanske skriva ner punkter. Statsråd som ofta håller tal som tjänstemän skri-
vit, exempelvis vid mer formella och internationella sammanhang, är där-
för noga med att antingen vid jämna mellanrum hålla de skrivna talen eller 
att påpeka att utan tjänstemännens tal hade statsrådet aldrig kunnat hålla 
sitt eget. Det behövs inte i samma utsträckning med tal som de politiskt 
sakkunniga skriver, även om de, som dagboken berättar, blir glada när 
statsrådet använder talen. 

De politiskt sakkunniga förbereder underlag med bakgrundsinformation 
till statsrådet: ”Man är ute och fiskar hela tiden, efter information och läge. 
Hur kan jag se till så att när hon kliver in i nästa möte kan styra det på rätt 
sätt och få igen den vilja hon faktiskt har yttrat en gång i tiden? Och inte 
hamna i något slags hörn. På så sätt hjälper man statsrådet att styra”.557 De 
politiskt sakkunniga menar att ett väl förberett statsråd har större möjlig-
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heter att få gehör för sina åsikter. Underlag om sakfrågorna beställs från 
enheten, men kompletteras sedan av de politiskt sakkunniga: ”En sådan 
funktion som ingen annan fyllde var analys av oppositionen. Vad tycker 
våra politiska motståndare? Vad gör de? Vad är en bra rak höger på 
hakspetsen på Justitieutskottets ordförande?”.558 Det kan handla om allt 
från relevant övergripande information om lokala förhållanden, som eko-
nomi, arbetslöshet, miljöfrågor, politisk karta och större politiska konflik-
ter, på en ort statsrådet ska besöka till detaljerad information om en speci-
fik politisk fråga eller ytterligare beräkningar som behövs inför presentat-
ionen av nästa års budget. Pressekreteraren deltar i utarbetandet av artiklar, 
men har ofta inte tid att skriva.559  

Formulerandet av interpellationssvar och svar på frågor till statsråd från 
riksdagsledamöter är arbetsuppgifter, som kan antas vara en uppgift för de 
politiskt sakkunniga. Det är dock inte alltid som dessa arbetsuppgifter lig-
ger på deras bord. På Jordbruksdepartementet skriver tjänstemännen såväl 
svar på riksdagsfrågor som interpellationssvar, liksom underlag till inter-
pellationsdebatter och frågestunder. Underlagen passerar de politiskt sak-
kunniga innan de kommer till statsrådet, men det görs sällan några större 
ändringar, även om det händer att statsrådet efterlyser ett mer politiskt reto-
riskt underlag. På andra departement arbetade de politiskt sakkunniga 
mycket med underlagen till interpellationsdebatterna:  

– Med [statsrådet] var det så att […] först, själva svaret, det gick han upp 
och läste upp. Och det kändes att han läste. Sedan kom interpellanten upp 
och sa sitt. Sedan ville [statsrådet] köra med sina one-liners som vi hade 
och försökte gräva fram hela tiden. Och det blev verkligen aggressivt på 
ett helt annat sätt, en helt annan puls.560  

– Jag läste alla frågor och interpellationer och hade de diskussionerna med 
tjänstemännen, som ibland kunde bli ganska animerade. De ville skriva 
saker som vi inte ville skriva. Eller tvärtom: vi ville skriva saker som de 
inte ville ha med.561 

 
Arbetet med svar på frågor till statsråden och interpellationer ingår som en 
specificerad arbetsuppgift under rubriken ”Interpellationer och frågor” i 
arbetsbeskrivningen från Näringsdepartementet: ”Före delning av interpel-
lationssvar och frågesvar ska texten alltid arbetas igenom och godkännas 
av en politisk[t] sakkunnig”.562 På samma sätt hanteras brevsvar på vissa 
departement. I arbetsbeskrivningen från Näringsdepartementet konstateras 
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562 Arbetsbeskrivning för politiskt sakkunniga, Näringsdepartementet, intern promemoria, 2004-03-17.  
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att ”vissa brevsvar tas fram i samråd med de politisk[t] sakkunniga”.563 Det 
kan således i vissa fall vara en politiskt sakkunnigs ansvar att bistå brev-
skrivarna. Några departement väljer istället att anställa politiskt sakkunniga 
som leder brevsvarsarbetet eller själva skriver brevsvaren. 

Andra viktiga utåtriktade uttalanden som statsrådet gör sker på de mi-
nisterrådsmöten som äger rum bland annat inom EU och inom ramen för 
det nordiska samarbetet. Här skriver tjänstemännen statsrådets talepunkter. 
Dessa talepunkter går de politiskt sakkunniga igenom och ändrar vid be-
hov, något som inte alltid accepteras av de ansvariga tjänstemännen, men 
som lika ofta är önskat från statsrådets sida. I fokusgruppen pratar några av 
de politiskt sakkunniga om talepunkterna inför EU:s ministerrådsmöten:  

 
– Jag fick kräva att se alla talepunkter, för ibland gick talepunkten rätt till 

ministern. Bara så här: ’det här ska du säga på rådet’. Då fick jag gå in: 
’nej, men hon säger ingenting som jag inte skrivit om. För hon kan inte 
sitta och säga så här larviga grejer’. Nej, nej, nej, nej, nej. Annars, alltid 
annars, de skulle aldrig ge ministern ett tal direkt, någonsin, utan att gå 
via mig. Men i EU-frågorna kopplade de förbi mig ibland och litade för 
mycket på sina kolleger i Europa, snarare än på sin politiska ledning.  

– Exakt samma upplevelse har jag. Enda bråket jag har haft med en tjäns-
teman, det var med EU-handläggare. Det var verkligen animerat. Jag sa: 
’Du släpp, du kan inte gå förbi mig när det gäller’. Hon skulle skriva ett 
tal som hon skrev och lämnade det direkt till [statsrådet]. 

– Mmm. 

– Och gick förbi alla instanser. […] När jag sa att ’ja, men jag kräver att få 
se allting som går till [statsrådet] innan och förbehåller mig rätten att 
också skriva om utifrån vad jag tror att [statsrådet] behöver och vill ha, då 
blev det fullt slagsmål. Nej, det blev det inte, men det blev ett verbalt 
slagsmål.564 

 
Statssekreterarna, som själva inte har tid att arbeta igenom statsrådets utåt-
riktade material, är ändå högst medvetna om betydelsen av det skrivna 
ordet. När de vid ett enda tillfälle under fokusgruppssamtalet, nämner tal 
och artiklar är det i en styrningskontext: ”Det är egentligen självklarheter 
så det kanske man inte nämner, men det här med tal, artiklar, uppdrag och 
skriva pm. Det finns mycket sådana instrument som vi inte har nämnt än. 
Det är en viktig del också i den politiska styrningen…”.565 En av de poli-
tiskt sakkunniga med huvuduppgift att skriva utvecklar kopplingen mellan 
skrivandet och det politiska innehållet:  

                                                        
563 Arbetsbeskrivning för politiskt sakkunniga, Näringsdepartementet, intern promemoria, 2004-03-17.  
564 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
565 Fokusgrupp med statssekreterare. 
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– […] I det här allmänpolitiska dagliga, tal, debatter och så vidare, där upp-
fattar jag att jag hade stor möjlighet att ge råd […]. Jag hade kunnat an-
vändas till någonting annat, men jag tyckte att jag togs till vara som poli-
tisk resurs. Och det vet jag att man kan se olika på. Att man kan tycka att 
mina prioriteringar, ska de vara med och styra över huvud taget? Det är 
bara partiets och regeringens prioriteringar. Vad ska jag säga? Men vi är 
människor och det är väldigt svårt om man jobbar med politik att inte ha 
åsikter. Om man själv ska skriva talen. Det blir också mycket mera kvali-
tet i det man gör om man känner ett inflytande. Men det var en balans-
gång.566 

 
Att skriva vad statsrådet ska säga vid en mängd olika tillfällen; i sina tal, i 
sina artiklar, i offentliga debatter, i TV, i riksdagen och på ministerrådsmö-
ten påverkar det politiska innehållet. De politiskt sakkunniga väljer att lyfta 
fram vissa politiska frågor i en viss kontext eller i ett visst politiskt sam-
manhang, och kanske av en specifik politisk och strategisk anledning. Den 
som skriver ett tal har också möjligheten att lägga an ett visst perspektiv, 
som kanske introducerar en ny politisk vinkling på ett sakområde, som gör 
att statsrådet känns nytänkande och initiativtagande, men som också skapar 
förväntningar på handling i samma riktning. 

Viktiga texter är statsrådets politiska program och officiella politiska 
dokument. Ett exempel från Jordbruksdepartementet är matmanifestet, som 
var en direkt beställning från statsrådet till de politiskt sakkunniga. Doku-
mentet skulle tydliggöra statsrådets politiska ambitioner för det kommande 
året på livsmedelsområdet och presenteras på en presskonferens under 
politikerveckan i Almedalen. Efter en kortare diskussion med statsrådet om 
innehållet skrevs manifestet av de politiskt sakkunniga och gavs till stats-
rådet för kommentarer. Efter ändringar och omformuleringar ombads tjäns-
temännen faktagranska texten, men inga stora ändringar gjordes. Här skrivs 
texten av de politiskt sakkunniga, men i dialog med statsrådet.  

En annan mycket betydelsefull text som skrevs av politiskt sakkunniga 
är finansplanen. Finansplanen är en del av budgetpropositionen som redo-
visar regeringens allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken för det 
kommande året. Det rådde ett visst hemlighetsmakeri kring finansplanen i 
Regeringskansliet och få fick ta del av texten innan den blev offentlig. 
Statsråden fick en papperskopia där de kunde gå igenom vad som stod om 
deras egna områden, men i övrigt hade de politiska staberna på fackdepar-
tementen ingen inblandning i framtagandet av finansplanen. Planen skrevs 
av planeringschefen och de politiskt sakkunniga på Finansdepartementet 
och beskrivs som ett verkligt styrdokument, med prioriteringar: 

– Det andra stora sättet att styra på var genom budgeten och vårproposit-
ionen. Då var vi involverade genom att vi kunde be om, för vi skrev fi-
nansplanen, och vi kunde be tjänstemännen om underlag inför det. Det 
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gjorde vi under våren. Och även under hösten. […] Först var det en pro-
cess som statssekreterarna hade med andra statssekreterare, där också 
planeringschefen för de politiskt sakkunniga hos oss hade en roll, ef-
tersom vi samordnade texter och bad om underlag inför finansplanen blev 
hon väldigt viktig. Men först var det möten där alla departementen be-
skrev vad det var som var viktigt. Sen hade vi, den politiska staben på Fi-
nansdepartementet, en uppdelning av områden som departementen hade 
uttryckt som viktiga. Så delade vi in det: du är ansvarig för det, du det och 
du det. Och då fick jag ett extra ansvar för ungdomspolitiken kommer jag 
ihåg. Jag tror att jag hade något annat också, men jag var väl yngst och 
fick ungdomspolitiken.[…] Då skrev man ner de prioriteringar som vi 
hade fångat upp från samtalen, och bad om underlag kring olika frågor vi 
behövde underlag kring.567  

 
Även vid författandet av finansplanen arbetade de politiskt sakkunniga, 
vilket framgår av citatet ovan, i dialog med andra. Det var resultatet av 
denna dialog som skapade planen. Men alldeles oavsett dialog och bered-
ningar i regeringskretsen, var det politiskt sakkunniga som höll i pennan.  

Sammanfattningsvis producerade eller förfinade de politiskt sakkunniga 
i stort sett allt skrivet material som gick ut i statsrådets namn och som stats-
rådet använde sig av offentligt: debattunderlag, frågor och svar om aktuella 
områden, tal, artiklar, svar på riksdagsfrågor, debattunderlag till interpellat-
ionsdebatter och politiska underlag inför möten och resor. Kommunikat-
ionsfunktionen bestod i att ’sätta politik på det hela’ och hjälpa statsrådet 
att uttrycka sig. De politiskt sakkunnigas uppgift är att dels bedöma vilka 
sakområden statsrådet bör ta upp i ett visst sammanhang och beställa un-
derlag kring dessa, dels att utifrån underlag och egna idéer ge tal och artik-
lar en retoriskt väl fungerande och politiskt intressant eller utmanande 
vinkling. De sakkunniga har, som Maley lyfter fram, makten att lägga ord i 
statsrådets mun.568 En del av kommunikationsfunkttionen är således att vara 
spökskrivare.  

 

Kommunikatör och medieanalytiker 

The role of the media is critical: the centrality of the media in modern po-
litics means that all advisors, not just those charged with media manage-
ment, must ensure that their ministers keep in step with its demands.569  

 
Pressekreteraren har huvudansvar för media och kommunikation, men 
mediehantering ingår även i de politiskt sakkunnigas arbetsuppgifter på en 
rad olika sätt: ”I vissa perioder var man väldigt mycket i media. Då fick 
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568 Maley, Maria, a.a., 2002, sid.75. 
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man hantera media åt pressekreteraren”.570 För det första ringer journalister 
inte uteslutande till pressekreteraren. Av olika anledningar väljer de ibland 
att istället ringa den politiskt sakkunnige, som då måste vara beredd på att 
det kan vara en journalist. Vanligtvis kan den politiskt sakkunnige antingen 
själv svara på frågan eller hänvisa till tjänstemän för sakupplysningar eller 
till pressekreteraren om denne är i tjänst. Ibland ringer journalister för att få 
en intervju sent på eftermiddagen då pressekreteraren redan har gått för 
dagen. Då kunde det istället bli den sakkunniges uppgift att bedöma om 
statsrådet borde ge en intervju, diskutera detta med statsrådet, ta fram un-
derlag inför intervjun och själv delta under intervjun. 

När pressekreteraren inte var i tjänst kunde de politiskt sakkunniga mö-
tas av journalister från tv-program som Uppdrag granskning. Det var därför 
viktigt att som politiskt sakkunnig vara medveten om hur journalister arbe-
tar, och ställa motfrågor som t.ex. när någon ringer och säger ’hej, jag arbe-
tar på ett stort tv-program på SVT’, men samtidigt döljer vilket program. 
Det gäller att kunna hantera journalister som till en början ställer faktafrå-
gor, men sedan helt plötsligt vänder på frågan. En journalist ville t.ex. ha 
fakta om regeringens hästsatsning. Det var inte mitt sakområde, men uti-
från en broschyr om satsningen kunde jag besvara frågorna. Plötsligt ifrå-
gasatte dock journalisten hela hästsatsningen och frågade om statsrådets 
syn på svart arbete inom hästsektorn. Det var detta som var journalistens 
egentliga vinkling. De politiskt sakkunniga måste helt enkelt vara förbe-
redda på att svara och kanske komma med beskedet att de inte kan svara, 
att det inte är deras sakområde eller be att få återkomma. 

På samma sätt var det, som vi såg i dagboken, de politiskt sakkunniga 
som hanterade media när de reste tillsammans med statsrådet: ”Ibland var 
jag med och då kunde det vara att jag hade kontakt med en journalist och 
även lyssnade och bandade saker som sades för att kunna veta vad som 
funkade”.571 De politiskt sakkunniga intog då pressekreterarens roll. Lyss-
nade, tog anteckningar eller spelade in och frågade journalisten om när 
inslaget skulle sändas eller artikeln skulle publiceras. De fick också lämna 
sitt visitkort för att journalisten skulle kunna återkomma för att kontrollera 
citat eller fråga om någonting var oklart.  

För det andra förväntades de politiskt sakkunniga bevaka statsrådets 
sakområden i media. Hur de skötte bevakningen varierade mellan departe-
menten. På Jordbruksdepartementet låg det på varje politiskt sakkunnig att 
följa nyhetsflödet. Själv läste jag Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 
hemma på morgonen, och tittade på morgonnyheterna på SVT. På vägen 
till jobbet lyssnade jag på P1:s morgoneko. På plats på departementet låg 
Dagens Industri, Aftonbladet och Expressen och väntade. Och på datorn 
fanns ett mediebevakningsprogram som listade artiklar enligt mina egna 
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preferenser. På Finansdepartementet, som hade en större stab, arrangerade 
istället planeringschefen ett kort morgonmöte varje dag där nyhetsläget 
gicks igenom. Varje vecka hade en av de politiskt sakkunniga, enligt ett 
rullande schema, i uppgift att bevaka media och sammanfatta morgonens 
nyhetsflöde: 

– Så hade man en vecka var, även lördag och söndag, där man förväntades 
täcka in mediebevakning enligt ett rullande schema. Utifrån medieläget 
fördelades arbetsuppgifter. Ad hoc-mässiga arbetsuppgifter för att [stats-
rådet] alltid skulle ha talepunkter som det tänktes kunde komma. […] Jag 
satt och tittade i en gammal anteckningsbok jag hade på den tiden. Det 
kunde vara 40 punkter som hade betydelse för oss i media en vanlig mor-
gon.572 

 
Utifrån mediebevakningen diskuterade staben vilken betydelse de aktuella 
frågorna kunde få för arbetet på departementet. Medan pressekreteraren 
fokuserade på var statsrådet behövde och kunde synas och medverka, foku-
serade de politiskt sakkunniga på vilken praktisk betydelse de frågor media 
lyfte skulle kunna få för arbetet i departementet:  

– [Pressekreteraren] tänkte mest ur perspektivet att nu har den och den per-
sonen gått ut och sagt det här och det här, då kommer SVT, TV4 och DN 
att söka våra kommentarer. Vi måste ha talepunkter. Vi måste ha ett 
pressmeddelande. Men ur vårt perspektiv [som politiskt sakkunniga] 
kunde det vara mycket större än så. Även fast det kunde vara så att ingen 
någonsin skulle söka våra kommentarer kunde det på lite sikt få betydelse 
för oss.573 

 
De politiskt sakkunniga arbetade mer med sakliga konsekvenser av medie-
flödet än med mediala konsekvenser för statsrådet. 

För det tredje bistår de politiskt sakkunniga i planerandet av statsrådets 
utspel. De deltog i utarbetandet av idéer och fungerade som bollplank för 
pressekreteraren: 

– Vad gäller utspel i det dagliga var [pressekreteraren] ansvarig. Hon var 
ansvarig för allt vad gällde utspel. Däremot, när vi hade planeringsmöten, 
vilket vi hade en gång i veckan i staben, då satt vi och också spånade på 
hur vi kunde få ut saker som vi tyckte var viktiga att få ut. Det som stod i 
Finansplanen, hur ska man få ut det? Ibland före och ibland efter. Så att 
berätta vad regeringen tycker, det hade vi planering i kring. När, var, hur 
kan [statsrådet] säga det här? Sedan var det [pressekreteraren] som sålde 
in det och såg till att det hände…574 
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 185 

Sammantaget utgjorde medierelaterade frågor en relativt stor del av de 
politiskt sakkunnigas vardag. Kommunikationsfunktionen kan, utöver de 
sakkunnigas roll som spökskrivare, även innebära att de fungerar både som 
medieanalytiker och kommunikatörer.  

 
 

Kommunikation med aktörer i Regeringskansliets omvärld 
En betydande del av en politiskt sakkunnigs arbete rör kontakter med män-
niskor och organisationer i Regeringskansliets och den politiska stabens 
omvärld. Birgitta Niklasson menar att kontakter är mycket viktiga både för 
att få en politisk anställning i Regeringskansliet och för de politiskt an-
ställda i deras arbete.575 De politiskt sakkunniga beskriver det som att de 
fungerar som en informationskanal: ”Det handlar mycket om att liksom 
vara något slags informationskanal. […] Att hela tiden öppna dörrar”.576 
Denna typ av kontakter har Maley placerat i funktionen kommunikation, 
men det är svårt att dra en tydlig gräns för vad som är kommunikation och 
vad som är samordning. Ibland får politiskt sakkunniga själva ha möten 
med tjänstemän, riksdagsledamöter eller politiskt sakkunniga från samar-
betspartierna för att exempelvis gå igenom hur arbetet med en viss fråga 
fortgår. De mötena kan tänkas vara samordnande, både omedelbart med 
hjälp av gemensam samordning och i förväg genom inlärning.  

De politiskt sakkunniga hanterar en stor del av kommunikationen som 
den politiska ledningen har med såväl medborgare som organisationer. I 
arbetsbeskrivningen för politiskt sakkunniga på Näringsdepartementet 
framgår att ”[n]är medborgare eller organisationer söker kontakt med den 
politiska ledningen tar ofta de politisk[t] sakkunniga dessa samtal”.577 
Många ringer till de politiskt sakkunniga och som politiskt sakkunnig lär 
du dig snabbt vilka samtal du bör ta och vilka du snabbt bör hänvisa till 
någon som kan hantera frågan bättre. Många medborgare ringer. Det kan 
vara fiskare i Bohuslän som är oroliga för att fiskekvoterna är för små och 
undrar vad de ska leva på. Det kan vara bönder som tycker att fördelningen 
av gårdsstödet slår orättvist mot just deras gård eller läkare som är oerhört 
upprörda över att det inte finns en vaccinfabrik för Tamiflu i Sverige eller 
över att regeringen inte gör tillräckligt för att mota den ökande fetman hos 
barn. En del människor ringer ofta och talar länge och efter en tid lär du 
som politiskt sakkunnig känna dem. Du vet vad de vill och hur du ska be-
handla dem. Andra ringer en gång och har något mycket konkret att fram-
föra. De allra flesta nöjer sig med att någon lyssnar. Studenter som vill 
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intervjua någon i den politiska ledningen för sina examensarbeten blir ofta 
hänvisade till politiskt sakkunniga.578  

Landshövdingar och kommunalråd kontaktar ibland de politiskt sakkun-
niga istället för statsrådet eller statssekreteraren: 

– Under beslutsperioden satt jag och hade någon slags kommunalråds-, 
riksdagsledamots-, landshövdinge-akut. Jag satt i telefon, kändes det som, 
i flera månader. Och det ringde på alla lurar hela tiden. Något kommunal-
råd som var förbannat för att nu verkade det där lilla […] inte bli kvar. 
Det skulle hamna i den kommunen istället. Och vad händer med industrin 
här i min lilla kommun?579 

 
Som framgår i citatet ringer de oftast i ett specifikt aktuellt ärende som inte 
kan vänta och där de inte kan komma i kontakt med statsrådet på något 
annat sätt. 

Därutöver kontaktar en rad intresseorganisationer Regeringskansliet för 
att uppmärksamma statsrådet på ett visst politiskt problem av särskild vikt 
för en viss grupp. Det kan också vara möten med företag, branschorgani-
sationer eller liknande. Statsrådet kan inte på egen hand ta emot samtliga 
grupper som önskar framföra sina ärenden. Ibland får organisationer istället 
träffa de politiskt sakkunniga, som helt enkelt träffar dem å statsrådets 
vägnar. Oftast är dessa möten inplanerade relativt lång tid i förväg och den 
politiskt sakkunnige har beställt ett underlag från tjänstemännen. De poli-
tiskt sakkunniga kan vid ett sådant möte aldrig utlova någonting, utan en-
bart förklara hur läget ser ut och hur ärendets beredning kommer att ske. 
Därefter kan de politiskt sakkunniga kortfattat sammanfatta mötet för stats-
rådet.580  
 

 

6.5. Ur en politiskt sakkunnigs dagbok 
Ovan har de tre funktionerna personligt stöd, politiskt stöd och kommuni-
kation diskuterats. Innan de två funktionerna samordning och styrning dis-
kuteras, presenteras här tre dagboksexempel på hur de politiskt sakkunniga 
kan vara involverade i styrningen av Regeringskansliets tjänstemän. De tre 
exemplen; ”Ett non-paper om bioenergi” ”Fiske i Västsahara” och ”Lands-
bygdsprogrammet – förhandlingar med samarbetspartierna” har valts ut för 
att illustrera hur de politiskt sakkunniga kan involveras i styrning. Exemp-
len är nedtecknade i dagboksform, och skildrar hur respektive exempel 
upplevdes ur ett perspektiv som politiskt sakkunnig.  
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579 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
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6.5.1. Ett non-paper om bioenergi 

Slutet av november 2005 
Vi satt vid det lilla runda sammanträdesbordet i mitt rum. Analys-
chefen, två enhetschefer, en handläggare, Robin och jag. Vi diskute-
rade ett non-paper, diplomatslang för ett inofficiellt meddelande, om 
bioenergi som skulle skickas till samtliga EU:s medlemsländer. Bioe-
nergi är ett riktigt politiskt hett område just nu. Den tjänsteman som 
ansvarade för frågorna arbetade intensivt med att gå igenom kom-
missionens aktionsplan för bioenergi, bioenergiutredningen som ny-
ligen tillsatts förväntades ha ett fungerade kansli i januari och kom-
missionen skulle komma med en rapport om biodrivmedel i slutet av 
samma månad.581 Den skulle troligtvis komma att diskuteras på mi-
nisterrådet i februari. Alla visste dessutom att statsministern brann 
för det förnyelsebara. På partikongressen i början av november hade 
han på en pressträff berättat att han personligen ska leda en Olje-
kommission, för att samordna insatser och driva projekt för att nå 
målet om att avveckla oljeberoendet fram till 2020.582 Vi hade ännu 
inte riktigt fått grepp om exakt vad denna kommission skulle göra. 
Men snart skulle det formella beslutet om kommissionen fattas av 
regeringen.583 

Statsministern ville dock mer. En rent politisk arbetsgrupp hade 
därför tillsatts av Statsrådsberedningen. Den leddes av den politiskt 
sakkunnige Anders Nordström från SB. Miljödepartementets energi-
sida representerades av Mona Sahlins politiskt sakkunnige Maja 
Fjaestad och Robin Stenskog var Jordbruksdepartementets repre-
sentant. Uppdraget var att skriva ett non-paper om bioenergi, som 
skulle skickas till de övriga medlemsländerna i EU för att driva på 
arbetet på detta område.584 Non-papret skulle gå iväg nu när kom-
missionen höll på att arbeta med sin rapport om biodrivmedel.  

Tillvägagångssättet innebar att de vanliga beredningsrutinerna 
sattes ur spel. Finansdepartementet, som annars alltid brukar ingå i 
denna typ av konstellationer, lämnades utanför. Beredningen på 
tjänstemannanivå fick vänta. Det här var en arbetsgrupp på politisk 
nivå, som var utsedd för att prestera resultat. Robin hade fått myck-
et hjälp av den tjänsteman som hade ansvar för frågan. Han hade 
varit behjälplig med underlag och fakta. Robin hade haft möten med 
de politiskt sakkunniga från SB och Miljödepartementet. De hade 
skissat på mål och visioner om ett minskat oljeberoende, minskade 
utsläpp och ökad sysselsättning. De hade diskuterat övergripande 
lösningar, område för område. Slutligen hade de listat de förslag som 
de vaskat fram på respektive område och som rör EU-nivån och gjort 

                                                        
581 Meddelandet om en europeisk strategi för biodrivmedel kom att presenteras av Kommissionen den 8 
februari 2006.  
582 Pressträffen ägde rum på Socialdemokraternas kongress, den 1 november 2005. 
583 Oljekommissionen tillsattes 2005-12-08, SB2005/000.  
584 Ett så kallat non-paper är ett icke-officiellt dokument som inte har genomgått de vanliga procedurer-
na för att antas formellt. 
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en konsekvensanalys. Robin hade bollat med mig, och vi hade för-
ankrat texterna med statssekreteraren, IP. Nu, när utkastet började 
ta form, började några chefer på departementet bli oroliga. Departe-
mentets analysnätverk hade tydligen diskuterat frågan och var lite 
oroliga då de uppfattade att arbetet drevs av de politiskt sakkunniga.  

Så nu satt vi där med tre chefer som förklarade för oss vilken Sve-
riges position var.  Av någon anledning ville de mest prata om det 
regeringsbeslut som fattats den 10 november, som innebar att tull på 
etanol införs från årsskiftet. Införandet av skyddstullen för import 
av etanol, skulle komma att minska möjligheten för till exempel bra-
siliansk etanol att konkurrera på den europeiska marknaden. Tullen, 
som Sverige tidigare haft ett undantag från, var en del av EU:s ge-
mensamma jordbrukspolitik, men det var Finansdepartementet som 
berett beslutet. Vi hade egentligen inget med själva beslutet att göra, 
även om vi ansåg att tullarna var ett nödvändigt ont för att kunna 
bygga upp en lönsam inhemsk etanolproduktion. Nu fick vi veta vad 
Sveriges position var. Vi var för frihandel. Vi ville inte ha någon form 
av skydd för en växande marknad.  Det skulle vara marknadsstyrt 
och effektivt. Vi fick förklara att det är regeringen som beslutar vil-
ken position Sverige ska ha. Allt är inte alltid som det har varit. Allt 
är inte slaget i sten.  

Cheferna ställde sig frågande till texten i det non-paper som vi höll 
på att skriva. De ville veta vad vi skulle uppnå. Vad som skulle stå. 
Svaret var att det var ett initiativ från SB, och att tanken var att 
flytta fram positionerna på området och leverera konkreta idéer. Ta 
initiativ. Robin och jag hade ägnat timmar åt att diskutera bioenergi. 
Vi trodde verkligen på att vi skulle kunna bygga upp något kring det. 
På att det var vägen framåt. Alla tjänstemän höll inte med oss.  

Vi diskuterade länge. När mötet var avklarat kändes det hela lätt 
absurt. Ändå kändes det som att tjänstemännen förstått att det här 
inte var något eget litet projekt som vi arbetade med, utan att det var 
ett initiativ som hade tagits från Statsrådsberedningens sida. Vi 
styrde inte heller helt över beredningsgången, men visst, när försla-
get väl var färdigt skulle det beredas.585 

 

6.5.2. Fiske i Västsahara 

Tisdagen den 16 maj 2006 
Jag satt på mitt rum och skrev beställningar när Robin kom in på 
mitt arbetsrum. Han stängde igen dörren till korridoren, satte ner 
två kaffekoppar på det runda sammanträdesbordet och slängde sig 
ner i en av stolarna. Han suckade djupt, svor och la upp snusdosan på 
bordet. Han var uppenbarligen frustrerad. Jag satte mig på andra 
sidan bordet, med ryggen mot vår gigantiska white-board som var 

                                                        
585 När förslaget var färdigt gemensambereddes det och hänsyn togs till delar av departementens än-
dringsförslag.  
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full med arbetsuppgifter; beställningar från SB, viljeyttringar från 
Ann-Christin och idéer som vi själva ville arbeta med. De stod längst 
ner på prioriteringslistan och hade stått längst på tavlan. Jag hällde i 
två små trianglar mjölk i kaffet. Samma tanke som alltid passerade; 
Varför dessa trianglar? Kunde vi inte ha en mjölkliter i kylen istäl-
let? Jag lyssnade på Robin, som var upprörd över Västsahara-frågan. 
Fiskefrågorna låg på hans bord, men som vanligt bollade vi med 
varandra. 

Västsahara-frågan hade varit på tapeten ett tag nu, sedan det i 
somras beslutades att ett nytt partnerskapsavtal skulle skrivas mel-
lan EU och Marocko. Avtalet skulle omfatta allt vatten under ma-
rockansk jurisdiktion, vilket innebär att fiskefartyg från EU kommer 
att kunna fiska i västsahariska vatten. Nu började det dra ihop sig till 
beslut. Frågan skulle ha kommit upp på rådsmötet i april, men då EU-
parlamentet hade sagt nej till snabbehandling hade frågan skjutits 
upp till rådsmötet den 22–23 maj. Nu hade den kommenterade råds-
dagordningen kommit.  

Tjänstemännen hade länge rapporterat om att vi inte fick gehör 
för vår linje i förhandlingarna. Vår folkrättsliga bedömning skilde sig 
från Kommissionens, som argumenterade för att EU genom fiskeav-
talet i sig inte tar ställning i frågan om Marocko och Västsahara. 
Tjänstemännen hade redan för någon månad sedan bedömt att det 
inte var konstruktivt att fortsätta att diskutera den juridiska tolk-
ningen som de olika parterna gjorde, eftersom alla redan slagit fast 
sin position.  

En stor majoritet av medlemsstaterna stöder avtalet. Marocko är 
ju ett partnerland till EU, och flera av länderna vid Medelhavet har 
intresse av att ha goda relationer med landet. Eftersom en kvalifice-
rad majoritet krävs för att besluta om denna typ av frågor hade 
tjänstemännen försökt att bilda en ”like-minded grupp” för att kunna 
blockera beslutet, men utan framgång. Vi var helt sonika ensamma 
om att driva linjen att Västsahara inte skulle inkluderas i avtalet.  

Tjänstemännen som förhandlade för oss på fiskesidan i Bryssel 
avskydde det här läget. Att sitta i rådsarbetsgruppen och vara den 
ende att säga nej – och inte vika en tum – det var inget drömläge di-
rekt. De ville göra sig förhandlingsbara, inte säga nej. De ville ha lite 
flexibilitet i direktiven för att kunna komma någon vart, för att 
kunna ge och ta. Vara med och spela spelet. Och kanske flytta fram 
positionerna något. De var inte mycket för principiella ställningsta-
ganden och markeringar. Inför rådsarbetsgruppen för externa fiske-
ripolitiska frågor och Coreper I hade tjänstemännen försökt att hitta 
en lösning, som innebar att Ann-Christin skulle rösta för, men att vi i 
utbyte skulle få till stånd ett uttalande från både kommissionen och 
rådet där det slogs fast att avtalet inte prejudicerar gemenskapens 
position i den aktuella konflikten om Västsahara samt att avtalet 
kommer att verkställas i enlighet med folkrätten och kommer det 
västsahariska folket till godo. Detta skulle sedan utvärderas. Enligt 
tjänstemännen hade de under behandlingen inom Regeringskansliet 
kommit till slutsatsen att det var bättre att göra så än att som enda 



 190 

land rösta nej. Huvudargumentet var att vi då skulle kunna kontrol-
lera att de aspekter som nämns i deklarationen sedan också uppfylls. 
Alternativet att rösta nej skulle kvarstå om de inte lyckades få till ett 
gemensamt uttalande med tillräcklig stringens. För oss tedde det sig 
oklart hur denna slutsats kommit att dras. Vem var det egentligen 
som inte ville rösta nej? Enheten hade naturligtvis tryck på sig från 
fiskarna. Flera svenska fiskare fiskar utanför Västsahara och ordfö-
randen i Sveriges fiskares riksförbund (SFR), Henrik Svenberg, som 
lobbar aktivt gentemot departementet stödjer fiskarna som fiskar 
där.  

Vi hade trott att den politiska linjen var alldeles glasklar i frågan: 
Självklart skulle EU inte ha ett fiskeavtal som innefattade det ocku-
perade Västsahara. På partikongressen i höstas var frågan uppe och 
partistyrelsen lämnade beskedet att regeringen arbetar för Västsa-
haras sak. Ann-Christin hade vid ett flertal gånger yttrat offentligt 
att hon inte ville se något fiskeavtal som inkluderade Västsahara. 
När miljöpartisten Ulf Holm i mars ställde en skriftlig fråga till Ann-
Christin om den svenska förhandlingspositionen i EU svarade hon att 
Sverige driver linjen att fiskeavtalet med Marocko inte ska omfatta 
fisket utanför Västsahara.586 Jan Eliasson gjorde nyligen sitt första 
framträdande i Riksdagen som ny utrikesminister i en interpellat-
ionsdebatt om just denna fråga. Återigen poängterades att Sverige 
fortsätter att markera och tydligt driva vår syn på fiskeavtalet. Eli-
asson menade att ”folkrätten är glasklar”.587  

Robin hade först i slutet av förra veckan upptäckt att tjänstemän-
nen skrev på en position som innebar att vi skulle rösta ja. Kompro-
missförsöken hade misslyckats, men den ursprungliga tanken om att 
då rösta nej var som bortblåst. Vi trodde då inte att det var sant. Hur 
kunde det komma sig att vi skulle rösta ja. Var kom det direktivet 
ifrån? Vi diskuterade det hela ett tag och bestämde oss för att det 
bästa var om Robin kollade med tjänstemännen vad det var frågan 
om. Beskedet vi fick från enheten var att det var UD som ville att vi 
skulle rösta ja. Det var ett besked som vi inte riktigt köpt. Vill UD 
verkligen det? Att UD skulle vilja rösta för var märkligt. UD som var 
befolkat av folkrättskämpar och människor som brann för en rättvis 
värld. Ville de rösta ja? Det var något som inte stämde här. Vi hade 
bollat fram och tillbaka ett tag. Eliasson kunde ju knappast vara för. 
Vi kom överens om att Robin skulle luska vidare i varför vi fick be-
skedet att UD ville rösta ja.  

Robin hade ringt till en av de politiskt sakkunniga på UD för att 
kolla. Där trodde de att det var vi och Statsrådsberedningen som ville 
rösta ja. UD fick nu klart för sig att vi på politisk nivå inte ville rösta 
ja, utan nej. Mitt i allt ringde Ann Linde, Socialdemokraternas inter-
nationella sekreterare, och upplyste om vad partiet vill i frågan. Hon 
skickade också över en del material till Robin som han skrev ut och 

                                                        
586 Svar på fråga 2005/06:1155 av Ulf Holm (mp) PGU och svenskt fiske vid Västsahara, Dnr 
Jo2006/833, 15 mars 2006.  
587 Riksdagsprotokoll 2005/06:110, Interpellation 2005/06:331 av Lotta Hedström (mp) till utrikesmin-
ister Carin Jämtin (s). 
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gav till Ann-Christin. Då kvarstod Statsrådsberedningen. Var det så 
att de ville rösta nej? Både UD:s politiskt sakkunnige och Robin hade 
då ringt respektive kontaktpersoner på SB. De svävade lite när det 
gäller svaret, men till slut sa de att de inte heller vill rösta ja. Ingen 
vill således rösta ja. Alla vill rösta nej. Robin meddelade tjänstemän-
nen hos oss att det verkade ha blivit någon form av missförstånd 
kring det hela och att de kan fortsätta att bereda ärendet för att ta 
fram ett förslag som går ut på att vi ska rösta nej.  

Nu hade då den slutliga kommenterade dagordningen inför 
rådsmötet (2006-05-15) kommit. Den skickas till EU-nämnden, 
Miljö- och jordbruksutskottet, Statsrådsberedningens EU-kansli och 
Riksdagens Kammarkansli. Där står det tydligt och klart att Sverige 
ska avstå från att rösta och göra en tydlig deklaration om Västsahara 
och att vi accepterar att förslaget tas som en A-punkt om Ann-
Christin får göra ett uttalande om frågan.588 Det vi pratat om – att 
rösta nej – var som bortblåst. Suck. Vi satt ett tag och diskuterade 
frågan. Vad skulle vi göra? Vi pratade ideologi. Om varför vi var soci-
aldemokrater. Om internationell solidaritet. Om gränserna för 
pragmatism. Frågan om Västsahara fick oss att ifrågasätta vad vi 
egentligen höll på med. Hur mycket ska du som politiskt anställd 
acceptera? Eller som statsråd för den delen? Vi var eniga om att det 
inte var okej att rösta ja till avtalet. Och vi var enade om att vi måste 
ge Ann-Christin det stöd och de argument hon behöver för att våga 
stå på sig. Och ja, det var väl bara att försöka dra det hela ett varv till 
på politisk nivå. Så Robin fick börja ringa igen. Och stämma av med 
IP. 

Jag fortsatte att skriva beställningar till enheterna. Vi hade precis 
haft ett möte med Ann-Christin och gått igenom förfrågningarna. Jag 
hade kommit tillbaka till departementet vid lunchtid efter att ha va-
rit med Ann-Christin i Grythyttan och Örebro under måndag och tis-
dag. Vi hade haft det mycket trevligt, njutit av god mat och jag hade 
fått bo i ett fantastiskt vackert rum. Vi hade besökt Måltidens hus, 
restaurangutbildningarna i Grythyttan och Örebro läns utvecklings-
råd. Carl-Jan Granqvist hade varit på strålande humör, och jag fick 
en extra guidad tur bland fotografierna då jag råkade nämna att ga-
tan utanför var uppkallad efter min farfars kusin, som också desig-
nade de välkända Grythyttanstolarna. Det hade varit en härlig tur, 
och jag hade till och med orkat gå upp på morgonen och springa en 
runda. Nu, ett par timmar senare, hopade sig arbetet istället.  
 

Onsdagen den 17 maj 2006 
En lugn dag. Ann-Christin och Robin var på partidag i Rinkeby och 
Tensta. De hade bland annat besökt Spånga-Tenstas medborgarkon-
tor och pratat konsumentpolitik. Åter på departementet berättade 
Robin att de diskuterat Västsaharafrågan under dagen. Ann-Christin 

                                                        
588 Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 22 maj 2006, Jordbruksdeparte-
mentet, 2006-05-15. 
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hade haft ett mycket upprört telefonsamtal med Lars Danielsson i 
statsrådsbilen på väg tillbaka. Hon hade frågat vad det egentligen är 
för position SB har i Västsahara-frågan och slagit fast att hon inte 
ville rösta ja. Det var skönt att hon så tydligt tog ställning. Ändå stod 
det ju nu i den kommenterade dagordningen att vi ville lägga ner vår 
röst. 
   

Torsdagen den 18 maj 2006 
Som vanligt på torsdagarna började dagen med pol.sak-möte i Rotun-
dan. Ann-Christin var på regeringssammanträde. Idag beslutades om 
ligghallarna. Djurskyddsmyndigheten fick i uppdrag att utvärdera 
hur djur som går ute om vintern skall kunna hållas och skötas med 
beaktande av djurskyddet. Ett försök att hantera den absurda situat-
ionen som uppstått för hästarna på Lojsta hed på Gotland.589  

Vid två var det dags för EU-beredning. Det var IP som fick hålla i 
beredningen, eftersom Ann-Christin var på Kungliga skogs och lant-
bruksakademins ekologiska forum och talade på upptakten till arbe-
tet med deras aktionsplan. Västsahara stod på dagordningen. En up-
penbart engagerad och mycket kunnig tjänsteman från UD hade kal-
lats in för att beskriva sin folkrättsliga tolkning och klargöra läget. 
Nu blev det svart på vitt. UD:s folkrättsexperter underkänner kom-
missionens bedömning, då man anser att det inte räcker att avtalet 
ger fördelar till den västsahariska befolkningen, utan att man även 
måste få denna befolknings utlåtande i frågan. Det stod också klart 
att samtliga partier ville se ett nej i omröstningen. Ann-Christin 
kunde inte gå till EU-nämnden imorgon och föreslå att vi skulle lägga 
ner vår röst. Det skulle bli oerhört pinsamt. Vi måste rösta nej. Vi 
måste göra det snyggt, eftersom alla redan fått en dagordning där det 
står att vi ska lägga ner vår röst.590 

Vid fem började pub-kvällen på departementet. Assistenterna 
hade redan gått. Ann-Christin höll precis på att avsluta ett möte med 
Lantbrukarnas riksförbund, LRF, sedan skulle de gå ner. IP hade 
klämt in ett möte med en av enhetscheferna också, efter LRF-mötet. 
De skulle visst träffa generaldirektören för Djurskyddsmyndigheten 
imorgon förmiddag. Jag, Robin och Erik gick ner och tog ett glas vin 
och minglade med tjänstemännen.  
 

                                                        
589 Delar av Lojsta hed är sedan lång tid tillbaka inhägnade och upplåtna till gotlandsruss, som fritt 
strövar omkring på heden. Djurskyddsmyndigheten krävde nu att ligghallar skulle finnas för alla hästar 
som går ute, vilket skulle äventyra hästarnas fria strövande på heden.  
590 Partnerskapsavtalet antogs vid rådsmötet den 22 maj 2006. Sverige röstade nej.  
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6.5.3. Landsbygdsprogrammet – förhandlingar med 
samarbetspartierna 

Måndagen den 17 juli 2006 
Ann-Christin var tillbaka från en veckas semester. Under förra veck-
an hade bara jag och IP varit på plats. Nu gick IP på semester och jag 
och Ann-Christin var de enda i staben som var på plats. Jag skulle, 
precis som föregående vecka, vara både politiskt sakkunnig och 
pressekreterare på en gång. Och denna vecka lite statssekreterare 
också, eftersom IP var borta och förhandlingarna om det nya lands-
bygdsprogrammet (som vi kallade LBU) inte var klara än.  

Efter min semester hade jag åkt direkt till Lofoten på Nordiskt 
sommarmöte förra veckan. På flyget till Bodö hade jag suttit bredvid 
två avslappnade män i manchesterbyxor som pratade en norska som 
jag tyckte var ovanligt svår att förstå, även om jag kunde snappa upp 
ett och annat. När vi bytte till charterflygen till Solvaer hade jag in-
sett att det var den färöiske jordbruksministern och hans rådgivare 
jag suttit bredvid. I Lofoten hade vi varit på vikingamiddag, hört den 
finska delegationen sjunga Lordis Hard Rock Hallelujah på stranden 
mitt i den ljusa natten. Enhetschefen som ansvarade för LBU-
förhandlingarna mötte upp man och barn med bil och kanoter på 
Lofoten och skulle stanna där uppe och semestra en vecka. Jag hade 
förstått att förhandlingarna med Finansdepartementet hade dragit 
ut på tiden. Tanken hade varit att det skulle fattas regeringsbeslut 
den 29 juni. Programmet borde nämligen ha varit Kommissionen 
tillhanda senast den 30 juni för att kunna träda i kraft vid årsskiftet. 
Och för en månad sedan hade vi talat om slutspurt. Visst var det ett 
omfattande program, men de hade verkligen förhandlat länge. Ann-
Christin hade fått diskutera frågan med Pär Nuder över telefon från 
flygplatsen i Lofoten. De hade kommit överens om att lyfta frågan till 
Statsrådsberedningen för ett snabbt avgörande. Nu hade jag en vecka 
på mig medan Ann-Christin var på semester och IP var på plats. Mil-
jöpartiet hade även de en vecka till som fungerade att förhandla på. 
Även om enhetschefen inte var där, skulle vi nog kunna jobba på.  

Tillbaka på departementet insåg jag att LBU-förhandlingarna med 
samarbetspartierna långt ifrån var avslutade. Robin hade jobbat hela 
min semester och jag hade hoppats att han skulle ha hunnit klart. 
Jag hade ingen lust att behöva sätta mig in i alla detaljer på de hund-
ratals sidorna. Det var inte mitt ansvarsområde och jag var inte sär-
skilt insatt i frågorna. Först i onsdags eftermiddag hade vi kommit 
överens om den kommunala och regionala medfinansieringen med 
Finansdepartementet, efter det att frågan lyfts till Statsrådsbered-
ningen. I torsdags, den 13 juli, vid fyratiden på eftermiddagen hade 
jag fått Miljöpartiets ändringsförslag. Deras politiskt sakkunnige var 
verkligen insatt i frågan och hade lusläst texten och gjort kluriga 
justeringar i texten som innebar stora förändringar i praktiken. Hon 
hade skrivit frågor och funderingar i kursiv stil, medan text i normal 
stil utgjorde förslag till ändringar. Deras finansiella bud skulle 
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komma morgonen därpå. En timme senare fanns Vänsterpartiets 
betydligt mindre omfattande kommentarer i min inkorg, och deras 
politiskt sakkunnige hälsade att hon nu gick på semester. Hur skulle 
jag hantera det här? Jag hade skrivit ut förslagen och satt in dem i 
en pärm. Sedan hade jag gått ner till tjänstemännen på enheten och 
frågat om de kunde sätta sig och gå igenom det hela med mig.  

Så hade vi suttit där och läst igenom förslagen. Jag och de tre 
tjänstemännen som skrivit programmet. De hade arbetat hårt med 
texten hela våren och skulle egentligen redan ha varit på semester 
med sina familjer. Lojalt stannade de kvar och bistod mig med sin 
expertis. Varje liten ändring hade vi läst och de hade förklarat inne-
börden av vad som tidigare stått där, liksom vad Miljöpartiets förslag 
skulle komma att innebära. Vissa ändringar hade jag kunnat ge ok 
till direkt, vilket jag noterade i kanten. Andra ändringar hade vi ana-
lyserat tillsammans vad de skulle innebära. Ibland hade vi gjort 
kompromissförslag. Ofta hade det blivit nej rakt av. På en del ställen 
hade svaren blivit byråkratiska, som ”Kommissionen vill inte ha 
samma sak tre gånger. Vi förstår vad ni säger, men det blir krångli-
gare”.591 Andra gånger hade det handlat om vad den faktiska konse-
kvensen skulle bli. Vi hade suttit där länge och gått igenom texten, 
sent på eftermiddagen. En av tjänstemännen hade pratat om 
Schumpeters demokratiteori. Jag minns att jag kände att jag inte 
orkade diskutera demokratiteori. Jag hade just lärt mig hela LBU-
programmet och skulle dagen därpå gå igenom vårt nästa bud till 
Miljöpartiet med deras politiskt sakkunnige som sitter mitt emot mig 
i korridoren.   

På fredagen hade jag gått igenom hela programmet med Jenny 
och meddelat vad vi kunde acceptera och inte. Jag hade också stämt 
av de sista frågorna med IP, innan hon gick på semester. I vissa frå-
gor trodde vi inte att vi skulle komma längre, utan det skulle bli fråga 
om att göra någon form av intern överenskommelse med Miljöpartiet 
istället.  

Nu var klockan snart tio på måndagsmorgonen och det var dags 
att gå till UD:s takterrass för att möta pressen på veckans ”Fika med 
regeringen”. Jag hade haft i uppgift att under föregående vecka 
skramla fram några nyheter som Ann-Christin kunde presentera. 
Jag hade inte direkt fått någon hjälp av pressekreteraren, och dag-
ordningen på veckans regeringssammanträde hade inga särskilt 
tunga beslutspunkter på våra sakområden. Så Ann-Christin skulle 
prata om vildsvin. Problem med vildsvin hade lyfts med helsidor av 
både DN och SvD de senaste veckorna. Regeringen skulle nu ge Na-
turvårdverket i uppdrag att göra en översyn av vildsvinsförvaltning-
en och lämna förslag till en långsiktigt hållbar förvaltning. Dessutom 
skulle Ann-Christin kunna relatera till socialdemokraternas Jakt- 
och viltvårdsprogram som nyligen presenterades. Som back-up hade 
jag förslag om djurskyddsfrågor och vinreformen inför jordbruksmi-

                                                        
591 Miljö- och landsbygdsprogrammet, pärm med anteckningar från LBU-förhandlingar, Jord-
bruksdepartementet, 2006, sid. 47.  
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nisterrådet imorgon. Nu hade jag ju inte behövt vara orolig, eftersom 
frågorna om evakueringen av svenskar från Libanon, där krig brutit 
ut den 12 juli, tog all uppmärksamhet.  

Vi samlades först hos Barbro Holmberg för att samordna oss. Vad 
skulle de säga om Libanon? Fyra statsråd skulle medverka: Ann-
Christin och Barbro, Sven-Erik Österberg och Ulrica Messing. Holm-
berg skulle prata om översynen av domstolsprocessen, Messing om 
ett uppdrag att ta fram en handlingsplan för att öka jämställdheten i 
IT-branschen och Österberg om en förvaltningspolitisk plan för de 
kommande fyra åren som ska beslutas i augusti. Nu kom allt detta i 
skymundan. På terrassen var det soligt och varmt. Journalisterna 
väntade. Messing tog kommandot och informerade om insatsen. 
Holmberg fyllde i. I slutet av ”fikat” kunde Ann-Christin säga något 
om vildsvin och Österberg om sin förvaltningspolitiska plan. På de-
partementet tog vi sedan emot Anders Jelmin från Ekot, som ville 
intervjua Ann-Christin angående beslutet om en nordisk folkhälso-
plan som togs vid ministerrådsmötet i Lofoten. Efter intervjun god-
kände Ann-Christin de pressmeddelanden jag skrivit och pressassi-
stenten skickade iväg ett pressmeddelande inför morgondagens 
rådsmöte i Bryssel.  

Eftermiddagen ägnades åt veckoberedning. När den var över vid 
fyra hade vi en telefonkonferens med Miljöpartiet om LBU. Enhets-
chefen som egentligen var på semester hade tagit sig in till departe-
mentet för att se till att ro programmet i land. IP var med över tele-
fon. Vi löste ut en del frågor, men mycket kvarstod.  

 

Tisdagen den 18 juli 2006 
Klockan 04.55 var taxin till Arlanda beställd. Alldeles för tidigt. På 
flygplatsen väntade jag på Ann-Christin och vi checkade in tillsam-
mans. På flyget läste jag igenom handlingarna till jordbruks- och 
fiskerådsmötet och diskuterade vissa punkter med Ann-Christin. I 
Bryssel var det varmt och kvavt. Jag skrev på pressmeddelanden 
inför Lidköping imorgon och stämde av hur det gick med LBU på de-
partementet. Det var krångligt med internetuppkopplingen. Skönt 
att enhetschefen var på plats.  

På rådsmötet diskuterades kommissionens meddelande om en 
hållbar vinsektor. 10 procent av vinet destilleras, vilket inte är håll-
bart. Samtidigt tar viner från nya världen marknadsandelar inom 
EU. Så det gäller att komma överens om hur en minskad produktion 
ska åstadkommas. 

Då den tänkta lunchen om WTO-förhandlingarna hade ställts in 
hade den nytillträdde brittiske miljö- och jordbruksministern David 
Milliband bjudit Ann-Christin på lunch i samband med rådsmötet. 
Han hade inget speciellt att ta upp, utan tanken var att de skulle lära 
känna varandra bättre.  

Efter rådsmötet hade vi ett kort möte med den ende journalisten 
på plats i Bryssel som var intresserad. Sedan gav vi oss av hemåt. 
Ann-Christin lät mig åka med i statsrådsbilen hem, så de släppte av 
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mig utanför dörren vid 21.15. Skönt att komma hem fort när det är 
så långa dagar.  
 

Onsdagen den 19 juli 2006 
Ännu en flygdag, denna gång inrikes från Bromma. Jag tog bussen dit 
vid tio över sju på morgonen. Vi landade på Landvetter vid kvart 
över nio och spanade efter en flygtaxi som skulle ta oss till Lidköping. 
Det var en storväxt vänlig man från Estland, som hade en stor kom-
fortabel bil, som inte liknade en taxi på minsta vis. Strax före elva 
var vi framme vid Nya stadens torg i Lidköping, där det var dags för 
utfrågning av Ann-Christin i solen. Kenneth Lundell ställde frågor 
utifrån ett batteri av frågor som jag skickat honom. Partikamrater 
sålde lotter och delade ut ballonger. Rapport ringde och ville prata 
om vildsvinen och jag lovade dem en intervju om de kom dit. Några 
lokala reportrar var också på plats. 

Lunchen åt vi på en trevlig uteservering vid vattnet tillsammans 
med ett helt gäng partikamrater, bland andra arbetarekommunens 
ordförande Kenneth Lundell, kommunalrådet Kjell Hedvall, valleda-
ren Torben Persson, kommunfullmäktiges ordförande Marita 
Bengtsson och riksdagsledamoten Carina Ohlsson. Efter lunch var 
det dags att åka till Spikens fiskeläge på Kållandsö. Spiken är en av 
mina favorithamnar runt Vänern, där det är rökt sik och glass som 
hägrar. Vi skulle åka bil med Margaretha och Carina, en röd Volvo 
med en ny GPS i. När vi väl var på väg kom de på att Ann-Christin 
aldrig varit på Läckö Slott. Det måste vi ju hinna med. Där pågick 
dessutom utställningen ”Mat och makt”, där måltiden stod i centrum 
och där de visade dukning av 21 rätter, konstfulla uppläggningar och 
annat. Det passade ju för en matminister att besöka. Margaretha, 
vars son arbetade i slottsträdgårdarna och som verkade känna per-
sonalen på slottet, ringde och meddelade att vi skulle komma. Vi fick 
en egen snabbvisning av utställningen, följt av ett besök i trädgår-
darna. Jag följde med, men pratade LBU med tjänstemännen på de-
partementet mest hela tiden. Tanken var att vi skulle försöka ha ett 
telefonmöte under eftermiddagen och en presskonferens imorgon 
efter regeringssammanträdet.  

I Spiken besökte vi fiskrökerierna och samtalade med fiskarna. 
Vid fyratiden ankom (s)-båten till hamnen. Det blev dragspelsmusik 
och utfrågning av Ann-Christin på bryggan. Jag hörde inte riktigt 
vad de frågade om för jag hade fullt upp att försöka ta emot en fax 
med ett förslag till intern överenskommelse kring LBU och ett utkast 
till pressmeddelande om presskonferensen imorgon. Till slut lycka-
des jag få igenom faxet till den lokala lilla livsmedelsbutiken i Spiken. 
Då var klockan redan halv sex och det var dags att hoppa in i flyg-
taxin som skulle ta oss tillbaka till Landvetter. Det var samme man 
och samma bil som hade kört oss imorse.  

Jag satt bredvid Ann-Christin i baksätet. Hon på höger sida, jag på 
vänster. Som alltid. Det var dags för telefonmöte. I handen hade jag 
både utkastet till kallelsen till presskonferens och förslaget till intern 
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överenskommelse. Enhetschefen ledde mötet. Vi gick igenom de sex 
punkterna, en efter en. Det var en ganska omfattande intern över-
enskommelse, som bland annat slog fast hur mycket pengar som 
skulle gå till våtmarker, att frågor med koppling till programmet 
skulle vara samarbetsfrågor och årlig prognos per åtgärd/insats ska 
tas fram. Ett av de senaste tilläggen som gjorts för att Miljöpartiet 
skulle godkänna förslaget var en överenskommelse om att ett utred-
ningsunderlag skulle tas fram med konkreta och kostnadseffektiva 
åtgärder för att minska jordbrukets växtnäringsläckage till havsmil-
jön. Statssekreteraren var införstådd i det hela, men inte statsrådet. 
Och under sittande möte hann jag inte förklara. Så när luren lagts på, 
överenskommelsen var klar fick jag lov att förklara vad vi egentligen 
gått med på. Sedan ringde jag pressassistenten som skickade ut kal-
lelsen till morgondagens presskonferens som skulle hållas på Rosen-
bad tillsammans med Miljöpartiets Åsa Domeij och Vänsterpartiets 
Sven-Erik Sjöstrand.  

När vi landade på Bromma vid halv nio tog jag en taxi hem. Bus-
sarna slutade gå vid sex. Jag var helt slut och kände att det var dags 
att sova för att orka med morgondagen. Då var det presskonferens, 
intervju med Svensk Jakt och en rad pressmeddelanden som skulle 
skickas. Jag tänkte igenom allt jag behövde göra. Stämma av med 
Håkan Sandesjö som skulle utses till tillförordnad generaldirektör på 
Konsumentverket imorgon. Han skulle visst befinna sig i Tyskland. 
Gå igenom informationsmaterialet om LBU som informationsenheten 
tagit fram och se så att allt stämde. Och koordinera med dem så att 
programmet kom upp på hemsidan och så att pressmeddelandet 
släpptes i rätt tid. Det skulle bli en stressig dag, men den sista stres-
siga. På fredagen skulle vi åka till Trollhättan på ett partiarrange-
mang i samband med Fallens dagar och sedan skulle Ann-Christin gå 
på semester igen. Då skulle allt bli lugnare igen.  

 

6.5.4. Kommentar till dagboksexemplen 
De tre dagboksexemplen ovan visar att de politiskt sakkunniga deltar i 
policyutveckling och att de kan sägas ha en styrande funktion. Page och 
Jenkins menar att den brittiska motsvarigheten till de politiskt sakkunniga, 
special advisers, är frånvarande från tjänstemännens vardagliga arbete med 
policyutveckling.592 De menar, utan att egentligen kunna dra några slutsat-
ser om detta utifrån sin egen forskning, att deras roll tycks vara relativt 
begränsad.593  Dessa dagboksutdrag visar tvärtom att de politiskt sakkun-
niga inte alltid är frånvarande från policyutformningen. Det första exemp-
let, ”Ett non-paper om bioenergi”, visar att politiskt sakkunniga utför poli-
cyutvecklande arbete. De politiskt sakkunniga betraktar det som sin uppgift 

                                                        
592 Jmf. Page, Edward C. och Bill Jenkins, a.a., sid. 118.  
593 Jmf. Page, Edward C. och Bill Jenkins, a.a., sid. 121.  
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att hjälpa statsråden att utveckla sina policyförslag. Även dagboksexemplet 
om bioenergi kan betraktas som en illustration till detta. Statsråden har, 
menar de politiskt sakkunniga, inte ett färdigt punktprogram, utan det är 
deras roll att hjälpa dem att hitta det och att formulera sina intentioner. 
Exemplet visar även att det finns en skepsis gentemot detta från tjänste-
männens sida, men att de accepterar arbetets inriktning då det står klart att 
Statsrådsberedningen och den egna politiska ledningen står bakom den 
linje som de politiskt sakkunniga arbetar utifrån.  

I det andra exemplet, ”Fiske i Västsahara”, illustreras hur de politiskt 
sakkunniga får arbeta för att se till att processerna leder till det resultat 
statsrådet önskar. Här ser vi att de övervakar processerna, och hjälper till 
att ta reda på vad som händer i en fråga. Vi ser även att de politiskt sak-
kunniga får gå in i beredningen, eftersom det är oklart hur den gemen-
samma beredningen har lett till en ståndpunkt som inte accepteras på poli-
tisk nivå. De politiskt sakkunniga får här diskutera frågan med politiskt 
sakkunniga på andra departement. De politiskt sakkunniga bistår på det 
sättet statsrådet i styrningen.  

I det tredje exemplet, ”Landsbygdsprogrammet – förhandlingar med 
samarbetspartierna”, framgår att politiskt sakkunniga även förhandlar – och 
att de i det arbetet inte har möjlighet att stämma av varje enskild detalj med 
statsrådet och statssekreteraren. I detta exempel är det en förhandling mel-
lan politiska partier, men som sker inom Regeringskansliet. Att förhandla 
kan också betraktas som ett sätt att styra inriktningen på politiken.  

I de två kommande avsnitten utvecklar jag diskussionen om de båda 
funktionerna samordning och styrning.  

 
 

6.6. Samordning av policy 
Samordning är en del av det vardagliga arbetet för politiskt sakkunniga, 
vilket tydliggörs i arbetsbeskrivningen på Näringsdepartementet: 

De politisk[t] sakkunniga ingår inte i linjeorganisationen men har en nära 
kontakt med berörda enheter. Frågor av löpande karaktär kan diskuteras med 
de politisk[t] sakkunniga och de kan även agera brygga till statssekreterare 
eller statsråd vid brådskande ärenden som snabbt behöver dömas av. Huvud-
regeln är dock att ärenden alltid dras för statssekreterare på rond, där de poli-
tisk[t] sakkunniga även deltar. De politisk[t] sakkunniga och pressekreterare 
deltar även på statsrådets veckoberedningar.594 

 
De politiskt sakkunniga har således omfattande kontakter med såväl andra 
politiskt anställda som tjänstemän, även om de själva inte ingår i linjeorga-
nisationen. Samordningen på politisk nivå diskuteras i nästa kapitel, medan 

                                                        
594 Arbetsbeskrivning för politiskt sakkunniga, Näringsdepartementet, intern promemoria, 2004-03-17. 



 199 

de politiskt sakkunnigas kontakter med tjänstemännen beskrivs utförligare 
nedan.  

Delar av de politiskt sakkunnigas arbete kan beskrivas som samordning 
eller styrning. Denna kan dels bestå i att de politiskt sakkunniga gör be-
ställningar av enheterna, dels i att de förtydligar beställningar som statsrå-
det själv gjort gentemot den politiskt sakkunniges enheter. 

En vanlig fördelning av arbetet mellan de politiskt sakkunniga var att 
var och en av dem hade kontaktmannaansvar för allt från en enhet till flera 
enheter. På Finansdepartementet fanns en sakkunnig per avdelning, men 
även några sakkunniga som arbetade med tal och omvärldsbevakning och 
saknade ansvar för kontakter med en avdelning.595 Ibland kunde kontakt-
mannaansvaret istället för enheter vara uppdelat på sakområden, vilket 
medförde att flera politiskt sakkunniga arbetade gentemot samma sakenhet:  

– Jag tror att [statssekreterarna] hade ett större behov utav stöd och avlast-
ning i de här mellanliggande kontakterna med enheterna. Vi organiserade 
det då så att vi hade ett kontaktmannaansvar för olika enheter på depar-
tementet, där uppgiften var att i den mån som ni känner att man behöver 
bolla någonting och inte kan nå, eller inte vill nå statssekreteraren, är ett 
alternativ att stämma av med [de politiskt sakkunniga]. Så på statssekrete-
rarens mandat, eller i den omfattningen som det behövdes, hade man en 
del i linjeorganisationen.596 

 
I det dagliga arbetet kunde kontaktmannaansvaret ta sig olika uttryck på 
olika departement, men också inom en och samma stab. Budgetstatssekre-
teraren pekar på att de politiskt sakkunniga på fackdepartementen arbetade 
än närmare enheterna: ”Där upplevde jag att de sakkunniga kom in djupare 
i dialogen med sakenheterna”.597 I finansministerns stab består kontakt-
mannaansvaret för några av de politiskt sakkunniga endast i att de själva 
deltar i statsrådets och statssekreterarens beredningar med den aktuella 
avdelningen och bevakar frågorna på området. För andra politiskt sakkun-
niga i samma stab sträcker sig kontaktmannaansvaret betydligt längre, ex-
empelvis för de politiskt ansvariga som har kontaktmannaansvar gentemot 
budget- respektive skatteavdelningen:  

– [Statssekreteraren] och jag delade det mellan oss. Han var administrativt 
ansvarig för hela departementet så han hade väldigt mycket annat. Jag 
fick en sådan relation med tjänstemännen att de kom till mig om de fun-
derade och sa att ’får jag komma ner till dig nu i tio minuter och stämma 
av att det här jag tänker om tandvårdsreformen’, ’stämmer det?’ ’Är jag 
på rätt spår nu? Är det så här?’ ’Det här var krångligt. Är det det här ni 
vill ha?’ Det var en typ av frågor. På Finansdepartementet finns det också 
diskussioner eller konflikter med andra departement. Då avverkar man 

                                                        
595 Intervju med Anneli Roswall-Ljunggren, f.d. politiskt sakkunnig. 
596 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
597 Intervju med Sten Olsson, f.d. budgetstatssekreterare. 
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tjänstemannanivån och då fanns jag som en mellannivå. Och försökte 
rensa innan man kom till statssekreterarnivå.598 

 
Statssekreteraren hade delegerat till den ovan citerade politiskt sakkunniga 
att avgöra vilka ärenden som borde tas upp på politisk nivå och vilka som 
tjänstemännen skulle arbeta vidare med. Blev hon osäker kunde hon 
stämma av med statssekreteraren, men ambitionen var att försöka minimera 
antalet frågor som kom upp: ”Och det gällde både gentemot tjänstemanna-
organisationen, andra departement och mot v och mp. Så att jag var någon 
sådan gate-keeper”.599 Inga ärenden skulle stanna hos henne, utan de skulle 
antingen ner till tjänstemännen igen, eller upp till statssekreteraren och 
statsrådet. Hon fungerade som ett slags ”ärendesluss”. Bosse Ringholm 
menar att de politiskt sakkunniga måste ta fram det som är politiskt intres-
sant till statsrådet, och hålla undan resterande del av frågorna. Den sakkun-
nige ska lotsa statsrådet i den stora ström av ärenden som kommer in och 
se till att rätt saker prioriteras: 

– Där är den sakkunnige gate-keeper för att hålla bort framför allt, men 
också för att plocka fram. Ibland kan det finnas frågor som har dykt upp 
som ett ärende för en myndighet som inte de har fattat ute på enheten vil-
ken oerhörd politisk dynamit det här är. På varje enhet har de ändå ge-
nomgång varje vecka och då är det viktigt att de politiskt sakkunniga 
finns med där och kan scanna in något de på enheten inte tyckte var in-
tressant, men som visar sig vara politiskt intressant.600   

 
De politiskt sakkunniga fungerar här således både som ett slags såll, som 
sållar ut de ärenden som statsrådet behöver agera i, och som ett slags håv, 
som fångar upp ärenden som är politiskt intressanta.  

 

6.6.1. Beställningar 
Inom kretsen av politiskt anställda talade man om att man ”lade beställ-
ningar”, vilket innebar att de beställde texter av olika slag från tjänstemän-
nen, d.v.s. samordnade genom direkt ledarskap. I Näringsdepartementets 
arbetsbeskrivning beskrevs arbetsuppgiften under rubriken ”framtagande 
av faktaunderlag”: 

De politisk[t] sakkunniga ansvarar för att förse statsrådet med nödvändigt 
underlag inför hennes olika aktiviteter. Underlaget tas fram i samarbete med 
berörd enhet genom att de politiskt sakkunniga beställer faktaunderlag. De 
politisk[t] sakkunniga arbetar sedan igenom underlaget och sammanfattar 

                                                        
598 Intervju med Anneli Roswall-Ljunggren, f.d. politiskt sakkunnig. 
599 Intervju med Anneli Roswall-Ljunggren, f.d. politiskt sakkunnig. 
600 Intervju med Bosse Ringholm, f.d. statsråd. 
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kärnan samt lägger till allmänpolitisk information utifrån statsrådets önske-
mål.601  

 
Vad dessa beställningar rörde mer konkret eller hur de var utformade varie-
rade. Oftast rörde de politiskt sakkunnigas beställningar underlag inför 
inbokade resor, besök och uppvaktningar. För dessa beställningar ansva-
rade ofta de politiskt sakkunniga för helheten: 

Ansvarig polsakk har ansvar från ax till limpa. Det vill säga kontakt med ar-
rangör om arrangemanget, eventuellt tal och andra underlag. När det gäller 
pressarrangemang samråd med pressekreteraren. Då avgör vi också vem som 
ska åka med den ansvariga polsakk eller pressekreteraren. Samråd sker 
också om någon ansvarig tjänsteman ska med.602  

 
Den politiskt sakkunnige bedömer vilket underlag som behövs och skriver 
en beställning från den ansvariga enheten. Beställningen skickas till en-
hetschefen och ibland även direkt till ansvarig handläggare. Dessa beställ-
ningar från de politiskt sakkunniga till tjänstemännen sågs som tämligen 
oproblematiska i förhållande till de politiskt sakkunnigas roll utanför linje-
organisationen. Beställningarna rörde fristående aktiviteter och underlagen 
som krävdes rörde befintlig aktivitet snarare än nya politiska inriktningar. 
Det var i huvudsak faktaunderlag och talepunkter: ”För det första vill man 
som politiskt tillsatt ha ett faktaunderlag: så här är läget nu.”603 Olika fakta-
underlag kunde ibland efterfrågas av andra departement eller av Statsråds-
beredningen. Statsråd kunde exempelvis behöva veta mer om en aktuell 
fråga inför en resa till en region där frågan är aktuell, eller inför en muntlig 
frågestund i riksdagen. Det ingick därför i de politiskt sakkunnigas arbets-
uppgifter att samordna framtagandet och levererandet av dessa. Det var 
också en punkt som specificerades i arbetsbeskrivningen på Näringsdepar-
tementet: ”De politisk[t] sakkunniga tar i samarbete med statssekreterare 
fram efterfrågat underlag till andra departement och statsrådsberedningen. I 
detta arbete är ofta även enheterna involverade.”604  

Antalet beställningar på faktaunderlag som kunde läggas och hur stor 
del av arbetet som tjänstemännen skulle utföra var föremål för diskuss-
ion.605 På Jordbruksdepartementet handlade det om att tjänstemännen ville 
ha färre och tydligare beställningar av denna typ och att de ifrågasatte 
huruvida de skulle skriva talepunkter utifrån underlagen som en förbere-
delse för de tal de politiskt sakkunniga skrev. Det handlade således om 
vilken arbetsdelning som skulle finnas mellan de politiskt sakkunniga och 
tjänstemännen. 

                                                        
601 Arbetsbeskrivning för politiskt sakkunniga, Näringsdepartementet, intern promemoria, 2004-03-17.  
602 Rutiner vid arrangemang, Internt arbetsdokument, Jordbruksdepartementet.  
603 Intervju med Anneli Roswall Ljunggren, f.d. politiskt sakkunnig. 
604 Arbetsbeskrivning för politiskt sakkunniga, Näringsdepartementet, intern promemoria, 2004-03-17. 
605 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
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Beställningar av interpellationssvar och svar på riksdagsfrågor hantera-
des på olika sätt på olika departement. På Jordbruksdepartementet hantera-
des alla interpellationer och frågor från riksdagen av statsrådsassistenten. 
Anledningen var framför allt att statsrådsassistenten ”ägde” statsrådets 
kalender och därför var den person som kunde planera in en interpellat-
ionsdebatt i kammaren på en av de kommande debattiderna och samtidigt 
se till att de reglerade beredningstiderna och svarstiderna för dessa svar 
kunde hållas. Därför skickade statsrådsassistenten interpellationerna och 
riksdagsfrågorna direkt till den ansvariga enheten med ett meddelande om 
när svaret skulle skickas till kammaren. Det var oftast ganska kort tid efter 
det att en fråga eller en interpellation inkommit.  

Vissa beställningar rörde det politiska innehållet i ärenden under bered-
ning. Dessa var inte samordnade och skriftligt formulerade på det sätt som 
övriga beställningar, utan formulerades oftast via mail, telefon eller vid ett 
samtal i korridoren. Det kunde handla om att en politiskt sakkunnig bad 
tjänstemännen ta fram ett nytt förslag inför förhandlingar med samarbets-
partierna, att omarbeta en del av en proposition på ett visst sätt, att räkna på 
vad en höjning av en viss bidragsform skulle få för konsekvenser och vad 
det skulle kosta: 

– Viljeinriktningen var ofta tydlig från vår sida så utrymmet att komma 
med riktigt tokiga idéer var ganska begränsat. Till exempel det här med 
flygskatt. Vi visste att det var någonting som vi var tvungna att förhålla 
oss till. Sedan visste vi, om vi tittar på [Värmland], att det fanns delar av 
det länet som skulle drabbas jävligt märkligt av en flygskatt med tanke på 
hur man delar in Sverige i olika regioner. Det fanns två flygplatser med 
bara fyra eller fem mils mellanrum, som skulle få helt olika ekonomiska 
förutsättningar. Vi visste att de parametrarna fanns där. Samtidigt var vi 
tvungna att genomföra den här skatten. Och hur klarar vi det? Kom med 
några smarta lösningar!606   

 
Det förekom även att de politiskt sakkunniga på egen hand tänkte ut förslag 
som de sedan prövade hos tjänstemännen:  

– Inför budgetarbetet kunde jag och kanske [planeringschefen] tillsammans 
ta fram ett papper. De här tio punkterna på arbetsmarknadspolitikens om-
råde vill vi att ni tröskar igenom. Och de här.  Ta det där förslaget, men 
skruva det så här och berätta för oss vad som händer. På det sättet var vi 
ju drivande. Vi gjorde beställningar till organisationen hela tiden.607 

 
Alla underlag som tjänstemännen producerade och levererade behövde inte 
beställas, utan vissa underlag togs fram på rutin. Det handlade exempelvis 
om underlag och talepunkter inför ministerrådsmöten och liknande åter-

                                                        
606 Intervju med Joakim Kellner, f.d. politiskt sakkunnig. 
607 Intervju med Anneli Roswall-Ljunggren, f.d. politiskt sakkunnig. 
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kommande aktiviteter. I dessa fall förutsattes tjänstemännen leverera un-
derlag.  

Dessa mer ordnade former av beställningar kombinerades med plötsliga 
snabba beställningar som kunde ske under såväl sena kvällar som helger. 
Det kunde handla om en överenskommelse som skett i WTO under helgen 
som statsrådet måste kommentera. Vanligt förekommande var även att 
Statsrådsberedningen hörde av sig på obekväma tider, i frågor som rörde 
departementets ansvarsområden och som de snarast behövde information 
om. Den politiskt sakkunnige, eller pressekreteraren, får då ringa den an-
svarige tjänstemannen och be om ett underlag mitt i barnkalas eller sön-
dagsläsning. 
 

 

6.7. Styrning 
I funktionen styrning av policy inkluderar Maley, vilket nämndes i inled-
ningen av detta avsnitt, deltagande i departementets arbete, att politiskt 
anställda utgör en källa till råd, att de övervakar och guidar tjänstemännen, 
att de deltar i policyskapande och länkar samman idéer, intressen och möj-
ligheter. Delar av detta har vi redan sett exempel på ovan. Nedan diskuteras 
på vilket sätt politiskt sakkunniga deltar i styrningen genom förtydligan-
den, kontroll och förhandlingar.  
 

6.7.1. Förtydliganden och guidning 
Emma Flood drog i sin magisteruppsats om politiskt sakkunniga slutsatsen 
att dessa fungerar som översättare mellan den politiska nivån och tjänste-
männen.608 En viktig del av de politiskt sakkunnigas kontakter med tjäns-
temännen består i att översätta, eller vad jag kallar för att göra förtydligan-
den. I Regeringskansliet snurrar hjulen snabbt och det är inte alltid tjänste-
männen uppfattar exakt vad statsrådet vill eller menar: 

 
– Så är det tolkningsarbete efteråt: vad som egentligen sades. Vilket också 

kan bli besvärligt när det är flera enheter eller intressen inblandade, där 
tjänstemännen är oense om vad ministern faktiskt sa. 

– […] 

                                                        
608 Flood, Emma, a.a., sid. 43. Jmf. Ivarsson-Westerberg, Anders, a.a., sid. 168, där han med utgång-
spunkt i nyinstitutionell organisationsteori beskriver statssekreteraren som översättare både mellan 
politik och förvaltning och mellan förvaltning och politik.  
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– Ibland, om ministern inte vill ta beslut, är tveksam eller vill ha ett bättre 
förslag. Om man ska arbeta om det, då kan det uppstå vissa oklarheter, 
visst.609  

 
Här kan de politiskt sakkunniga göra en insats. De politiskt sakkunniga har 
troligtvis redan hört statsrådet kommentera en identisk eller likartad fråge-
ställning tidigare, kanske vid den politiska stabens möte, vid kaffeautoma-
ten i den politiska stabens korridor eller under en resa. Därför kan politiskt 
sakkunniga ofta snabbare uppfatta vad statsrådet syftar på och utveckla 
detta, på samma sätt som statsrådet kanske redan har gjort, för tjänstemän-
nen. Enkätundersökningen visar att i de fall när tjänstemän inte känner sig 
tillräckligt säkra på vad statsrådet eller statssekreteraren vill i olika frågor 
tar drygt 40 procent av dem reda på detta genom att fråga de politiskt sak-
kunniga.610 Även i de politiskt sakkunnigas samtal berördes hur vanligt 
förekommande detta är: 

– Jag vet inte hur många gånger jag sa det under de åren jag jobbade, att 
’jag tror att statsrådet menar så här’. Och sedan, i samtalet efter en sådan 
här beredning eller en rond med statssekreteraren: ’ jag tror att hon menar 
så här’. Och sedan får man ha den här diskussionen: ’vad var det för poli-
tisk signal hon gav alldeles nyss?’ Därför att det är hundra ärenden på en, 
två timmar som ska avhandlas, och det går inte. Man säger ja, nej, och 
korta, korta koncisa kommentarer bara från statsrådet. Och då är det den 
politiskt sakkunniges roll att förstå och tolka ungefär signalernas innebörd 
till den enskilde tjänstemannen.611 

 
Det kunde röra sig om förtydliganden efter möten i korridoren, uppvakt-
ningar, kortare besök eller liknande: ”Också det här när ministern slänger 
ur sig någon idé på något möte. Eller, lite mer formaliserat, att ’det här vill 
jag ha gjort’. Då fick jag ofta vara den som följde upp ministerns [idé], och 
kollade att det rörde sig i frågan”.612 Detta kan, menar jag, tolkas som en 
form av styrning gentemot tjänstemännen.  

Att de politiskt sakkunniga får ta ett mycket stort ansvar för att guida 
tjänstemännen kan inträffa vid tillfällen då ingen annan är tillgänglig. Det 
kan vara en vanlig fredagseftermiddag, då något snabbt måste hanteras. Då 
får den sakkunnige kanske snabbt ringa någon av tjänstemännen. Under 
semesterperioder kunde en politiskt sakkunnig vara den ende på plats i 
staben, varför denne fick hantera samtliga frågor efter bästa förmåga. De 
politiskt sakkunniga fick även göra avvägningar i vardagen. Även om de 
får vägledning av såväl ideologi, valmanifest och diskussioner i den poli-
tiska staben, vet de inte exakt vad statsrådet anser i alla frågor: ”Men rätt 

                                                        
609 Fokusgrupp med departementssekreterare. 
610 Reko-enkäten fråga 21. 
611 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
612 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
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mycket återstår att förutse och bedöma. Och ibland självständigt avgöra att 
det här tror jag han skulle tycka”.613 De politiskt sakkunniga arbetar således 
på samma sätt som tjänstemännen med antecipering, eller kvalificerade 
gissningar. De politiskt sakkunniga menade dock att det finns möjlighet för 
de politiskt sakkunniga att ibland också göra avdömningar i ärenden: ”Det 
finns ändå ett potentiellt utrymme för, både för ministern, och även de poli-
tiskt sakkunniga att faktiskt göra sådana direkta avdömningar beroende lite 
grann på frågors karaktär”.614 

 

6.7.2. Styrning genom kontroll 
De politiskt sakkunniga förväntades bevaka hur arbetet på departementet 
fortskred. De svar som statsrådet sökte krävde ofta att de politiskt sakkun-
niga hunnit tänka samma tanke innan statsrådet och ta reda på svaret, vilket 
beskrevs i fokusgruppen: ”Och samtidigt se till att [statsrådet] har inform-
ation när hon frågar om ’hur går det med det där? Jag sa ju det där förra 
veckan? Varför har de inte reagerat på det?’ Då ska jag alltid ligga steget 
före henne och se till att ha informationen. Det handlar mycket om att vara 
något slags informationskanal”.615 De politiskt sakkunniga bevakade genom 
sitt vardagliga arbete departementets arbete och rapporterade tillbaka till 
statsrådet. Bosse Ringholm beskriver processen som följer:  

– Vi gjorde den här verksamhetsplanen och vi satte upp ett antal politiska 
mål: det här ska vi uppnå under året. Så var det [de politiskt sakkunniga] 
som i första hand skulle se till att organisationen uppfyllde det där. Jag 
ville att de skulle komma tillbaka och säga att [tjänstemännen] bryr sig 
inte om eller [tjänstemännen] har inte gjort tillräckligt mycket. […] Det 
hade de politiskt sakkunniga fångat upp. Det är därför jag tycker att de 
ska vara torpeder i den bemärkelsen att de ska ligga steget före helt enkelt 
och hämta information hela tiden, tillsammans med statssekreterarna. För 
statssekreterarna och de politiskt sakkunniga måste vara ett hela tiden.616   

 
De politiskt sakkunniga bistod med att få den boll som statsrådet kastat till 
tjänstemännen i rullning. De politiskt sakkunniga uttryckte att de härige-

                                                        
613 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
614 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. Uttrycket ‘avdömning’ används ofta i Regeringskansliet i 
betydelsen avgöra en fråga, d.v.s. besluta vad som ska ske i ett ärende.  
615 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
616 Intervju med Bosse Ringholm, f.d. statsråd. Den metafor som Ringholm använder sig här, torped, 
kan ha olika betydelser. Ringholm förtydligar själv att han med liknelsen menar något som ligger steget 
före. Ringholm hade när intervjun genomfördes lämnat posten som idrottsminister. Min tolkning är 
därför att han hämtat metaforen från ishockeyn. Torpedhockey kallas ett spelsystem som bygger på ett 
1-2-2 spel, där man har två spelare som agerar så kallade torpeder längst fram och så att säga ligger före 
i relation till målet. Associerat med ”torpeder” är dock även hot, utpressning, våld, vapen och 
legosoldater, vilket gör att användandet av torped-metaforen även ger de politiskt sakkunniga en lite 
tuffare roll i kontrollen av tjänstemännen. 
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nom fungerade som en länk mellan statsråd och tjänstemän, som skulle se 
att statsrådets beställningar verkställdes: ”Men jag såg mig själv ganska 
mycket som länken mellan statsråd och tjänstemän. Att man, om statsrådet 
ville någonting, vidarebefordrade det och såg till att det blev gjort”.617 Den 
politiskt sakkunniga Anneli Roswall-Ljunggren beskriver det som det är ett 
måste att de politiskt sakkunniga är aktiva i styrningen av tjänstemännen 
om staben ska kunna hantera Regeringskansliet: 

– Jag hade i alla fall en rätt aktiv roll mot tjänstemannaorganisationen. Och 
det är ju viktigt om man har, om man var statsråd och som parti vill 
någonting för att annars är Regeringskansliet en jätteapparat, ett system 
som bara rullar på och producerar. Men om man vill få kontroll över det 
och se till att den producerar det som man själv vill ha fram, då kanske 
torpeder inte är så dumt. Alltså att man har några som hela tiden [gör] 
ständiga avstämningar.618 

 
I fokusgruppssamtalen framgick att de politiskt sakkunniga var medvetna 
om att det kunde vara problematiskt att gå alltför hårt fram i arbetet med att 
se till att statsrådets beställningar genomfördes, men ansåg sig bistå stats-
sekreteraren i dennes arbete: 

– Då upplevde jag ett tydligt ansvar för mig. Det var att se till att, okej, om 
vi då får en boll i rullning ska du se till att den rullar, någorlunda. Själv-
klart är det statssekreterarens stora ansvar, men var med och putta på. Var 
med och hjälp till att driva processen. Just den där rollen var lite knepig, 
eftersom man inte tillhör linjeorganisationen. Det var mer outsagt. När 
ministern vänder sig till en, och på sättet de ställer frågorna, sättet de vill 
ha information på, sättet de är kritiska. Då känner man, ja, men här har 
jag ett ansvar. Här behöver jag kliva in.619 

 
Det var nödvändigt för de politiskt sakkunniga att alltid veta att statssekre-
teraren och statsrådet stod bakom den inriktning som de själva gav tjäns-
temännen styrsignaler om. De arbetade därför så nära dem som möjligt och 
frågade dem så snart de behövde vägledning: ”Om det var någonting som 
blev problematiskt gick jag nog alltid till statssekreteraren och fick lite stöd 
i ryggen. Dels för att det var lättare att säga att det här tycker statssekrete-
raren, men också [för att] få en guidning. Här tycker vi inte som de. Är det 
här en viktig fråga? Är det här en strid som är värd att ta?”620 Tillväga-
gångssättet för att få processen att rulla på och övervaka denna var oftast 
att röra sig i korridorerna och prata med tjänstemännen. I fokusgruppssam-
talet beskriver de politiskt sakkunniga en del av detta som ”det lilla stol-
samtalet”: 

                                                        
617 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
618 Intervju med Anneli Roswall-Ljunggren, f.d. politiskt sakkunnig. 
619 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
620 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
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– Jag var nog ganska mycket inne och pillade i sakfrågor och hade väldigt 
mycket kontakt med tjänstemän, åtminstone de första åren. Det var myck-
et det lilla samtalet på stolen […]. 

– Det är den minnesbild jag själv tar med mig av min roll som politiskt sak-
kunnig. Just det lilla stolsamtalet. Alltså, antingen jag i deras stol eller de 
i min stol. Att man är den här smörjande parten som ser till att processer 
rullar på ett bra sätt.621 

 
Samtalen tycks oftast ha varit en form av problemlösningsdialoger, där de 
politiskt sakkunniga tillsammans med tjänstemännen resonerat sig fram till 
en lösning, när det kärvat i en process: 

– Så sätter man sig ner och har det här bollandet fram och tillbaka. De är 
väldigt duktiga. Man lyssnar väldigt mycket och kompromissar lite. Så 
hittar man, ’okej, men vi vill ändå ha den här politiska svängen’, eller 
touchen på det som gör att det kontrasterar mot oppositionens förslag. 
’Okej, men då gör vi så här, men då som sagt, då tar det tid’.622  

 
Att hålla igång de processer som initierats, kan också innebära att de poli-
tiskt sakkunniga tolkar och översätter information. I utredningar har denna 
del av de politiskt sakkunnigas arbete pekats ut som en försvårande faktor i 
kommunikationen mellan statsrådet och tjänstemännen, som exempelvis i 
katastrofkommissionens rapport: ”Till felen – inte bara i utrikesdeparte-
mentet – bidrog också en organisation där pressekreterare och politiskt 
sakkunniga spelar en stor roll i statsrådens omgivning vilket i praktiken 
försvårar för tjänstemän i linjeorganisationen att få fram information till 
och signaler från statsråden”.623 De politiskt sakkunniga menar själva att 
situationen ofta är den omvända. De upplever att de förklarar för tjänste-
männen vad statsrådet egentligen vill. Vad betydde det till exempel när 
statsrådet sa att ”vi skulle smaka på förslaget”? Skulle tjänstemännen gå 
vidare med och fortsätta att bereda ärendet eller skulle ändringar göras? 
För de politiskt sakkunniga var det med tanke på deras bakgrund många 
gånger lättare att tolka statsrådets besked: 

 
– Den politiskt sakkunniges roll att tolka signalernas innebörd till den en-

skilde tjänstemannen, det är en politisk styrning som jag ser det.624 

– Jag menar alla politiskt sakkunniga verkar ha haft väldigt olika roller, 
men en av rollerna som man har som politiskt sakkunnig var att få ihop 
ministerns önskemål med vad tjänstemännen upplevde och verkligheten 
på området och jämka och trixa och fixa och förklara och se till att det 
inte blir missförstånd. Hela tiden vara en ’go-between’ och försöka säga 

                                                        
621 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
622 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
623 Sverige och tsunamin. Katastrofkommissionens rapport, SOU 2005:104, sid.189. 
624 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
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till statsrådet att ’jo, men så här säger tjänstemännen att det är. Men jag 
tror att om vi bearbetar det på det här och det här sättet kan vi nå resultat 
ganska snart’. Och tvärtom till tjänstemännen, att förklara för dem att det 
här är vad statsrådet vill. Att man hela tiden försökte att vara en som jäm-
kar [samman] de två verkligheterna. Så upplevde jag väldigt mycket att 
rollen var. Springa i trappor gjorde man mycket…625 

 
De politiskt sakkunniga framhöll som sin egen styrka att ”vi kunde snabbt 
ta fram information om vad den politiska inriktningen var. Man kunde 
korridorsnacka med ministern om vad hon tyckte i en viss fråga. Eller 
statssekreteraren. Och man kunde lösa upp knutar när det var problem”.626 
Ett annat sätt att få de processer som statsrådet initierat var att försöka väga 
upp för statsrådets och statssekreterarens svaga sidor:  

 
– Det blir ett spel med personligheter till slut kan jag känna. Att har man en 

minister som är tvär, ilsken: ’gör som jag säger, håll käft, jag skiter i vad 
ni säger’. Om det är ett minus, då måste man ha ett plus någon annanstans 
i staben. Då måste statssekreteraren vara extra ödmjuk, extra lyssnande. 
Och de politiskt sakkunniga. 

– Good cop, bad cop. 

– Ja, det är lite så. Absolut. Jag menar [statsrådet] var väldigt vänlig mot 
sina tjänstemän, ofta för snäll, kunde ibland inte säga ifrån. Ändå kunde 
man känna att ibland när [statsrådet] var tvärsäker på sin sak, och argu-
menterade för sin sak och de argumenterade för sin sak och hon sa, ’men 
det är vi som bestämmer, nu kör vi det här’. Då var man tvungen att gå 
ner och gjuta lite olja på vågorna. Och det där tycker jag är, är en respekt 
för tjänstemännen som man har. Och som de kräver. Jag undrar vad som 
hade hänt om jag inte hade gjort det. Eller om vi inte som stab eller som 
statssekreterare hade sett det på det sättet, utan ’ah, jag tycker det är lo-
giskt, vi kör ändå, det är de som ska se till å ro det i hamn, vi bestämmer’. 
Det hade varit ett väldigt intressant experiment, men det vågade man ald-
rig, utan, det var bara ner och gjuta olja…627 

 
Att gjuta olja på vågorna, som de politiskt sakkunniga talade om, innebär 
också att upprätthålla en vänlig och respektfull arbetsrelation mellan den 
politiska staben och tjänstemännen. När statsrådet ibland pekade med hela 
handen, var de politiskt sakkunniga i gengäld särskilt vänliga och lyssnade 
desto mer noggrant.  

Sammantaget ger bevakningen av beredningsprocessen och försöken att 
balansera statsrådet och statssekreterarens olika sidor en bild av att de poli-
tiskt sakkunniga deltar i styrningen genom en form av kontroll.  

 

                                                        
625 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
626 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
627 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
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6.7.3. Förhandling 
Politiskt sakkunniga deltar i många förhandlingar. Under mandatperioden 
2002–2006 pågick kontinuerligt förhandlingar av två skilda slag; förhand-
lingar inom Regeringskansliet och förhandlingar med samarbetspartierna. 
Förhandlingar mellan enheter eller departement hanteras oftast av handläg-
garna själva, eller av enhetscheferna. Kan ingen överenskommelse nås på 
enhetschefsnivå måste frågan, som det kallas, hissas till politisk nivå. Oe-
nighet mellan enheter inom departementet når väldigt sällan politisk nivå 
för avgörande, eftersom de hanteras av organisationen. Däremot är det 
betydligt vanligare att frågor som det råder oenighet kring mellan departe-
ment når politisk nivå, eftersom det på sätt och vis är inbyggt i organisat-
ionsstrukturen. I dessa förhandlingar förekom även att politiskt sakkunniga 
förhandlade:  

– När man inte kommer överens på den lägre nivån skickar man in nästa 
nivå och sedan nästa. Först var det de politiskt sakkunniga som försökte 
reda ut frågan. Eller först tjänstemännen. Sedan flyttades det över till po-
litikernivå. Politiskt sakkunniga, sedan statssekreterarna och sedan mi-
nistrarna. Till slut var det SB, ministrarna mellan olika fackdepartement 
som fick försöka komma överens. Gjorde inte de det gällde SB:s. Det var 
en militärisk ordning egentligen.628  

 
Den ovan citerade politiskt sakkunnige har alltså ordnat in politiskt sak-
kunniga som ett naturligt led i linjeorganisationen. Frågan hissas i beskriv-
ningen inte direkt från tjänstemannanivå till statssekreterarnivå, utan går 
först till en ny nivå, som utgörs av de politiskt sakkunniga. Att detta före-
kom bekräftas av budgetstatssekreteraren: 

– Den som fick gå in och som ibland var med och ibland fick sköta det själv 
det var [den politiskt sakkunniga med ansvar för budgetfrågor]. Fast de 
var politiskt sakkunniga hade de den ställningen att de kunde gå in i mitt 
ställe och göra det. Sedan, jag menar man ska ju vara ärlig och säga att till 
en del är det en arbetsbelastningsfråga - om man ska överleva.629 

 
De politiskt sakkunniga beskriver det som att de försökte rensa under stats-
sekreterarnivån och på det viset avlasta statssekreteraren: ”På Finansdepar-
tementet finns det diskussioner eller konflikter med andra departement och 
då avverkar man tjänstemannanivån och så fanns jag som en mellannivå. 
Och försökte rensa innan man kom till statssekreterarnivå”.630 I citatet 
framgår att då tjänstemännen misslyckades med att komma överens inom 
ramen för den gemensamma beredningen fick de politiskt sakkunniga göra 
ett försök att förhandla innan det blev aktuellt för statssekreterarna att dis-

                                                        
628 Intervju med Åsa Hagman, f.d. politiskt sakkunnig. 
629 Intervju med Sten Olsson, f.d. budgetstatssekreterare. 
630 Intervju med Anneli Roswall Ljunggren, f.d. politiskt sakkunnig. 
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kutera frågan. Även om politiskt sakkunniga långt ifrån alltid deltog i in-
terna förhandlingar ombads de ibland att vässa argumenten och samman-
ställa en lista med de argument som kan framföras av den andra parten och 
hur de kan bemötas. En bedömning måste då göras av hur korten ska spelas 
och sedan måste korten spelas på ett skickligt sätt.  

Om oenighet i en fråga råder mellan två departement och de inte kan 
komma överens eller nå en kompromiss trots att frågan lyfts till statssekre-
terarnivå eller ministernivå avgörs frågan av Statsrådsberedningen. Varje 
departement skriver då ett pm där de framför sina bästa argument och för-
söker motbevisa de argument som det andra departementet förväntas föra 
fram. För att sammanfatta händer det att politiskt sakkunniga är inblandade 
i förhandlingarna mellan enheter eller departement. Vanligare är dock att 
de skriver de argument som ska användas i förhandlingen på politisk nivå. 

Förhandlingarna med samarbetspartierna vidtog, på det sätt jag beskrivit 
i kapitel ett, när den gemensamma beredningen i Regeringskansliet hade 
avslutats.631 I dessa förhandlingar hände det att de politiskt sakkunniga 
spelade en viktig roll. Förhandlingarna betraktades som partipolitik, vilket i 
princip innebar att tjänstemän inte borde delta. Tjänstemännen har natur-
ligtvis den djupaste kunskapen och måste stödja regeringen med den in-
formation och de argument som behövs i förhandlingarna. En av de poli-
tiskt sakkunniga beskriver hur det föll på de politiskt sakkunnigas lott att 
diskutera detaljfrågor med samarbetspartierna: ”Ja, [förhandlade] gjorde 
jag. Det var den stora budgetförhandlingen. Då var det hela delegationer, 
men sedan blir det småfrågor hela tiden. Och de skötte jag ända tills det 
inte gick längre. Ofta gick det att avsluta.”632 Hur omfattande dessa för-
förhandlingar var berodde dels på huruvida samarbetspartierna hade poli-
tiskt sakkunniga placerade på departementet, dels på hur engagerade sam-
arbetspartierna var i en specifik sakfråga.  

På Jordbruksdepartementet handlades flera av Miljöpartiets viktigaste 
frågor om fiske och miljö- och landsbygdsutveckling. Miljöpartiet hade 
också en politiskt sakkunnig på departementet med tjänsterum mitt emot 
statsrådets politiskt sakkunnigas. Miljöpartiet hade här ofta många och 
mycket detaljerade frågor och ändringsförslag, som statssekreteraren omöj-
ligen kunde hinna med att hantera. Grundarbetet föll därför på de politiskt 
sakkunniga, som tillsammans med tjänstemännen gick igenom Miljöparti-
ets förslag och kompromissade kring enklare frågor som inte skulle inne-
bära några större förändringar. Ofta pågick flera förhandlingsprocesser 
parallellt på samma departement och de politiskt sakkunniga hade ofta i 
uppgift att både förhandla med samarbetspartierna och kontinuerligt följa 
upp och informera samarbetspartierna om läget i en viss fråga. Det kunde 
handla om att Miljöpartiet begärt fram kompletterande underlag, att de 

                                                        
631 Ullström, Anna, a.a., 2005.  
632 Intervju med Anneli Roswall Ljunggren, f.d. politiskt sakkunnig. 
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politiskt sakkunniga bett tjänstemännen gå igenom samarbetspartiernas 
senaste förhandlingsbud eller något liknande. Vid vissa större förhandling-
ar skedde ren textbehandling, där de politiskt sakkunniga gick igenom sida 
för sida tillsammans med tjänstemännen och diskuterade samarbetspartier-
nas förslag på textändringar och tog ställning till dem. Samma procedur 
användes i den här situationen; alla problem som inte kunde lösas lyftes till 
en högre nivå, till statssekreteraren, eller, i ytterst sällsynta fall, till statsrå-
det. De större frågor som inte kunde lösas av politiskt sakkunniga, förhand-
lades av statssekreteraren och riksdagsledamöter från samarbetspartierna. 
Då förberedde de politiskt sakkunniga ett underlag där det framgick vilka 
eftergifter som gjorts så långt och vari oenigheten låg, samt vilka möjliga 
lösningar som kunde finnas och konsekvenserna av dessa.  

På Finansdepartementet och Statsrådsberedningen förekom det också att 
de politiskt sakkunniga fick bistå i kontakterna mellan olika departement 
och samarbetspartierna. Samarbetspartierna presenterade exempelvis av 
förhandlingstaktiska skäl inte sina krav och förslag departementsvis, utan 
kunde exempelvis vägra att fortsätta förhandla om budgeten om inte parti-
erna först kom överens om ett förslag på ny paragraf i Jaktförordningen. 
De politiskt sakkunniga fick få försöka hitta lösningar för att komma vi-
dare.633 I en sådan situation möts den partipolitiska förhandlingen med be-
redningsarbetet i Regeringskansliet. I egenskap av förhandlare fyllde de 
politiskt sakkunniga i dessa lägen en styrande funktion.  

 
 

6.8. Sammanfattning  
De politiskt sakkunniga utgör numera en självklar del av Regerings-
kansliet. De utför ett vitt spektrum av arbetsuppgifter. En del av dessa kan 
sägas bestå i de funktioner som Maley betecknar som de politiskt anställ-
das ursprungliga funktioner: personligt eller politiskt stöd. I detta ingår att 
vara rådgivare i frågor kring i vilka sammanhang statsrådet bör synas, och 
på vilket sätt. Dessutom fungerar de politiskt sakkunniga som bollplank 
och rådgivare i den bemärkelsen att de tvingar statsrådet att utveckla sina 
politiska resonemang genom att konstant slå hål på deras argument. De 
förväntas känna till och analysera hur regeringspartiet fungerar både for-
mellt och informellt och underlätta för statsrådet att driva igenom sina frå-
gor på ett så smidigt sätt som möjligt. De utgör en brygga mellan Rege-
ringskansliet och regeringspartiet. I vissa avseenden kan de till och med 
framstå som partiarbetare placerade inne i Regeringskansliet. 

En relativt stor del av de politiskt sakkunnigas arbetsuppgifter kan dock 
inte sägas falla under vare sig det personliga eller det politiska stödets pa-
raply. En stor del av detta kan förstås som den funktion Maley kallar kom-

                                                        
633 Intervju med Anneli Roswall Ljunggren, f.d. politiskt sakkunnig. 
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munikation. Dit hör att vara spökskrivare, att kommunicera med media, att 
analysera media och att kommunicera med lobbyorganisationer. 

Ytterligare en del av arbetet kan förstås som samordning. I staben är de 
politiskt sakkunniga de som både träffar statsrådet och statssekreteraren 
ofta. Medan pressekreteraren vanligen spenderar mest tid med statsrådet, 
arbetar statssekreteraren mer med tjänstemännen, och träffar statsrådet 
relativt sällan. De politiskt sakkunniga har därför möjlighet att ha känne-
dom om vad som sker både när statsrådet är ute på resor och besök och 
med de policyprocesser som pågår i departementet. Möjligheten att röra sig 
mellan statssekreterarens inåtriktade sfär och statsrådets mer utåtriktade 
sfär gör att de kan bidra till att information om önskemål och händelser 
fortare kan spridas mellan dessa sfärer. Detta gör också att de kan fungera 
som ’back–up’ och ersättare för de övriga i staben i olika avseenden.  

Viktigt att notera är också att politiskt sakkunniga ibland fungerar som 
statssekreterarens förlängda arm, något som framgår med tydlighet i dag-
boksutdragen. Exempel är samordning gentemot de enheter de sakkunniga 
har kontaktmannaansvar för och beställningar till tjänstemännen. De poli-
tiskt sakkunniga avlastar således både statsrådet och statssekreteraren även 
i frågor som rör deras arbetsuppgifter som chefer och departementsledning. 

Slutligen kan de politiskt sakkunniga sägas ha en styrande funktion, som 
stämmer överens med den funktion Maley benämner ”styrning av policy”. 
De politiskt sakkunniga förtydligar statsrådens styrning. De förhandlar, ger 
råd, bevakar och driver på. Vi såg även i de tre dagboksexemplen om styr-
ning att de politiskt sakkunniga ibland får ta stort ansvar, både i arbets-
grupper, i beredningen av ärenden och i förhandlingar med samarbetsparti-
erna.  

Sammanfattningsvis kan de politiskt sakkunniga sägas ha samtliga fem 
funktioner i Maleys analysram: politiskt stöd, personligt stöd, kommunikat-
ion, samordning och styrning. I de kommande tre kapitlen kommer dis-
kussionen om de två sistnämnda funktionerna styrning och samordning, att 
utvecklas.  
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7. Samordning på politisk nivå 
 
7.1. Politikernas samordning i Regeringskansliet 
Regeringen kollektiva beslutsfattande medför att samordning och förhand-
ling karaktäriserar hela Regeringskansliets arbete. I kapitel fyra, fem och 
sex diskuterades vad de olika kategorierna politiskt anställda gör och hur 
de organiserar sitt arbete var och en för sig. Den politiska staben utgör en 
enhet, som ska fungera som grupp och organisera arbetet inom sig. Den 
tillhör ett kollektiv av politiskt anställda, som tillsammans ska bistå stats-
råden att föra en samordnad politik. Torbjörn Larsson diskuterar i sin av-
handling från 1986 samordningsprocessen i Regeringskansliet. Han menar 
att en betydande del av samordningen i Regeringskansliet sker på politisk 
nivå.634 Larssons empiri är insamlad under 1970-talet, då de politiska sta-
berna inte var lika etablerade som idag, och då deras samordningsprocesser 
inte heller hade hunnit ta form. Han utelämnar även politiskt sakkunniga, 
pressekreterare och planeringschefer i studien.635 Det är därför särskilt mo-
tiverat att ytterligare analysera hur samordningen på politisk nivå går till.  

I kapitel två diskuterades samordning i termer av omedelbar samordning 
genom direkt ledarskap eller gemensam samordning, och samordning på 
förhand genom reglering, inlärning eller genom att sätta upp mål.636 I detta 
kapitel diskuterar jag, med utgångspunkt i dessa begrepp, hur samordning-
en på politisk nivå sker. Det är, med utgångspunkt i resonemangen i kapitel 
två, rimligt att förvänta sig att samordningen i Regeringskansliet, som kan 
karaktäriseras som en organisation präglad av osäkerhet och vars arbets-
uppgifter är kvalificerade, främst samordnas med hjälp av så kallad gemen-
sam samordning. Tidigare forskning visar dock att passiv samordning, 
exempelvis antecipering, är den mest framträdande samordningsformen i 
Regeringskansliet.637 Å andra sidan är Regeringskansliet en hierarkisk or-
ganisation, där det konstitutionella sammanhanget gör att politikerna för-
väntas samordna tjänstemännens arbete genom direkt ledarskap och där de 
politiskt anställda förväntas bistå statsrådet i dennes arbete.   

Kapitlet inleds med en beskrivning av politikernas samordning på de-
partementen, för att därefter diskutera samordningen på politisk nivå i 
kansliet som helhet. De viktiga samordningsorganen, Statsrådsberedningen 

                                                        
634 Larsson, Torbjörn, a.a., 1986, sid. 242. Se även Larsson, Torbjörn, ”Regeringens och regering-
skansliets organisationsstruktur, berednings- och beslutsformer under 150 år”, i Att styra riket: 
regeringskansliet 1840-1990, Departementshistoriekommittén, Stockholm: Allmänna förlaget, 1990. 
635 Larsson, Torbjörn, a.a.,1986, sid. 198.  
636 Forssell, Anders och Anders Ivarsson Westerberg, a.a., sid. 62f.  
637 Larsson, Torbjörn, a.a., 1986, sid. 149-166 och Premfors, Rune och Göran Sundström, a.a., 2007, 
sid. 165. 
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och Finansdepartementets budgetavdelning Fi/BA, uppmärksammas sär-
skilt.  

 
!

7.2. Stabernas organisering 

Den politiska staben sammanträder varje vecka för att stämma av aktuella 
frågor, gå igenom statsrådets aktiviteter och diskutera strategiska ställnings-
taganden. Varje måndag träffas de politisk[t] sakkunniga och pressekreterare 
för att bedöma statsrådets förfrågningar samt planera arbetet.638 

 
Av arbetsbeskrivningen för politiskt sakkunniga på Näringsdepartementet 
under mandatperioden 2002–2006, framgår att denna stab träffades en gång 
i veckan för att diskutera såväl strategi som kommande aktiviteter. Det 
framgår också att i denna stab träffas pressekreterare och politiskt sakkun-
niga på egen hand varje måndag för att diskutera de förfrågningar om stats-
rådets deltagande som inkommit och för att planera sitt eget arbete.  

Varje stab organiseras enligt statsrådets önskemål och ingen stab är där-
för den andra lik.639 För att ge en bild av hur en stab kan organiseras och 
hur olika staber arbetar beskrivs nedan fyra olika staber i Regerings-
kansliet. Den första är en mindre stab på ett departement med endast ett 
statsråd och en statssekreterare och utan planeringschef. De två följande 
staberna, en stor och en mindre, finns på departement som båda har flera 
statsråd, flera statssekreterare och planeringschef. Slutligen beskrivs en 
liten stab på Statsrådsberedningen, som inte arbetar i direkt anslutning till 
tjänstemannaorganisationen.  

 

7.2.1. Jordbruksministerns stab 
På Jordbruksdepartementet fanns under mandatperioden 2002–2006 endast 
ett statsråd och en statssekreterare. Under större delen av tiden bestod sta-
ben av en pressekreterare och två politiskt sakkunniga. Det var en liten 
politisk stab med sammantaget fem personer. De politiskt sakkunniga hade 
var och en ansvar för ett antal sakområden som var kopplade till olika en-
heter, men inte var uppdelade enligt enheternas ansvarsområden.  

Varje måndagsmorgon kl. 09.00 träffades den politiska staben och stats-
rådsassistenten för ett så kallat polstabsmöte. Ibland deltog även informat-
ionsenhetens chef. Till mötet fanns en dagordning som statsrådsassistenten 
satt samman och skrivit ut. Frågorna rörde oftast den kommande veckans 

                                                        
638 Arbetsbeskrivning för politiskt sakkunniga, Näringsdepartementet, 2004-03-17.  
639 Intervju med Lars Danielsson, f.d. statssekreterare på Statsrådsberedningen. 
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program, problematiska frågor som behövde hanteras och vad som behöv-
de planeras och göras. Vanligen resulterade mötet i att samtliga hade en 
lång lista med saker att åtgärda under veckan.  

Klockan 10.30 på måndagen började veckoberedningen, där hela staben 
deltog under större delen av dagen. På eftermiddagen, oftast kl. 16.00, hölls 
därefter ett möte som gick under namnet förfrågningar. Under detta möte 
behandlades, som vi såg i dagboken i föregående kapitel, skriftliga förfråg-
ningar om statsrådets medverkan i olika sammanhang. Inför mötet hade 
samtliga förfrågningar skickats till den enhet som betraktades som närmast 
berörd för en bedömning. Enhetens svar bestod vanligen i en sammanfatt-
ning av den inbjudande organisationens status och en rekommendation om 
huruvida statsrådet bör delta eller ej. Därefter hade de politiskt sakkunniga 
gått igenom förfrågningarna och gjort en egen bedömning. Under mötet, 
där förutom statsrådet och statsrådsassistenten även de politiskt sakkunniga 
och pressekreteraren deltog, föredrog de politiskt sakkunniga växelvis för-
frågningar, och redogjorde för sin egen liksom enhetens rekommendation. 
Statsrådet uttryckte sin åsikt, pressekreteraren gjorde en bedömning ur ett 
medialt perspektiv och statsrådsassistenten fick i uppgift att antingen tacka 
nej eller boka in aktiviteten i statsrådets kalender.  

Efter denna intensiva måndag förekom inga återkommande möten i den 
politiska staben. Däremot hade statssekreteraren vanligen sin rond på fre-
dagarna då de politiskt sakkunniga i mån av tid deltog. På fredagarna var 
det även ett lunchmöte, som vanligen leddes av statssekreteraren, med de 
politiskt sakkunniga och de politiskt sakkunniga från samarbetspartierna. 
Där gicks frågor under beredning igenom och läget i förhandlingarna klar-
gjordes. Ofta diskuterades hur frågor skulle lösas för att föra förhandling-
arna vidare. Miljöpartiet hade en politiskt sakkunnig placerad på departe-
mentet, varför avstämningar kunde göras fortlöpande med dem.  

I övrigt sköttes arbetsledning och arbetsfördelning löpande under veck-
an. De politiskt sakkunniga hade en dörr mellan sina rum och kunde konti-
nuerligt stämma av frågor. Statsrådet och statssekreteraren fanns ofta i 
korridorerna och var tillgängliga för möten.  

 

7.2.2. Finansministerns stab 
På Finansdepartementet fanns under mandatperioden två statsråd, finans-
ministern och finansmarknadsministern. Den senare hade en mindre stab 
med en statssekreterare, en pressekreterare och två politiskt sakkunniga. 
Finansministern, som också är departementschef, hade däremot en betyd-
ligt större stab. Denna stabs utformning beskrivs nedan.  

Finansministern hade tre statssekreterare; en budgetstatssekreterare, en 
statssekreterare med ansvar för skattefrågor och en statssekreterare med 
ansvar för internationell ekonomi. Sammantaget fanns således fyra stats-
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sekreterare på departementet. Budgetstatssekreteraren var den som under 
finansministern var chef för departementet och som ledde såväl lednings-
gruppens möten som statssekreterarnas möten.  

Finansministern hade under perioden en pressekreterare och fem poli-
tiskt sakkunniga. De politiskt sakkunnigas arbete leddes av en planerings-
chef. På departementet arbetade dessutom en planeringschef och två poli-
tiskt sakkunniga från respektive samarbetsparti. De politiskt sakkunniga 
hade specifika ansvarsområden, som var organiserade i enlighet med de-
partementets avdelningar. En politiskt sakkunnig var ansvarig för budget-
processen och samarbetet med Miljö- och Vänsterpartiet, en annan för 
skattefrågorna, och de övriga hade ansvar för avdelningar som den inter-
nationella avdelningen, den ekonomiska avdelningen liksom för tal- och 
artikelskrivande. Det allmänpolitiska ansvaret var gemensamt. Under slut-
skedet av budgetpropositionens och vårpropositionens färdigställande fick 
fler av de politiskt sakkunniga bistå i detta arbete. De ansvarade dels för 
sina egna sakområden i propositionen, dels tog de fram underlag och pre-
sentationsmaterial till andra statsråd.  

Den politiskt sakkunnige med ansvar för budgetfrågor kom att ha en 
särställning bland de politiskt sakkunniga. Dels arbetade denne sakkunnige 
tillsammans med budgetstatssekreteraren snarare än med statsrådet och 
deltog i många möten som annars var avsedda för statssekreterare. Dels satt 
denne politiskt sakkunnige i det gamla huset i Finansdepartementet, vilket 
innebar en närhet till statsrådet och budgetstatssekreteraren men ett större 
avstånd till övriga politiskt sakkunniga vars rum fanns i det nya huset.  

Den stora staben hade ett antal olika möten i mindre konstellationer. 
Samtliga deltog sällan, utan var och en närvarade då detta ansågs relevant i 
förhållande till ansvarsområdet. Avstämning skedde huvudsakligen med 
statssekreterarna, och endast i nödfall direkt med statsrådet.  

Såväl statssekreterarna som de politiskt sakkunniga träffade statsrådet 
varje vecka. Statssekreterarna hade en stående tid hos statsrådet en gång i 
veckan, då även den politiskt sakkunnige med ansvar för budgetfrågor 
deltog. Vid detta möte hölls en friare diskussion om större frågor och pro-
blem. Statssekreterarna hade här möjlighet att testa sina tankegångar i vissa 
frågor med statsrådet och förankra nya idéer. På liknande sätt hade den 
övriga politiska staben ett möte med statsrådet, veckomötet, en gång i 
veckan. Vid detta möte gick de igenom förfrågningar, veckan som gått, 
veckan som kommer, vad statsrådet förväntar sig och vad statsrådet kunde 
tänkas behöva ytterligare. De politiskt sakkunniga kunde här också få stats-
rådets sena reaktioner på tidigare underlag.640 

Staben träffade även statsrådet i samband med dennes beredningar med 
tjänstemännen. Såväl statssekreterarna som de politiskt sakkunniga deltog 

                                                        
640 Upplägget var det samma under Bosse Ringholms tid som finansminister. Intervju med Bosse Ring-
holm, f.d. statsråd.  
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på veckoberedningen när den enhet som de själva ansvarade för föredrog 
sina ärenden. Utöver detta hade enheterna sittningar med statsrådet löpande 
kring enskilda frågor. Staben kommunicerade dessutom med statsrådet på 
en rad olika sätt. Ett sätt var att sms-chatta om en fråga medan de arbetade 
med den.  

Utöver detta hade samtliga politiskt anställda, utom statsrådet, ett ge-
mensamt stabsmöte över en fika varje vardagsmorgon kl. 09.00. Mötet 
fokuserade huvudsakligen på mediebilden, även om det också fanns möj-
lighet att stämma av löpande ärenden. Mötet var mycket kort, oftast inte 
mer än tio-femton minuter. Inför dessa möten hade en av de politiskt sak-
kunniga gått igenom morgonens nyheter och presenterade de viktigaste 
nyheterna som berörde departementet. Frågor som berörde statsrådet eller 
departementet delades upp mellan de sakkunniga så att allt förbereddes och 
togs om hand. Planeringschefen ledde mötet och fördelade arbetsuppgifter-
na, även om statssekreterarna också försökte närvara. Ansvaret för förbere-
delserna delades mellan de politiskt sakkunniga enligt ett rullande schema.  

Därutöver hade såväl statssekreterarna som de politiskt sakkunniga sina 
egna möten. Länken mellan dessa var framför allt planeringschefen. Varje 
torsdag träffades exempelvis departementets fyra statssekreterare, plane-
ringschefen, pressekreteraren och den politiskt sakkunnige med ansvar för 
budgetfrågor för att äta lunch. Vid denna lunch fanns ingen på förhand 
bestämd dagordning, utan mötet hade mer karaktären av problemlösning 
kring övergripande frågor. Syftet var att stämma av frågor för att kunna ge 
samma signal till tjänstemännen i departementet. Planeringschefen beskri-
ver mötet som informellt: 

– Mer ett bollmöte. Det var inget beslutsforum på något sätt, men det var 
för att samordna att vi inte hade massa interna konflikter mellan oss som 
drabbade tjänstemannaorganisationen. Vi skulle försöka vara samordnade 
utåt i departementet.641 

 
Det kunde handla om allt från förslag på namn till olika poster, eller pro-
blem med någon fråga i budgetprocessen till strategiska överväganden i 
förhållande till samarbetspartierna. Vid andra tillfällen kunde det handla 
om att ifrågasätta den egna politiken eller diskutera en undersökning som 
partiexpeditionen genomfört.  

Även de politiskt sakkunniga hade egna möten. Planeringschefen hade 
arbetsledaransvaret för dem. Gruppen hade egna möten en gång i veckan, 
oftast på fredag lunch hos planeringschefen. Vid dessa möten fanns en 
stående dagordning som bestod i en genomgång av vad statsrådet ska göra 
den kommande veckan och läget på de sakkunnigas respektive ansvarsom-
råden. Syftet var huvudsakligen att stämma av dessa frågor inför veckomö-

                                                        
641 Intervju med Emma Lennartsson, f.d. planeringschef. 
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tet med statsrådet i början av kommande vecka. På dessa möten deltog 
även stabens assistenter och brevsvarare för att de skulle få kännedom om 
vad som planerades.  

 

7.2.3. Folkhälsoministerns stab 
På Socialdepartementet fanns under mandatperioden 2002–2006 tre stats-
råd; socialministern, vård- och äldreomsorgsministern och folkhälsomi-
nistern. Sammantaget fanns också fyra statssekreterare, en planeringschef, 
tre pressekreterare och åtta politiskt sakkunniga på departementet. Här 
presenteras folkhälsoministerns stab, en liten stab på ett stort departement. 
Folkhälsoministerns stab bestod av det som brukar beskrivas som grund-
bemanningen; en statssekreterare, en pressekreterare och två politiskt sak-
kunniga. Det fanns också en planeringschef på departementet, som formellt 
sett var knuten till departementschefen, d.v.s. socialministern, men i prak-
tiken arbetade för samtliga statsråd. Till skillnad från planeringschefen på 
Finansdepartementet var inte planeringschefen på Socialdepartementet 
arbetsledare för de politiskt sakkunniga. Istället var den en kvalificerad 
analytikertjänst. 

Statsrådet arbetade varje måndag i sin hemort, Malmö, varför staben till 
skillnad från de flesta andra staber inte träffades under måndagen. Istället 
inleddes tisdagen med polstabsmöte. Vid mötet, som var av praktisk karak-
tär, gick staben och statsrådsassistenten framför allt igenom den kommande 
veckan. Att alla program, anföranden, inlägg och artiklar var förberedda 
kontrollerades. Därefter gick staben igenom förfrågningar inför kommande 
arrangemang och beslutade i vilka sammanhang statsrådet skulle delta. 
Tisdagen ägnades sedan huvudsakligen åt veckoberedning med tjänste-
männen.  

Utöver detta hade den politiska staben ytterligare ett möte, en politiskt 
inriktad polstab, på torsdagseftermiddagen klockan 15.00, om det inte var 
muntlig frågestund i riksdagen. Vid dessa tillfällen deltog endast de poli-
tiskt anställda, vilket innebar att inga assistenter närvarade. Vid mötet dis-
kuterades huvudsakligen politik och vilka politiska frågor som skulle dri-
vas.  

De politiskt sakkunniga hade precis som på övriga departement egna an-
svarsområden. Eftersom de endast var två krävdes inga formella samord-
nande möten.  
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7.2.4. Vice statsministerns stab på Statsrådsberedningen 
Vice statsministerns stab på Statsrådsberedningen var en mycket liten stab, 
den minsta i Regeringskansliet, som samtidigt arbetade i den del av Rege-
ringskansliet som hade flest politiskt anställda. Övriga politiskt anställda på 
departementet var knutna till statsministern. Den största delen av tjänste-
männen som ansvarade för statsrådets portfölj var placerade på andra de-
partement och de politiskt sakkunniga träffade dem inte till vardags i fi-
karummet.  

– Det som är lite speciellt på SB [är] att det inte finns några tjänstemän di-
rekt på Statsrådsberedningen, utan de sitter i olika departement. Vi hade 
tjänstemän som jobbade både på Justitiedepartementet och Finansdepar-
tementet och det gällde för alla [statsrådets] sakområden. Det gjorde att 
man fick jobba gentemot andra departement och [det] gjorde att de tjäns-
temännen blev lite förvirrade. De kände sig inte riktigt hemma att komma 
på beredningsmöte till Statsrådsberedningen. […] Det påverkar också ar-
betet.642  

 
På Statsrådsberedningen fanns sammantaget tre statssekreterare, varav en 
formellt var vice statsministerns statssekreterare. I praktiken delade dock 
de tre statssekreterarna på de frågor som rörde såväl statsministerns arbete 
som vice statsministern. En av dem ansvarade exempelvis för samarbetet 
med Vänsterpartiet och Miljöpartiet på en övergripande nivå, en annan för 
regeringens samlade EU-arbete. Samtliga tre statssekreterare stämde av 
frågor med vice statsministern, samtidigt som det var statsministern som 
var deras egentlige chef. Det politiska sekretariatet gick dessutom igenom 
alla aktuella frågor som var på väg att levereras från departementen.  

Staben hade arbetat länge tillsammans och följt med vice statsministern 
till Statsrådsberedningen från Finansdepartementet. En av dem hade titeln 
planeringschef, men agerade inte som en sådan eftersom de bara var två 
politiskt sakkunniga, inklusive planeringschefen och en pressekreterare i 
staben. De båda sakkunniga delade upp sakområdena mellan sig och arbe-
tade sedan individuellt med respektive ansvarsområden: 

– [Vi två] diskuterade hur vi skulle lägga upp det arbetet. Vi gjorde upp en 
plan: Så här vill vi arbeta. Och förankrade den med [statsrådet] och mot 
sekretariatet så de visste vad vi gjorde.643 

 
En gång i veckan anordnade de gemensamma stabsmöten för att gå igenom 
vad var och en skulle göra och fördela de uppdrag, som annars riskerade att 
hamna mellan stolarna. På dessa möten deltog inte statssekreterarna. Ef-
tersom vice statsministern även hade ett samordningsansvar för Regerings-

                                                        
642 Intervju med Åsa Hagman, f.d. politiskt sakkunnig. 
643 Intervju med Åsa Hagman, f.d. politiskt sakkunnig. 
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kansliet hände det också att de behandlade frågor som egentligen låg utan-
för statsrådets portfölj, varför de sakkunniga fick fördela dem allt eftersom. 
Ibland, då det var högt tryck, avlastade de även pressekreteraren i detta 
arbete. När underlagen var klara levererade de dem till statsrådet för läs-
ning och kommentarer. 

De politiskt sakkunniga deltog även i den beredning med tjänstemännen 
som statssekreterarna skötte. Det var de politiskt sakkunniga som då skötte 
återkopplingen till statsrådet. På det sättet kom de politiskt sakkunniga i 
denna stab att utgöra en form av kontaktlänk mellan statsrådet och statssek-
reterarna. 

 

7.2.5. Gemensamma drag i stabernas organisering 
Ett gemensamt drag hos de politiska staberna är att de politiskt sakkunniga 
hade egna ansvarsområden. Hur dessa var uppdelade varierade dock. Sta-
berna ovan har alla någon form av stabsmöte, då de politiskt anställda träf-
far statsrådet och samordnar veckans arbete. Denna organisering gick att 
återfinna på de flesta departement.644 Stabsmötet kan vara uppdelat i flera 
möten, som på Finansdepartementet där statssekreterarna har ett möte med 
statsrådet och de övriga politiskt anställda har ett annat eller som på Soci-
aldepartementet där hela staben samlas vid två tillfällen för att både sam-
ordna det praktiska och hinna diskutera politik. Samordningen av det prak-
tiska kan vara möten som har större inslag av direkt ledarskap, d.v.s. att 
statsrådet talar om för andra vad de ska göra, medan diskussionsmötena 
snarare bör beskrivas som gemensam samordning. Den generella bilden är 
dock att gemensam samordning, precis som förväntat, dominerar arbetet i 
de politiska staberna. Arbetet i staberna karaktäriseras av möten och dis-
kussioner, d.v.s. en form av gemensam samordning. Vice statsministerns 
stab, som är liten, har få formella stabsmöten. Finansministerns stab, som 
är en stor stab, har däremot ett större behov av att fördela arbetet mellan 
sig, vilket i sin tur skapar ett större behov av samordning. Detta tar sig 
uttryck i att det förekommer fler samordnande möten i mindre konstellat-
ioner. Dessa karaktäriseras dock i mångt och mycket av friare diskussioner 
om exempelvis strategiska överväganden. Lunchen med statssekreterarna, 
planeringschefen, pressekreteraren skulle kunna beskrivas som kollegialt 
beslutsfattande, d.v.s. jämbördiga kollegor diskuterar sig fram till ett ge-
mensamt beslut.645  

Det finns dock även inslag av vad som kan sägas vara direkt ledarskap i 
samordningen av de politiska stabernas arbete. På såväl Jordbruksdeparte-
mentet som Finansdepartementet är vad som beskrivs som löpande av-

                                                        
644 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga.  
645 Forssell, Anders och Anders Ivarsson Westerberg, a.a., sid. 73. 
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stämningar, d.v.s. att statsrådet eller statssekreteraren godkänner en av de 
övriga politiskt anställdas handlingar, exempel på direkt ledarskap. Även 
den kommunikation som Finansdepartementets stab hade med statsrådet 
via sms-chatt skulle kunna vara direkt ledarskap, d.v.s. att statsrådet ger ett 
direkt och tydligt och i detta fall även skriftligt besked om vad den politiskt 
anställde konkret ska göra. 

De politiskt sakkunniga deltog vanligen på veckoberedningen och på 
statssekreterarens ronder. Deltagandet ger de politiskt anställda kunskaper 
som de kan använda i andra situationer i sitt arbete. Detta hade en samord-
nande effekt på stabens arbete genom att alla tog del av samma information 
och kan betraktas som samordning på förhand genom inlärning.646  

 
 

7.3. Politisk planering 
Den politiska planeringen för mandatperioden inleds långt innan riksdags-
valet. Regeringen har efter ett val att ta hänsyn till partiets vallöften och 
program, liksom överenskommelser med andra partier. Dessa politiska 
löften är dock oftast på en övergripande nivå, och rör långt ifrån samtliga 
statsrådsportföljer och sakområden. Därför krävs ytterligare konkretise-
ringar av respektive statsråd.  

Varje statsråd skrev i början av mandatperioden 2002–2006 ett doku-
ment, där statsrådets portfölj gicks igenom. I dokumentet framgick vad 
statsrådet avsåg att genomföra och uppnå under mandatperioden.647 I dessa 
dokument diskuterades statsrådets övergripande perspektiv på sakområ-
dena i portföljen, ”offensiva frågor under mandatperioden” och vilka vik-
tiga prioriteringar statsrådet kommer att göra inom dessa områden, ”frågor 
som måste hanteras under mandatperioden”, som exempelvis överens-
kommelser med andra partier och frågor som annars kan komma att skapa 
problem. Vidare diskuterades vilka ”insatser” den politiska staben skulle 
göra, när det gällde hur tal skulle skrivas, i vilka sammanhang statsrådet 
skulle medverka, statsrådets deltagande i partidagar och hur media ska 
hanteras.648 Vissa statsråd listade vilka utredningar som skulle tillsättas, vad 
de skulle omfatta, hur ärvda frågor från tidigare statsråd skulle hanteras och 
vilka initiativ statsrådet avsåg att ta.649 Dokumentet levererades till statsmi-
nisterns statssekreterare Lars Danielsson på Statsrådsberedningen efter 
några månader, då statsrådet hunnit läsa in sig på sina områden och ta del 
av vad som var aktuellt på området.  

                                                        
646 Jfr. Premfors, Rune och Göran Sundström, a.a., sid. 187, som nämner veckoberedningen och ronden 
som exempel på vertikala samordningsmekanismer.  
647 Intervju med Morgan Johansson, f.d. statsråd. 
648 Politiska prioriteringar för den kommande mandatperioden, intern promemoria, Jordbruksdeparte-
mentet, 2002-11-25.  
649 Intervju med Morgan Johansson, f.d. statsråd. 
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Dokumentet gemensambereddes inte och diskuterades inte i regerings-
kretsen. Det gavs heller inga garantier från Statsrådsberedningen för att 
förslagen i det inskickade dokumentet skulle genomföras. Ej heller utfästes 
några löften om att förslagen skulle finansieras. Varje fråga skulle, allt 
eftersom underlag utarbetats, beredas genom Regeringskansliets vanliga 
beredningsprocess. Sammanställningen var således enbart statsrådets egen 
planering och fungerade både som en information till Statsrådsberedningen 
och var ett sätt att i förväg samordna arbetet i statsrådets politiska stab. 
Genom dokumentet, som kan beskrivas som ett slags utvecklad målbe-
skrivning, visste staben vad som skulle genomföras under mandatperioden, 
vad de skulle driva gentemot övriga departement och vad de själva skulle 
arbeta för.650  

Utöver statsrådets planering för mandatperioden hade den politiska sta-
ben regelbundet egna planeringsdagar, som ofta gick under namnet ”poli-
tisk planering”. Statsrådet Bosse Ringholm beskriver detta som en regel-
bunden aktivitet.651 Vilka som deltog varierade. Ibland var det hela den 
politiska staben och stabens assistenter, ibland enbart statssekreterarna och 
statsråden. En parallell planeringsgrupp för departementet utgjordes av 
ledningsgruppen, som på sina planeringsdagar arbetade med hela departe-
mentets verksamhet. Samordningen mellan de två grupperna stod vanligen 
statssekreteraren för, men det fanns också departement som hade utarbe-
tade rutiner för hur mötena skulle ske:  

– Vi hade ett schema så att vi hade först en eller två dagars ena gången i 
statsråd- statssekreterarkretsen och diskuterade igenom det politiska 
schemat. Sedan hade vi, kanske en månad efteråt, en övning med stats-
sekreterare, statsråd och chefstjänstemän. Där vi talade om vad vi hade 
kommit fram till och de fick riktlinjer att jobba vidare med.652  

 
Vad diskuterades då vid stabens politiska planering? Planeringarnas inne-
håll varierade under mandatperiodens gång. I mandatperiodens inlednings-
skede karaktäriserades de exempelvis av diskussion kring statsrådets poli-
tiska prioriteringar för mandatperioden, frågor som värderingar och för-
hållningssätt diskuterades, praktiska frågor som arbetsfördelning inom 
staben, veckoschema, rutiner inför statsrådets arrangemang, hur mediebe-
vakningen skulle skötas, brevsvarsfunktionen på departementet, hur kon-
takterna med partiexpeditionen och riksdagen skulle hanteras, och mer 
politiska frågor som hur arbetet med 121-punktsprogrammet och partikon-
gressbeslut skulle genomföras och vad staben vill inrikta sig på inom re-

                                                        
650 Intervju med Morgan Johansson, f.d. statsråd. 
651 Intervju med Bosse Ringholm, f.d. statsråd. 
652 Intervju med Bosse Ringholm, f.d. statsråd. 



 223 

spektive sakområde.653 Propositionslistor och möjliga kommande proposit-
ioner gicks igenom, verksamhetsplanering under det första året och sam-
spelet med tjänstemannaorganisationen diskuterades.654  

Vid mandatperiodens mitt användes den politiska planeringen exempel-
vis för att diskutera hur staben skulle konkretisera arbetet med utvalda 
prioriterade frågor. För respektive fråga utarbetades ett politiskt budskap 
och förslag på aktiviteter där statsrådet har möjlighet att lyfta frågan ur 
olika perspektiv togs fram.655 I slutet av mandatperioden stod istället valrö-
relsen i fokus för den politiska planeringen. På Jordbruksdepartementet 
gjordes en genomgång av offensiva och reaktiva frågor fram till valet för 
statsrådets portfölj. Arenor för utspel identifierades och frågor att försöka 
få med i valmanifestet diskuterades.656 De politiskt sakkunniga utarbetade 
tre sakpolitiska ”valvinnarspår”, som planerades noggrant:  

En planering görs för varje spår. Denna ska inkludera plan för utspel, de-
battartiklar, nyheter, besök & turnéer och säkerställa att vi bygger upp varje 
spår på ett sätt som gör att väljarna vet vad vi står för och lägger sin röst på 
oss den 17 september. En politiskt sakkunnig ansvarar för varje spår. För 
mediastrategi ansvarar [pressekreteraren].657 

 
För varje ”spår” listades vad målet för kommande mandatperiod skulle 
vara, varför det var viktigt att driva just denna fråga, vilka satsningar som 
staben föreslagit Statsrådsberedningen att inkludera i valmanifestet och en 
tidsplan, där vad som skulle kommuniceras och hur framgår.658 

Den politiska planeringen skiftade således karaktär under mandatperi-
odens gång. Gemensamt för dessa längre politiska planeringar, som ofta 
ägde rum på en konferensanläggning under två dagar, är dock att de rör 
dels den övergripande politiska strategin, dels hur det politiska innehållet i 
denna ska föras ut till väljarna. Mötena har karaktären av gemensam sam-
ordning, men de har också tydliga inslag av samordning i förväg, både 
genom de mål som diskuteras, sätts eller konkretiseras på dessa möten och 
genom inlärning, då diskussionerna skapar en samsyn som de anställda i 
staben kan förhålla sig till och utgå från i sitt fortsatta arbete.  
 

                                                        
653 Planeringsdagar på Bommersvik 14-15 januari 2003, intern promemoria, Jordbruksdepartementet, 
Anteckningar från överläggning på Bommersvik, Jordbruksdepartementets politiska stab, 2003-01-14. 
654 Planeringsdagar på Bommersvik 14-15 januari 2003, intern promemoria, Jordbruksdepartementet. 
655 Politisk planering hösten 2004, intern promemoria, Jordbruksdepartementet, 2004-09-07. 
656 Anteckningar förda vid den politiska stabens planeringsdiskussioner, internt arbetsmaterial, Jord-
bruksdepartementet, 17-18 januari 2006. 
657 Våra valvinnarspår, internt dokument, Jordbruksdepartementets politiska stab, 2006.  
658 Våra valvinnarspår, internt dokument, Jordbruksdepartementets politiska stab, 2006. 
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7.3.1. Politiskt sammansatta arbetsgrupper  
Statsråden valde ibland att tillsätta arbetsgrupper på politisk nivå. Arbets-
grupperna kunde vara av olika karaktär. Arbetsgrupper användes för att 
samordna departementsöverskridande frågor genom diskussion, d.v.s. 
gemensam samordning. Olika departements frågor överlappade ofta 
varandra. Flera av statsråden hade portföljer med områden som rörde flera 
sakområden, exempelvis jämställdhet, miljö och integration. I syfte att 
diskutera fram gemensamma förslag inom dessa områden och få med sig 
andra statsråd på förslagen gavs arbetsgrupper med representanter från 
flera staber i uppgift att utarbeta förslag. Ibland bildades även informella 
grupperingar utifrån exempelvis hur ministerråden var organiserade i Brys-
sel.659 I dessa arbetsgrupper skedde således en gemensam samordning ge-
nom diskussion.  

Arbetsgrupper användes också för att utveckla politiken på ett visst om-
råde. Ett sådant exempel, om en arbetsgrupp kring bioenergi, beskrivs ut-
förligt i kapitel sex. I den ingick endast politiskt sakkunniga.660 När arbetet 
i en prioriterad sakfråga körde fast fanns diverse arbetsmetoder att ta till 
från den politiska stabens sida. Ett sätt var att tillsätta arbetsgrupper med 
tjänstemän som fick i uppgift att utarbeta förslag. I dessa placerades då 
även en politiskt sakkunnig, som hade i uppgift att styra arbetet i den önsk-
värda riktningen och rapportera till den politiska staben: 

– När vi hade en utav våra knepigaste frågor, då fick vi tillsätta en arbets-
grupp. Med polsakare, tjänstemän och folk utifrån. Den jobbade nästan ett 
år för att vända och vrida och komma fram med ett förslag. Och där det 
initialt fanns en del frågetecken som gjorde att vi inte kom vidare för vi 
hade inte kompetensen att föreslå detaljregleringarna. Vi visste vad vi 
ville, det fanns kanske sakliga tveksamheter, men vi ville ju ändå komma 
fram till en ny modell. Och då fick man investera väldigt mycket tid från 
den politiska staben i ett långsiktigt arbete.661 

 
Ett exempel på en större arbetsgrupp är Oljekommissionen, som leddes av 
statsministern själv.662 Det var heller inte ovanligt med arbetsgrupper inom 
regeringskretsen, utan det förekom då och då:663 

– Det var ofta på initiativ av statsministern. Om han upplevde att här be-
hövde vi göra en kraftsamling kring någon fråga, eller om det kom upp på 

                                                        
659 Fokusgrupp med statsråd.  
660 Jmf. Bister, Fredrik, a.a., sid. 53, som menar att politiskt sakkunniga inte deltar i arbetsgrupper eller 
utredningar av större dignitet.  
661 Fokusgrupp med statssekreterare. 
662 Oljekommissionen tillsattes 2005-12-08, SB2005/000. Uppgiften var att utarbeta ett övergripande 
program för att minska Sveriges oljeberoende. Utöver statsministern bestod gruppen av åtta ledamöter 
från forskning, närings- och samhällsliv och en stab med två personer. Kommissionen presenterade i 
juni 2006 rapporten ”På väg mot ett oljefritt Sverige”, Kommissionen mot oljeberoende, 2006. 
663 Fokusgrupp med statsråd.  
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en harpsundsdiskussion till exempel. Det hände ett par gånger. Vi pratade 
om någon fråga och så här borde vi göra någonting. Då säger statsmi-
nistern, ’kanske vi skulle göra en grupp’. ’Vilka kan tänkas vara med 
där?’ Så kanske några anmäler sig och bildar en grupp, som sedan rappor-
terar. Då blir den lite fristående. Det blir lite annorlunda. Det blir inte hel-
ler i linjen riktigt. Man använder sina tjänstemän för att ta fram underlag 
och kunskaper, men det blir en statsrådsgrupp som rapporterar till rege-
ringskollektivet. Om det då är okej stoppas det in i systemet för att verka 
fram i proppar eller förordningsförändringar.664 

 
Uppgiften för vissa arbetsgrupper var att diskutera känsliga frågor:  

– Statsministern samlade mindre kretsar. Kanske kopplingen att de statsråd 
som satt i verkställande utskottet, kanske ett par till, för att försöka disku-
tera någon väldigt känslig fråga och känna av vart ska vi ta vägen. Och då 
ha samtidigt koppling till vad partiet tycker. Det finns sådana kortvariga 
informella sammankomster, som också kan få betydelse.665  

 
Andra arbetsgrupper hade definierade uppdrag om hur regeringens politik 
skulle verkställas.666 Ett exempel på en sådan arbetsgrupp är den statssekre-
terargrupp som förberedde hur Regeringskansliet och myndigheterna skulle 
arbeta om fågelinfluensa skulle komma att konstateras i Sverige. 

Vissa arbetsgrupper, långtifrån alla, skapades för att av någon orsak 
undvika att arbetet skedde på tjänstemannanivå i departementen. Arbets-
grupperna kunde vara regeringskansliinterna, men ett mindre kontroversi-
ellt alternativ var att flytta frågan till partiorganisationen:  

– Ett sätt för finansministern att få fram förslag inom ett område skulle 
kunna vara att säga att socialdemokratiska partiet får i uppdrag att tillsätta 
en arbetsgrupp som ska utarbeta förslag inom något visst område. Och 
sedan tar man de förslagen med sig in i departementet och säger gör detta 
till propositioner tack.667 

 
Sten Olsson påpekar att det går att ta fram texter genom att kringgå tjäns-
temännen eller Finansdepartementet, men om du sedan i nästa steg vill 
förändra någonting måste du ha tjänstemännen med dig. Det blir vad han 
kallar ”pyrrhusseger”:  

– Ja, och sen behöver man göra så där ibland av olika skäl, för att kunna ta 
ett politiskt initiativ eller komma fram, men som princip är det förkastligt 
för det skapar en osäkerhet i ansvarsförhållanden och som det jag säger, i 

                                                        
664 Fokusgrupp med statsråd.  
665 Fokusgrupp med statsråd.  
666 Fokusgrupp med statsråd.  
667 Intervju med Fredrik Fällman, f.d. planeringschef. 
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nästa led, försöker alla som känt sig förbisprungna att sätta käppar i hju-
len. Så en så kallad pyrrhusseger.668 

 
Statsråd och regeringar som skapar egna vägar runt tjänstemannaorganisat-
ionen riskerar således att göra bort sig.669 

Arbetsgrupper som placeras utanför linjeorganisationen, där tjänste-
männen inte deltar och där processen inte är på förhand given skapar också 
oro bland tjänstemännen. På samma sätt oroas Finansdepartementets poli-
tiska ledning av arbetsgrupper och initiativ som tas på annat håll, där de 
hålls utanför:  

– Oljekommissionen. Det fanns tjänstemän bakom som jobbade, den var 
sammansatt med massa folk och de skrev en rapport som remissbehand-
las, och den kom in i systemet så att Fi/BA fick skriva ineffektivitet i kan-
ten överallt. Men där fanns det väl en viss oro inför att den skulle bli 
ohanterlig. Det blev den inte, utan den tankades in i systemet.670 

 
Budgetstatssekreteraren var mycket kritisk till användandet av arbetsgrup-
per på statssekreterar- och statsrådsnivå, även om just statssekreterargrup-
per användes för att utarbeta tematiska satsningar till budgetproposition-
en:!"#  

– Vill man stoppa upp en reform är en statssekreterargrupp ett bra instru-
ment. Vill man definitivt sänka förslaget ska man bilda en statsrådsgrupp. 
Problemet var att då jobbade ingen tjänsteman egentligen med det där. De 
bästa sätten att få departementsövergripande saker att fungera det var att 
trycka ner det så långt som möjligt i organisationen, men med tydligt an-
svar att vi vill se en gemensam produkt.672 

 
Sten Olsson menar att lösningen på konflikter mellan tjänstemän på olika 
departement inte alltid är att lyfta frågan till politisk nivå. Istället kunde 
både statssekreterare och tjänstemän från olika departementen utarbeta ett 
gemensamt förslag.!"$ Budgetstatssekreteraren betonar här att arbetet bör 
ske i tjänstemannaorganisationen och genom att involvera denna, snarare 
än att försöka utarbeta lösningar genom att enbart diskutera frågor politiker 
emellan.  

                                                        
668 Intervju med Sten Olsson, f.d. budgetstatssekreterare. 
669 Intervju med Lars Danielsson, f.d. statssekreterare på Statsrådsberedningen. Jmf. Feldt, Kjell-Olof, 
”Att styra som minister – erfarenheter från 70- och 80-talens regeringar”, i von Sydow, Björn, Gunnar 
Wallin och Björn Wittrock (red.), Politikens väsen. Idéer och institutioner i den moderna staten, Stock-
holm: Tidens förlag, 1993, sid. 165f., som problematiserar de interna arbetsgrupperna.  
670 Intervju med Anneli Roswall-Ljunggren, f.d. politiskt sakkunnig. 
671 Intervju med Anneli Roswall-Ljunggren, f.d. politiskt sakkunnig. 
672 Intervju med Sten Olsson, f.d. budgetstatssekreterare. 
673 Intervju med Sten Olsson, f.d. budgetstatssekreterare. 
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7.3.2. Möten med de politiskt sakkunniga 
En gång i veckan, på torsdagar kl. 09.00  till 10.00, samtidigt som rege-
ringssammanträdena ägde rum, träffades de politiskt sakkunniga och plane-
ringscheferna för ett gemensamt stormöte i Rotundan på Statsrådsbered-
ningen. Mötena leddes av planeringschefen på Statsrådsberedningens poli-
tiska sekretariat. De hade ofta karaktären av seminarium, med föredrag om 
kommande propositioner eller andra frågor som de politiskt sakkunniga 
borde ha kännedom om. Vid de tillfällen, då ingen proposition skulle pre-
senteras och ingen inbjuden talare fanns, gjordes istället en ”runda”, då alla 
runt bordet fick presentera sig och berätta om vilka frågor som är aktuella 
just nu för statsrådet och vilka kommande propositioner och skrivelser som 
departementet arbetar med. På mötena med de politiskt sakkunniga närva-
rade även representanter från partiexpeditionen och ibland även från den 
socialdemokratiska riksdagsgruppen.674 Under valåret 2006 hölls vart fjärde 
möte tillsammans med pressekreterarna och hade mer fokus på valet.  

En vanlig vecka samlades runt 20 politiskt sakkunniga på mötena, me-
dan de var betydligt mer välbesökta inför budgetpropositioner eller då 
andra frågor som ansågs vara av särskild vikt diskuterades.675 Deltagandet 
var inte obligatoriskt, men de flesta staber försökte bevaka mötena: 
”Polsakmötena, där såg vi till att det alltid skulle vara någon som gick på 
dem, så att finansen skulle alltid vara representerad”.676 Mötena syftade inte 
till att diskutera fram nya förslag eller utveckla politik, utan snarare till att 
sprida kunskap om den politik som regeringen för just för tillfället: ”Vi 
spelade på staberna i så måtto att vi hade de här regelbundna torsdagsöv-
ningarna, men det var snarare ett sätt att föra ut allmänpolitiken snarare än 
någonting annat”.677 Mötena var ett sätt för de politiskt sakkunniga att träna 
argumentationen och lära sig att försvara den förda politiken.678 Genom 
inlärning blev de mer allmänbildade och fick ökad överblick över aktuella 
frågor.679 Framför allt hade mötena dock ett socialt värde:680 ”Oavsett vad 
som sades på de här träffarna var det jättebra att hela tiden träffas och um-
gås och i korridorerna snacka lite. Att hela tiden ha en öppen dialog så att 
man snabbt kan ringa.”681 De politiskt sakkunniga lärde sig vem som har 
ansvar för vilka frågor och kunde knyta kontakter som var användbara om 
de behövde hjälp eller vill bolla idéer med någon.682 Mötena underlättade 

                                                        
674 Intervju med Åsa Hagman, f.d. politiskt sakkunnig. 
675 Intervju med Joakim Kellner, f.d. politiskt sakkunnig. 
676 Intervju med Joakim Kellner, f.d. politiskt sakkunnig. 
677 Intervju med Lars Danielsson, f.d. statssekreterare på Statsrådsberedningen. 
678 Intervju med Åsa Hagman, f.d. politiskt sakkunnig. 
679 Intervju med Jytte Guteland, f.d. politiskt sakkunnig.  
680 Intervju med Joakim Kellner, f.d. politiskt sakkunnig. 
681 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
682 Intervju med Jytte Guteland, f.d. politiskt sakkunnig.  
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på så vis arbetet för de sakkunniga i vardagen – de utgjorde en form av 
samordning i förväg genom inlärning.   

 

7.3.3. Pressekreterarnas gemensamma arbete  
Även pressekreterarna träffades en gång i veckan, när statsråden var på 
regeringssammanträde: 

– En viktig del i vårt arbete var att vi en gång i veckan träffades alla 
pressekreterarna. Det var tillfällen när vi skulle dryfta saker och ting som 
var gemensamt viktiga för oss. Vi försökte också att hitta olika system för 
att ha koll på vad vi gjorde allihop. Vad sysslar alla ministrarna med den 
här veckan som kommer? Bara så att man inte krockar alltför mycket med 
saker och ting.683 

 
Mötena arrangerades av presschefen på Statsrådsberedningen. Pressekrete-
rarnas möten hade mindre karaktär av allmänbildning och inlärning, och 
mer av gemensam samordning. Utvecklingen i media diskuterades, opin-
ionssiffror, hur ofta de olika statsråden synts i media och vem som syntes 
mest behandlades. Medieplaneringen för den kommande veckan diskutera-
des. Detta kan även beskrivas som samordning i förväg genom regler om 
vem som ska leverera nyheter när. De pressekreterare, som hade ansvar för 
att leverera nyheter under den kommande helgen, berättade om dem: 

– Inte minst levererade vi på våra designerade helger under hela året som 
var utlagda på oss, eftersom vi skulle fylla etern med nyheter under hel-
gerna. Då hade man sina dagar. Vi tog väldigt allvarligt på det där. Jag 
kunde bli lite sur när man såg från vissa håll runt pressekreterarbordet där 
förstod man att det var ingen som visste att de hade någonting. Själv hade 
man suttit och gud det är jätteviktigt och vi, och man hade alla igång, och 
nu måste vi tänka, om tre, fem veckor då ska vi ha det och då måste vi ha 
en nyhet. Och det ska vara bra, det ska vara uträknat, uttänkt, vi ska ha 
genomslag, det ska skrivas artiklar.684 

 
På mötena diskuterades även problem som nyligen uppstått, exempelvis 
om något statsråd blivit utsatt för hårt medialt tryck och behövde avlast-
ning. Ett annat statsråd kunde då ta kommentarer på det området istället. 
Det fanns även en viss gemensam samordning kring förfrågningar från 
olika journalister, som vände sig till fler än ett statsråd med sina frågor. 
Diskussionerna och informationsspridningen fortsatte sedan på den gemen-
samma e-postlistan, RKPS, Regeringskansliets pressekreterare.685 Denna 
informationsspridning kan även tolkas i termer av direkt ledarskap av 

                                                        
683 Fokusgrupp med pressekreterare. 
684 Fokusgrupp med pressekreterare. 
685 Fokusgrupp med pressekreterare. 
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Statsrådsberedningens presschef, då det kan röra sig om talepunkter där det 
framgår vad som får och ska sägas angående en aktuell fråga.  

 

7.3.4. Statssekreterarnas luncher och möten 
På Ingvar Carlssons initiativ inrättades i slutet av 1960-talet arbetsluncher 
för statssekreterarna.686 På luncherna informerades bland annat om vad som 
diskuterats vid regeringens överläggningar. Statssekreterarna träffades 
veckovis för gemensam lunch, där de hade möjlighet att överlägga och 
prata mer informellt.687 Även internat för statssekreterarna infördes i slutet 
av 1960-talet i syfte att planera politiken, förbereda propositioner, disku-
tera oppositionens motioner och politiska utspel.688 Luncherna och interna-
ten är således både sätt att samordna arbetet i Regeringskansliet i förväg 
genom information och inlärning och ett sätt att diskutera sig fram till lös-
ningar på problem, d.v.s. att gemensamt samordna. Mötena handlade också 
om att statssekreterarna kunde ha stöd av varandra:  

– Man är väldigt ensam som statssekreterare. Det kollegiala stödet. Man har 
en typ av problem som chef att hantera. Statsrådet rör sig i en annan sfär. 
Egentligen har man ingen på departementet riktigt att prata om sådana 
frågor med och man vill kanske inte blotta sin osäkerhet för någon ung 
politiskt sakkunnig.689 

 
Larsson menar att luncherna hade tre funktioner; de skapade ett kollektiv, 
gemensamma frågor av administrativ karaktär kunde diskuteras, och in-
formation kunde spridas.690 Luncherna underlättar således för etablerandet 
och spridningen av tysta och underförstådda regler för hur arbetet ska ske, 
samtidigt som de gav möjlighet till inlärning och gemensam samordning. 
Luncherna fyller fortfarande dessa funktioner, även om gemensam sam-
ordning också i politiska frågor, och inte enbart i frågor av administrativ 
karaktär, sker i detta sammanhang. Det handlar då oftast om att statssekre-
terare vid dessa tillfällen har möjlighet att träffas och diskutera igenom 
olösta frågor.  

Det finns dock även tillfällen då statssekreterarnas möten tycks ha mer 
karaktär av omedelbar samordning genom direkt ledarskap än genom ge-
mensam samordning. Under budgetförhandlingarna och valrörelsen inten-
sifieras till exempel kontakterna, men istället för fysiska möten handlar det 
om telefonmöten. Alla statssekreterare deltar, liksom vissa politiskt sak-

                                                        
686 Ivarsson Westerberg, Anders och Cajsa Niemann, a.a., sid 34. Se även Larsson, Torbjörn, a.a., 1986, 
sid. 199f. 
687 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
688 Ivarsson Westerberg, Anders och Cajsa Niemann, a.a., sid 31. 
689 Intervju med Sten Olsson, f.d. budgetstatssekreterare. 
690 Larsson, Torbjörn, a.a., 1986, sid. 200.  
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kunniga och personal från partiexpeditionen i frekventa, ibland dagliga, 
telefonmöten.691 Vid dessa finns inget större utrymme för diskussion, utan 
information ges om vad som ska ske och vad som kommer att göras under 
dagen.    

 

7.3.5. Regeringens möten och överläggningar 

Regeringens luncher 
Regeringen äter lunch tillsammans alla dagar utom fredagar.692 Naturligtvis 
är inte alla statsråd på plats varje dag, men de som inte är bortresta eller har 
andra åtaganden prioriterar den gemensamma måltiden: ”Jag tror luncherna 
är helt världsunika. Jag har aldrig träffat någon kollega i något land [som 
har något liknande]. De blir helt förvånade att vi varje dag, utom fredagar, 
och alla som var i Stockholm, men att det var en 7-8 stycken…”.693 I sam-
band med luncherna finns en möjlighet att informellt stämma av saker med 
varandra och känna av vilka möjligheter som finns att komma framåt i 
vissa frågor. Men på dagordningen står även utnämningsfrågor:  

 
– Formellt tog vi upp utnämningsfrågor. Generaldirektörer. Där var det fak-

tiskt en ganska livaktig diskussion. Folk hade synpunkter på varandras. 
Att det där verkar vara en bra person, eller kanske inte. Men också av den 
där typen ’jag har ett problem’, nu är det det här och det här, hur tycker ni 
jag ska göra? Och det kunde fungera. Så var det sällan på allmän bered-
ning, men på lunchen kunde man ta det, lite informellt. 

– Eller att man till och med sa ’[kollega], va faan ska du göra med det här? 
När jag har vart ute har jag fått massa frågor om det, vad ska jag säga? ’694 

 
Det var således en mer informell situation, där problem kunde dryftas. 
Statsråden framhöll att det var väldigt skönt att få träffa de andra statsrå-
den, eftersom det fanns vissa frågor som de i princip endast kunde prata 
med dem om:695 ”En ventil på det sättet. Speciellt luncherna. Att man 
kunde kräkas över någon eller vara glad över något. Och det är viktigt för 
det är nästan det enda stället där man kan vara helt lugn”.696 Statsråden 
kunde känna sig trygga med att vad som sades på luncherna stannade där, 
och att det aldrig läckte till media eller andra i organisationen. Luncherna 
hade således karaktären av gemensam samordning.  

                                                        
691 Intervju med Jytte Guteland, f.d. politiskt sakkunnig. 
692 Se även Larsson, Torbjörn, a.a., 1993, sid. 200f. och sid. 231ff., Premfors, Rune, och Göran 
Sundström, a.a., sid. 53. 
693 Fokusgrupp med statsråd. 
694 Fokusgrupp med statsråd. 
695 Fokusgrupp med statsråd.  
696 Fokusgrupp med statsråd. 
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Allmän beredning 
I ett av de citerade yttrandena i diskussionen om regeringens luncher ovan, 
antyder ett av statsråden att den så kallade allmänna beredningen inte är 
lika informell. Denna allmänna beredning ägde rum varje torsdag i direkt 
anslutning till regeringssammanträdet. På regeringssammanträdet fattades 
de formella besluten, medan den allmänna beredningen var mer diskuss-
ionsbetonad.697 Det vanligaste inslaget var dagordningspunkten ”Läget”: 
”Det är dels allmän politik. Vad är läget? Vad får vi för känsla? Statsmi-
nistern brukar använda ganska ordentligt med tid till att beskriva sin syn på 
läget och vi involverar oss med våra synpunkter. Men också kanske några 
knäckfrågor.”698 Statsråden hade möjlighet att på förhand anmäla ärenden 
för diskussion, vilka i citatet ovan beskrivs som ”knäckfrågor”. I anmälda 
frågor måste departementets ståndpunkt vara tydlig: 

– Allmän beredning är informellt, men ändå formaliserat. Det finns krav på 
att det ska finnas en skriftlig promemoria. Det släpps inte upp på allmän 
beredning förrän ett departement har en ståndpunkt, eller en konkret idé 
om vad allmän beredning ska leda till. Det är ett processat material och 
det finns en kärna i det som kan leda till någonting.699 

 
Hela regeringen gavs således möjlighet att sätta sig in i frågan ur ett slags 
underifrånperspektiv; sakområdets perspektiv. Samma fråga kan ha disku-
terats under punkten ”Läget”, men då blir det statsministerns eller medias 
perspektiv som behandlas, snarare än departementets. Det kunde också 
vara ett sätt för statsråden att få regeringens mandat för sin politik:  

– Där tror jag att man ibland som nytt statsråd kan tro att ens egna frågor är 
rätt viktiga. Alltså man kanske tar upp för mycket. Icke desto mindre 
kände jag behov av att några gånger, antingen kunde man söka kontakter 
med statsministern, men han sa ibland att ta upp det på allmän beredning 
för att man ville ha ett mandat i ryggen när man gick ut kring känsliga 
frågor. Då tyckte jag den allmänna beredningen var ett väldigt bra forum 
att pröva förhållningssätt. Ibland rent konkret om man skulle ha ett paket, 
men också i förhållningssätt, rena budskap, om det här är ett bärande bud-
skap i förhållande till världen.700 

 
Allmän beredning syftar också till att diskutera vägval som måste göras för 
att komma vidare:  

                                                        
697 Jmf. Larsson, Torbjörn, a.a., 1993, sid. 200, 231, och 235ff., Premfors, Rune, och Göran Sundström, 
a.a., sid. 52f. som beskriver den allmänna beredningen och Feldt, Kjell-Olof, a.a., sid. 159, som lyfter 
fram diskussionerna på den allmänna beredningen under 1970- och 1980-talen.  
698 Fokusgrupp med statsråd. 
699 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
700 Fokusgrupp med statsråd. 
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– Mycket handlar också om att lösa väldigt svåra konflikter. Inte personliga 
konflikter, utan svåra konflikter i sak, där tjänstemän har jobbat länge. De 
har inte kommit någon vart och till slut måste man försöka hitta en lös-
ning. Då är det den direkta relationen, två eller tre statsråd emellan sig 
måste fungera och sedan den här stora gruppen på allmän beredning på 
torsdagar.701  

 
Statsråd som hade ansvar för sektorsövergripande frågor, som miljö, jäm-
ställdhet, integration kunde använda den allmänna beredningen för att för-
ankra sin politik inom regeringen.  

Under mandatperioden 2002–2006 tycks dock relativt få frågor ha dis-
kuterats på den allmänna beredningen. Ett av statsråden säger att ”jag tog 
upp väldigt få frågor på allmän beredning” och de politiskt sakkunniga 
gjorde iakttagelsen att dagordningen på allmän beredning är ”förvånansvärt 
tom”: ”Den är tom. Det står läget och övrigt väldigt många gånger och det 
har förvånat mig”.702 En tolkning av detta är att förhållandevis få frågor har 
processats tillräckligt länge för att regeringen tillsammans efter regerings-
sammanträdet ska ha anledning att diskutera frågan på allmän beredning. 
Besluten och diskussionerna tycks istället ha förts någon annanstans: ”Om 
man tittar sista mandatperioden och kanske längre tillbaka tror jag att man 
skulle förvånas över hur många stora frågor som inte har diskuterats på en 
allmän beredning trots att de har varit principiellt viktiga.” 703 Istället domi-
nerades den allmänna beredningen av punkten ”Läget”.704 Det tycks således 
som om intentionen bakom allmän beredning har varit att det ska vara ett 
tillfälle för att gemensamt diskutera aktuella frågor och omedelbart sam-
ordna dem. Men under mandatperioden kom den i allt högre grad att få 
karaktären av inlärning, kanske även av direkt ledarskap.   
 

Regeringsöverläggningar 
Två gånger om året hade regeringen överläggningar på Harpsund. Under 
två dagar, eller snarare en och en halv dag, träffades hela regeringen för att 
umgås och prata politik. Det är vid dessa tillfällen media har tillfälle att 
fotografera hela regeringen på Harpsunds trappa. Det ena tillfället är nor-
malt i början av mars, då regeringen har möjlighet att diskutera innehållet i 
den kommande vårpropositionen. Det andra tillfället infaller vanligen i 

                                                        
701 Fokusgrupp med statsråd. 
702 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
703 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
704 Detta bekräftar vad Ulf Larsson skrev 2004, se Larsson, Ulf, ”Takt, takt, hållen takten. Om samord-
ningen inom Regeringskansliet”, i Ruin, Olof (red.), Politikens ramar och aktörer. Femton uppsatser 
om vårt politiska system tillägnade Ingvar Carlsson, Stockholm: Hjalmarsson och Högberg, 2004, sid. 
62. Se även Ruin, Olof, 2007, sid. 200.   
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augusti, då regeringen förutom att diskutera den kommande budgetpropo-
sitionen, har en traditionsenlig kräftskiva.  

I likhet med regeringssammanträdena var regeringsöverläggningarna en 
aktivitet för regeringen, där antalet närvarande statssekreterare och 
pressekreterare minimerades. Vanligen fanns någon av statsministerns 
statssekreterare på Harpsund, samt några pressekreterare. 

Ett vanligt antagande var att regeringsöverläggningarna syftade till att 
fatta avgörande beslut. Det underlag som tjänstemännen utarbetade inför 
mötet var också av den karaktären. Inför regeringsöverläggningen den 17-
18 augusti 2005 innehöll underlaget till statsrådet på Jordbruksdepartemen-
tet följande rubriker: ”Utgångspunkter” (med fokus på sysselsättningsåt-
gärder), ”Propositionslista”, ”Förhandlingsläget budgetpropositionen 06”, 
”Anslagssparande från 2004”, ”Öppna frågor från ramberedningen” och 
”Aktuella och övriga utestående frågor”.705 Inför regeringsöverläggningarna 
den 15-16 mars 2006 var rubrikerna istället tematiskt ordnade, men fokus 
var likväl på budgetarbetet. Rubrikerna var: ”LBU 2007-2013”, där en av 
underrubrikerna var ”Konsekvenserna om budget för LBU inte beslutas i 
samband med VÅP 2006”, ”Återföring av skatt på handelsgödsel och be-
kämpningsmedel”, ”EFF 2007-2013”706, ”Stärkt konsumentmakt”, ”Aviär 
influensa” med underrubriker om ”Ersättning vid avlivning av fjäderbe-
sättningar” och ”Ersättning för myndigheters merkostnader i samband med 
utbrott” och slutligen ”Minkpropositionen”.707 Föreställningen var således 
att regeringen skulle komma att diskutera detaljerna i budgetarbetet och att 
statsrådet skulle ha möjlighet att lyfta sina utestående frågor för diskussion:  

– Det fanns väldigt skilda bilder av vad regeringsöverläggningar var. Tjäns-
temannaorganisationen tror att det var då regeringen satt och tog beslut i 
de avgörande frågorna, vilken väg man ska gå. I själva verket var det då 
man satt och pratade allmänpolitik, och kanske ideologi. Den bilden har 
jag. Av två helt olika världar som krockade när det gäller regeringsöver-
läggningar och vad de egentligen syftade till.708  

 
De politiskt sakkunniga uppfattade däremot att regeringsöverläggningarna 
alltid låg fel i förhållande till budgetprocessen. De inträffade i ett läge där 
det ännu inte fanns tillräckligt underlag för att sätta ner fötterna i de avgö-
rande frågorna. Fokus blev istället den övergripande bilden:   

– Det handlar mycket om att ge den makroekonomiska bilden, förutsätt-
ningarna. Analysavdelningarna har gjort sitt arbete, sina prognoser för 

                                                        
705 Material inför regeringsöverläggning 17-18 augusti 2005, internt arbetsmaterial, Jordbruksdeparte-
mentet, 2005.  
706 Europeiska fiskerifonden. 
707 Regeringsöverläggningarna 15-16 mars 2006, internt arbetsmaterial, Sekretariatet för administration 
och utveckling, Jordbruksdepartementet, 2006-03-14.  
708 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
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tillväxt och arbetslöshet och alla fakta, som i slutändan talar om vilket ut-
rymme regeringen har för reformer de kommande åren. Men allting är 
fortfarande levande materia och så har man en överläggning där det inte 
blir riktigt skarpt.709 

 
Något mer tillfälle för regeringen att diskutera ihop sig och komma överens 
om vilka områden de ska satsa på i budgeten kommer inte, utan den dis-
kussionen förs senare i en snävare krets.710 

Den sammanfattade bilden av regeringsöverläggningarna är att det var 
ett tillfälle att diskutera allmänpolitik och en möjlighet för statsministern 
och finansministern att förankra den övergripande linjen i den kommande 
propositionen. De var inte minst tillfällen för statsråd att umgås under av-
slappnade former och äta middag – eller kräftor – tillsammans. Det handlar 
således om en kombination av inlärning och gemensam samordning, men 
där tyngdpunkten tycks ha legat på inlärning snarare än att gemensamt 
resonera sig fram till beslut. 

 
 

7.4. Förhandling på politisk nivå 
Innan beslut fattas av regeringen har de gemensamberetts i Regerings-
kansliet. Gemensam beredning är en procedur som förbereder regeringens 
kollektiva beslutande, genom att samtliga departement i princip har god-
känt besluten på förhand. För att komma dit krävs ofta flera varv av för-
handlingar om justeringar och förändringar av förslagen. Syftet är att mi-
nimera förekomsten av eventuella oönskade effekter och få förslag där 
hänsyn har tagits till så många aspekter som möjligt. Dock kunde det hända 
att departementen stod så långt ifrån varandra att en bredare diskussion, där 
även den politiska nivån var representerad, krävdes. Det kunde röra sig om 
kontroversiella frågor som genmanipulerade organismer eller jaktlagstift-
ningen, där Jordbruksdepartementet och Miljödepartementet stod långt 
ifrån varandra.711 I dessa fall kunde politiskt sakkunniga få uppgiften att 
diskutera sig fram till en gemensam ståndpunkt, eller åtminstone skapa en 
ökad förståelse för varandras ståndpunkter och hitta vägar framåt. Det 
handlar således om både inlärning inför framtida diskussioner och gemen-
sam samordning i frågor som för tillfället bereds. I fokusgruppen med poli-
tiskt sakkunniga diskuterades de politiskt anställdas roll i denna diskussion 
på en övergripande nivå: 

                                                        
709 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
710 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
711 Jordbruksdepartementets position stod vanligen närmare näringens och jägarnas ståndpunkter, 
medan Miljödepartementets position i högre grad betonade värnandet av djur och natur.  
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– Regeringskansliet är en konfliktorganisation. Det är så det är uppbyggt. 
Till slut fattar man att det, även om det på många sätt är ett konstigt sätt 
att styra, eller ett sätt som jag tror vanligt folk inte fattar att det är så det 
styrs, att det är genom ständigt tjatande på varandra som det blir den ab-
solut bästa produkten till slut. Och att man hela tiden ligger i ’du får inte 
göra någonting utan att du har fått mitt vidi’. Och hela tiden lyfter upp re-
sultatet ett snäpp. Vi var en enpartiregering. Vi alla tillhör samma parti. 
Vi har liknande värderingar. Och vi jobbar för att få igenom en politik 
som vi alla står för. Och så kommer vi in i det där. Och så jobbar man 
med ett gäng tjänstemän och med sitt statsråd. Man jobbar i ett stuprör. 
Man börjar brinna för frågorna och man tycker det här måste göras. Och 
sedan börjar man prata med Finansdepartementet och så ’va faan, vilka 
jävla hundar’. Man hamnar direkt i den här konfliktorganisationen, vilket 
man inte ska göra egentligen som politiskt sakkunnig. Utan där gäller det 
att hitta en roll där man ska respektera sättet som det styrs, men samtidigt 
hitta övergångar och dialog mellan de politiskt anställda.712  

 
I citatet ovan understryks att det är genom samtal och argumentation som 
Regeringskansliet styrs. Samtidigt framkommer en frustration över den 
makt som tjänstemännen på budgetavdelningen har, men som den politiskt 
sakkunnige samtidigt försöker distansera sig till genom att argumentera för 
att de politiskt anställda ska stå för något annat, större, än de enskilda sak-
frågorna. I citatet betonas att de politiskt anställda måste försöka se helhet-
en, arbeta för att hitta övergångar och bidra till en konstruktiv dialog mel-
lan de politiskt anställda. Situationer kunde också uppstå då idéerna på ett 
område behövde utvecklas, vilket skedde av de politiskt sakkunniga i dag-
boksexemplet om bioenergi.   

När den gemensamma beredningen på tjänstemannanivå inte kommer 
längre med ett ärende, hissas det till politisk nivå, där förhandlingarna fort-
sätter. Att de politiskt sakkunniga utgjorde den första instansen på politisk 
nivå förekom, vilket jag visade i föregående kapitel, men det var inte det 
brukliga tillvägagångssättet. Istället gick frågorna i regel direkt från depar-
tementsråd till statssekreterare. Om statssekreterarna inte kom överens i 
frågan, och ingen heller var beredd att släppa den, hissades avgörandet till 
statsråden. Om statsråden var oense hissades ärendet ytterligare ett steg, till 
Statsrådsberedningen. Morgan Johansson beskrev det som en säkerhetsven-
til: ”Vår struktur var att vi förhandlade med Finansdepartementet som varje 
statsråd gjorde. Fick man inte som man ville där fanns det en säkerhetsven-
til: Då kunde man gå till Göran direkt. Men det använde jag aldrig för jag 
fick ut de pengar jag ville ha där.”713 Medan hissningen till statsrådsnivå 
innebar att statsråden talades vid över telefon, något som visserligen kunde 
vara nog så komplicerat att få till, innebar hissning till Statsrådsberedning-
en att väl genomarbetade underlag skulle tas fram. De två statsrådens sta-

                                                        
712 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
713 Intervju med Morgan Johansson, f.d. statsråd. 
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ber fick beskriva ärendet ur sin respektive synvinkel och lyfta fram sina 
bästa argument. Det fanns också utrymme att bemöta de argument som 
staben trodde att det andra departementet skulle komma att lyfta fram. Un-
derlagen skickades till Statsrådsberedningen, som diskuterade frågan. 
Ibland fick även representanter från de respektive departementen komma 
till Statsrådsberedningen och föredra frågan för statsministerns statssekre-
terare. Det var vanligen där frågan avgjordes, genom direkt ledarskap. An-
tingen avgjordes frågan till fördel för det ena eller det andra statsrådet, eller 
så föreslogs en kompromiss. 

Att förlora en fråga som hissats till Statsrådsberedningen innebar en re-
jäl prestigeförlust för statsrådet. Fackdepartementen ville därför ogärna 
hissa en fråga till Statsrådsberedningen i onödan. Om Finansdepartementet 
var en av parterna i konflikten är det även vanligt att statsministern ger 
finansministern sitt stöd, för att markera att han har statsministerns förtro-
ende.714  

Det fanns frågor som Statsrådsberedningen visserligen kunde sätta ner 
foten i, men där konflikten blev långvarig. Det handlade vanligen om frå-
gor där två departement representerade olika intressen och där målkonflik-
terna blev tydliga. Det kunde exempelvis röra sig om infrastruktur kontra 
miljöintressen, jakt kontra viltvård eller skolfrågor kontra kommunalt 
självstyre. Ett av statsråden berättar:   

– Vi har kanske gett bilden av att Regeringskansliet är en förhandlingsappa-
rat där man alltid så småningom gör väl avvägda bedömningar när man 
når konsensus. Det är inte alltid det fungerar på det sättet. Ibland blir det 
clash mellan ministrar och så får man konflikter. Jag hade väl en sådan 
som var väldigt tydlig och det är vi väldigt öppna med att vi hade.715 

 
Samarbetet mellan statsråden spelade vid dessa tillfällen en betydelsefull 
roll för hur arbetet i regeringen och förhandlingarna på politisk nivå funge-
rade. För att få med sig en allmän beredning var det avgörande vilket infly-
tande statsrådet skaffat sig och vilken roll statsrådet spelade i regeringen.716 

 
 

7.5. Statsrådsberedningens roll 
Statsrådsberedningen betraktas vanligen som en central samordnare i Rege-
ringskansliet.717 Bemanningen på Statsrådsberedningen skilde sig på många 
sätt från den i övriga departement. Ca 40–45 politiskt anställda arbetade 

                                                        
714 Fokusgrupp med statssekreterare. 
715 Fokusgrupp med statsråd. 
716 Fokusgrupp med statsråd. 
717 Se Premfors, Rune och Göran Sundström, a.a., sid. 106ff. för en utförlig diskussion om Statsråds-
beredningens ställning som central samordnare. Se även Larsson, Torbjörn, a.a. 1986, sid. 182ff., som 
beskriver utvecklingen av statsministerns kansli under 1960- och 1970- talen.  
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där och endast ett fåtal tjänstemän. I Statsrådsberedningen finns statsmi-
nistern och hans stab, som förbereder statsministerns arbete. Statsmi-
nisterns stab liknar övriga statsråds staber, men den var betydligt större och 
uppdelad i flera enheter. De politiskt sakkunniga hade mer renodlade ar-
betsuppgifter, som exempelvis talskrivare. Dessutom ingick utrikesmedar-
betare, som var anställda som tjänstemän. Det fanns en grupp av pressekre-
terare, som leddes av en presschef.  

I Statsrådsberedningen fanns, som beskrivits ovan, även vice statsmi-
nistern och hans stab. De tre statssekretararna hade ingen avstämning med 
statsministern varje vecka, utan den skedde istället med vice statsmi-
nistern.718 Deras arbetsuppgifter beskrevs i termer av samordning: samord-
ning av politiken, samordningen med samarbetspartierna och samordning 
av den internationella politiken. Det finns även ett politiskt sekretariat, en 
kontaktmannaorganisation med politiskt sakkunniga som samordnar politi-
ken mellan samtliga departement. Här sker således statsministerns del av 
den gemensamma beredningen.  

Utöver statsministerns och vice statsministerns politiska staber och 
pressekreterare fanns även ett politiskt sekretariat, eller kontaktmanna-
gruppen som den kallades. Gruppen bestod av politiskt sakkunniga som 
bevakade utvecklingen på departementen å statsministerns vägnar:  

– Politiska sekretariatet, som egentligen är statsministerns verktyg för att 
sköta sin del utav gemensam beredning. En kontaktmannarörelse gente-
mot departementen, som lämnar synpunkter och förhoppningsvis ok på 
det som processas på alla ledder och tvärer. Man håller statsministern och 
andra informerade om vad som händer och sker.719 

 
Planeringschefen på det politiska sekretariatet hade en särställning bland de 
politiskt sakkunniga och planeringscheferna. Han deltog på statssekreterar-
nas luncher och hade mycket kontakt med statssekreterargruppen.720 Varje 
politiskt sakkunnig hade ansvar för två departement. De följde den gemen-
samma beredningen på departementen, tog del av hissningarna och vad 
som sägs på olika nivåer inom kansliet.721 De förankrade på Statsrådsbe-
redningen och gav Statsrådsberedningens godkännande i den gemensamma 
beredningen. De bistod statssekreterarna och statsministern i diskussionen 
kring frågor som hissats till Statsrådsberedningen för avgörande:  

– Då var det på nivån att utbildning vill lägga en propp om folkbildningen 
och de får inte för finansen. Och då sitter man ner med de två statssekre-
terarna först och försöker skaffa sig en bild av vad handlar det här om då? 

                                                        
718 Intervju med Åsa Hagman, f.d. politiskt sakkunnig. 
719 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
720 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. Jmf. Bister, Fredrik, a.a., sid. 59, som menar att de politiskt 
sakkunniga på Statsrådsberedningen kan betraktas som ”översakkunniga”.  
721 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
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Och så får man gå in till statsministern och säga att ”så här är det” och så 
är det statsministern som bestämmer om det blir en folkbildningspropp el-
ler inte.722 

 
Statsrådsberedningen utövade således ibland vad som kan beskrivas som 
direkt ledarskap. Men Statsrådsberedningen försökte även påverka de poli-
tiska stabernas arbete med hjälp av olika mål för att det skulle vara långsik-
tigt och bidra till att partiets beslut genomfördes. Det handlade exempelvis 
om uppföljningar av partikongressbeslut och vallöften, idéer inför nästa 
partikongress och idéer inför valmanifest.723 De skickade ut listor till sta-
berna på departementen för genomgång och avbockning. De krävde be-
skrivningar av vad som gjorts och förklaringar till varför annat inte klarats 
av: ”Vart har ni kommit med de ganska många punkter som ni ansvarar 
för? När bedömer ni att det är realistiskt att vi har en proposition? Eller att 
vi har tillsatt den där utredningen? Eller att vi har utsett den där personen? 
Eller allt vad det kunde handla om. Det var långa listor och mycket utav 
avbockning”.724 De bevakade utvecklingen på departementet och kunde gå 
in och hejda processer som de ansåg var på väg att utvecklas i en icke 
önskvärd riktning. Kontaktmannagruppen försäkrade sig på detta sätt – å 
statsministerns vägnar – om att han när mandatperioden är slut kan säga att 
de har gjort det de har sagt att de ska göra i förhållande till parti och väljare 
och i överenskommelser med andra partier.725 

 Ett krav för att få arbeta i det politiska sekretariatet var erfarenhet av 
arbete i Regeringskansliet. Det var viktigt att de personer som arbetade där 
hade kännedom om de normer som reglerar arbetet. Det var till exempel 
viktigt att det politiska sekretariatet bestod av personer som inte spelade för 
högt på att de arbetade på just Statsrådsberedningen och börja åberopa 
statsministern i tid och otid:   

– För det är klart att, grunden när du är på Statsrådsberedningen det är att 
det du säger måste alltid i slutändan, du måste veta att det kan i slutändan 
backas upp av statsministern. Och då gäller det att hantera sin position 
med väldig omsorg, och inte helt enkelt använda det för mycket. Det gäl-
ler att inte försöka spela maktperson för mycket, annat än om man och 
bara om man har täckning för det.726  

 
Det politiska sekretariatet stämde under första delen av mandatperioden av 
sina ärenden med samordningsministern Pär Nuder, och därefter med vice 
statsministern Bosse Ringholm.727 På dessa beredningar informerade sekre-

                                                        
722 Intervju med Anneli Roswall-Ljunggren, f.d. politiskt sakkunnig. 
723 Intervju med Emma Lennartsson, f.d. planeringschef. 
724 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
725 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
726 Intervju med Lars Danielsson, f.d. statssekreterare på Statsrådsberedningen. 
727 Intervju med Åsa Hagman, f.d. politiskt sakkunnig. 
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tariatet om de frågor som var på väg upp till regeringen eller som var på 
väg att orsaka problem. Där fick de råd om vilka ställningstaganden de 
skulle ta. Mycket återstod dock att förutse och bedöma och ibland själv-
ständigt avgöra. De arbetade därför, precis som tjänstemännen gör, med 
antecipering; de gissade vad statsministern tyckte.  

Som framgår ovan är Statsrådsberedningen den sista instansen i den 
gemensamma beredningen. Frågor som inte har kunnat lösas tidigare av-
görs där: ”I funktionen SB ligger det att vara den yttersta mekanismen för 
att slita konflikten. Statsministern bestämmer”.728 Det fanns en generell 
uppfattning om att statsministern styrde och ställde för mycket, d.v.s. att 
han i allt för stor utsträckning använde sig av direkt ledarskap.729 En av 
hans närmaste medarbetare, Lars Danielsson, menar dock att så inte var 
fallet: ”Den mediala bilden av regeringen Persson var att han styrde och 
ställde med allting. Jag menar att verkligheten inte alls var den. Utan verk-
ligheten var snarare att han kanske styrde och ställde för lite”.730 Uppfatt-
ningen att statsministern kanske styrde för lite dyker även upp i fokusgrup-
pen med statsråd. De säger visserligen inte att de skulle ha önskat en stats-
minister som styrde mer, men efterfrågar en tydligare övergripande politisk 
prioritering, som de hade kunnat arbeta utifrån och förhålla sig till som 
statsråd.731 Statsrådsberedningen hade dock stort inflytande. När de beställ-
de något levererade de politiska staberna. Och var tjänstemännen ovilliga 
att genomföra ett förslag, räckte det att informera om att Statsrådsbered-
ningen stod bakom beställningen för att få arbetet utfört. Beställningarna 
tolkades som order och ifrågasattes inte. Lars Danielsson menade att detta 
inte enbart var positivt:  

– Det där var ett problem rent generellt med styrningen. Hela RK är otroligt 
lyhört på signaler, vilket delvis är bra. Jag tycker kanske att det gått lite 
för långt. Det gör att säger man Statsrådsberedningen börjar folk nästan 
darra. Det är inte riktigt bra. Allt är inte kungsord som sägs från Stats-
rådsberedningen. Och det är inga orakel i Delfi som sitter där och kan och 
vet allt.732 

 
Att ha tjänstemän, och för den delen politiska staber, som vågar stå upp för 
sin bedömning och argumentera för den är viktigt för att beredningsproces-
sen ska fungera. Direkt ledarskap får med andra ord inte ta överhanden 
över den gemensamma samordningen, då det finns en risk att det leder till 
sämre beslut.  

                                                        
728 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
729 Jmf. Sundström, Göran, a.a., 2009. 
730 Intervju med Lars Danielsson, f.d. statssekreterare på Statsrådsberedningen. 
731 Fokusgrupp med statsråd.  
732 Intervju med Lars Danielsson, f.d. statssekreterare på Statsrådsberedningen.  
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7.6. Fi/BA och samordningen av inrikespolitiken 

– Jag trodde att jag samordnade politiken när jag var samordningsminister. 
Men det insåg jag när jag blev finansminister - det gjorde jag ju inte alls 
det! Jag samordnade bilden av politiken, men jag samordnade inte själva 
politiken. Det gjorde jag som finansminister.733 

 
Finansdepartementets budgetavdelning är ’det inrikespolitiska navet’ i 
Regeringskansliet. Avdelningen utarbetar budgetpropositionerna. I sam-
band med detta sker ett omfattande förhandlingsarbete, gentemot såväl 
samarbetspartier som fackdepartement. Det är här det avgörs om ett förslag 
kan finansieras eller ej. Fi/BA har därmed en nyckelroll i styrningen av 
samhället.734 Avdelningen spelar även en betydelsefull roll i det interna 
arbetet i Regeringskansliet och påverkar arbetet på samtliga departement, 
vilket statsråden var väl medvetna om: ”Den har en unik roll. En oerhört 
stark roll internt i Regeringskansliet. […] Det är den viktigaste enheten på 
hela Regeringskansliet”.735 Finansministern Pär Nuder underströk även han 
att det är på Fi/BA makten finns:  

– Vill man ändra strukturer, förvaltning och effektivisera, sök upp budget-
avdelningen, för det är där makten finns. Det finns sådana som sysslar 
med förvaltningspolitik på Finansdepartementet, men det är bara blaha 
blaha för det är ingen jävel som lyssnar på sådant där tvärsektoriellt krafs. 
Däremot, finns det pengar med i bilden, då finns budgetavdelningen med 
och det är där man ska gå in.736 

 
Under mandatperioden 2002–2006 upplevde många att avdelningen var en 
stark aktör, vilket den utnyttjade för att flytta fram sina egna positioner. De 
politiskt sakkunniga talade om avdelningen i hårda ord: ”Fi/BA de vet ju 
att de har makten och de vill ha makten och det leder till ett maktmissbruk 
emellanåt. Det tror jag alla kan vittna om. Inte systematiskt, men det hän-
der. Det sipprar från lägsta tjänsteman upp till ministern, att ’Fi/BA kan dra 
åt helvete’”.737 Denna syn bekräftas av Lars Danielsson, statsministerns 
statssekreterare: ”Vi såg exempel under den mandatperioden, framför allt 
under den tiden när Pär Nuder var finansminister, att Fi/BA spelade för 
högt. De var medvetna om sin starka position och de körde för hårt”.738 
Statssekreterarna hade en längre diskussion om Fi/BA:s roll. De menade att 

                                                        
733 Intervju med Pär Nuder, f.d. statsråd.  
734 Jmf. Larsson, Torbjörn, a.a., 1986, sid. 168ff., som menar att Fi/BA är den viktigaste samordnaren. 
Larsson beskriver hur den ekonomiska och övergripande politiska samordningen gick till i Regering-
skansliet på 1970-talet. Se även Jensen, Lotte, Væk fra afgrunden. Finansministeriet som økonomisk 
styrningsaktør, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2008 om det danska finansministeriet. 
735 Fokusgrupp med statsråd. 
736 Intervju med Pär Nuder, f.d. statsråd.  
737 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
738 Intervju med Lars Danielsson, f.d. statssekreterare på Statsrådsberedningen. 
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budgetavdelningen drev en egen agenda, som skilde sig från regeringens 
gemensamma:  

– Finansdepartementet, och budgetavdelningen och ekonomiska [avdel-
ningen] i synnerhet, har en agenda tycker jag, som är mer långtgående än 
regeringens. Vad man än åstadkommer inom jämställdhet, barnfrågor el-
ler miljö är det någonting som ligger i linje med vad regeringen egentlig-
en vill. Man vill se en utveckling på de områdena. Den agenda som man 
kan säga finns inbyggd i budgetavdelningen är att man ska inte bara hålla 
emot utgiftsutvecklingen, man ska helst minska utgiftstrycket. Spara. 
Man ska minska det offentliga åtagandet. Eller i alla fall ifrågasätta det 
ständigt och jämt. Man vill ha strukturella reformer. Man är mycket för 
tillsynsfunktioner och avregleringar. Det är frågor som kanske inte fullt ut 
låg i den dåvarande regeringens intresse. 

– Till och med tvärtom… Jag har suttit och argumenterat, som statssekrete-
rare, med ett departementsråd på budgetavdelningen som argumenterar 
för moderata motioner. Alltså som är avslagna i riksdagen. Konkreta för-
slag som moderaterna lagt i riksdagen, som har fått avslag och som man 
måste argumentera emot. Det är fullständigt absurt.  

– En annan skillnad är att politiska ledningen på Finansdepartementet, den 
har naturligtvis en annan ställning. Den är tung och så måste det vara. 
Samtidigt har finansministern och finansministerns budgetstatssekreterare 
otroligt mycket att bevaka. Så många politikområden att med nödvändig-
het måste väldigt mycket delegeras till de som är departementsråd på 
budgetavdelningen, som blir huvudmän för sina frågor. Det är mycket de-
legerat och de förhandlar med statssekreterarna i många frågor. Det gör 
att många frågor drivs lite för långt ibland från deras sida. Samtidigt har 
finansministern och statssekreteraren makten att säga nej många gånger, 
för att från fackdepartementen vill man inte gärna lyfta en fråga till SB i 
onödan. Och man kan inte heller sitta som statssekreterare på Finansde-
partementet och förlora frågor fortlöpande [i.e. vika ner sig mot fackde-
partementen] och förlora ansiktet gentemot sin tjänstemannaorganisation. 
Så att när man väl får de här frågorna i knät, då får man nog ofta gå på 
den linjen som ens tjänstemän har drivit. Så där vill jag ändå säga att där 
finns det ett inflytande från tjänstemannaorganisationen som är stort och 
som kanske inte alltid ligger i samma riktning som den politiska viljan 
från regeringen som kollektiv.739 

 
I diskussionen framgår att statssekreterarna har förståelse för att den poli-
tiska ledningen på Finansdepartementet måste delegera stora delar av arbe-
tet till tjänstemännen. Samtidigt vittnar de om en frustration i det att tjäns-
temännen på Fi/BA inte alltid såg den politiska helheten. Tjänstemännen 
på fackdepartementen upplevde även de att Finansdepartementets budget-
avdelning i allt högre grad stoppade propositioner och skrivelser även om 
dessa inte har finansiella konsekvenser, utan av åsiktsskäl. Ett av departe-
mentsråden menar att ”kontaktpersonen på BA tycker inte som de politiska 

                                                        
739 Fokusgrupp med statssekreterare. 
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idéer som läggs fram i produkten, men det är inte deras uppgift”.740 Den 
bild som tonar fram är att kontakterna mellan budgetavdelningen och bud-
getstatssekreteraren fungerade mycket väl på departementet. Tjänstemän-
nen hade tillgång till budgetstatssekreteraren och kunde få ganska specifika 
synpunkter på de frågor som de hissade. Däremot tycks övriga statssekrete-
rare ha haft mycket begränsad tillgång till budgetstatssekreteraren. Även 
departementsråd och departementssekreterare upplevde frustration i för-
handlingarna med respektive kontaktpersoner på budgetavdelningen.741 Här 
verkar dock kontakterna i mångt och mycket variera beroende på vem kon-
taktpersonen på budgetavdelningen är.742 Samma resonemang återkom i 
fokusgruppen med politiskt sakkunniga:  

– Några gånger har situationen uppstått att BA självständigt driver stånd-
punkter som är politiskt koko. Jag kan ibland tycka att de själva borde 
haft en lite större förmåga att se att det är politiskt koko. Det sitter någon 
stackars statssekretare och har lämnat tjugo telefonmeddelanden till bud-
getstatssekreteraren som inte har haft tid att ringa tillbaka och som har 
någonting annat som upptar [tiden]. Men till slut kan man lösa den här 
frågan helt enkelt bara genom att de får tag på budgetstatssekreteraren 
och säga att ’vet du att budgetavdelningen driver den här linjen? Titta på 
frågan och fundera på om inte det här kan [lösas]’. Jag menar, rent 
mänskligt helt enkelt.743 

 
Samtidigt utgick de politiskt sakkunniga på fackdepartementen från att den 
politiska ledningen på Finansdepartementet inte kände till hur tjänstemän-
nen arbetade:  

– Fast vi kände att de sista två åren blev handläggarna på Fi/BA rabiata. De 
satt och överprövade vad myndigheterna hade för behov.[…] Jag antar att 
finansministern inte kände till de här grejerna när de här handläggarna 
satt och jävlades med oss, men det handlar väl om vilket svängrum man 
ger sina tjänstemän antar jag.744 

 
Osäkerheten runt huruvida den politiska ledningen tagit del av fackdepar-
tementens bästa argument var spridd ända upp på statsrådsnivå: ”Jag visste 
inte alltid. Ska jag besvära finansministern igen så att han verkligen har 
den riktiga argumenteringen? För jag var orolig att han inte hade det, ef-
tersom jag tyckte att det var lätt att ta det här beslutet om man hade det”.745 
Statsråden menade att problemet var att tjänstemännen gick så långt in i 

                                                        
740 Fokusgrupp med departementsråd. Jmf. Larsson, Torbjörn, a.a., 1986, sid. 178, som skriver att 
”Finansens detaljgranskning förde också med sig konflikt om vilka som var de egentliga politikutfor-
marna. Detta kunde ibland få förödande effekter på moralen i fackdepartementen”. 
741 Fokusgrupp med departementsråd. 
742 Fokusgrupp med departementsråd. 
743 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
744 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
745 Fokusgrupp med statsråd. 
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sakfrågorna. De kontrollerade inte bara att inte en krona extra spenderades, 
utan gick in i samtliga regelverk. Statsråden skildrade hur de kunde möta 
tjänstemän som arbetat oerhört länge med sina frågor som var frustrerade 
över att någon nyanställd ung person på budgetavdelningen var inne och 
rotade längst in i verktygslådan: ”Det fick man ta konflikter med finansmi-
nistern [om] ibland: ’Nu får ni backa härifrån för det här är inte bra för 
organisationen’. Det tror jag är jätteviktigt att man har kvar rörelsefriheten 
inom sina budgetramar”.746 Här efterlyser således statsråden större möjlig-
heter till diskussion, d.v.s. mer gemensam samordning.  

Det problematiska i relationen till Fi/BA fick ytterligare en dimension 
när budgetförhandlingarna med samarbetspartierna lades till. Statsråden 
berättar, med mycket skratt och ironi, om hur de som fackministrar tvinga-
des förhålla sig både till Finansdepartementet och till samarbetspartierna i 
förhandlingarna, vilket till och med kunde resultera i att de försökte för-
handla via samarbetspartierna: 

 
– När man kommer till en förhandlingsorganisation där det ska göras upp i 

budgeten med samarbetspartier och man märker att det är någon departe-
mentssekreterare på Finansdepartementet som sitter och ska föra min ta-
lan, så kan jag ju fråga er, men till slut blir det så, men i något fall får man 
också gå via något annat parti. 

– Aldrig gjort! 

– Aldrig. Någonsin.  

– Karl Karlsson som jag heter då. Jag tyckte att jag ibland inte kunde 
komma in i [förhandlingarna]. Det gäller att lösa problemet. Att få till-
stånd den bästa lösningen. 

– Ja. 

– Och hittar man inte alltid att man får komma till tals får man hitta andra 
sätt… 

– Det där är subtilt. Du kan också möta […] att Finansdepartementet räknar 
med att de ska ha några saker som de ska släppa till i den där förhand-
lingen. 

– Javisst. 

– Man nollar i stort sett det område där de tror att de ska få släppa till.  

– Det är inte roligt om det är ditt område.747 
 
Statsråden antyder här att de istället för att ge sitt bud i förhandlingen till 
Finansdepartementet bad något av samarbetspartierna att föra deras talan. 
Ett av statsråden säger att ”man får gå via något annat parti”, vilket avser 

                                                        
746 Fokusgrupp med statsråd. 
747 Fokusgrupp med statsråd.  
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Vänsterpartiet eller Miljöpartiet, som var de som deltog i budgetförhand-
lingarna. Ytterligare två statsråd säger då ironiskt och glatt att de aldrig har 
gjort det, varpå statsrådet som tog upp det hela skämtar och säger att han 
heter Karl Karlsson. De pratar här om något som alla så att säga känner till, 
men som ingen vanligen pratar öppet om. De kanske till och med försedde 
dessa med argument och underlag.  

Statsråden pekar också på att Finansdepartementets politiska stab på 
förhand gissade vilka frågor som samarbetspartierna skulle komma att 
driva. Dessa frågor nollades, d.v.s. de gavs mycket låga anslag i budgetför-
slaget inför förhandlingarna, även om ett enskilt statsråd eller departement 
hade inkommit med krav på en höjning av anslaget. Om samarbetspartier-
nas krav inte överrensstämde med Finansdepartementets gissning blev 
resultatet således att det utgiftsområdet gick lottlöst ur förhandlingen till 
det enskilda statsrådets förtret.  

De politiskt sakkunniga pekar på att Fi/BA under den första halvan av 
det tolvåriga socialdemokratiska regeringsinnehavet haft som uppgift att 
”rädda riket från ruinens brant” och få budgeten i balans.748 Den kultur som 
etablerades då, med effektivitet och besparingar i centrum, upplevde de att 
avdelningen därefter fastnat i. Samma hypotes fördes fram i fokusgruppen 
med statsråd: 

– En hypotes är att under neddragningarna på 80-talet och 90-talet när man 
hade budgetrestriktioner förlorade väldigt många av departementen sina 
egna påsar. Det blev väldigt mycket förhandling med Finansdepartemen-
tet om alla frågor. Det var svårt att få någon helhet av det där. En tanke 
var att det kanske fanns en gång möjlighet att bygga lite mera själv, en 
helhet som statsråd. Sedan blev det väldigt mycket i varenda del en för-
handling.749 

 
Att få budgetavdelningen att fokusera på något annat än besparingar fram-
ställs som svårt. Den förre finansministern, Bosse Ringholm, upplevde att 
det på Finansdepartementet fanns ett internt ointresse för att arbeta med 
sysselsättningsfrågor, när den frågan istället skulle sättas i centrum: ”De 
[tjänstemännen på Fi/BA] tyckte att de var bra budgetbekämpare. Det var 
deras huvuduppgift att vara budgetdepartement, inte vara något slags 
sysselsättningsdepartement”.750  

Arbetet med budgetfrågor på Finansdepartementet påverkar arbetet på 
övriga departement i stor utsträckning. Den politiska ledningen på Finans-
departementet var i allra högsta grad medveten om sin priviligerade posit-
ion. Fredrik Fällman, som tidigare var planeringschef på Finansdeparte-
mentet, menar att det svåra där är att styra de andra departementen: ”På 

                                                        
748 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
749 Fokusgrupp med statsråd. 
750 Intervju med Bosse Ringholm, f.d. statsråd. 
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Finansdepartementet är det svåra, och utmaningen, att styra de andra depar-
tementen. För det är det det till syvende och sist handlar om. Då handlar 
det om att Finansdepartementets politiska ledning någonstans vill styra 
över den politiska ledningen på andra departement för de har andra priori-
teringar”.751 Frustrationen över hur Finansdepartementet arbetade som 
fanns i övriga delar av Regeringskansliet menade den politiska ledningen 
där att de var medvetna om, men att det handlade om realiteter, att dygnets 
timmar inte räcker till, snarare än om andra dagordningar. De menade att 
tjänstemännen på Fi/BA inte alls ”jävlades”: 

– Visst kan det vara en departementssekreterare ibland till departementsråd. 
De har mycket kontakt även med statssekreterare, men det är för att det 
finns bara en budgetstatssekreterare och dygnet räcker inte till. Det 
märkte vi av också att till slut kunde tjänstemännen säga att nu får nog 
någon av er ringa till dem för de tror inte på oss. De tror att vi bara jävlas. 
Och då kunde vi säga, fine, säg åt [statssekreteraren] att han ringer.752  

 
Fi/BA:s omedelbara samordning tycks i högre grad ha skett genom använ-
dandet av direkt ledarskap, d.v.s. någon på Fi/BA har helt enkelt talat om 
för de andra departementen vad de ska göra. Ett problem i användandet av 
denna hierarkiska samordningsform, vilket framkommer i citatet ovan, 
tycks ha varit att många i Regeringskansliet uppfattade att det direkta le-
darskapet kom från fel nivå i hierarkin, d.v.s. att det kunde vara en depar-
tementssekreterare som formulerade en order till ett annat departement. 
Vanligen sker förhandlingar mellan departementssekreterare och departe-
mentssekreterare, därefter mellan departementsråd och departementsråd 
(chefer), och först därefter mellan statssekreterarna. Fi/BA frångick denna 
ordning och lät andra departements departementsråd och ibland även stats-
sekreterare förhandla med Fi/BA:s departementssekreterare. Från andra 
departement uttrycks en önskan om att istället ha möjlighet att diskutera 
igenom frågor och gemensamt samordna dem. Budgetstatssekreteraren var 
själv medveten om att andra statssekreterare var frustrerade över situation-
en:  

– Man måste vara väldigt konsekvent. Det var ofta någon statssekreterare, 
när de fick tag på en sa de att nu har vi förhandlat i botten och nu går det 
inte längre. Nu måste vi göra upp. Då gav jag mig aldrig in i diskussioner, 
utan att gå tillbaka och kolla. Då visade det sig att de hade kanske skickat 
iväg något litet halvkvädet mail och försökte att ta chansen och blunda. 
Man blir ganska konspiratorisk till sin läggning för man anar hela tiden 
att när folk sprang på en på gatan och bara nämnde någon fråga fick man 
säga så här ’du, det här är ingen förhandling, utan jag hör vad du säger, 
men gå till den huvudmannen, eller den departementssekreteraren som 

                                                        
751 Intervju med Fredrik Fällman, f.d. planeringschef. 
752 Intervju med Anneli Roswall-Ljunggren, f.d. politiskt sakkunnig. 
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har hand om frågan’. Annars fick man höra sedan att ’de säger att de har 
gjort upp med dig och du kände inte till det här och det här’. Så att, ja, 
hyfsat konsekvent försöka misstänka sina medmänniskor för ont upp-
såt.753  

 
De politiskt sakkunniga på Finansdepartementet reflekterade dock inte i 
någon större utsträckning kring hur de skulle få med sig de övriga politiska 
staberna på den fastslagna inriktningen. Däremot var de ibland besvikna 
över förslagen som kom in och kände att de till stor del var tjänstemanna-
drivna. De hade gärna sett avtrycket från de politiska staberna tydligare i 
budgetunderlagen.754 Här har en negativ spiral skapats. De politiskt sak-
kunniga uppfattade att många departement inte drev budgetfrågor lika hårt 
under de två sista åren av mandatperioden. En förklaring skulle kunna vara 
att de politiska staberna bedömde att möjligheterna att vid oenighet med 
Fi/BA få igenom sina förslag minskade med den nye finansministern, ef-
tersom denne tidigare varit en nära medarbetare till statsministern.755 Det 
fanns en frustration i det att förslag sällan kunde få ny finansiering, utan 
departementen ombads finansiera förslagen inom ramen för statsrådets 
portfölj. Denna princip upplevde de politiskt sakkunniga som ologisk, då 
det kunde innebära att de skulle tvingas flytta resurser mellan vitt skilda 
områden bara för att samma statsråd ansvarade för frågorna, istället för att 
prioriteringarna gjordes på ett övergripande plan.756 Effekten blev att depar-
tementen valde att avstå från att driva vissa frågor: ”Vi hissade en del frå-
gor som vi valde att släppa av den anledningen, att den enda risken är att då 
får vi tillbaks det med en rekommendation att ni måste hitta någonstans 
inom statsrådets portfölj där ni kan hitta de här pengarna”.757 Detta sätt att 
bolla tillbaka frågorna till fackdepartementen uppfattade de politiskt sak-
kunniga som en brist på styrning. De hade hellre sett en övergripande poli-
tisk inriktning, där politiska prioriteringar och politiska argument avgjorde 
vilka förslag som skulle genomföras.  
  
 

7.7. Relationen mellan SB och Fi/BA 
Statsrådsberedningen och Finansdepartementets budgetavdelning är båda 
viktiga för samordningen i Regeringskansliet. Det finns många likheter 
mellan dem, men också många skillnader. En sådan är deras olikartade 
generella karaktär. Statsrådsberedningen är i huvudsak en organisation 
bestående av politiker. Sten Olsson menar att den ”[i] någon mening är 

                                                        
753 Intervju med Sten Olsson, f.d. budgetstatssekreterare. 
754 Intervju med Emma Lennartsson, f.d. planeringschef. 
755 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
756 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
757 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
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[…] till för att styra landet, men det är en väldigt ad hoc orienterad organi-
sation som har krishantering som främsta kännetecken. Det är oerhört reak-
tivt på mediala händelser, politiska händelser, samhällshändelser i stort”.758 
Finansdepartementet är å andra sidan en stor tjänstemannaorganisation 
med nästan 500 anställda, där det sammantaget finns runt 17 politiskt an-
ställda. Arbetet karaktäriseras av planering, långa ledtider och styrproces-
ser i form av budgetarbete och utarbetande av regleringsbrev. Sten Olsson 
beskrev det som ”ett mudderverk som malde sig igenom den offentliga 
sektorn bit för bit, ämbetsverk för ämbetsverk, departement för departe-
ment och där den politiska stabens roll var att i alla de här komplexa pro-
cesserna upprätthålla någon politisk kurs.”759 

En väsentlig skillnad är att Statsrådsberedningen i högre utsträckning 
samordnar politikerna i Regeringskansliet, medan Finansdepartementet 
samordnar inrikespolitiken. Detta är dock en gradskillnad, eftersom det är 
”de här två delarna som i grund och botten tillsammans formar inrikespoli-
tikens huvudinriktning”.760 Finansdepartementet utför en stor del av den 
konkreta, detaljerade samordningen av inrikespolitiken, i vilken Fi/BA 
ibland upplevs använda sig av direkt ledarskap gentemot andra departe-
ment i för stor utsträckning. Statsrådsberedningen samordnar mer genom 
mål, exempelvis vallöften, som de politiskt anställda har att förhålla sig till. 
De pekar ut riktningen, övervakar och håller samman helheten. De skapar 
regler och rutiner för inlärning och gemensam samordning, som möten för 
politiskt sakkunniga och pressekreterare och luncher för statssekreterare 
och för regeringen och fungerar som domare när konflikter uppstår eller 
tillfrågas när det är dags för skarpa ställningstaganden. De utövar således 
direkt ledarskap när det inte har fungerat att samordna politiken på annat 
sätt, eller då statsministern har specifika önskemål.   

För politikerna i Regeringskansliet var det viktigt att förhålla sig till 
både Statsrådsberedningen och Finansdepartementets budgetavdelning. För 
att kunna bedöma förhandlingsläget och vilka utsikter de hade att få ige-
nom ett förslag var det angeläget för fackdepartementens staber att ha kun-
skap om hur Statsrådsberedningen och Fi/BA förhöll sig till frågan: ”De 
två maktsfärer som fanns som man själv hade att som stab till fackminister 
förhålla sig till, det var just SB och Fi/BA. Att hela tiden förhålla sig till 
dem med kunskapen om vad säger SB och vad säger Fi/BA i förhållande 
till varandra”.761 Stabernas kunskap om Statsrådsberedningens och Fi/BA:s 
inställning i specifika frågor har således en samordnande effekt i sig. De 
politiska staberna bedömer sina frågor i förhållande till dessa två samord-

                                                        
758 Intervju med Sten Olsson, f.d. budgetstatssekreterare. 
759 Intervju med Sten Olsson, f.d. budgetstatssekreterare. 
760 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
761 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
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nare och anpassar självständigt den politik de driver därefter, d.v.s. de 
samordnar sig passivt genom antecipering. 

 
 

7.8. Politikernas samordning – en sammanfattning 
I detta kapitel har samordningen på politisk nivå analyserats. Empirin visar 
att denna samordning sker på en rad olika sätt. Arbetet i staberna ute på 
departementen regleras genom regelbundna möten. Inlärning och övergri-
pande gemensam samordning sker på den politiska planeringen, på rege-
ringsöverläggningar, allmän beredning och på statssekreterarnas internat, 
varefter omedelbar samordning sker regelbundet på fasta mötestider, lik-
som informellt i korridorerna, via mail, telefon eller sms. Hur dessa möten 
ordnas tycks framför allt bero på stabernas storlek. I små staber träffas 
samtliga politiskt anställda ofta, medan det i större staber är vanligare med 
möten i mindre konstellationer. Närheten till statsrådet, och möjligheten att 
inhämta dennes åsikter, är således störst i de små staberna. Gemensam 
samordning ägde även rum i politiskt sammansatta arbetsgrupper som ut-
arbetade förslag i departementsöverskridande frågor, utvecklade politiken 
på ett visst område, diskuterade känsliga frågor eller säkerställde att politi-
ken verkställdes. Arbetsgrupper används ibland även på områden där kon-
flikter föreligger, antingen för att utesluta en aktör i konflikten, exempelvis 
tjänstemän på ett specifikt departement eller en specifik enhet, från proces-
sen eller för att hitta kompromisser mellan de parter som är oense. När det 
kom till kritan, och departementen var oense, avgjordes ärenden genom 
avdömning på Statsrådsberedningen. 

Samordningen av politikerna skedde från Statsrådsberedningen, medan 
samordningen av inrikespolitiken i stor utsträckning skedde genom Finans-
departementets politiska ledning. Dessa politiska staber fyller således två 
olika samordningsfunktioner. Dessutom har de båda enheternas ståndpunk-
ter en passiv samordnande effekt i sig. Finansdepartementets ledning be-
traktas som maktens centrum när det gäller styrning av inrikespolitiken. 
När denna makt användes i för stor utsträckning sökte statsråd andra vägar 
att samordna politiken, som via andra partier, via partiet eller via arbets-
grupper. I budgetförhandlingarna förekom det exempelvis att statsråd valde 
att låta samarbetspartierna lägga fram de egna förslagen för att de upplev-
des ha lättare att få igenom frågorna. 

Statsrådsberedningen arrangerade en rad olika sammankomster för de 
olika kategorierna av politiskt anställda. På dessa fattades sällan beslut om 
den konkreta politiken, utan snarare synkroniserades den samfällda bilden 
av läget. Genom diskussioner och presentationer skapades en gemensam 
förståelse för regeringens politik, vilken de politiskt anställda sedan hade 
att förhålla sig till i sitt arbete. Detta lärande skapar en gemensam uppfatt-
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ning om vad som görs och vad som bör göras, vilket är en stark samord-
nande kraft i sig. Det sociala umgänget smörjde systemet och underlättade 
för övrig samordning. Samordningen på politisk nivå i Regeringskansliet 
sammanfattas i tabellen nedan.   

 

Tabell 7:1. Samordning på politisk nivå i Regeringskansliet. 
 
Det framgår även att konflikter förekommer mellan fackdepartementen och 
Finansdepartementets budgetavdelning. Handläggarna på denna avdelning 
beskrivs av de politiskt sakkunniga som ”rabiata” och som att de ibland 
driver ståndpunkter som är ”politiskt koko”. Statsråden menade att hand-
läggare från Fi/BA ibland föreslog detaljerade förändringar i ett sakområ-
des kärna, vilket inte underlättade samarbetet med tjänstemännen på fack-
departementen. Det finns här en skillnad mellan de konflikter som finns 
mellan fackdepartement och Fi/BA och de konflikter som hanteras av 
Statsrådsberedningen. En förklaring skulle kunna vara att Statsrådsbered-
ningen är en organisation bestående av politiker, medan Fi/BA är en stor 
tjänstemannaorganisation. De politiskt anställda tycks acceptera och re-
spektera den interna politiska processen där frågor i sista hand avgörs av 
statsministern. Det uppfattas som legitimt att Statsrådsberedningen utövar 
direkt ledarskap. Däremot tycks de politiskt anställda ha svårare att accep-
tera att tjänstemännen på Fi/BA fattar beslut som de upplever som felakt-
iga, och som de politiskt anställda är osäkra på om de är förankrade i fi-
nansministerns stab. De tycks således inte acceptera direkt ledarskap från 
tjänstemän, utan efterfrågar istället möjligheter till gemensam samordning. 
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8. Styrning bakom kulisserna 

I föregående kapitel analyserades vad de politiskt anställda gör, liksom hur 
de organiserar och samordnar sitt arbete. Styrning utgör en central del av 
detta arbete. Regeringskansliet är ju, som diskuterats i kapitel två, den or-
ganisation genom vilken regeringen förväntas styra riket. I kapitel två för-
des ett resonemang om vad styrning är och hur begreppet kan definieras. I 
fokusgruppen med statssekreterare kom detta spontant att diskuteras, och 
alla i gruppen var eniga om slutsatsen: ”[…] kan man inte förenkla det och 
säga att politisk styrning är den styrning där avsändaren är politiker?”762 
Detta kapitel tar vid här, och utvecklar diskussionen om styrning och ana-
lyserar hur de politiska staberna tänker kring styrning. I första delen av 
kapitlet förs ett utförligare resonemang om vad styrning är. Därefter analy-
serar jag hur statsråden och de politiskt anställda själva resonerar kring 
styrning och villkoren för politikernas styrning. Den andra delen av kapitlet 
ägnas åt olika dimensioner av de styrningsstrategier som staberna lyfter 
fram. Avslutningsvis uppmärksammas hur de politiska staberna får tjäns-
temännen att både förstå, kunna och vilja genomföra det staberna vill.   

 
!

8.1. Styrningens dimensioner 
I kapitel två definierades styrning som alla de åtgärder som den politiska 
staben vidtar för att påverka Regeringskansliets tjänstemän att verka på det 
sätt som den politiska staben önskar. De faktiska åtgärder med vilka den 
styrande försöker påverka de styrda beskrivs i sin mest konkreta form som 
styrningstekniker. Det finns en närmast oändlig verktygslåda med möjliga 
tekniker, exempelvis regler, tjänstetillsättningar, lönesättning, utrustning, 
utbildning, information, organisering eller motivationsskapande åtgärder.763 

                                                        
762 Fokusgrupp med statssekreterare. 
763 Lundquist, Lennart, Förvaltning, stat och samhälle, Lund: Studentlitteratur, 1992, sid. 74f. Se Hood, 
Christopher C. Och Helen Z. Margetts, The Tools of Government in the Digital Age, New York: Pal-
grave Macmillan, 2007. Även Hood och Margetts behandlar regeringen generellt och som en helhet och 
fokuserar på hur regeringar försöker påverka samhället snarare än vad som händer inom exekutiver. 
Exempel på en indelning av styrmedel är i resursfördelning, mål, regler, rekrytering, utbildning, kultur, 
kontroll, kommunikation och organisering, se Forsell, Anders och Anders Ivarsson Westerberg, Organ-
isation från grunden, Malmö: Liber, 2007, sid. 122. 
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På en abstraktionsnivå mellan de abstrakta styrningsidealen och de kon-
kreta styrningsteknikerna, kan vi tala om styrningsformer, som exempelvis 
orderstyrning, regelstyrning, anslagsstyrning, rekryteringsstyrning, organi-
sationsstyrning och informationsstyrning.764 Olika styrningsformer används 
vanligen tillsammans, och kombineras hela tiden för att passa läget.765 
Jacobsson och Sundström menar dock att politikernas möjligheter att an-
vända sig av vissa av dessa styrtekniker och styrformer, exempelvis orga-
nisering och informella informationsutbyten, för att styra samhället har 
begränsats genom den förvaltningspolitik som har förts.766 De styrdoktriner 
som råder, såsom mål- och resultatstyrning, begränsar politikernas roll till 
att formulera övergripande mål. Politikerna blir ”igångsättare”.767 Ett ex-
empel är departementens skriftliga verksamhetsplanering. Verksamhets-
planeringen syftade när den infördes i mitten av 1990-talet till att ”förbättra 
styrning och ledning av departementen” och till att ”göra att de politiska 
målen genomsyrade departementens verksamhet”.768 Enligt denna styrdokt-
rin betraktas frågan om vad som är målet således som en politisk fråga, 
medan hur det ska nås ses som en opolitisk fråga, som lämnas åt experter 
att lösa.769 Erlandsson menar i sin avhandling att denna modell inte passar 
det faktiska arbetet i Regeringskansliet:  

[…] mycket av kansliets arbete låter sig svårligen planeras. Inte sällan måste 
Regeringskansliet snabbt reagera på omvärldshändelser, må det så vara en 
bankkris, en förlist passagerarfärja, en tsunami eller ett utspel från ett stats-
råd. Inte ens regeringens eget behov av plötsliga politiska initiativ inom 
olika områden är lätt att förutse.770 

 
Erlandsson pekar även på att verksamhetsplaneringsprocessen har varit 
svår att implementera.771 En förklaring är att den styrningsdoktrin som den 
bygger på tar sin utgångspunkt i den formella politiskt styrda hierarkiska 
organisationen, den idealtyp för byråkratiska organisationer som Weber 
utvecklade. I denna sker kommunikation på ett formaliserat vis genom 
skriftliga dokument, vilket är ett tydligt och förutsägbart sätt att styra på.772 
Denna idealtyp är dock inte särskilt väl överensstämmande med hur dagens 

                                                        
764 Lundquist, Lennart, a.a., 1992, sid. 79f. och 207. 
765 Pierre, Jon och Göran Sundström, a.a., sid. 260. 
766 Jacobsson, Bengt och Göran Sundström, a.a., sid. 163f. Se även Sundström, Göran och Rune Prem-
fors, a.a., som pekar ut tre styrstrategier som de menar att politikerna använder sig av för att styra 
förvaltningen; att organisera, att hålla frågor ifrån sig och att kontrollera i efterhand.  
767 Sundström, Göran och Jon Pierre, ”Samhällsstyrning i förändring”, i Pierre, Jon och Göran 
Sundström (red.), Samhällsstyrning i förändring, Malmö: Liber, 2009, sid. 17.  
768 Erlandsson, Magnus, a.a., 2007, sid. 143. 
769 Sundström, Göran och Jon Pierre, a.a., sid. 16. 
770 Erlandsson, Magnus, a.a., 2007, sid. 168. 
771 Erlandsson, Magnus, a.a., 2007, sid. 158f.  
772 Se Gerth Hans. H. och Charles Wright Mills, From Max Weber: Essays in Sociology, New York: 
Oxford University Press, 1946.  



 253 

samhälle fungerar.773 Regeringskansliet är inte en isolerad hierarki, utan 
kan ses som ett öppet system som påverkas av vad som sker i samhället.774 
Organisationen måste förhålla sig till denna komplexitet och föränderlig-
het, och i hög grad anpassa styrningen till olika kontexter.775 Informella 
kontakter, exempelvis telefonsamtal eller korta möten i korridoren, har då 
flera fördelar framför formella.776 För det första kan de anpassas till unika 
situationer. För det andra är de generellt sett snabbare – det går fortare att 
ringa någon än att skriva en promemoria. För det tredje blir de även tydli-
gare eftersom de inte behöver censureras på samma sätt som en skriftlig 
promemoria och genom att den tjänsteman som tar emot informationen har 
möjlighet att omedelbart ställa frågor, eller be om förtydliganden om något 
är oklart. För det fjärde kan de som ska styras inkluderas, vilket ofta leder 
till att de blir mer positivt inställda till det som ska göras.777 Page och 
Jenkins menar att styrning i den brittiska regeringens kansli generellt sett 
sker informellt.778 Nackdelen med informell styrning är att det är svårt att 
följa styrningskedjan och att veta vem som egentligen har styrt vem och på 
vilket sätt.  

Styrning kan således även diskuteras i termer av formalitet, d.v.s. om 
den styrform och styrteknik som används är formell till sin karaktär eller 
inte. Huruvida de politiska staberna använder sig av formell eller informell 
styrning varierar över tid. Pierre och Sundström menar att hur ett politik-
område styrs kan tänkas bero på ”hur central och viktig frågan är vid varje 
given tidpunkt”.779 De föreslår att för tillfället prioriterade områden styrs på 
ett mer formellt och hierarkiskt sätt, medan frågor som inte anses lika be-
tydelsefulla för stunden styrs mer informellt.780 Detta resonemang motsägs 
delvis av diskussionen ovan om fördelarna med informell styrning. Denna 
tyder på att informell styrning kan vara särskilt användbar om den politiska 
staben vill ha möjlighet att få med sig tjänstemännen på en ny linje, och 
förmedla information om vad de skulle prioritera utan att sätta det på pränt.  

                                                        
773 Soneryd, Linda, Staffan Furusten och Göran Sundström, “Democratic values and the organizing of 
actors in governance structures”, i Sundström, Göran, Linda Soneryd och Staffan Furusten (red.), 
Organizing Democracy. The Construction of Agency in Practice, Cheltenham: Edward Elgar, 2010, sid. 
145. 
774 Scott, Richard W., Organizations. Rational, Natural, and Open Systems, 5:e upplagan, New Jersey: 
Prentice Hall, 2003, sid. 119.  
775 Se Premfors, Rune, ”Den komplexa staten”, i Ahrne, Göran (red.), Stater som organisationer, 
Stockholm: Nerenius & Santérus förlag, 1998, sid. 23ff. för en diskussion om statens komplexitet. Se 
även Pierre, Jon och Göran Sundström, a.a., sid. 260. Se även Soneryd, Linda, Staffan Furusten och 
Göran Sundström, a.a., sid. 144, som understryker att “decision-making processes in governance struc-
tures are complex”. 
776 Pierre, Jon och Göran Sundström, a.a., sid. 252. Jmf. även Page, Edward C. och Bill Jenkins, a.a., 
sid. 110, som menar att frånvaron av formalitet är talande i Whitehalls departement.  
777 Jacobsson, Bengt, a.a., 1984, sid. 26 och Pierre, Jon och Göran Sundström, a.a., sid. 252. 
778 Page, Edward C. och Bill Jenkins, a.a., sid. 109.  
779 Pierre, Jon och Göran Sundström, a.a., sid. 256. 
780 Pierre, Jon och Göran Sundström, a.a., sid. 255. 



 254 

Styrning kan även analyseras utifrån andra dimensioner, varav jag ska 
nämna ytterligare tre. Den första dimensionen rör huruvida styrningen är 
direkt eller indirekt. Den direkta styrningen anger det innehåll som politi-
kerna önskar se i förvaltningens åtgärder, medan den indirekta handlar om 
att politikerna påverkar tjänstemännens förståelse av den direkta styrning-
en, liksom deras vilja eller förmåga att genomföra den. I konkreta fall före-
kommer alltid både direkt och indirekt styrning tillsammans.  

Den andra dimensionen rör huruvida styrningen är specifik eller gene-
rell. Specifik styrning avser endast ett fall, medan generell styrning avser 
samtliga åtgärder av ett visst slag, exempelvis att den svenska positionen 
generellt sett är att regeringen är för frihandel. Generell styrning utformas 
som regler som tjänstemännen sedan använder sig av vid konkreta fall.781  

Den tredje dimensionen rör graden av precision, d.v.s. hur precist en 
styrningssignal är. Graden av precision bestämmer till stor del tjänstemän-
nens handlingsfrihet, medan tjänstemännens handlingsförmåga kan påver-
kas genom indirekt styrning.782  

Styrning är ett relationellt begrepp. Det finns alltid en relation mellan de 
styrande och de styrda, i detta fall mellan politiker och tjänstemän. Det 
behöver inte finnas någon uttalad konflikt mellan dessa som skapar ett 
behov av styrning, utan styrning kan krävas även om de styrda samtycker 
med de styrande. Tjänstemännen påverkas genom styrning och tar ställning 
till, fattar beslut och genomför åtgärder. Till grund för ställningstagandet 
ligger styrning, annan information och de tre egenskaperna förstår, kan och 
vill.783 Styrningsrelationen är oerhört komplex. Olika tjänstemannareakt-
ioner måste också bemötas på olika sätt från politikernas sida.784 Om tjäns-
temännen inte förstår styrningen måste politikerna förklara innebörden 
genom exempelvis upplysning eller utbildning. Här är det viktigt att lyfta 
fram att mer informella styrningsformer där information delas och diskuss-
ioner förs även leder till lärande. Effekten är därför, som Pierre och Sund-
ström skriver, ”många gånger vidare än inom den centrala hierarkiska styr-
ningsmodellen”.785 Om tjänstemännen inte kan genomföra den tänkta poli-

                                                        
781 Lundquist, Lennart, a.a., 1992, sid. 78f. Jmf. Hood, Christopher C., The Tools of Government, Lon-
don: MacMillan Press, 1983, sid. 17 som också diskuterar direkt och indirekt styrning och Lane, Jan-
Erik, Sven Arvidsson och Tage Magnusson, a.a., sid. 262 som skiljer mellan detaljstyrning å ena sidan 
och övergripande styrning å andra sidan, liksom mellan direkt och indirekt styrning. 
782 Lundquist, Lennart, a.a.,1992, sid. 81. 
783 Lundquist, Lennart, a.a., 1992, sid. 76. 
784 Lundquist, Lennart, a.a., 1992, sid. 76f. 
785 Pierre, Jon och Göran Sundström, a.a., sid. 260. 
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tiken måste politikerna förstärka deras resurser.786 Om tjänstemännen inte 
vill följa styrningen uppstår en mer problematisk situation.787  

Huruvida politikernas styrning av tjänstemännen och samhällsstyrning-
en överensstämmer eller ej beror således på flera faktorer. Tjänstemännen 
måste tolka ett antal mer eller mindre klart utformade instruktioner och 
anpassa dem till en verklighet som ser olika ut i olika situationer.788 Tjäns-
temännen kanske inte förstår exakt vad som önskas, kanske inte kan eller 
vill följa styrningen.789 Lundquist poängterar därför att det aldrig kan ga-
ranteras att styrningen ger det tänkta resultatet: ”Styrningen utgörs alltså av 
styrningsförsök som kan vara framgångsrika i meningen att politikernas 
vilja mer eller mindre fullständigt ger utslag i förvaltningens åtgärder”.790 
Nedan diskuteras hur de politiska staberna själva resonerar kring sina med-
vetna styrningsförsök, d.v.s. deras styrningsstrategier och hur tjänstemän-
nen förhåller sig till dessa. Vi börjar diskussionen i statsrådens inkorg. 

 
 

8.2. Att kontrollera sin inkorg 

– Politik är att säga ’här har vi ett samhällsproblem, det vill vi göra någon-
ting åt’. I det skedet måste man verka som politiker.791 

 
En central del i styrningen av departementet är för den politiska staben att 
kontrollera statsrådets ”inkorg”, d.v.s. vilka frågor som ska komma upp på 
departementets dagordning och vilka som ska hållas undan. Statsråden 
betraktar samtliga ärenden som hamnar på deras bord som ”inkorg”, ef-
tersom det är ärenden som på ett eller annat sätt måste hanteras. Det viktiga 
är därför att ”rätt” ärenden hamnar där: ”Den stora utmaningen var att 
kunna se till att det hamnade rätt saker i inkorgen. För det hamnar saker i 
inkorgen, men att det hamnar rätt saker i inkorgen och att det är de poli-
tiska prioriteringarna.”792  

Eftersom statsrådens inkorg utgör den sista instansen i Regeringskansli-
ets hierarkiska organisation, hamnar problem som inte kunnat lösas någon 
annanstans i organisationen, slutligen på ett statsråds och regeringens 

                                                        
786 Ett exempel på detta är vad Jon Pierre och Göran Sundström beskriver i termer av ”tidsstyrning”, 
d.v.s. vilka tidsramar som politikerna sätter upp. Den tid som avsätts för att utföra en uppgift påverkar 
naturligtvis om och på vilket sätt denna kan utföras. Se Pierre, Jon och Göran Sundström, a.a., sid. 254. 
787 För en diskussion om tjänstemännens lojalitet och dess gränser se Sundström, Göran, “The limits of 
loyalty: Civil servants role perception within the Swedish Government Office”, 2011, under bedömning 
för Public Administration. 
788 Lundquist, Lennart, a.a., 1992, sid. 72.  
789 Lundquist, Lennart, a.a., 1992, sid. 73.  
790 Lundquist, Lennart, a.a., 1992, sid. 69. 
791 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
792 Fokusgrupp med statsråd. 
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bord.793 De politiskt sakkunniga upplever detta som att staben tvingas rea-
gera på inkommande ärenden. De talar om reaktiv styrning som en motsats 
till proaktiv styrning och framställer det reaktiva som huvudsakligen nega-
tivt: ”Jag skulle säga att den är väldigt reaktiv styrningen. I den delen av 
RK jag har sett är det väldigt underifrånstyrt allting. Frågorna flyttas upp i 
organisationen och döms av i sista hand av ministern. Det händer att mi-
nistern säger nej till frågor, men oftast blir det inte så.”794 Samtidigt fram-
går att detta rör en viss typ av ärenden, men inte i första hand frågor som är 
ideologiskt laddade eller innebär större förändringar i samhället: ”Uppdel-
ningen du gör mellan frågorna som kommer underifrån, det är den där stora 
bulken av frågor. Det måste man hantera, men man behöver inte lägga ner 
mycket kraft på det.”795 I diskussionen kring sådana ärenden som de helt 
enkelt inte kan komma undan, förekommer exempel om avlivning av ele-
fanter och mottagande av hästar som skänkts till försvaret.796 Detta illustre-
rar vilken typ av ärenden det kan röra sig om, när statsråd tvingas hantera 
och reagera på saker som de helt enkelt inte kan hålla borta från sin inkorg. 
Det kan som synes vara stor skillnad på denna typ av ärenden och ärenden 
som rör genomgripande förändringar i samhället.  

 

8.2.1. Att initiera policyförslag 
En central del av styrning och kontroll av inkorgen utgörs av initiativta-
gande.797 För att det ska komma ”rätt saker”, som Anneli Roswall-
Ljunggren uttrycker det, måste initiativ tas: ”Man måste ta egna initiativ 
och göra egna beställningar för att det ska komma rätt saker. Sedan kom-
mer det en del saker som är rätt alldeles oavsett och det kommer massa 
saker som går att påverka”.798 Om initiativtagandet är avgörande blir nästa 
fråga vem som tar initiativ till nya policyförslag i Regeringskansliet och i 
vilken utsträckning och på vilket sätt den politiska staben gör det? Gunnar 
Wallin m.fl. konstaterar att det mellan 1970 och 1990 skedde en förskjut-
ning i tjänstemännens syn på initiativtagande. De menar att tjänstemännen i 
allt högre utsträckning kommit att ta initiativ till policyförändringar.799 
Reko-enkäten visar, vilket framgår i tabell 8:1 på nästa sida, att tjänste-
männen uppfattar att initiativ inom det egna verksamhetsområdet mycket 
ofta tas av det egna departementet.800 

                                                        
793 Fokusgrupp med statsråd. 
794 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
795 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
796 Fokusgrupp med statsråd. 
797 Se Kingdon, John W., Agendas, Alternatives and Public Policies, Longman: New York, 1995.  
798 Intervju med Anneli Roswall-Ljunggren, f.d. politiskt sakkunnig. 
799 Wallin, Gunnar m.fl., a.a., sid. 229. 
800 Reko-enkäten, fråga 5.  
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Tabell 8:1. Aktörer som tjänstemännen anser ofta tar initiativ på respektive depar-
tements områden, i procent (Reko-enkäten).  
 
Det finns vissa variationer mellan departementen, exempelvis är andelen 
tjänstemän som anser att initiativen ofta kommer från det egna departemen-
tet högst på Kultur- och Försvarsdepartementen, medan det är lägst på 
Jordbruks- och Näringsdepartementen. Andra starka initiativtagare är EU, 
Finansdepartementets budgetavdelning, riksdagen, forskare och regering-
ens samarbetspartier. Olika aktörer är dock, vilket framgår i tabellen ovan, 
mer eller mindre aktiva som initiativtagare inom olika sakområden. När det 
gäller initiativ som härstammar från EU dominerar Jordbruksdepartemen-
tet, men EU tar också många initiativ på Miljö- och Näringsdepartemen-
tens områden. På Socialdepartementet och Försvarsdepartementet uppfattar 
däremot nästan 40 procent av tjänstemännen att initiativen ofta kommer 
från Finansdepartementets budgetavdelning. Samarbetspartierna uppfattas 
ha tagit mest initiativ på Jordbruksdepartementet, följt av Näringsdeparte-
mentet, Finansdepartementet och Miljödepartementet.801  

Diskussionen i fokusgrupperna visar att politiskt anställda här har en 
uppfattning som skiljer sig från tjänstemännens. I fokusgruppen med poli-
tiskt sakkunniga framkom att de kände att tjänstemännen inte alltid tog på 
sig ansvaret att initiera eller utveckla policyförslag. De menade att tjänste-
männen förväntade sig att initiativ skulle komma från den politiska staben: 
”Jag känner att det proaktiva är den stora bristen i RK. Från tjänstemanna-
håll förväntade man sig att, ’ah, men initiativen ska komma från politisk 

                                                        
801 Reko-enkäten, fråga 5, korstabulerad med ”Ange det departement där du är anställd”. Jmf. Page, 
Edward C. och Bill Jenkins, a.a., sid. 102 ff. också som menar att tjänstemännen deltar i initiativtagan-
det.  
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nivå’.”802 Uppfattade då tjänstemännen att den politiska ledningen tog ini-
tiativ? 71 procent av tjänstemännen tycker att den politiska ledningen ofta 
tar initiativ på det egna verksamhetsområdet. Samtidigt anser fler, 80 pro-
cent att den egna enheten ofta tar initiativ och fem procent menar att den 
politiska ledningen aldrig tar initiativ.803 

I tabell 8:2 nedan framgår att det finns en viss variation i hur ofta tjäns-
temännen anser att den politiska ledningen tar initiativ: 
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Tabell 8:2. Aktörer som tjänstemännen anser ofta tar initiativ på respektive depar-
tements verksamhetsområden, i procent (Reko-enkäten). 
 

Samtliga tjänstemän på Kulturdepartementet anser att den politiska led-
ningen ofta tar initiativ. Det tycks således vara ett departement med sakfrå-
gor som den politiska ledningen förhållandevis enkelt kan ta egna initiativ 
kring. Detta tycks även vara fallet på Miljödepartementet och Utbildnings-
departementet. Även Socialdepartementet, Finansdepartementet och Jord-
bruksdepartementet har förhållandevis höga siffror, runt 80 procent, här. 
Detta kan jämföras med de departement där en lägre andel av tjänstemän-
nen anser att den politiska ledningen ofta tar initiativ. På Försvarsdeparte-
mentet anser endast 56 procent av tjänstemännen att den politiska ledning-
en ofta tar initiativ, medan 42 procent anser att den politiska ledningen 
sällan tar initiativ. Även på Utrikesdepartementet och Justitiedepartementet 
anser en stor andel av tjänstemännen att den politiska ledningen sällan eller 
aldrig tar initiativ.804 Detta tyder på att politikområdets karaktär har bety-
delse för de politiska stabernas initiativtagande.  

Det finns också skillnader i tjänstemännens syn på den politiska led-
ningens initiativtagande. Chefstjänstemännen, som har mest kontakt med 
den politiska staben, är de som anser att den politiska ledningen ofta tar 
initiativ på det egna verksamhetsområdet.805 Samtliga expeditions- och 

                                                        
802 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
803 Reko-enkäten, fråga 6. Jmf. Page, Edward C. och Bill Jenkins, sid. 127, som menar att tjänstemän 
sällan upplever att de får direkta och tydliga och preciserade instruktioner av statsråden. 
804 Reko-enkäten, fråga 6. Korstabulerad med ”Ange det departement där du är anställd” 
805 Reko-enkäten, fråga 10. Korstabulerad med ”Vilken typ av titel har du?”.  
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rättschefer anser att den politiska ledningen ofta tar initiativ, liksom 84 
procent av departementsråden. Detta kan bero på att det oftast är till dem 
den politiska staben vänder sig när de vill ta nya initiativ, något som 
kanske inte alltid blir lika tydligt för handläggarna ute på enheterna. Av 
den stora gruppen departementssekreterare, som inte har kontakt med den 
politiska ledningen i samma utsträckning som cheferna, anser ändå 68 pro-
cent att den politiska ledningen ofta tar initiativ.806 

 

8.2.2. Tidpunkt och tajming 
Vad som finns i och hamnar i inkorgen varierar under en mandatperiods 
gång. I början av en mandatperiod ärver statsrådet innehåll i inkorgen som 
det tidigare statsrådet har beställt. Även frågor som det tidigare statsrådet 
valt att hålla borta från sin inkorg, men som tjänstemännen gärna ser att det 
nya statsrådet tar tag i, kan hamna där i samband med att ett nytt statsråd 
tillträder: ”Det kommer dels från alla processer som är initierade tidigare. 
De värker ut just när man själv sitter där. Kanske utredningsförslag, någon 
process i EU eller någonting annat som man måste hantera. Det är särskilt i 
början av en period väldigt mycket som kommer, som initierades för ett 
eller två år sedan”.807 I den här perioden kan statsrådet välja att lägga ner 
utredningar som tillsatts av företrädare, stoppa dem i byrålådan, eller an-
vända dem för att nå sina egna politiska syften.808 Statsråden pekar på fru-
strationen över att se en ny regering presentera förslag som sina, när de vet 
att de initierades under deras egen tid som statsråd. Samtidigt understryker 
de vikten av att som statsråd se till att det, även om ett regeringsskifte är 
förestående, finns ett antal processer igång så att det kommer att trilla in 
saker i inkorgen även för det nya statsrådet. De långa processer som ut-
vecklandet av konkreta förslag innebär måste kunna fortlöpa, trots rege-
ringsskiften.809  

En viktig aspekt av initiativtagandet är tajming.810 Lyckade policyini-
tiativ måste tas i ett tidigt skede för att ett statsråd ska ha möjlighet att för-
verkliga sin politik under innevarande mandatperiod. Den cykel som följer 
på ett initiativ, där en utredning studerar frågan och lägger fram förslag 
som remitteras och sedan skrivs om till en proposition, tar ofta 3-4 år som 
helhet. Det innebär att de förslag som ett statsråd själv vill ha möjlighet att 
genomföra måste initieras nästan omedelbart efter det att statsrådet till-
trätt:811 ”Det handlar inte om vad som hamnar i inkorgen, utan det handlar 

                                                        
806 Reko-enkäten, fråga 6. Korstabulerad med ”Vilken typ av titel har du?” 
807 Fokusgrupp med statsråd. 
808 Fokusgrupp med statsråd. 
809 Fokusgrupp med statsråd. 
810 Jmf. Ivarsson-Westerberg, Anders, a.a., sid. 162 som diskuterar tajmingen.  
811 Intervju med Pär Nuder, f.d. statsråd. 
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om när det hamnar i inkorgen under mandatperioden, för att du ska kunna 
förverkliga din politik. Man har inte så mycket tid på sig”.812 Bosse Ring-
holm menar att frågan om att få rätt tajming handlar om två saker. För det 
första måste staben, även de politiskt sakkunniga, ha stora kontaktnät som 
möjliggör att statsrådet kan spela in frågor vid rätt tillfälle. För det andra 
måste den politiska staben ha en känsla för vad som är politiskt intressant 
för tillfället.813 

 

8.2.3. Portföljens påverkan 
Svårigheterna med att hantera inkorgen varierar från departement till de-
partement och från statsrådsportfölj till statsrådsportfölj. För statsråd med 
portföljer av samordningskaraktär, exempelvis samordningsministerns, 
miljöministerns eller jämställdhetsministerns, som sträcker sig över flera 
sakområden, kan inkorgen vara förhållandevis tom. Uppgiften blir då att 
fylla den med det önskvärda innehållet och se till att detta är genomförbart. 
Statsråd med en sådan portfölj får således på egen hand fylla sin inkorg.814 
För ett departement som Finansdepartementet, och då särskilt Finansdepar-
tementets budgetavdelning, är situationen den omvända. Där strömmar det 
in förslag, krav och initiativ från övriga departement och andra aktörer:  

– Då kommer det saker från fackdepartementen oupphörligen. Det kommer 
saker från olika utredningar, så det finns ett basflöde. Och det kommer 
regleringsbrev och massa saker som lever ett liv som ska prolongeras. 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade massa initiativ, som de fick in i sy-
stemet. Och så initierade vi en del själva.815 

 
Vikten av att som politisk stab ta egna politiska initiativ varierar således 
mellan olika politikområden. Att initiera frågor som inte hör till enbart det 
egna statsrådets portfölj kräver dessutom mer arbete: ”Problemet tycker väl 
jag är mer frågorna som aldrig kommer upp på agendan. De här som man 
aldrig hanterar. Som egentligen ligger mellan departement, eller där det är 
flera myndigheter som berörs”.816 Statsråden bekräftar att det finns en sam-
verkansproblematik. Ett statsråd berättar att staben hade en del idéer som 
de hade hämtat från Norge. Statsrådet lämnade dem till sina tjänstemän för 
att se vad de kunde göra i den frågan. Statsrådet förstod att tjänstemännen 
upplevde svårigheter då det rörde områden som delvis låg på andra depar-
tement: 

                                                        
812 Fokusgrupp med statsråd. 
813 Intervju med Bosse Ringholm, f.d. statsråd. 
814 Fokusgrupp med statsråd. 
815 Intervju med Anneli Roswall-Ljunggren, f.d. politiskt sakkunnig. 
816 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
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– Jag förstod att mina tjänstemän tyckte att det var väldigt svårt att styra 
andra departements tjänstemäns agenda, men icke desto mer är världen 
organiserad så att vi måste göra det. Jag tyckte jag hade en kanonidé. 
Kör! Jag måste ut snabbt för att jag vill kommunicera det här. Där upp-
levde jag en väldigt stor frustration. Jag kände att jag var tvungen att ta 
mycket större ansvar i den processen när det inbegrep andra politiska do-
mäner.817 

 
Det slutade med att statsrådet fick kalla till sig myndighetschefer som sor-
terade under andra statsråd.818 Departementsöverskridande arbete innebär 
således att statsrådet får ett större ansvar för processen än för de frågor som 
ligger på det egna departementets sakområden.  

 

8.2.4. Medhavda idéer, regeringsöverläggningar och 
boardingkort  
Vem i den politiska staben är det då som tar initiativ och hur går detta till? 
Enligt den formella idealtypiska linjeorganisationen är det framför allt 
statsråd, men i viss mån även statssekreterare, som ska ha möjlighet att ta 
initiativ. John W. Kingdon menar dock dels att politiskt anställda har en 
ganska vikig roll i själva dagordningssättandet, dels att de har ett ännu 
större inflytande på vilka alternativ som kommer fram i policyprocessen.819  

På ett mer övergripande plan är det tydligt att statsministern och statsrå-
den är de som först och främst har möjlighet att ta initiativ i Regerings-
kansliet. Statsrådsberedningen arbetade med en övergripande planering, till 
vilken respektive statsråd bidrog. Statsråden fick ibland redan i samband 
med sitt första samtal med Göran Persson en del ingångar till vad som 
skulle komma att bli viktigt under den kommande mandatperioden. Däref-
ter begärde statsministern in en politisk planering för mandatperioden, där 
statsråden förväntades presentera de områden och de förslag som statsrådet 
skulle vilja prioritera.820 Denna syftade även till att få statsråden att i ett 
tidigt skede fokusera på att styra vilka initiativ som skulle tas: 

– De här försöken att få statsråden att beskriva sin egen politiska planering 
handlade mycket om att kunna påverka inkorgens utseende längre fram. 
De statsråd som var framgångsrika förmådde faktiskt att åtminstone på 
marginalen se till att frågor som kom in i korgen faktiskt var politiskt vik-
tiga och intressanta. Jag menar det handlar om att veta när man ska sätta 
igång utredningar. Det är väldigt lätt att bara sitta och hantera det som 
kommer in.821 

                                                        
817 Fokusgrupp med statsråd. 
818 Fokusgrupp med statsråd. 
819 Kingdon, John W., a.a., sid. 27.  
820 Intervju med Morgan Johansson, f.d. statsråd. 
821 Intervju med Lars Danielsson, f.d. statssekreterare på Statsrådsberedningen. 
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Detta dokument blev statsrådets övergripande politiska planering för man-
datperioden: 

– Jag hade ett ganska långt dokument. Jag tror det blev nästan tio sidor till 
slut. Vi gick igenom fråga för fråga. Det tog någon månad innan man 
kunde leverera det. Man fick först läsa in det som låg i pipeline och sedan 
fundera över om jag vill tillsätta en utredning, vad ska den då omfatta? Så 
dels vad är det som ligger, vad det är jag ärver och hur vill jag hantera 
det? Och sedan vilka egna initiativ vill jag ta? Det blev ett ganska långt 
planeringsdokument till SB.822 

 
De politiskt sakkunniga förväntade sig att statsråden hade en egen dagord-
ning med idéer att genomföra och politiska problem att hantera.823 De be-
rättade också om beställningar ovanifrån, och om hur deras statsråd tog 
initiativ i stunden, som de sedan ville att den politiska staben skulle arbeta 
vidare med:  

– Jag tror att den politiska viljan ofta finns. Ibland kommer den uppifrån 
från statsministern, eller Statsrådsberedningen. Vi fick de där listorna i 
händerna: ’gör det här’. Eller så kommer det från statsrådet och det kan 
vara precis på det sättet: ’jag har sett det här problemet och jag vill att vi 
ska lösa det’. Det är två korta meningar och det ska man då processa poli-
tiskt och så småningom ner i förvaltningsapparaten gentemot tjänstemän-
nen.824 

 
I de fall Statsrådsberedningen upptäckte att initiativtagandet på något de-
partement inte fungerade, försökte de hjälpa till. Området bevakades hår-
dare och statsrådet ”punktmarkerades”.825 Det underlättar också för initia-
tivtagandet om statsråden känner sig trygga med att de har tid på sig att 
genomföra sina idéer och inte riskerar att tvingas avgå i samband med ex-
empelvis regeringsombildning.826  

Det är emellertid inte enbart när ett statsråd tillträder som utsikten för 
initiativtagande är stor. Andra tillfällen då regeringen har möjlighet att ta 
större initiativ är i samband med budgetpropositionen och vårproposition-
en. En av de politiskt sakkunniga berättar hur det kunde gå till: 

– Våren innan sista valet ville vi profilera oss mot ungdomar. Det skulle 
finnas ett litet paket med ungdomspolitik. Då kallade vi ihop ett gäng 
statssekreterare. Det var någonting som regeringen hade kommit på ute på 
Harpsund, att ungdomar, där ska vi göra något. Det var från högsta ort, 
och det är väldigt konkret. Vi hade en statssekreterargrupp och alla hade 
med sig några av sina gamla favoritförslag, som man kan vinkla in på 

                                                        
822 Intervju med Morgan Johansson, f.d. statsråd. 
823 Intervju med Anneli Roswall-Ljunggren, f.d. politiskt sakkunnig. 
824 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
825 Intervju med Lars Danielsson, f.d. statssekreterare på Statsrådsberedningen. 
826 Intervju med Lars Danielsson, f.d. statssekreterare på Statsrådsberedningen. 
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ungdomar.  Så sa vi ’vad finns det mer?’ Då gjorde folk grundjobb 
hemma på sina departement och involverade sina tjänstemän för att få 
fram underlag och kostnadsuppskattningar. Som vanligt manglades för-
slagen genom budgetavdelningen. Vi skrev ihop någonting och bestämde: 
Det här behöver vi verkligen göra.827  

 
Här ser vi att regeringen är initiativtagare på ett väldigt övergripande plan, 
medan statssekreterarna och även de politiskt sakkunniga på budgetavdel-
ningen – i linje med Kingdons argumentation – är de som utvecklar de 
konkreta policyförslagen. Det är ett typiskt exempel på hur ett statsråd tar 
initiativ, nämligen genom att peka ut ett omfattande politikområde där han 
eller hon vill åstadkomma en förändring. Ett annat exempel är hur Pär Nu-
der och hans statssekreterare under en flygresa spånade fram en 
grundstomme till en budgetproposition: 

– Efter vårpropositionen 2005 åkte vi till Madrid. Jag, Sten Olsson och Curt 
Malmborg och en kompis till mig. Någonstans i höjd över Frankrike 
skrev vi på baksidan av ett boardingkort ner det som senare blev huvud-
komponenterna i budgetpropositionen. Plusjobben, genomlysningen av 
alla förtidspensionärer som gjordes i Västra Götaland och ett antal av de 
åtgärderna. Och hur gjorde vi med det? Sten tog med sig det här boar-
dingkortet och stoppade det i handen på budgetavdelningen och när vi 
kom tillbaka efter sommaren fanns det ett förslag på budget som jag tog 
ställning till helt enkelt. Så gick det till.828 

 
Statsråden och statssekreterarna behövde få tid för mer informella och för-
utsättningslösa samtal för att hitta egna förslag att initiera. Det var sedan 
statssekreterarens uppgift att förmedla förslagen till tjänstemännen. Stats-
rådens möjlighet att ta initiativ är således stor och när statsrådet tar tydliga 
initiativ är det enkelt för tjänstemännen att arbeta i denna riktning. Vad 
som är svårare för statsråden att hinna med är att tänka ut och reflektera 
kring policyförslag. Därför blir förslagen ofta på ett mer övergripande plan, 
som exemplet ovan där ”ungdomspolitik” i allmänhet blev ett initiativ.829   

Men initiativet kom inte alltid från regeringen. Konkreta initiativ 
mejslades ibland ut i en mycket liten krets, som inte utgjordes av regering-
en eller enbart statsråd:  

– Finansdepartementet hade ansvar för att ta fram [förslagen]. Sedan var det 
i dialogen Finansdepartement - Statsrådsberedning som det bestämdes. 
Det var inte stora stormöten i regeringen om det, utan regeringen kom in 
när förslagen hade mejslats ut och fick påverka det. Men huvudangrepps-
sättet var en ganska liten krets.830  

                                                        
827 Intervju med Anneli Roswall-Ljunggren, f.d. politiskt sakkunnig. 
828 Intervju med Pär Nuder, f.d. statsråd. 
829 Jmf. Page, Edward C. och Bill Jenkins, a.a., sid. 127, som menar att politikerna sällan gav precisa 
instruktioner till tjänstemännen. 
830 Intervju med Sten Olsson, f.d. budgetstatssekreterare. 
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Inför varje budgetarbete identifierade Finansdepartementets politiska stab 
ett antal frågor som de ansåg borde prioriteras. Övriga departement infor-
merades därefter om budgetens övergripande inriktning och departementen 
uppmanades att leverera förslag som ligger i linje med denna. Syftet med 
detta var att från början styra inriktningen på departementens äskanden och 
därmed undvika långa listor på krav som spretade åt diverse olika håll.831  

 

8.2.5. Konkretisering genom dialog 
En viktig del av policyutvecklingen sker inom ramen för utarbetandet av 
propositioner. Många propositioner utgår från förslag framtagna av en eller 
flera utredningar. I de fallen kan policyutvecklingen påbörjas redan då 
utredningarnas direktiv skrivs. Ibland väljer statsråd att inte tillsätta en 
utredning, utan istället låta departementets tjänstemän utarbeta förslag som 
publiceras och remitteras inom den så kallade departementsserien.832 I de 
fallen har den politiska staben möjlighet att diskutera innehållet i förslagen 
under arbetets gång på ett mer konkret sätt än vid utredningar inom kom-
mittéväsendet. 

Väsentligt är även att veta vilken metod som leder till att de saker stats-
rådet vill se i inkorgen även är de som hamnar där. Statsråden menar att 
styrkan i de förslag som utarbetas i Regeringskansliet är att de är genom-
förbara, medan styrkan i utredningar inom ramen för kommittéväsendet är 
att de står för nytänkande. Baksidan är att de förstnämnda sällan leder till 
annat än mindre förändringar, medan de senare inte alltid är realistiska. Här 
gäller det för statsrådet att göra rätt val från början: 

 
– Man måste ta frågorna ut ur huset för att man ska få förändringar som är 

stora. Det där är väldigt viktigt när man vill göra saker. Annars förlorar 
man jättemycket tempo. Om man börjar internt, det kan gå ett år och så 
kommer det fram något väldigt litet, som kanske i och för sig är väldigt 
viktigt och bra, men har ingen politisk riktig relevans, har man förlorat 
jättemycket tid. Det är något jag lärt mig […].  

– Jag har precis samma erfarenheter som [föregående talare] med de här två 
spåren. […] Jag gjorde ett jättemisstag på ett av mina politikområden då 
som minister. Jag valde en intern modell, och den havererade. Det blev 
pannkaka kan man säga. Det blev ingenting av den. Där hade det varit 
mycket bättre att jobba med det andra spåret, men då hade jag varit 
tvungen att bestämma det första halvåret för att det skulle ha hunnit ige-

                                                        
831 Intervju med Sten Olsson, f.d. budgetstatssekreterare. 
832 Det finns även andra sätt, som att ge uppdrag till myndigheter, exempelvis Statskontoret, eller 
tillsätta särskilda råd som Globaliseringsrådet eller expertgrupper som Expertgruppen för studier i 
offentlig ekonomi (ESO). För en diskussion om den sistnämnda se Lemne, Marja, För långt från 
regeringen – och för nära. Expertgruppen ESO:s födelse, levnad och död, Stockholm Studies in Poli-
tics 133, Stockholms universitet, 2010.  
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nom under mandatperioden. Där måste man vara väldigt målmedveten. 
Och det är alltid så i slutet av en mandatperiod. Då vet man precis vilka 
knappar man skulle trycka på för att man ska lyckas.833 
 

Statsråden kom vid samtalet även in på bristen på vetenskapligt baserade 
längre utredningar. De avsätter idag allt mer sällan tid för att genomföra ett 
sådant arbete eftersom de oftast har bråttom att leverera. De poängterar att 
du som statsråd bör förhålla dig till det och ”alltså inte bara ägna sig åt 
opinionsbildning. Utan vill man ändra struktur och fundamenta i någon 
mening får man göra en avvägning”.834  

I det löpande arbetet är tempot emellertid så högt att tiden för att arbeta 
med policyutveckling ofta försvinner. I samtalet mellan politiskt sakkun-
niga framkommer att det i samband med arbetet med större propositioner 
ändå finns utrymme att konkretisera sig:  

– [I framtagandet av] propositioner tycker jag att man har väldigt stor möj-
lighet till politisk styrning. Man har ordentliga möten och går igenom vad 
propositionen ska innehålla. Det här vill vi. Den här riktningen. Det här 
skulle vi vilja ändra. Kan man göra det? Där tycker jag den politiska styr-
ningen är väldigt mycket tydligare.835 

 
Inför alla propositioner gjordes genomgångar på statssekreterarens rond, 
men statssekreteraren och de politiskt sakkunniga hade ofta även mindre 
möten på statssekreterarens rum med endast de tjänstemän som skrev pro-
positionen. De gick igenom vad den politiska staben ville, vilka problem 
som kunde uppkomma med samarbetspartierna kring de aktuella förslagen 
och hur de kunde undvika det.836 Detta bekräftar Kingdons ståndpunkt om 
att de politiskt anställda ofta har möjlighet att påverka vilka alternativ som 
tas fram. 

Ofta kräver utvecklingen av konkreta policyförslag viss kreativitet. 
Statssekreterare, politiskt sakkunniga och berörda tjänstemän arbetade ofta 
tillsammans med utvecklingen av policyförslag. En av de politiskt sakkun-
niga på Finansdepartementet menar att statsrådet inte alltid hade en tanke 
om exakt vad han ville göra, utan om vad han ville åstadkomma. Förslagen 
för hur något skulle åstadkommas spånades ofta fram:  

– Snarare satte vi oss och hade en diskussion utifrån den förutsättningen 
inne hos [statssekreteraren], till exempel [statssekreteraren], jag, chefen 
för […]avdelningen och några personer som vi visste var duktiga. Och 
spånade kring några idéer. Och för de idéerna som kändes framkomliga 
bad vi tjänstemännen teckna ner förutsättningarna rent juridiskt, ekono-

                                                        
833 Fokusgrupp med statsråd.  
834 Fokusgrupp med statsråd. 
835 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
836 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
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miskt och så vidare. Och sedan fick jag i uppgift att beskriva dem poli-
tiskt.837 

 
Dialogen mellan de politiskt sakkunniga och tjänstemännen fortsätter se-
dan, där beställningar av underlag med hänsyn tagen till diverse olika pa-
rametrar utgör formen för styrning från de politiskt anställdas sida:  

– För det första vill man som politiskt tillsatt ha ett faktaunderlag. Så här 
ser det ut. Så här är läget nu. Och så vet man vad som är det önskade lä-
get. Sedan är det vägen dit och då kan man säga att jag vill ha mer tågtra-
fik, men jag vill att den ska vara kostnadseffektiv. Jag vill att vi tittar på 
utbyggnad där det är sämst nu, men där det bor mest folk. Den typen av 
styrning hela tiden. Jag vill veta vad det kostar och jag vill ha det här 
tidsperspektivet.838  

 
Statssekreterarna diskuterade hur det, när de blivit klara över vad de ville 
på ett område, gällde att få tjänstemännen med sig. De menar att det var en 
process i dialogform, som var mycket intensiv och kreativ, men samtidigt 
strategiskt betydelsefull. Pär Nuder berättar exempelvis att det var ett pro-
blem att det inte gick att subventionera byggande av små hyresrätter på 
utgiftssidan, varför förslaget slutligen blev att införa skattekrediteringar 
istället.839 En av de politiskt sakkunniga beskriver hur det kunde gå till att 
styra tjänstemännen genom dialog: 

– Titta på om man gör det mer generöst. Det går att skruva på många olika 
sätt. Yngre, äldre, alla, check, kontrollsystem. Hur ser vi till att inte det 
blir en kostnadsdrivande reform där bara tandläkarna kan rekvirera 
pengar? Det finns massa olika parametrar, men jag tror att det som tjäns-
temännen ändå efterfrågar är att vi tittar på utredningens förslag. Och så 
säger vi ’ja’, ’nej, det där gillar inte vi’, ’vi vill inte ha den typen av pis-
kor i asylpolitiken’, ’det gillar inte vi’, ’hitta på något annat’, ’hitta på nå-
got positivt incitament, hur skulle det kunna se ut?’ Och så har man 
kanske själv någon vag idé.  ’Kan ni titta på det här?’ Det handlar mycket 
om att man har en rätt öppen dialog med tjänstemännen.840 

 
Slutligen utmynnade arbetet i ett program eller en programförklaring. När 
denna var på plats vidtog en fas då tjänstemännen arbetade mer på egen 
hand. Statssekreterarna menar att den politiska staben var mest involverad i 
utvecklingsfasen av ny policy, medan tjänstemännen sedan utförde arbetet 
med att skriva fram detaljerna.841 

                                                        
837 Intervju med Joakim Kellner, f.d. politiskt sakkunnig. 
838 Intervju med Anneli Roswall-Ljunggren, f.d. politiskt sakkunnig. 
839 Intervju med Pär Nuder, f.d. statsråd. 
840 Intervju med Anneli Roswall-Ljunggren, f.d. politiskt sakkunnig. 
841 Jmf. Page, Edward C. och Bill Jenkins, a.a., sid. 102 ff. som understryker att tjänstemännen deltar i 
både initiativtagande till policyförändringar och i utarbetandet av konkreta policyförslag.  
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Sådant policyarbete, som inte är av den omfattningen att en statlig ut-
redning behöver tillsättas råder det viss oklarhet kring vem som bör hantera 
i Regeringskansliet. De politiskt sakkunniga konstaterade att de ofta mötte 
andra departements staber i förhandlingssituationer, snarare än för att ge-
mensamt utveckla policyförslag. Vissa framåtsyftande promemorior skrevs 
i grupp, men i allt för liten utsträckning. Statssekreterarna var i sitt samtal 
överens om att de som kollektiv kunde ha bidragit med policyinitiativ i 
större utsträckning om de organiserat sig på ett annat sätt. De menade att 
statssekreterarna är den rätta nivån för att utveckla policyförslag, eftersom 
de har fötterna både i tjänstemannaorganisationen och i politiken. De ansåg 
att ett större utrymme för gemensamma förutsättningslösa och departe-
mentsöverskridande diskussioner behövs, exempelvis genom tillfälliga 
arbetsgrupper. 

 
 

8.3. Strategier för att styra 
Vi har sett att statsrådens staber arbetar med att kontrollera inkorgen. De 
ägnar stor möda åt att se till att det är de saker de själva vill ha där som 
kommer dit och att de gör det vid rätt tidpunkt. Statsråden levererar över-
gripande idéer och inriktningar, men är sedan beroende av att staben ut-
vecklar dessa i samarbete med tjänstemännen.  

Enkätundersökningen visar att nästan tre fjärdedelar av tjänstemännen i 
Regeringskansliet tillmäter regeringens och de enskilda statsrådens poli-
tiska värderingar stor vikt i sitt arbete.842 Nästan lika många, 67 procent av 
tjänstemännen anser att det är förhållandevis lätt att veta vad departemen-
tets statsråd och statssekreterare vill. Samtidigt tycker 33 procent av tjäns-
temännen att det är ganska eller mycket svårt att veta vad ledningen vill när 
det gäller frågor inom det egna verksamhetsområdet.843 Detta kan tolkas 
som att cirka två tredjedelar av Regeringskansliets tjänstemän ofta blir 
styrda av politikerna på ett eller annat sätt eftersom de själva anser att de 
fångar upp och ofta kan förstå politikernas signaler. Samtidigt blir cirka en 
tredjedel av tjänstemännen antingen inte blivit styrda av politikerna, eller 
fångar inte upp eller förstår politikernas signaler.  

Hur går då detta till i praktiken? Vilka strategier använder sig den poli-
tiska staben av för att få fram konkreta förslag som ger resultat i den önsk-
värda riktningen? Vad finns det för sätt för de politiskt anställda att styra i 
vardagen? Jag kommer nedan att diskutera styrning utifrån dimensionerna 
direkt–indirekt, specifik–generell, samt graden av precision. 

 

                                                        
842 Reko-enkäten fråga 2a. Den exakta siffran är 74 procent. 
843 Reko-enkäten fråga 20. 
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8.3.1. Styrningens dimensioner 
Lars Danielsson, som själv arbetade med kollektivet av statssekreterare, 
poängterar att det viktigaste när det gäller styrning är de mest självklara 
sakerna: Att vara tydlig och att inte försöka detaljstyra, utan ge tjänstemän-
nen övergripande ramar och ha förståelse för de problem som dyker upp.844 
Budgetstatssekreteraren Sten Olsson betonar även han att det är viktigt att 
peka ut de övergripande principerna.845 Det är således en generell styrning 
som förespråkas. Att tydlighet är A och O är de flesta av informanterna 
eniga om. Är statsrådet svävande på målet är det svårare för tjänstemännen 
att förstå innebörden i en beställning, som kanske har passerat två eller tre 
led innan den når den person som ska utföra det faktiska arbetet.846 Ökad 
formalisering ses dock inte som någon lösning, utan istället är det viktiga 
att statsrådet vet vad han eller hon vill och inte vill, samt att den politiska 
staben förstår detta:  

– Jag har aldrig upplevt problem med att få genomslag för politiska idéer 
om man kan tala om vad man vill. Ibland får jag en känsla av när man sä-
ger att man är offer för byråkratin är det mer brist på politiska idéer. Det 
vakuum som uppstår fyller tjänstemännen med något för landet behöver 
ändå styras.847 

 
Samtidigt som styrningen bör ske på en övergripande nivå är det viktigt att 
uppdragen inte är alltför otydligt definierade. En viss grad av precision 
krävs. Då beställningar görs till organisationen utan att den politiska led-
ningen från början bestämt sig för vad den vill i frågan, kan uppdragen 
framstå som luddiga och styrningen blir därmed otydlig. Förklaringen kan 
vara att den politiska ledningen gärna vill se olika förslag.848 En av de poli-
tiskt sakkunniga exemplifierar: ”Har man ett uppdrag om kvoterad föräld-
raförsäkring är det jättetydligt, men det är väldigt få sådana tydliga uppdrag 
som vi skickar in i apparaten. Utan vi skickar in på en massa olika områden 
som mer eller mindre politik ligger bakom. Och det klart att då blir de 
ganska luddiga”.849  

I statsrådens samtal skildras hur nya statsråd kan mötas av chefer som 
går direkt till statsrådet och kräver snabba besked i olika ärenden. Statsrå-
den menar att det är viktigt att inte lämna besked vid överrumpling, utan 
först organisera sina strukturer och ha en genomtänkt linje och först däref-

                                                        
844 Intervju med Lars Danielsson, f.d. statssekreterare på Statsrådsberedningen. 
845 Intervju med Sten Olsson, f.d. budgetstatssekreterare. Jmf. Page, Edward C. och Bill Jenkins, a.a., 
sid. 83, som menar att många tjänstemän i Storbritannien inte får någon direkt explicit instruktion inför 
en policyrelaterad arbetsuppgift.   
846 Intervju med Åsa Hagman, f.d. politiskt sakkunnig. 
847 Intervju med Sten Olsson, f.d. budgetstatssekreterare. 
848 Intervju med Åsa Hagman, f.d. politiskt sakkunnig. 
849 Intervju med Åsa Hagman, f.d. politiskt sakkunnig. 
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ter förmedla vad man vill.850 Statssekreterarna menar att det är viktigt att 
den politiska staben arbetar långsiktigt och konsekvent, d.v.s. med ett slags 
generell styrning. Att tjänstemännen vet vad statsrådet vill och vilka frågor 
statsrådet driver är viktigt av flera skäl. Exempelvis förväntas de meddela 
statssekreteraren om det i samband med gemensam beredning av ett ärende 
tycks som om något annat departement föreslår något som inte stämmer 
överens med det egna statsrådets uppfattning.851 Statssekreterarna framhöll 
att om man inte är konsekvent, utan ändrar åsikt efter ett par månader eller 
ett halvår skapas en osäkerhet hos tjänstemännen. Då tjänstemännen vet att 
inriktningen kan komma att ändras väljer de att vänta istället för att leve-
rera, i syfte att se om den styrning de fått fortfarande gäller och ska genom-
föras. Tjänstemän som lär sig att statsrådet och statssekreteraren följer upp 
sina direktiv och är konsekventa, har däremot lättare att ta till sig signaler 
från den politiska ledningen.852  

Samtidigt som både statssekreterare och statsråd understryker att styr-
ning bör ske på övergripande nivå framhåller de att djävulen finns i detal-
jerna:  

– Sedan kan man säga att man styr genom att tala om som statsråd: ”dit ska 
vi”. Å andra sidan vet vi att någon riktig målstyrning kan man inte syssla 
med, för att djävulen finns i detaljerna. Det som det blir politisk debatt 
om, det är aldrig något allmänt mål. Det är alltid en enskild detalj. Man 
kan inte hålla sig ifrån det.853   

 
Att djävulen finns i detaljerna innebär att även direkt specifik styrning med 
hög precision ibland måste tillämpas. Som Page och Jenkins understryker 
är detaljer i detta sammanhang inte bara att betrakta som detaljer, eftersom 
”[…] to define details can involve designing the whole shape of the po-
licy”.854  

Statssekreterarna understryker även att förhandlingar utgjorde en central 
del av styrningen i Regeringskansliet och att det under förhandlingsarbetet 
var viktigt att hela tiden behålla den kurs du beslutat dig för. Pierre och 
Sundström kallar detta för förhandlingsstyrning, och menar att det blir 
vanligare ju fler aktörer som är inblandade i den politiska processen.855 
Politikernas styrning innebär då att arbeta för att tjänstemännen ska veta 
vad den politiska ledningen vill och för att hela tiden få dem att hålla sig på 
rätt kurs. De påpekade även att under mandatperioden 2002–2006 var detta 
särskilt utmanande då samarbetet med Miljöpartiet och Vänsterpartiet in-
nebar att det inte bara förhandlades mellan olika departement, utan även 

                                                        
850 Fokusgrupp med statsråd. 
851 Fokusgrupp med statsråd. 
852 Fokusgrupp med statssekreterare. 
853 Fokusgrupp med statsråd. 
854 Page, Edward C. och Bill Jenkins, a.a., sid. 81 och 87.  
855 Pierre, Jon och Göran Sundström, a.a., sid. 255. 
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gentemot samarbetspartierna inom departementet och på en övergripande 
nivå:  

– Svårigheten med samarbetspartierna tyckte jag var att innan man inledde 
förhandlingar med dem hade man en kurs och den arbetade man utifrån. 
Så kom man fram till ett slutresultat som man skulle förhandla utifrån. 
Men eftersom slutresultatet där var det som man ville var man sedan 
tvungen att ta ett steg till. Vad ska vi nu ta bort i det här av strategiska 
skäl? Vi vill egentligen ha 200 miljoner här, men vi kanske ska säga 150 
miljoner? Fast alla måste nu veta att vi vill ha 200 miljoner, fast det får 
inte stå i dokumentet. Den typen av justeringar i våra egna hålldokument, 
som en del av strategin, är väldigt svårt att hantera gentemot en tjänste-
man. I den politiska organisationen var inte det något problem, men i för-
hållande till tjänstemännen blev det väldigt knepigt.856 

 
Samarbetet gjorde således att det var svårt för de politiska staberna att 
kommunicera till tjänstemännen vad de egentligen ville. Det var problema-
tiskt att styra indirekt på en generell nivå. Snarare tvingades de politiskt 
anställda att styra direkt och på en mycket specifik och preciserad nivå.   

 

8.3.2. Formell styrning: att styra med dokument 
Det förekommer även en mängd skriftliga styrdokument i olika former i 
Regeringskansliet. På ett övergripande plan fanns flera styrdokument, som 
exempelvis samarbetspartiernas 121-punktsprogram, den årliga regerings-
förklaringen och den årliga finansplanen som ingick i budgetproposition-
en.857 På daglig basis används så kallade beställningar, som de politiskt 
anställda gör till tjänstemännen.858 Utöver mindre beställningar, som inte 
påverkar politikens inriktning i någon större utsträckning, finns även mer 
långsiktiga dokument, som exempelvis verksamhetsplanen.859 Statsråden 
pekade själva på att arbete med denna typ av dokument var nedprioriterat:  

– Jag har funderat mycket på det här med styrning och vilka instrument 
man använder i Regeringskansliet. Där kan jag tycka att den politiska ni-
vån inte alltid värderar moderna styrningsinstrument på rätt sätt. Det här 
med att ha en planering och ha en planeringsdiskussion, och följa upp 
verksamheten. Det tror jag kan ge tydlighet.860 

 

                                                        
856 Fokusgrupp med statssekreterare. 
857 Intervju med Lars Danielsson. 
858 Se kapitel sex för en utförligare diskussion om beställningar.  
859 Se Erlandsson, Magnus, a.a., 2007, sid. 143ff. för en utförlig diskussion om verksamhetsplaneringen 
i Regeringskansliet.  
860 Fokusgrupp med statsråd. 
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Alla departement ska formellt ha en verksamhetsplan. I många departement 
betraktades denna som ett nödvändigt ont och få personer var involverade i 
framtagandet. Det var något som gjordes i slutet av året och när den väl var 
gjord lades den åt sidan.861 Detta formella styrdokument har utformats av 
tjänstemännen och kommit att bli deras planering av sitt arbete, utan tyd-
liga direktiv från politikerna. Många verksamhetsplaner var också i prakti-
ken önskelistor, där mycket aldrig blev gjort över huvud taget. Bosse 
Ringholm berättar:  

– Jag hade som ambition att lägga mig i verksamhetsplanen mycket och 
göra en politisk dagordning med verksamhetsplanen och tala om ’detta 
vill vi uppnå under nästa år’. Det och det och det. Nu får ni komma till-
baks med era förslag på ändringar som behövs i lagstiftningen, proposit-
ioner och annat hur vi kan uppnå det här. Där fanns ett visst motstånd från 
tjänstemännen från början, för de tyckte att verksamhetsplanen är tjäns-
temännens arbetsplan. Det är vi enheter på avdelningen här som berättar 
vad vi klarar av under året. Ska de lägga sig i från politikernas sida i vår 
arbetsplan också? De hade säkerligen varit vana att få jobba med den på 
egen hand helt enkelt. Det var x-enhetens egen arbetsplan för sitt ar-
bete.862  

 
I praktiken pågår parallella verksamhetsplaneringsprocesser i Regerings-
kansliet, och dessa är inte särskilt väl integrerade. Statsrådsberedningen 
beställde planeringsdokument från de politiska staberna, som statssekrete-
rarna och de politiskt sakkunniga utformade. De politiska staberna reste 
även på egna politiska planeringsdagar, där de diskuterade vilka frågor de 
ville prioritera under det kommande året och vilka nya idéer som fanns. 
Dessa politiska planeringsdokument var inte alltid i överensstämmelse med 
departementets verksamhetsplanering. Bosse Ringholm: ”Det tror jag var 
det normala beteendet. Så var det på Finansdepartementet, definitivt. Och 
det insåg jag, att det var två planeringar. Den ena som SB fick via polsta-
berna, den hade inte alltid så mycket med vad de höll på med i departemen-
tet att göra”.863 Bosse Ringholm betonar att det endast bör finnas en verk-
samhetsplan, och att den politiska stabens uppgift är att se till att denna 
speglar de politiska prioriteringarna:  

– Den politiska staben ska inte ha någon egen verksamhetsplan, utan den 
ska snarare se till att den verksamhetsplan som finns i departementet är 
tillräckligt politisk. För det är ju risk att tjänstemännen gör sin utifrån sina 
prioriteringar med arbetsresurser och allt annat, medan politikerna har 

                                                        
861 Intervju med Bosse Ringholm, f.d. statsråd. Se även Erlandsson, Magnus, a.a., 2007, sid. 160, som 
skriver om ”skåpprodukter”. 
862 Intervju med Bosse Ringholm, f.d. statsråd. 
863 Intervju med Bosse Ringholm, f.d. statsråd. 
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massa politiska önskemål och så säger tjänstemännen ’det där klarar inte 
vi av’, eller ’det går inte nu’.864 

 
Erlandsson visar att politikernas engagemang för verksamhetsplanerings-
processen har varierat. Ofta har politikerna inte varit delaktiga i departe-
mentens arbete med verksamhetsplanen.865 Statssekreterarna är de tjänste-
män som är mest insatta i arbetet med verksamhetsplanen, medan den öv-
riga staben inte har samma insyn. Ringholm menar att han försökte arbeta 
mer aktivt med verksamhetsplaneringen. Varje månad skulle dokumentet 
gås igenom för att ledningen skulle veta hur arbetet fortskred. Varje kvartal 
fick enhetscheferna lämna en skriftlig rapport om hur långt de hade hunnit i 
verksamhetsplanen och redovisa denna för honom.866 Verksamhetsplane-
ringen framstår här som ett överordnat styrningsdokument, som även styr 
politikernas arbete. Uppföljningen utgår från vad av det som sedan tidigare 
står i verksamhetsplanen som har genomförts eller ej, snarare än om hur 
verksamhetsplaneringen kan anpassas till de politiska prioriteringarna eller 
till eventuella förändringar av dessa. Det framställs som att det är politiken 
som ska anpassas efter verksamhetsplanen, inte tvärtom. Samtidigt tycks 
inte verksamhetsplanerna vara av större vikt ens för tjänstemännens arbete. 
Enkätundersökningen visar att det är överlag inte är vanligt att tjänstemän-
nen använder verksamhetsplaner och målstyrningsdokument för att ta reda 
på vad den politiska ledningen vill på ett område, förutom på Kulturdepar-
tementet, där nästan hälften av tjänstemännen ofta använder dem.867 

 

8.3.3. Informell styrning: samtalet som styrningsstrategi 
 

– Jag ställde väldigt mycket frågor.  

– Så jobbade jag också. 

– Det tyckte jag var jättebra, om jag satte igång någon process. Dit vill jag. 
Och sedan kommer det ett förslag och känna att jag har ju en fantastisk 
möjlighet: Jag kan ställa vilka frågor jag vill. Och ställa även grundläg-
gande frågor. När man gör det värderar man ett förslag, om det håller. 
Man försöker ställa frågor utifrån hur andra tänker, vilka frågor kommer 
de ställa och så ställer man massor med frågor. […]De gånger det inte går 
att riktigt svara, ja, där kanske det är någonting vi måste fundera på. Det 
kanske de inte har ett riktigt bra svar på. Att ställa frågor är en väldigt bra 
metod för att regera. 

                                                        
864 Intervju med Bosse Ringholm, f.d. statsråd. 
865 Erlandsson, Magnus, a.a., 2007, sid. 164f. 
866 Intervju med Bosse Ringholm, f.d. statsråd. 
867 Reko-enkäten, fråga 21. Korstabulerad med ”Ange det departement där du är anställd”. 48 procent. 
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– Och det lär man sig tycker jag. Det kan ju tjänstemännen protestera emot, 
men jag ville ju också dra ur tjänstemännen ibland en del argumentering. 
Alltså därför att man tar ett beslut, men sedan är det ju statsrådet som ska 
presentera det och i största utsträckning är det statsrådets uppgift, med sin 
politiska stab, att göra ett politiskt budskap av detta. Men icke desto 
mindre, när man sitter med sakkunskap tyckte jag att det var intressant att 
höra när de argumenterade för den ena och den andra sidan. Så kunde jag 
fråga: ”Har du något konkret exempel? ” 

– Just det.  

– Hur skulle det påverka det ena och det andra? 

– När jag får frågan ”vad gör du som minister egentligen?”, sa jag att ”jo, 
jag ställer frågor”. Det är nog min viktigaste sak, att ställa frågor ända 
tills jag får ett svar som jag begriper för då kan det tänkas att det även är 
ett svar som är relevant. Eller att det inte blir något svar och då får man 
söka vidare. Så att ställa frågor.868 

 
I samtalet mellan statsråden upprepar de gång på gång att de ställde frågor. 
De styr genom att fråga, de regerar genom att fråga, de trimmar sin argu-
mentation genom att fråga och de tycker att deras arbete i mångt och 
mycket handlar om att ställa frågor. En stor del av styrningen i Regerings-
kansliet sker genom samtal. Dessa samtal kan dock vara mycket olika till 
sin karaktär. Bosse Ringholm menar att ”de okunnigaste frågorna är de 
bästa frågorna”.869 Förutom att alla då lär sig vad det handlar om, tvingas 
tjänstemännen förklara något de kanske inte tvingats tänka igenom på 
länge. Svaret kanske inte är så självklart som de tänkte från början. Detta är 
ett sätt för statsråd att indirekt styra för att tjänstemännen ska förstå frå-
gorna och förstå hur statsrådet tänker. 

 

8.3.4. Att styra genom organisering 
Den politiska ledningen använder sig av organisering för att styra. Nils 
Brunsson menar att reformer är uttryck för hopp om att det är möjligt att 
förverkliga sina idéer.870 Kanske är också de många omorganiseringar som 
genomförs i Regeringskansliet och skapandet av nya enheter ett uttryck för 
just hopp om att kunna förändra samhället: ”Vi inrättade en liten analys-
funktion för att höja nivån och få bättre beslutsunderlag. Det var ju då inte 
enskilda ärenden, utan det handlade om att utveckla politiken genom de här 
analyserna”.871 Men det var kanske inte alltid departementets indelning i 
enheter eller hur sakfrågorna var uppdelade mellan dem som lyfts fram 

                                                        
868 Fokusgrupp med statsråd. 
869 Intervju med Bosse Ringholm, f.d.statsråd. 
870 Brunsson, Nils, Reform as Routine. Organizational Change and Stability in the Modern World, New 
York: Oxford University Press, 2009, sid. 140.  
871 Fokusgrupp med statsråd. 
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som avgörande för politikernas styrning av politiken. Däremot kunde orga-
nisering på andra vis vara betydelsefullt. De statsråd som identifierat hie-
rarkin som ett problem, strävade även efter att förändra denna genom att 
organisera sitt arbete annorlunda. Statssekreterarens ronder, som beskrivits 
utförligt i kapitel fyra, betraktas av många som mittpunkten för politikernas 
styrning. Att ronderna var just ronder är centralt. Det var statssekreteraren 
som besökte enheterna, inte tvärtom. Samtliga tjänstemän på enheten fick 
närvara, inte enbart de som hade frågor att föredra. Det fanns också möj-
lighet att lyfta nya idéer. Ronden gav både tydlighet i styrningen och beto-
nade närhet och dialog framför hierarki och envägskommunikation.  

Såväl de politiskt sakkunniga som statsråden betonade att närhet är vik-
tigt, både närhet mellan staben och statsrådet och mellan staben och tjäns-
temännen.872 Detta bekräftar Pierres och Sundströms slutsats att ”en styr-
ningsstrategi som innebär en nära relation mellan de[m] som styr och 
de[m] som styrs kan ha stora fördelar”.873 Regeringskansliets hierarkiska 
organisation påverkar dock statsrådens möjlighet att arbeta med en sådan 
”närhetsstrategi”. När statsråd frågade vad tjänstemännen tyckte hände det 
att de fick svaret att ”så får du inte säga”.874 Statsråden fick således lära sig 
att formulera sig annorlunda, exempelvis genom att istället fråga vad de 
skulle kunna tycka.875 De uttryckte dock en oro att detta skulle kunna leda 
till att de missade viktiga aspekter av en fråga. Men även informella samtal 
kan organiseras fram. Statsråd och statssekreterare som var medvetna om 
vikten av denna typ av kontakt arrangerade sina resor och besök på inklu-
derande sätt, så att berörda tjänstemän och politiskt anställda skulle ha 
möjlighet att både delta på arrangemanget och träffa statsrådet på ett mer 
avslappnat sätt än i ett mötesrum. På så vis underlättas informella samtal.  

 

Lyftning 
Organisationens hierarki utgör ibland ett hinder, men den kan även använ-
das som ett verktyg. Premfors och Sundström lyfter fram två mekanismer 
som de menar är av särskild betydelse för den vertikala styrningen i Rege-
ringskansliet: hissning och lyftning.876 Lyftningsmekanismen innebär att 
statsrådet väljer att flytta en specifik sakfråga från en position i organisat-
ionen till en position högre upp i hierarkin. Ett exempel är att en särskild 
tjänsteman får i uppgift att arbeta med en viss fråga och placeras i eller 
direkt i anslutning till den politiska staben. En politiskt sakkunnig kan ges 

                                                        
872 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga och fokusgrupp med statsråd. 
873 Pierre, Jon och Göran Sundström, a.a., sid. 252.  
874 Fokusgrupp med statsråd. 
875 Fokusgrupp med statsråd. 
876 Se Premfors, Rune och Göran Sundström, a.a, sid. 134f. Se även Jacobsson, Bengt och Göran 
Sundström, a.a., sid. 176f. 
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extra ansvar för frågan. Ett annat alternativ, som diskuterades i kapitel sex, 
är att bilda en särskild arbetsgrupp som fokuserar på frågan. Detta är ett 
sätt för statsrådet att organisatoriskt markera att frågan är prioriterad, sam-
tidigt som statsrådet får bättre insyn i arbetet på området. 

Ett sätt för statsråden att kunna fokusera på de frågor som var viktigast 
under mandatperioden är att prioritera ner andra sakområden och i princip 
överlämna dem till departementet att hantera:  

– Prioriterade, det gjorde jag varje dag. Genom att lyfta fram vissa saker 
och jobba mer med dem. Inte så att jag lade någonting helt åt sidan, att 
det här behöver vi inte ägna oss åt nu, men däremot var mycket av det 
som tjänstemännen ville berätta mer rapportering. Det försökte jag hålla 
ifrån mig. Det fick de lämna skriftligt, men det fick de inte någon tid 
för.877 

 
Även Lars Danielsson anser att det är viktigt att inte bara tala om vad tjäns-
temännen ska göra, utan också tala om vad de inte ska göra, något som han 
menar väldigt ofta glöms bort.878 Varje statsråd har en stor och oordnad 
mängd ärenden på sitt bord, lobbygrupper som knackar på dörren och vill 
se handling på just deras område och medborgare som skildrar allehanda 
problem som behöver uppmärksammas. Men ett statsråd kan inte ta sig an 
allt på en gång. Istället måste statsrådet vara tydligt med att vissa områden 
får stå tillbaka, för att andra ska kunna stå i förgrunden. 

Även tjänstemännen vittnade om att engagemanget i frågan är avgö-
rande. En tolkning är att ju mer engagerad ett statsråd är i en fråga, desto 
mer direkt, specifik och preciserad blir styrningen. I fokusgruppen med 
departementssekreterare framkom att tjänstemännen betraktar detta som 
betydelsefullt för hur väl politikernas styrning får genomslag i organisat-
ionen. En av departementssekreterarna menade att ”det här med att för-
ankra en ståndpunkt med den politiska ledningen och hur pass ofta man 
stämmer av det är väldigt mycket beroende på hur pass engagerad mi-
nistern är” och en annan påpekade att ”politikerna får mycket mer genom-
slag i de frågor där de är reellt engagerade”.879 Detta bekräftar Pierres och 
Sundströms hypotes att ”ju viktigare politikerna uppfattar att en fråga är, 
desto mer centraliserad och hierarkisk blir styrningen”.880  

Statsråd riskerar att få kritik för att vara passiva på områden som priori-
teras ned.881 Och om statsråd håller mer kontroversiella ärenden ifrån sig 
under lång tid kan konsekvensen bli att ingenting blir gjort på området. 
Statsrådet har då inte bara hållit ärendet ifrån sig, utan inte vågat fatta be-
slut i frågan. I sådana fall handlar det om mer än en prioriteringsfråga; om 

                                                        
877 Intervju med Bosse Ringholm, f.d. statsråd. 
878 Intervju med Lars Danielsson, f.d. statssekreterare på Statsrådsberedningen. 
879 Fokusgrupp med departementssekreterare. 
880 Pierre, Jon och Göran Sundström, a.a., sid. 255. 
881 Intervju med Fredrik Fällman, f.d. planeringschef. 
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en oförmåga att styra. Statsråd måste även våga sätta ner foten och avgöra 
ärenden, även om de kan tyckas svårhanterliga: 

– Man kan inte bara skjuta på frågor i all evighet. Sprututbytesfrågan, den 
hade utretts av Socialstyrelsen fyra gånger, utan att man kunde bestämma 
sig för om man skulle tillåta det eller inte. 20 år hade det pågått i Malmö 
och Lund utan att det fanns någon lagreglering. Ett antal ministrar som 
sagt nej, det här vill vi helst inte befatta oss med. Och då fick jag be-
stämma mig. Antingen ska vi förbjuda det eller så ska vi ha det tillåtet. 
Ska det vara tillåtet måste det vara lagreglerat. Så gjorde vi en lag och 
fick igenom den. Det här med brist på politisk styrning det handlar om två 
saker; det ena att berednings- eller utredningsunderlaget kan vara för då-
ligt och det andra är att ansvarig minister är konflikträdd.882 

 
Morgan Johansson pekar här på att konflikträdda statsråd kan vara en orsak 
till att inget händer på ett sakområde. Här lyfter de politiskt sakkunniga 
upp att på samma vis som statsråd ibland drev frågor in absurdum, förekom 
det att statsråd avstod från att driva sina hjärtefrågor: 

– Den där rädslan kunde jag uppleva hos mitt statsråd. Att ’nej, men det 
kommer aldrig att gå’. ’Ja, men okej, vi kan väl pröva vingarna lite 
grann? Om vi märker att det inte flyger, då lägger vi ner det här’, ’nej, det 
är ingen idé’. Det klart att om man hamnar i ett sådant läge, där man blir 
rädd för förvaltningskonstruktionen av en eller annan orsak, då kan det få 
rätt långtgående konsekvenser för det politikområde man är satt att 
styra.883 

 
Ett tecken på detta är att dagordningen på allmän beredning, vilket diskute-
rades i föregående kapitel, i slutet av mandatperioden 2002–2006 var för-
vånansvärt tom. Samtidigt understryker de politiskt sakkunniga att statsråd 
måste känna av och analysera i vilka lägen det är gynnsamt att ta konflikt, 
och när de bör avstå: 

 
– [Statsråden] kanske inser att det här flyger inte, men nu är jag i ett läge 

där jag får välja mellan att antingen gå hem till mitt departement och se 
mina besjälade tjänstemän i ögonen och säga att ’bra jobbat, min bedöm-
ning är att vi släpper det här till förmån för vad det nu är’. 

– Och jag sa allt! 

– Och vi gör det av de här skälen. Att sett i det större sammanhanget. Att de 
tar helhetsperspektivet. Och istället för att göra det, som är obekvämt på 
sitt sätt, väljer de det andra, att säga att ’jag fightades och fightades, men 
nu har den diffusa makten, statsministern, SB, idioterna i kontaktmanna-
gänget, de har bestämt att den här andra konstiga linjen ska vinna’. Jag 
tycker att det ibland är ett lite konstigt val, för att vinner man mer respekt 

                                                        
882 Intervju med Morgan Johansson, f.d. statsråd. 
883 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
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genom att förlora fighter? Att bli ett statsråd eller en statssekreterare som 
förlorar de här konflikterna man tar? Vad händer med auktoriteten då? Att 
ett departement leds av en politiker som gång på gång driver frågor och 
förlorar? En ställning på ett sådant departement, är den starkare än om al-
ternativet hade varit att man de gångerna hade vänt sig tillbaks till organi-
sationen och sagt: ’Jag hör vad ni säger. Jag hör era argument, men min 
bedömning är att det inte finns förutsättningar för det här, utan att det här 
andra perspektivet får nog stå tillbaka. Det är min politiska bedömning ut-
ifrån en helhet’. Att man själv tar det beslutet. Där tycker jag att det finns 
exempel på att både statsråd och statssekreterare har gjort en bedömning 
där det hade varit bättre att göra den lite tuffare. Och att man, i auktoritet 
på sitt departement, hade kunnat vinna.884 

 
Här menar de politiskt sakkunniga att statsråd som alltför ofta väljer att ta 
konflikt har sämre möjlighet att faktiskt få igenom sina förslag och därutö-
ver får ett sämre anseende hos sina tjänstemän.  

 

Hissning 
För att den politiska staben ska ha tid och möjlighet att arbeta med de frå-
gor som de prioriterar, krävs att de inte drunknar i ärenden som kan hante-
ras av tjänstemännen. Lars Danielsson menar att ”det finns en väldig för-
måga i systemet att trycka saker och ting uppåt”. 885 Han betonar att för få 
ärenden avgörs på lägre nivåer. Även i fokusgruppen med politiskt sak-
kunniga poängterades hur viktigt det är att som politisk stab hålla frågor 
ifrån sig: ”Det pågår hur många förhandlingar som helst i Regerings-
kansliet och rent faktiskt, […]det gäller att hålla mycket ifrån sig så länge 
som möjligt, och bara ta det som är absolut viktigast”.886 Hissning, den 
andra mekanism som Premfors och Sundström lyfter fram, är ytterligare en 
metod som kan användas för att flytta frågor mellan olika hierarkiska ni-
våer inom Regeringskansliet. Medan begreppet lyftning används för att 
beskriva att en aktör på en högre hierarkisk nivå väljer att bevaka, delta i 
arbetet eller ta över arbetet i en viss fråga från aktörer på lägre hierarkisk 
nivå innebär hissning att en aktör på en lägre hierarkisk nivå vill flytta en 
fråga till en högre nivå i hierarkin. Statsråden menade att det som hissas till 
dem oftast är problem, antingen av mer akut karaktär eller problem som 
tidigare har skjutits på framtiden då ingen tagit tag i dem.  

Det är vanligen statssekreterarens uppgift att se till att de ärenden som 
statsrådet ska avgöra är på lämplig nivå. Budgetstatssekreteraren Sten Ols-
son vittnar om att tjänstemän ibland inte arbetat fram ett förslag på lösning, 
utan skickat frågan direkt till statssekreteraren: ”Det var ofta jag skickade 
tillbaka frågor och bara sa att jag inte tyckte man hade ansträngt sig för att 

                                                        
884 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
885 Intervju med Lars Danielsson, f.d. statssekreterare på Statsrådsberedningen. 
886 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
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hitta en lösning på problemet, utan lösningen blev att bara skicka upp 
det”.887 Statsrådet ska inte behöva avgöra ärenden i onödan, men samtidigt 
får inte frågor som statsrådet borde ha informerats om fastna på vägen.  

 
 

8.4. Tjänstemän som förstår, kan och vill 
För att systemet ska fungera krävs att tjänstemännen har kunskap om vilka 
ärenden den politiska staben vill behandla och vilka frågor som anses 
kunna avgöras på lägre nivå. Delvis rör det sig om erfarenhet av arbete i 
Regeringskansliet, då tjänstemännen efter hand lär sig vilken typ av ären-
den de kan hantera på egen hand. Delvis handlar det om att veta vad politi-
kerna vill och kunna antecipera. Jacobsson och Sundström menar att tjäns-
temännens professionalitet kan betraktas som en central mekanism som 
påverkar den vertikala styrningen i Regeringskansliet. De menar att ”tjäns-
temännen gör sitt yttersta för att agera i linje med ’deras’ ministrars och 
regeringars önskemål”.888 En fungerande hissningsprocess kan på det viset 
betraktas som ett kvitto på att politikernas styrning har fungerat.  

Hur politikernas styrning tas emot av tjänstemännen beror, som diskute-
rades i kapitlets inledning, dels på vilken annan information de har, dels på 
huruvida de förstår styrningen, kan genomföra den och vill göra det. Dessa 
förutsättningar är inte statiska, utan kan påverkas av den politiska ledning-
en. Stabernas strategi bestod här i indirekt generell styrning genom prat: 
För att tjänstemännen skulle veta vilka frågor de skulle hissa till politisk 
nivå och när, pratade statssekreterarna mycket med enhetscheferna. På 
Finansdepartementet hade exempelvis statssekreteraren avstämningar efter 
varje regeringssammanträde för att förmedla sådant som varit uppe på re-
geringssammanträdet och beskriva bilden i stort. Det var också viktigt att 
enhetscheferna visste att de alltid kunde stämma av och tydligt säga till när 
de frågor tjänstemännen kom med var alltför detaljerade. Öppenhet och 
dialog var nyckelorden.889  

Den politiska staben betraktar kommunikation med chefstjänstemännen 
som central för styrningen. Det är huvudsakligen den kanalen politikerna 
väljer när de vill ändra inriktning på tjänstemännens arbete. Departemen-
tens ledningsgrupper spelar här en betydande roll i styrningen av departe-
mentet. Många statssekreterare arbetade nära chefstjänstemännen, för att få 
dem med sig på den linje som den politiska staben ville driva:  

                                                        
887 Intervju med Sten Olsson, f.d. budgetstatssekreterare. Jmf. Page, Edward C. och Bill Jenkins, sid. 
140, som menar att innan statsråd frågas om sin ståndpunkt måste ett förslag i princip vara färdigt.  
888 Jacobsson, Bengt och Göran Sundström, a.a., sid. 174. Se även Page, Edward C. och Bill Jenkins, 
a.a., sid. 128 ff.  
889 Intervju med Sten Olsson, f.d. budgetstatssekreterare. 
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– Till syvende och sist hade vi en process där det var en unison lednings-
grupp som tog beslutet. Vi hade tankar, idéer och syften som vi gick in 
med politiskt, men det går inte bara att särskilja det, utan det är en led-
ningsfråga. Och därför hade vi ambitionen och jobbade så att det blev ett 
gemensamt beslut. För att få en styrka och en smidighet i det.890 

 
I denna grupp har statssekreteraren möjlighet att få chefstjänstemännen 
med sig på den politiska ledningens linje. De kan presentera sina argument 
och få chefstjänstemännen att förstå vilka argumenten är och varför stats-
rådet vill välja just det spåret. Detta tycks motsvara tjänstemännens arbets-
sätt relativt väl, då det vanligaste tillvägagångssättet de använder för att ta 
reda på vad statsrådet och statssekreteraren tycker är just att fråga chefs-
tjänstemän. Det gör 72 procent av tjänstemännen ofta.891 

Det stora flertalet tjänstemän tycker att det är enkelt att avgöra vilka frå-
gor som bör tas upp till diskussion med statsrådet eller statssekreteraren. 
Det kan ses som ett gott betyg åt de politiska staberna, som uppenbarligen 
har lyckats kommunicera vilka frågor de vill få möjlighet att ta ställning 
till. Samtidigt tycker 15 procent av tjänstemännen att det är svårt.892 I tabell 
8:3 nedan framgår vilka tjänstemän detta är. 
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Tabell 8:3. Olika tjänstemäns syn (i procent) på om det är svårt eller lätt att veta 
vilka frågor som bör tas upp till diskussion med departementets stats-
råd/statssekreterare (Reko-enkäten). 
 
Det är främst rättssakkunniga och departementssekreterare, men även am-
bassadörer, som tycker att det är svårt. Av tjänstemännen i dessa grupper 
tycker fler än 20 procent att det är svårt att veta när en fråga bör tas upp 
med statsrådet eller statssekreteraren. Dessa tjänstemän har då möjlighet att 
vända sig till sin närmaste chef, enhetschefen, för att rådgöra. Vad som är 
mer anmärkningsvärt är därför att drygt 10 procent av departementsråden, 

                                                        
890 Fokusgrupp med statssekreterare. 
891 48 procent, 58 procent respektive 41 procent av tjänstemännen gör ofta det. Jmf. Premfors, Rune och 
Göran Sundström, a.a., sid. 133. 
892 Reko-enkäten, fråga 18.  
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d.v.s. enhetscheferna, tycker att det är svårt att veta vilka frågor som bör 
tas upp med den politiska ledningen. De högsta cheferna, expeditionsche-
fen och rättscheferna, anser dock att det är lätt att veta.893 

Det finns även skillnader mellan olika departement när det gäller tjäns-
temännens säkerhet kring vilka frågor som bör tas upp med ledningen, 
vilket framgår i tabell 8.4 nedan: 
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Tabell 8:4. Andel tjänstemän (i procent) på olika departement som anser att det är 
lätt eller svårt att veta vilka frågor som bör tas upp till diskussion med departemen-
tets statsråd/statssekreterare. 
 
På Finansdepartementet tycker flest tjänstemän att det är lätt att veta vilka 
frågor de ska ta upp med den politiska ledningen. Finansdepartementet 
skiljer här ut sig. På Socialdepartementet, som är det departement där tjäns-
temännen tycker att det är svårast att veta vilka frågor de bör ta upp med 
ledningen, är det 78 procent som tycker att det är lätt, medan 22 procent av 
tjänstemännen upplever att det är svårt. Även på Jordbruksdepartementet, 
Näringsdepartementet och Kulturdepartementet tycker förhållandevis 
många tjänstemän att det är svårt att veta vilka frågor de ska ta upp med 
ledningen.894  

Att tjänstemännen tar reda på vad den politiska ledningen tycker genom 
direkta kontakter med statsrådet eller statssekreteraren är, vilket tydliggörs 
i tabell 8.5 på nästa sida, vanligast på Finansdepartementet. Det är också 
vanligt på Utbildningsdepartementet, Näringsdepartementet och Jord-
bruksdepartementet.895 Minst vanligt är det på Justitiedepartementet och 
Utrikesdepartementet, där endast 43 respektive 44 procent av tjänstemän-
nen tar reda på vad ledningen tycker genom direkta kontakter. På dessa 
departement framstår graden av formalitet som högre. På de sistnämnda två 
departementen är det 16 procent av tjänstemännen som aldrig tar reda på 
vad ledningen tycker genom direkta kontakter.896 På dessa departement 
tycks tjänstemännen istället vända sig till chefstjänstemännen för att ta reda 
på vad den politiska ledningen tycker. Vanligast att vända sig till chefs-
tjänstemännen för att ta reda på vad den politiska ledningen vill är det dock 
på Utbildningsdepartementet och på Försvarsdepartementet.  

                                                        
893 Reko-enkäten, fråga 18. Korstabulerad med ”Vilken typ av titel har du?” 
894 Reko-enkäten, fråga 18. Korstabulerad med ”Ange det departement där du arbetar”. Jordbruksdepar-
tementet 19 procent, Näringsdepartementet 18 procent och Kulturdepartementet 17 procent. 
895 Utbildningsdepartementet 74 procent, Näringsdepartementet, 69 procent och Jordbruksdeparte-
mentet 69 procent. 
896 Reko-enkäten, fråga 21. Korstabulerad med ”Ange det departement där du är anställd”.  
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Tabell 8:5. Tillvägagångssätt som tjänstemännen (i procent) ofta använder i de fall 
de inte känner sig tillräckligt säkra på vad departementets statsråd/ statssekreterare 
vill i olika frågor (Reko-enkäten). 
 
Utöver direkta kontakter med den politiska staben finns en rad olika sätt för 
tjänstemännen att lära sig vad statsrådet vill och därmed kunna antecipera 
statsrådets ståndpunkt. Hur dessa används varierar. Tjänstemännen på 
Social-, Utbildnings- och Kulturdepartementen tar ofta reda på vad den 
politiska ledningen tycker genom att läsa offentliga uttalanden. På Utrikes- 
och Försvarsdepartementen däremot är det tillvägagångssättet ovanligt. Att 
istället gå till tidigare beslut som statsrådet fattat för vägledning gör hälften 
av tjänstemännen ofta, och vanligast är det på Kulturdepartementet. 
Ganska ofta återgår tjänstemännen även till tidigare propositioner och skri-
velser för att ta reda på vad den politiska ledningen tycker. Detta är vanlig-
ast på Utbildningsdepartementet och ovanligast på Utrikesdepartementet 
och Jordbruksdepartementet. 

Ytterligare ett tillvägagångssätt för kunna antecipera vad statsrådet vill 
är att läsa parti- och regeringsdeklarationer, liksom att följa regeringsparti-
ets aktiviteter i riksdagen.897 Det är dock ganska ovanligt att tjänstemännen 
gör det, många gör det aldrig. Vanligast är det på Näringsdepartementet där 
29 procent av tjänstemännen ofta gör det.898 Minst vanligt är det på För-
svarsdepartementet, där 95 procent av tjänstemännen sällan eller aldrig gör 
det.899 Lika ovanligt som att tjänstemännen läser parti- och riksdagsdoku-
ment för att ta reda på vad den politiska ledningen tycker är det på För-

                                                        
897 Reko-enkäten, fråga 21. Korstabulerad med ”Ange det departement där du är anställd”. 
898 Reko-enkäten, fråga 21. Korstabulerad med ”Ange det departement där du är anställd”.  Därefter 
följer Miljödepartementet på 26 procent och Socialdepartementet på 25 procent.  
899 Reko-enkäten, fråga 21. Korstabulerad med ”Ange det departement där du är anställd”. Det är även 
ovanligt på Jordbruksdepartementet där 88 procent av tjänstemännen aldrig använder detta 
tillvägagångssätt. 
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svarsdepartementet att söka svaren i verksamhetsplaner och målstyrnings-
dokument. Att läsa verksamhetsplaner och målstyrningsdokument är som 
vi såg tidigare överlag ett ovanligt sätt att ta reda på vad statsrådet vill.900 
Ovanligt är det också att tjänstemännen får kunskap om vad statsrådet och 
statssekreteraren vill genom att läsa interna veckobrev från statsrådet och 
liknande.  

Ett alternativ till att fråga statsrådet eller statssekreteraren, är att fråga de 
politiskt sakkunniga om vad den politiska ledningen vill. Det är betydligt 
enklare att kontakta de politiskt sakkunniga än statsrådet eller statssekrete-
raren, då detta kan ske informellt. Möten med dem är inte reglerade, vare 
sig när det gäller form eller innehåll.901 Denna metod används mest på Mil-
jödepartementet. 65 procent av tjänstemännen där tar ofta reda på vad den 
politiska ledningen tycker genom att fråga de politiskt sakkunniga. Tjäns-
temännen på detta departement tycker också att det är lätt att veta vad stats-
rådet vill.902 

På Justitiedepartementet, det departement där det är minst vanligt att ta 
direkta kontakter med statsrådet eller statssekreteraren i samma syfte, frå-
gar 61 procent av tjänstemännen istället de politiskt sakkunniga. Även på 
Försvarsdepartementet och på Jordbruksdepartementet frågar tjänstemän-
nen ofta de politiskt sakkunniga.  

Minst vanligt att fråga de politiskt sakkunniga om vad den politiska led-
ningen vill är det på Utrikesdepartementet. Där gör bara 28 procent av 
tjänstemännen det ofta, medan 21 procent av tjänstemännen aldrig gör 
det.903 Till skillnad från på övriga departement tycks formell styrning ge-
nom linjeorganisationens hierarki dominera på Utrikesdepartementet, vil-
ket gör att de politiskt sakkunniga inte inkluderas eller tillfrågas i samma 
utsträckning. Graden av formalitet kan således antas vara kontextuellt be-
roende på fler än ett sätt: såväl den dagsaktuella politiska kontexten, som i 
vilken departementskontext frågan behandlas kan antas påverka.  

De högsta cheferna bland tjänstemännen är de som oftast tar kontakt di-
rekt med den politiska ledningen för att ta reda på vad den vill. Samtliga 
expeditions- och rättschefer gör ofta det, liksom 81 procent av departe-
mentsråden. Även kansliråden och ämnesråden tar relativt ofta kontakt 
direkt med statsrådet eller statssekreteraren när de vill veta vad de vill i en 
fråga. Av departementssekreterarna tar nästan hälften ofta reda på vad 
statsrådet vill genom direkta kontakter med ledningen. Ämnessakkunniga 
och rättssakkunniga är de tjänstemannagrupper där flest uppger att de ald-
rig eller sällan får reda på vad statsrådet vill genom direkta kontakter. 
Dessa grupper frågar istället chefstjänstemännen om vad ledningen vill. 73 

                                                        
900 Reko-enkäten, fråga 21. Korstabulerad med ”Ange det departement där du är anställd”. 48 procent. 
901 Jmf. Page, Edward C. och Bill Jenkins, a.a., sid. 109.  
902 Reko-enkäten, fråga 21. Korstabulerad med ”Ange det departement där du är anställd”. 
903 Reko-enkäten, fråga 21. Korstabulerad med ”Ange det departement där du är anställd”. 
Försvarsdepartementet 61 procent, Jordbruksdepartementet 56 procent. 
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procent av de ämnessakkunniga och 84 procent av de rättssakkunniga frå-
gar ofta chefstjänstemän för att ta reda på vad statsrådet vill. Även depar-
tementssekreterarna använder ofta detta tillvägagångssätt.904 Detta åskåd-
liggörs i tabellen nedan: 
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Tabell 8:6. Olika tjänstemäns kontakter (i procent) med statsråd, statssekreterare 
och politiskt sakkunniga i de fall de inte känner sig tillräckligt säkra på vad stats-
råd/ statssekreterare vill i olika frågor (Reko-enkäten). 
 
De politiskt sakkunniga tillfrågas också de när tjänstemännen inte vet vad 
den politiska ledningen vill, om än inte lika ofta som cheferna. Intressant 
nog är cheferna de grupper där flest personer uppger att de ofta frågar de 
politiskt sakkunniga, men även de övriga tjänstemannagrupperna frågar 
ofta de politiskt sakkunniga. 

 

8.4.1. Hur gör de som vet vad statsrådet vill? 
Mest framgångsrikt med att kommunicera sin vilja till tjänstemännen tycks 
den politiska ledningen på Miljödepartementet ha varit. Där tycker 83 pro-
cent av tjänstemännen att det är lätt att veta vad den politiska ledningen 
vill.905 Det är inte ett departement som sticker ut för att tjänstemännen ofta 
frågar statsrådet eller statssekreteraren direkt vad de vill. Det sticker inte 
heller ut för att tjänstemännen särskilt ofta eller särskilt sällan frågar chefs-
tjänstemännen. Däremot är Miljödepartementet det departement där flest 
tjänstemän uppger att de ofta frågar politiskt sakkunniga om vad den poli-
tiska ledningen vill.906 Utöver detta går tjänstemännen på Miljödepartemen-

                                                        
904 Reko-enkäten, fråga 21. Korstabulerad med ”Vilken typ av titel har du”. 79 procent. Enhets- och 
avdelningschefer har vanligen titeln departementsråd.   
905 Reko-enkäten, fråga 20. Korstabulerad med ”Ange det departement där du är anställd”. 
906 Reko-enkäten, fråga 21. Korstabulerad med fråga ”Ange det departement där du är anställd”. 65 
procent.  
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tet relativt ofta på tidigare beslut fattade av statsrådet (59 procent gör det 
ofta) och läser propositioner och skrivelser (55 procent gör det ofta). De 
använder sig även i hög grad – och oftare än de flesta andra departement – 
av parti- och riksdagsskrivelser (26 procent gör det ofta). Ytterligare ett 
förhållandevis vanligt sätt att ta reda på vad den politiska ledningen vill är 
att läsa verksamhetsplaner och målstyrningsdokument (33 procent gör det 
ofta). Här använder sig således tjänstemännen av information som är preci-
serad, men kan tillämpas generellt. Det är också en styrning som inte är 
direkt från politikerna, utan snarare indirekt.  

Svårast att veta vad den politiska ledningen vill på det egna området an-
ser tjänstemännen på Försvarsdepartementet att det är. Nästan två tredjede-
lar (63 procent) av dem tycker att det är svårt. På Försvarsdepartementet är 
att fråga chefstjänstemännen det tillvägagångssätt som flest tjänstemän (83 
procent) anger att de ofta använder för att ta reda på vad den politiska led-
ningen vill. Det är också förhållandevis vanligt att tjänstemännen här frågar 
de politiskt sakkunniga om vad ledningen vill (61 procent gör det ofta). 
Departementet sticker dock ut då det är ovanligt att tjänstemän tar reda på 
vad statsrådet vill genom att ta del av offentliga uttalanden av statsrådet 
eller statssekreteraren. Endast 12 procent av tjänstemännen där gör det ofta, 
medan 88 procent av tjänstemännen sällan eller aldrig gör det. Departe-
mentet sticker också ut som det departement, där flest tjänstemän sällan 
eller aldrig får information om vad ledningen vill genom interna veckobrev 
från statsrådet och liknande. Detta kan tolkas som att det inte är lika vanligt 
med indirekt generell och ospecificerad styrning på Försvarsdepartementet, 
vilket gör det svårare för tjänstemännen att överlag fånga upp och tolka 
politikernas styrningssignaler. 

 

8.4.2. Om tjänstemännen inte vill 
Det finns en hel del forskning om hur tjänstemän kan agera och hur de 
faktiskt agerar då de upplever att den politiska ledningen begår fel av en 
eller annan art.907 Men hur ser de politiska staberna på när de upplever att 
tjänstemännen vill något annat än de själva?   

Den bild som vid en första anblick framträder är att tjänstemän överlag 
är lojala mot den politiska ledningen och skickliga på sitt arbete. En del av 
statsråden och statssekreterarna säger sig i de flesta fall aldrig ha mött vare 
sig tjänstemän som maskar eller obstruerar på något sätt. Budgetstatssekre-
teraren Sten Olsson menar exempelvis att han ”har mött varierande grader 

                                                        
907 Se exempelvis Lundqvist, Lennart, I demokratins tjänst. Rapport till Förvaltningspolitiska kommis-
sionen, SOU 1997:28, Stockholm: Fritzes, 1997, Barker, Anthony och Graham K. Wilson, ”Whitehall’s 
Disobedient Servants? Potential Resistance to Ministers in British Government Departments”, i British 
Journal of Political Science, vol. 27, nr 2, 1997, sid. 223-246, Premfors, Rune och Göran Sundström, 
a.a., och Sundström, Göran, a.a., 2011.  
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av motstånd, men […] har aldrig känt att man obstruerat eller vägrat leve-
rera lösningar på de frågor man drivit”.908 Bakom kulisserna finns det dock 
mängder av exempel där den politiska staben vill en sak, men tjänstemän-
nen vill en annan.909 Statsråden var eniga om att om de säger till tjänste-
männen vad de tycker och varför de tycker så, då blir det i slutändan vanli-
gen på det sättet: ”Det finns inget annat sätt än att säga vad man tycker. 
Om det ställs på sin spets och man säger vad man tycker, då är det själv-
klart att då gör man som statsrådet tycker”.910 Samtidigt vittnade de om att 
tjänstemän faktiskt obstruerat, om än med ett val nära förestående:  

 
– Sista veckorna innan valet var det några som obstruerade. 

– Det menar du inte? 

– Jo, dels var det några som bara väntade på vad som ska hända, och det 
kan jag förstå i ett sådant läge. Rent mänskligt kan jag förstå det. Men sen 
kring den här […]konferensen var det [några som obstruerade].  

– Menar du det? 

– Ja, så var det. Det var det. Jag var skogstokig. Jag vet precis vilka de är! 

– Då får du inte söka källan… 

– Nej, jag vet vilka de är. De nästan sa det. Jag sökte inte ens källan, men så 
var det. […] 

– Nej, och även om vi hade vunnit valet så hade det kanske kommit ett nytt 
statsråd, och det hade blivit nya sätt så det är inget konstigt, men däremot 
att aktivt obstruera en grej två veckor innan valet, men så var det.  

– Jag kan väl säga att jag mötte enstaka gånger obstruktion. Och det fanns 
några tjänstemän där jag uppfattade att de inte orkade längre. Där det var 
svårt, där det var trögt och där fallerade det ett antal gånger. Det var ofta 
ett dilemma för den chefen. Jag kunde också känna att det var på enheter 
där vi inte fått chefskapet att fungera, där det hände bland tjänstemännen. 
Men väldigt ovanligt. Enstaka gånger hade jag det problemet. 

– Ja, jag kunde ju känna någon gång ibland. Just den enheten som jag 
tyckte var, det hade fötts en kultur av att det var dem mot världen och här 
kommer jag in och säger att ni kanske ska lyssna lite på världen. Men där 
kunde jag uppleva att det var några tjänstemän som var fastlåsta och då 
tog det alltför lång tid att få saker gjort.911 

 

                                                        
908 Intervju med Sten Olsson, f.d. budgetstatssekreterare. 
909 Det finns även forskning som stöder att detta förekommer i andra länder. Se exempelvis Kingdon, 
John W., a.a., sid. 28, som skriver utifrån amerikanska förhållanden att ”[…]it has frequently been 
argued that presidential appointees become captured by their agencies, or that the professional civil 
servants find ways to cirumvent the authority of their appointed superiors”.  
910 Fokusgrupp med statsråd. 
911 Fokusgrupp med statsråd. 
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Exemplen i statsrådens diskussion ovan är kanske inte särskilt allvarliga, 
men visar ändå att obstruktion i viss mån förekommer. Den rådande kul-
turen tillåter dock inte de politiskt ansvariga att tala öppet om motstånd 
från tjänstemän, eftersom de förväntas ta ansvar för helheten och inte 
skylla på tjänstemännen.  

I fokusgruppen med politiskt sakkunniga diskuterades sådana tillfällen 
då de mötte motstånd från tjänstemännen och vad de som politiskt sakkun-
niga då gjorde. Det kunde handla om politiska förslag av symbolisk vikt, 
men där tjänstemännen inte ville ändra ståndpunkt och därmed riskera sina 
goda kontakter med tjänstemän i andra länder, exempelvis inom EU:s 
kommittéer. En av de politiskt sakkunniga skildrade hur de hade velat initi-
era ett samtal på ett rådsmöte inom EU. Syftet var att ”röra runt i den poli-
tiska grytan” och föra upp ett samtal kring frågor som statsrådet ville driva 
inför den kommande valrörelsen. Det var dock inte en fråga som tjänste-
männen uppskattade att driva: ”Det blev ett stort motstånd, där [tjänste-
männen] tyckte att vi gjorde oss löjliga. Det uttryckte de på massa olika 
sätt. Då fick jag lyfta upp till statssekreterarnivå och [statsrådet] fick ta det 
på sina beredningar. Men det var ett enormt motstånd”.912 Den sakkunniga 
skildrar hur tjänstemännen sedan försökte neutralisera frågan, genom bland 
annat att byta ut den satta rubriken mot en rubrik med annan innebörd, som 
inte stack ut på samma sätt:  

– Alla tjänstemän tänker inte politiskt. De hade inte förstått. Det ligger på 
alla oss. På [statsrådet], på [statssekreteraren] och på mig. Att jag inte 
lyckats förmedla vad politiken handlar om. Utan den här tjänstemannen 
tyckte att han hade gjort [statsrådet] en jäkla tjänst, ’nu tappar du inte an-
siktet när du åker ner och träffar gubbsen på rådsmötet’. Och då var vi 
tvungna att lyfta över hela den processen bort från dem och göra allt 
själva. Vi skrev inte artiklar till exempel, men det gjorde vi i det här fallet 
och vi skötte diskussionen med media. Vi gjorde våra utspel helt utan 
tjänstemännen och [statsrådet] gjorde frågan till att handla om [det vi 
ville] vid sittande bord.913 

 
Statssekreterarna uppfattade även de att tjänstemän i välmening ibland inte 
gjorde exakt som statsråden hade önskat, utan omtolkade beställningar i 
syfte att skydda statsrådet.914 I det här fallet valde den politiskt sakkunniga 
som ansvarade för frågan att lyfta den till statssekreteraren och slutligen till 
statsrådet under förberedelserna. Då tjänstemännen ändå inte hade förstått, 
utan ändrade ärendets rubrik valde staben att utelämna tjänstemännen från 
förberedelserna och istället själva skriva artiklar och göra utspel. De lycka-
des dock aldrig genomföra allt som var planerat i förväg:  

                                                        
912 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
913 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
914 Fokusgrupp med statssekreterare. 
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– Vi fick inte dra de politiska poänger vi ville. Det skulle skickas brev till 
ministrar, men det var ett enormt motstånd och allting kom inte heller 
iväg. Det var ingen stor propp som förändrade världen, men där kände jag 
att de är tjänstemän. De vill inte hålla på med politik och absolut inte på 
ett sådant här känsligt område. Och de vill absolut inte träffa sina europe-
iska motsvarigheter och framstå som töntar som håller på med […]frågan 
när man kan prata om viktiga saker i Europa.915  

 
De politiskt sakkunniga identifierar här att problemet är att tjänstemännen 
varken har förstått eller vill genomföra politikernas förslag. Strategin blir, 
efter det att de har försökt att få dem att förstå och övertyga dem, att gå 
vidare på egen hand och själva utföra arbetet.  

Även statsråden berättade om frågor kring vilka oenighet uppstått. I 
detta fall hänvisade tjänstemännen till vad en myndighet under departe-
mentet ville: 

– Vid någon dragning kom det in en strategi som inte jag gillade. De här 
strategierna antas av regeringen, men förarbetet är en väldigt bumlig pro-
cess. […] Jag sa då att så här kan det inte vara. Då sa [tjänstemännen] att 
så kan vi inte göra, det vill inte [myndigheten]. I det fallet sa jag faktiskt 
att det skiter jag i, då får ni återkomma. Men huvudlinjen var att statssek-
reteraren fick göra mycket jobb med cheferna på framför allt [några en-
heter]. Det var den viktigaste vägen.916 

 
Här lyfter statsrådet fram två strategier för att hantera det faktum att tjäns-
temännen går emot statsrådet, nämligen att tydligt kommunicera sin åsikt 
och låta dem återkomma, samt – vilket lyfts fram som det huvudsakliga 
tillvägagångssättet – att statssekreteraren får diskutera frågan med enhets-
cheferna.  

Ibland upplevde de politiskt anställda att tjänstemännen egentligen ville 
något annat, utan att de gjorde aktivt motstånd. Många av informanterna 
skildrar hur de varit med om att de beställt förslag från tjänstemännen som 
aldrig kom att levereras, eller som det åtminstone tog mycket lång tid innan 
de fick: 

– ’Det här är någonting som vi intuitivt tycker känns intressant. Titta på det 
och återkom’. Och det där tror jag inte man gillade. Men det kom aldrig 
den där tjugo-minuslistan, utan efter två veckor så kände man att ’just det, 
nu ska vi se, vad tyckte de om det?’’ Du, vi bereder den frågan’. Vi kom 
nog aldrig längre än så. Någon slags filibustertaktik, det vet jag inte om 
det var.917 

 

                                                        
915 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
916 Fokusgrupp med statsråd. 
917 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
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Här tolkade den politiskt sakkunnige situationen som att tjänstemännen 
hade valt att ignorera beställningen i hopp om att den skulle glömmas bort. 
I statssekreterarnas fokusgrupp beskrevs vissa tjänstemän som ”duracell-
kaniner”, som ”skjuver igenom hur mycket som helst”, medan ”andra som 
på olika sätt kanske inte riktigt gillar det, bromsar det, det tar tid. Om man 
gör det för att man är lat eller för man tycker att det är dumt det vet jag 
inte, men det där sker precis hela tiden tycker jag”.918 Statsråden menade att 
det kunde handla om att tjänstemännen var trötta på återställare, på att de 
hade gjort samma sak förut eller på att det var revirstrider mellan tjänste-
männen.919 Hur den politiska staben tolkade tjänstemännens agerande hade 
betydelse för hur de agerade.  

I statsrådens fokusgrupp uppmärksammades att det finns starka tradit-
ioner i Regeringskansliet, som exempelvis att en enhet alltid har arbetat 
med en fråga utifrån ett visst perspektiv. Ibland kan ett statsråd hamna i 
den positionen att han eller hon måste försöka ”vända på skutan”. Statsrå-
den beskrev detta som att försöka bemästra ett självspelande piano.920 De 
politiskt sakkunniga förde ett liknande resonemang om att tjänstemän som 
under en längre period arbetat med en fråga och drivit den på ett visst sätt, 
kanske som en följd av tidigare uppdrag eller som en följd av avsaknad av 
styrning från politikerna, har svårt att acceptera om statsrådet i ett sent 
skede vill förändra inriktningen.921 Det kan vara svårt för tjänstemän att 
vika av från den inslagna vägen:  

– Plötsligt kommer en ny ledning som inte håller med om den här förvalt-
ningslinjen, utan vill ändra på någonting. Om man då är väldigt ovan vid 
det: ’Nej, men vaddå, så här har vi alltid gjort. Jag är van att sköta det här 
själv, och det är ingen som har gett mig instruktioner förut’. Då kanske 
man reagerar på ett annat sätt. Än om man vet att ’nu är det den här led-
ningen och nu tycker de så här. Då jobbar vi så här. Men om två år kom-
mer en annan ledning och då jobbar vi så här’.922 

 
Emma Lennartsson, planeringschef på Finansdepartementet, lyfter fram att 
det kan vara svårt att som politiker framhäva frågor på ett område som 
länge prioriterats ner och som tjänstemännen styrt på egen hand:  

– Jag tror att om man länge inte har varit i politikens centrum, utan man sit-
ter med sin fråga som kanske inte har behövt politisk styrning på länge, 
utan på det här området har man jobbat ungefär likadant i tio år. Och man 
är van vid att man själv gör det mesta: Håller i kontakter med myndighet-
er eller företräder Sverige i förhandlingar och det är ungefär samma posit-
ioner som har legat väldigt länge. Det har mest varit förvaltning. Om det 

                                                        
918 Fokusgrupp med statssekreterare. “Skjuva” betyder förflytta.  
919 Fokusgrupp med statsråd. 
920 Fokusgrupp med statsråd. 
921 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
922 Intervju med Emma Lennartsson, f.d. planeringschef. 
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då plötsligt kommer in någon och säger att ’nej, men nu ska du göra så 
här’…923 

 
Regeringskansliets tjänstemän arbetar i mångt och mycket med utgångs-
punkt i tidigare positioner och skrivningar. Formuleringar som en gång 
godkänts återanvänds gång på gång. Därför kan tidigare positioner plötsligt 
dyka upp i olika sammanhang, även om det nuvarande statsrådet har en 
annan ståndpunkt. Ofta informerades den politiska staben om att ”det här är 
Sveriges position”. Pär Nuder berättar att han upptäckte att tjänstemännen 
ville driva frågan om enhetlig moms, vilket han menar skulle innebära att 
matmomsen behöver höjas till 25 procent: 

– Särskilt när jag var ny kommer jag ihåg att man ärver ståndpunkter. Det 
här har vi drivit i Ekofin-rådet. Och det här är Sveriges position. Jaha, 
men är det min position? När blev det här Sveriges position? Och varför 
då? Sedan tog det ett tag innan jag lyckades… Vi har ju olika momssat-
ser. Det står i strid med allt vad skattesymmetri heter. Och det är själv-
klart att skattesymmetrikerna på skatteavdelningen de står för det, men 
det är politiskt omöjligt. Och innan jag lyckades få bort den där stånd-
punkten. Att nej, vi kan faktiskt inte gå fram med det och hävda det i EU-
sammanhang, därför att det skulle vara politiskt självmord.924 

 
Pär Nuder berättar att han då liknande saker inträffade skickade tillbaka 
frågan och försökte få till stånd nya annorlunda idéer, men inte alltid: 
”Ibland ger man upp. Eller hinner inte. Eller orkar inte”.925  

Pierre och Sundström menar att områden som länge lämnats att sköta 
sig själva tenderar att även fortsatt vara självreglerande. Den empiriska 
framställningen ovan kan tolkas som att deras hypotes, som gäller sam-
hällsstyrning generellt, att ”ju längre ett politikområde dominerats av en 
viss typ av styrform, desto svårare [är det] att införa en annan form” är 
korrekt vad gäller styrning inom Regeringskansliet.926 Pierre och Sund-
ström skriver att det, när det gäller samhällsstyrning generellt, krävs ”ex-
traordinära krafter för att bryta utvecklingen och få till ett skifte i styrning-
en”.927 I Regeringskansliet är ”extraordinära krafter”, kanske att ta i, men 
det krävs ändå att statsrådet engagerar sig och sätter ner foten för att för-
ändra inriktningen på ett politiskt område. Bosse Ringholm understryker att 
när underlagen inte motsvarade hans förväntningar blev det bakläxa. Och i 
förlängningen fick tjänstemän som inte levererar fråntas sina uppdrag: 

– Tjänstemännen behöver inte älska politiken, men de ska genomföra poli-
tiken. Och om de säger att det inte går, då får de väl själva ta konsekven-

                                                        
923 Intervju med Emma Lennartsson, f.d. planeringschef. 
924 Intervju med Pär Nuder, f.d. statsråd. 
925 Intervju med Pär Nuder, f.d. statsråd. 
926 Pierre, Jon och Göran Sundström, a.a., sid. 256. 
927 Pierre, Jon och Göran Sundström, a.a., sid. 256. 
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serna och jobba någon annanstans. Jag såg tjänstemän som jag hackade 
på ibland för jag tycker inte de åstadkommer någonting. De sökte sig 
bort, för de förstod att det här klarar jag inte av eller det här vill inte jag 
göra helt enkelt. Men när de räknat upp tio invändningar sa jag att det är 
inte invändningar jag vill höra. Tala om hur du tänkte genomföra det 
istället. Jag vet alla invändningar. Det är inte dem du behöver sitta och 
berätta för mig. Utan jag vill veta, tala om hur du har tänkt att gå iland 
med det här till den 15 maj. Och det går inte. Då får jag ta ifrån dig upp-
draget helt enkelt, men det var väldigt sällan som någon hamnade i den 
konflikten, men däremot var det de som drog på saker och ting, segade 
och drog. Sådana fick man på något snyggt sätt göra sig av med.928   

 
Ringholm poängterar även att tjänstemännen ändå valt att arbeta i en poli-
tisk organisation, och att de därför måste acceptera politikernas styrning. 
Ringholm betonar här huruvida tjänstemännen vill arbeta med frågan eller 
inte, snarare än huruvida tjänstemännen kan arbeta med frågan på det sätt 
som statsrådet önskar. 

En annan tolkning av orsaken till att inget levererades var att tjänste-
männen hade för dålig kunskap om frågorna. Ett av statsråden berättade i 
fokusgruppen om en fråga som staben försökte föra upp på dagordningen, 
som ingen tidigare hade prioriterat. Problemet var bara att det aldrig kom 
någonting i inkorgen på området. Statsrådets slutsats var att tjänstemännen 
helt enkelt inte kunde frågan. Politikerna identifierar således en brist på en 
av de tre egenskaper som Lundquist menar ligger till grund för hur tjäns-
temännen tar emot politikernas styrning: huruvida de förstår eller inte. 
Tjänstemännen som kunde frågorna fanns på andra departement. Därför 
tog det väldigt lång tid innan det hamnade någonting i inkorgen på detta 
område och det krävdes en del ”djupdykningar i anledningarna till varför 
det inte hamnade något där egentligen, och att vi faktiskt bytte ut tjänste-
män”.929 

Även Bosse Ringholm lyfte fram brist på kompetens som en anledning 
till att vissa beställningar ibland aldrig levererades. På området ekonomisk 
brottslighet fick han ingen respons, oavsett vilka politiska mål som sattes 
upp. Hans analys var att tjänstemännen inte hade rätt kompetens inom om-
rådet. De hade dålig kännedom om fältet, om möjliga lösningar och lag-
stiftningen var svårgenomtränglig.930 Strategin från den politiska stabens 
sida blev då att, som i citatet ovan, byta ut tjänstemannen eller på annat sätt 
försöka hitta den kompetens som saknades.  

Andra gånger uppfattade de politiskt anställda att fördröjningar kunde 
förklaras av att tjänstemännen inte ville ha in politikerna på ett visst sak-
område, utan föredrog ett fritt mandat. Har du ett fritt mandat kan du gå 
med på i princip vad som helst:  

                                                        
928 Intervju med Bosse Ringholm, f.d. statsråd. 
929 Fokusgrupp med statsråd. 
930 Intervju med Bosse Ringholm, f.d. statsråd. 
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– Vi hade en fråga där man skulle se över […]politiken i EU. Vi försökte få 
fram direktiv till en parlamentarisk utredning. Och det där hade man ald-
rig tid med, och man hann inte det där, för man ville inte ha in politiken. 
För då hade man suttit i de där hundra kommittéerna och positionerat sig. 
Precis före valet fick vi fram direktiven, men de tror jag aldrig har presen-
terats för den nya ledningen. De försvann. Så det blev ingenting sådant, 
utan nu körs det som ett tjänstemannarace. Och den nya ledningen har 
inte rått på det där heller naturligtvis. Det tog ju tre-fyra år innan vi rådde 
på det.931  

 
I de fallen handlade det om att försöka förstå varför tjänstemännen inte vill 
se en utredning och om den politiska staben ändå beslutar sig för att en 
utredning vore det bästa, om att insistera på en sådan tillsätts.  

En politiskt sakkunnig som arbetat på flera departement menar att tjäns-
temannagruppen påverkar följsamheten. Tjänstemannagrupper som är nära 
kopplade till lobbyorganisationer som arbetar gentemot departementet är 
svåra att hantera menar han.932 I de fall som tjänstemännen hade nära kon-
takter med lobbyorganisationer, var det viktigt att den politiska ledningen 
lät dem förstå att det var viktigt att de var medvetna om varför de hade 
kontakt med dem och hur kontakterna skulle skötas. Exempelvis kunde det 
aldrig accepteras att tjänstemän informerade lobbyorganisationer om på-
gående processer innan de informerat statsrådet. Om gränserna överskreds 
var det viktigt att den politiska ledningen markerade detta.  

Budgetstatssekreteraren Sten Olsson lyfter fram att en yrkeskår, ekono-
merna, har en stor inverkan på Finansdepartementets arbete: 

– När det gäller den ekonomiska politikens utformning finns det intresse-
konflikter av typen att ett mer ojämlikt land kan i alla fall i det korta per-
spektivet stimulera till snabbare ekonomisk utveckling. Jag hade två dis-
kussioner, men det var aldrig så att man framhärdade när man hade fått 
tydliga politiska signaler. Det ena var på temat lönebildning i organiserad 
form. Fackliga kollektivavtal. Lagstiftning om att kvinnor som är borta 
från arbetsmarknaden under barnafödande inte ska straffas ur löneut-
vecklingssynpunkt. Det finns ekonomer även på Finansdepartementet 
som hävdar att alla sådana ingrepp snedvrider lönebildningen så att det 
bara de som är aktivt inne i arbetslivet och skapar de ekonomiska resur-
serna som ska ta del av dem. Och där finns det en politisk ambition som 
får ta över och sätta sig över det.933 

 
En annan diskussion på Finansdepartementet handlade om huruvida möj-
ligheter till återkommande utbildning är ekonomiskt ineffektivt. Det fanns 
ekonomer som argumenterade för att studenter bör välja inriktning och 
därefter så snart som möjligt börja arbeta och vara produktiva inom det 

                                                        
931 Fokusgrupp med statssekreterare. 
932 Intervju med Joakim Kellner, f.d. politiskt sakkunnig. 
933 Intervju med Sten Olsson, f.d. budgetstatssekreterare. 
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området. Komvux och andra kompletterande utbildningar, som socialde-
mokratin värnar, innebär ur det perspektivet att du lyfter bort människor ur 
arbetskraften.%$& Detta rör sig om mer övergripande ideologiska diskussion-
er, som naturligtvis påverkar vilka förslag som presenteras. I dessa fall blir 
stabens strategi att kommunicera regeringens ideologiska inriktning för att 
tjänstemännen ska förstå inom vilka ramar de bör arbeta, d.v.s. de försöker 
att styra indirekt och opreciserat på en generell nivå.  

Det förekom även att tjänstemän hade en egen agenda, eller en egen 
uppfattning i en fråga: 

– En medarbetare kan ha ett eget engagemang och därigenom en egen 
agenda. […] Jag hade ett exempel på att man tyckte det var jobbigt rent 
etiskt, rent moraliskt. Det var ju väldigt allvarligt när den enskilde medar-
betaren markerade att jag har svårt att jobba med det här för att det stäm-
mer inte överens med min värdegrund.935  

 
I statsrådens fokusgrupp framkom på samma tema: 

– Olika enheter fungerar på olika sätt. Någon enhet hade en väldigt uttalad 
agenda. Och hur förhåller jag mig som minister till det? Det fanns redan 
för mig rätt tidigt två saker som jag ville göra. Då märkte jag att det ena 
arbetet gick rätt så bra. Man var intresserad av det och det sambereddes 
mellan departementen. Jag ville en sak till och det gick inte alls. Och ti-
den gick. Man hade inte gjort det tidigare. Jag häpnade över att man hade 
gjort så lite på den punkten. Det slutade med att jag fick ha personliga 
samtal med departementsråd och även handläggare, inklusive de som 
jobbade nära i min politiska stab, för att jag inte accepterade att det här 
inte gick. Min slutsats var att de hade en annan uppfattning.936  

 
Här valde statsrådet att använda sig av samtal som styrningsform. Det 
räckte dock inte att kommunicera med enhetschefen eller enheten som 
grupp, utan statsrådet fick ha personliga samtal med de inblandade tjäns-
temännen. Samtidigt lyfte statsråden fram att tjänstemän med egna agendor 
inte var ett stort problem, utan att allting för det mesta fungerade väl.   

Stabernas strategier för att få sin vilja igenom när de möter motstånd in-
ternt är således många. Tydligt är att strategierna – medvetet eller omed-
vetet – handlar om att få tjänstemännen att i första hand förstå vad det är de 
ska göra. Huvudalternativet för att få tjänstemännen att förstå är att låta 
statssekreteraren arbeta mycket aktivt med enhetscheferna. Andra alterna-
tiv är att försöka fylla kunskapsluckor, byta tjänstemän eller att prata ideo-
logi på departementet. Resonemang kring att styra genom att stärka tjäns-
temännens möjlighet att genomföra arbetet, t.ex. genom att tillföra resurser 
som tid, är inte lika vanligt förekommande. I de fall då de politiska staber-

                                                        
934 Intervju med Sten Olsson, f.d. budgetstatssekreterare. 
935 Fokusgrupp med statsråd. 
936 Fokusgrupp med statsråd. 
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na drar slutsatsen att tjänstemännen inte vill genomföra en arbetsuppgift 
tenderar de att först ge tjänstemännen bakläxa, insistera på sin linje och 
markera var gränserna går. Om inget händer försöker de övertyga tjänste-
männen, först via enhetschefen och om så krävs även genom personliga 
samtal med tjänstemannen i fråga. En sista utväg är att göra arbetet på egen 
hand.  

Hur den politiska staben agerar får konsekvenser för relationen till tjäns-
temännen, vilket de politiskt sakkunniga betonar att det är viktigt att vara 
medveten om. De menar att beroende på hur du agerar gentemot tjänste-
männen som politisk ledning kan du få tjänstemännen med dig eller mot 
dig i det framtida arbetet: 

– Om [tjänstemännen] ser en artikel som man har skrivit, eller ett utspel 
som man gör, som de inte känner till då blir de rosenrasande. Indignerade. 
Då kopplar man bort dem från processen. Och de vet att de är värdefulla. 
Det är någonstans ett ständigt hot, ja, det är ett lite tufft ord, men det lig-
ger lite så där och puttrar att ha med oss på vagnen så tjänar ni på det. El-
ler så blir vi lite motvalls. Och då får ni genast mycket svårare att styra 
riket. Och det är man varse. Det man betalar för att få med tjänstemännen 
på vagnen, det är tidsaspekten. Det tar tid. När SB säger vi vill ha max-
taxa inom ett halvår, då sitter tjänstemännen och skrattar ’ha ha’ Men vi 
har i två rader sagt i valmanifestet att föräldrar ska inte pröjsa så mycket 
på dagis. Det ska omsättas i en stor proposition, det ska betalas ut pengar, 
det ska vara korrekt och det ska vara allt enligt lagar och förordningar. 
Just de där två verkligheterna, de krockar verkligen. Och antingen kan 
man säga ’vi skiter i era problem tjänstemän, we don’t give a damn, fixa 
bara, lös uppgiften, ni får tre månader på er’. Och då gör de det. Men då 
kan det bli väldigt mycket problem senare. Eller så sätter man sig ner och 
har det här bollandet fram och tillbaka.937 

 
Detta är också orsaken till att arbetet i departementens ledningsgrupper 
tycks vara huvudtillvägagångssättet när processer kärvar. Där handlar det 
om att arbeta med tjänstemännen, inte mot dem.  
 

 

8.5. Stabernas styrning – en sammanfattning 
I detta kapitel visas att stabernas strategi för att styra inriktningen på politi-
ken utgår från statsrådets inkorg: det handlar om att få rätt saker att hamna 
i inkorgen. De frågor de inte vill ha där, försöker de med hjälp av olika 
strategier att hålla undan. De frågor de vill ha där försöker de antingen lyfta 
dit eller själva ta initiativ till. De värjer sig hela tiden mot den strida ström 
av ärenden som kommer in till Regeringskansliet och de försöker hantera 
de tjänstemän som vill något annat.   

                                                        
937 Fokusgrupp med politiskt sakkunniga. 
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Två strategier framstår som övergripande: kommunikation och organise-
ring. Styrning sker genom kommunikation av olika slag: samtal, frågor, 
beställningar och skriftliga dokument och förhandlingar. Den kan ske ge-
nom formella möten, med hjälp av dokument, via telefon eller e-post, men 
också i korridoren, i bilen, över en fika eller varför inte på semestern? 
Statsråden går så långt som att tala om att de regerar genom att ställa frå-
gor. Möjligheten att föra dessa samtal påverkas dock av den hierarkiska 
organisationen. Samtidigt används den hierarkiska strukturen som ett verk-
tyg att organisera arbetet med utgångspunkt i. Beroende på vilken styrning 
politikerna önskar ge på ett politiskt område lyfter de frågor i det hierar-
kiska systemet, eller håller dem ifrån sig och skickar ner dem på en lägre 
nivå till dess att tjänstemän hissar upp dem igen.  

Det råder stor variation inom Regeringskansliet: det finns inte en enda 
styrningsstrategi som alla använder vid samtliga tillfällen. Istället varierar 
styrningen från fall till fall. För det första varierar styrningen beroende av 
tid. Möjligheterna att i förväg samordna och påverka arbetets inriktning 
genom mål är störst i början av mandatperioden. Då är möjligheterna 
många, alla väntar på direktiv och tiden finns att utreda förslag ordentligt. 
Därefter kan styrning i princip ske när som helst, även om en stor del sker 
inom ramen för budgetprocessen och i arbetet med större propositioner. 
Det är dock hela tiden viktigt att förhålla sig till tid och anpassa sina för-
slag till de tidsramar som finns för regeringens arbete och hitta rätt tidpunkt 
för att presentera förslag.  

För det andra varierar styrningen beroende av politisk kontext. Styr-
ningsstrategin anpassas dels till den politiska kontexten. Frågor som för 
stunden är politiskt betydelsefulla och/eller där statsrådet är engagerat styrs 
mer formellt, medan frågor som inte är dagspolitiskt aktuella eller som 
statsrådet har valt att inte lyfta styrs mer informellt.  

För det tredje varierar styrningen beroende av departement. På vissa de-
partement, som exempelvis Utrikesdepartementet, är den idealtypiska mo-
dellen med formell styrningskedja starkare. Där är det ovanligare att tjäns-
temän kontaktar politiskt sakkunniga för att få information om vad statsrå-
det vill. Vi kan också notera att tjänstemännen på Miljödepartementet, där 
det är vanligt med indirekt styrning, som är preciserad men generell, är de 
som tycker att det är lättast att veta vad den politiska ledningen vill. På 
Försvarsdepartementet, där tjänstemännen tycker att det är svårast att veta 
vad den politiska ledningen vill, är det dock ovanligare med indirekt styr-
ning. Departementskulturen tycks således kunna påverka.  

För det fjärde varierar styrningen beroende på vilken portfölj statsrådet 
har. På vissa politikområden finns det en ständig ström av förslag från 
andra aktörer, exempelvis EU, att ta ställning till, medan det på andra om-
råden ställs stora krav på statsrådet att själv initiera förändringsförslag. 
Politikområdets karaktär har således betydelse för styrningen. Den sektori-
sering som ofta lyfts fram som problem för hela Regeringskansliets organi-
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sering märks även på den politiska nivån. Staberna har problem att styra i 
frågor där de inte har ansvaret för helheten.  

Den stora variationen gör att det inte är möjligt att slå fast exakt hur de 
politiska staberna styr, utan endast att visa på hur det kan gå till. I inled-
ningen av detta kapitel nämndes tre olika dimensioner, som styrning kan 
analyseras i. Den första dimensionen rör huruvida styrningen är direkt eller 
indirekt. Den empiriska framställningen visar att de politiska staberna an-
vänder sig av både direkt och indirekt styrning, men att de särskilt betonar 
att det är viktigt att stärka tjänstemännens förståelse för politiken, d.v.s. 
genom indirekt styrning.  

Tjänstemännen använder sig av direkta kontakter med den politiska sta-
ben, gärna med de politiskt sakkunniga, för att ta reda på vad statsrådet vill. 
De utgår också gärna från tidigare fattade beslut och bygger vidare på vad 
som redan sagts och gjorts. Noteras bör dock att det i praktiken pågår två 
parallella verksamhetsplaneringsprocesser i Regeringskansliet: en som 
styrs av politikerna och en som styrs av tjänstemännen. Dessa är dåligt 
integrerade och tycks därför inte heller fungera särskilt bra som styrinstru-
ment.  

Den andra dimensionen rör huruvida styrningen är specifik eller gene-
rell. Här betonas att det är viktigt med långsiktig och konsekvent styrning – 
d.v.s. ett slags generell styrning som kan ge tjänstemännen vägledning i 
fler än en specifik fråga. Samtidigt framgår det att den politiska staben 
ändå ofta styr i specifika fall. Styrningen kan här sägas vara dynamisk, 
d.v.s. det går inte att i förväg peka ut i vilka sakfrågor eller vid vilka till-
fällen en mer specifik styrning kommer att användas.  

 I förhållande till den tredje dimensionen, graden av precision, finns en 
dubbelhet i de politiska stabernas förhållningssätt. Graden av precision 
bestämmer till stor del tjänstemännens handlingsfrihet, och det tycks för-
hålla sig så att på de områden där en indirekt generell styrning fungerar – 
och de politiska staberna litar på tjänstemännen – där vågar de också släppa 
på precisionen. Men i situationer där de politiska staberna verkligen vill 
försäkra sig om att tjänstemännen följer instruktionerna, där går de in på 
detaljnivå – medvetna om att ”djävulen finns i detaljerna”. Detta är i linje 
med resonemanget ovan: ju mer engagerat statsrådet är desto mer direkt, 
specifik och preciserad blir styrningen. 

Under mandatperioden 2002–2006 komplicerades regeringens styrning 
av Regeringskansliet av att det var en minoritetsregering med ett formali-
serat samarbete. Samarbetspartierna hade egna politiskt sakkunniga i de-
partementen, vilket av strategiska skäl gjorde det problematiskt för de poli-
tiska staberna att styra indirekt på en generell nivå i kansliet. De valde där-
för oftare att styra mer direkt och på en mycket specifik och preciserad 
nivå, vilket är en mer arbetskrävande form av styrning.  

Inledningsvis uppmärksammades att hur tjänstemännen påverkas av po-
litikernas styrning beror av huruvida tjänstemännen förstår, kan och vill. 
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Den empiriska framställningen visar att den politiska staben i stor utsträck-
ning arbetar med att påverka dessa egenskaper, främst den förstnämnda, att 
förstå. Att stärka tjänstemännens möjlighet att genomföra arbetet var dock 
något som förekom förhållandevis lite i de politiskt anställdas resonemang. 
När tjänstemän inte vill är det statssekreterarens uppgift att arbeta aktivt 
med enhetscheferna för att just få tjänstemännen att förstå. De politiska 
staberna tycks således göra analysen att i de fall de möter motstånd från 
tjänstemännen handlar det oftast om bristande förståelse. Det är där de i 
första hand gör sina insatser. I de fall då de politiska staberna drar slutsat-
sen att det inte handlar om tjänstemän som inte förstår, utan om att tjäns-
temännen inte vill genomföra en arbetsuppgift tenderar de att först markera 
att det är statsrådets linje som gäller. I nästa steg försöker de övertyga 
tjänstemännen genom samtal. En sista utväg, om politikerna inte får tjäns-
temännen med sig, är att göra arbetet på egen hand.  

I vilken mån deltar då de politiska staberna i styrningen? Samtliga poli-
tiskt anställda, utom pressekreteraren, deltar i styrningen av tjänstemännen. 
Pressekreterarna, som knappast har nämnts alls i detta kapitel, har inte en 
tydlig styrningsfunktion internt i Regeringskansliet. Regeringen, de en-
skilda statsråden och Statsrådsberedningen tar initiativ på ett mycket över-
gripande plan, medan statssekreterarna och de politiskt sakkunniga sedan 
arbetar med konkretiseringen av dessa i dialog med tjänstemännen. Vilken 
betydelse de politiska staberna har för regeringens styrningskapacitet dis-
kuteras i nästa kapitel.  
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9. Stabernas funktioner och regeringens 
styrningskapacitet 

It is clear that ministerial staff can perform a vital role in supporting the im-
portant and intensely demanding work of the executive, and that some do so 
with skill, integrity and dedication.938 

 
I de empiriska kapitlen analyserade jag politiska stabernas praktiska arbete 
för att ge en bild av de olika kategorierna politiskt anställdas och stabernas 
funktion i dess helhet. Där skildrar jag hur de politiska staberna arbetar och 
jag visar hur olika staber organiserar sitt arbete. Samordningen på politisk 
nivå diskuteras och de politiskt sakkunnigas styrningsfunktion uppmärk-
sammas särskilt. Jag har dessutom diskuterat hur staberna ser på styrning 
och vilka styrningsstrategier de använder. I detta kapitel sammanställs och 
tolkas analysens olika delar och jag återkopplar till de övergripande forsk-
ningsfrågorna. Avslutningsvis sammanfattar jag avhandlingens resultat.  

 
 
9.1. Stabernas funktioner 
I kapitel två och sex presenterades den analysram för politiskt anställda 
som Maley har utarbetat med utgångspunkt i empiriska studier av politiskt 
anställda i Australien. Hon delar in de politiskt anställdas funktioner i fem 
områden: personligt stöd, politiskt stöd, kommunikation, styrning av policy 
och samordning. Nedan diskuteras vilka funktioner de politiskt anställda i 
Regeringskansliet har med utgångspunkt i Maleys kategorier.  
 

9.1.1. Statssekreterarens funktion 
Av de funktioner som Maley identifierat hos politiskt anställda – personligt 
stöd, politiskt stöd, kommunikation, styrning av policy och samordning – 
ligger tyngdpunkten i statssekreterarens funktion på de senare – styrning av 
policy och samordning. Statssekreterarna har huvudansvaret för samord-
ningen av arbetet och politiken i Regeringskansliet. De har överblicken 
över vad tjänstemännen arbetar med och hur arbetet fortskrider, liksom 

                                                        
938 Walter, James, a.a., 2006, sid. 4. 
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över vad som planeras den närmaste framtiden. Statssekreterarna beskrivs i 
den empiriska framställningen som styrningens nav, i det att de har såväl 
en filterfunktion, en förankrande funktion och en förhandlande funktion. 
Filterfunktionen innebär att statssekreteraren styr vilka frågor som ska 
diskuteras med statsrådet och vilka som inte ska det. Statssekreteraren för-
ankrar också den politiska viljan hos tjänstemännen, för att de ska arbeta i 
den riktning som statsrådet och regeringen önskar. Förhandlingar är en 
mycket central del i statssekreterarens arbete med policysamordning. Stats-
sekreteraren ansvarar för förhandlingar mellan statsrådet och tjänstemän-
nen, mellan det egna departementet och andra departement, mellan Rege-
ringskansliet och riksdagsgruppen, och mellan regeringen och samarbets-
partierna. 

Statssekreterarna kan också sägas ge statsrådet såväl personligt som po-
litiskt stöd. Personligt stöd med innebörden att de ofta kompletterar stats-
rådets egenskaper, så att statsrådet och statssekreteraren tillsammans utgör 
ett starkt lag och i det att statssekreteraren kan ersätta statsrådet och agera i 
statsrådets ställe i en rad sammanhang. Politiskt stöd i meningen att stats-
sekreterarna ofta är politiska strateger, som arbetar med genomförandet av 
statsrådets politik samtidigt som framtida politiska förslag planeras. Andra 
delar av statssekreterarens funktion som politiskt stöd är att förankra rege-
ringens kommande förslag i riksdagen och arbetsleda de politiskt sakkun-
niga.  

Kommunikation utgör en betydande del av stabens arbete, men kan inte 
sägas vara en del av statssekreterarens funktion. Under mandatperioden 
2002–2006 hade statssekreteraren en tillbakadragen roll, där de sällan syn-
tes i media. Det kunde visserligen hända att statssekreteraren uttalade sig i 
statsrådets ställe, men att hantera media och kommunicera med allmänhet-
en får ändå inte sägas vara någon central funktion för statssekreterarna.  

Däremot har statssekreteraren en arbetsledande funktion, som inte finner 
en motsvarighet i Maleys analysram. Som påpekades i kapitel fyra är stats-
sekreterarens mest centrala funktion lednings- och chefsfunktionen. Stats-
sekreteraren leder och organiserar arbetet på departementet: fördelar arbe-
tet, gör övergripande ekonomiska prioriteringar i departementets budget 
och hanterar personalfrågor.  

 

9.1.2. Pressekreterarens funktion 
Om statssekreterarna inte kan sägas arbeta med kommunikation i någon 
större utsträckning gör pressekreterarna det desto mer. Deras huvudsakliga 
funktion är kommunikation. Pressekreteraren är visserligen ett personligt 
stöd för statsrådet i och med att pressekreteraren vanligen reser tillsam-
mans med statsrådet, och ett politiskt stöd i det att pressekreteraren bidrar 
med ett medialt perspektiv. Pressekreterarens främsta funktion är dock, 
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beroende på statsrådets portfölj och personlighet, att få statsrådet att synas i 
media och/eller att skydda statsrådet från media, liksom att föra ut statsrå-
dets egna frågor i media.  

De två funktionerna ”styrning av policy” och ”samordning”, som är 
dominerande för de politiska staberna som helhet kan inte betraktas som 
betydelsefulla när det gäller pressekreterarna. De är varken inblandade i 
styrningen av departementets tjänstemän, eller i samordningen av politiken. 
Den samordning de ägnar sig åt rör istället kommunikation och hantering 
av journalister. Statssekreterarna och pressekreterarna kompletterar 
varandra på ett tydligt sätt; deras funktioner är skilda, inte överlappande.  
 

9.1.3. Planeringschefernas funktion 
Planeringscheferna arbetar till en del med samma uppgifter som de poli-
tiskt sakkunniga. Här inkluderas dock enbart de uppgifter som planerings-
cheferna har utöver dessa. Det handlar främst om ett politiskt stöd genom 
arbetsledning och planering av den politiska stabens arbete. Det kan besk-
rivas som att planeringschefens funktion är att planera statsrådets politiska 
stöd. Planeringschefen har också en samordningsfunktion, i det att han/hon 
samordnar stabens arbete. Däremot har inte planeringschefen någon sär-
skild funktion när det gäller personligt stöd eller kommunikation. När det 
gäller styrning av policy är det svårare att identifiera hur planeringschefer-
na deltar. Även om de inte själva styr tjänstemännen i direkt mening har de 
möjlighet att påverka genom att de samordnar de politiskt sakkunnigas 
arbete. Styrning av policy är dock ett område där planeringscheferna be-
skriver sig själva som grindvakter, som strävar efter att hålla de politiskt 
sakkunniga borta från all styrning. De talar om vikten att upprätthålla skill-
naden mellan tjänstemän och politiskt anställda och att det är viktigt att de 
politiskt sakkunniga inte blir någon form av ”mini-statssekreterare”.  

Det är även viktigt att notera att alla planeringschefer inte har denna 
roll. Planeringschefsposten fyller även andra funktioner, den kan exempel-
vis användas för att stärka stabens analyskapacitet genom att anställa en 
kvalificerad analytiker på posten. En annan funktion är att posten kan an-
vändas för att behålla kompetenta medarbetare som ännu inte anses mogna 
för att bli statssekreterare i Regeringskansliet.  
 

9.1.4. De politiskt sakkunnigas funktion 
De politiskt sakkunniga framträder i denna studie som de mest allsidiga 
medarbetarna i staben. De fungerar som vad Maley benämner personligt 
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stöd, i det att de är rådgivare, resesällskap och arbetar med tidsplanering 
för statsrådets aktiviteter. När det gäller det politiska stödet avlastar de 
politiskt sakkunniga när det gäller kontakter av olika slag, med såväl med-
borgare, andra politiska företrädare som kommunalråd och riksdagsleda-
möter. De sköter också kontakter med det egna partiet och bevakar olika 
möten å statsrådets vägnar. När det gäller kommunikationsfunktionen skri-
ver de politiskt sakkunniga tal, artiklar och talepunkter. De ägnar sig också 
åt mediehantering av olika slag, liksom åt att skapa nätverk och ha kontakt 
med ett stort antal aktörer. I avhandlingens sjätte kapitel framgår att de 
politiskt sakkunniga bistår statsrådet och statssekreteraren i fler funktioner 
än de som kan betraktas som rent partipolitiska. I kapitlet beskrevs att de 
politiskt sakkunniga beställer underlag och förtydligar statsrådens styrning. 
Det beskrevs även att de förhandlar och agerar både som bollplank och 
rådgivare och som övervakare och pådrivare. Detta stämmer förhållandevis 
väl in på Maleys idé om vad ”styrning av policy” kan innebära. Jag har 
även tolkat de politiskt sakkunnigas arbete med förhandlingar, deras arbete 
med kontakter inom Regeringskansliet och med mötesbevakning som sam-
ordning.  

Att politiskt sakkunniga deltar i statsrådets styrning av departementet på 
olika sätt har redan framgått. Går det att säga något mer om på vilket sätt 
de deltar? Med utgångspunkt i diskussionen om vad politiskt sakkunniga 
gör i kapitel sex har jag identifierat åtta styrande funktioner hos de politiskt 
sakkunniga i Regeringskansliet: 

Den första styrande funktionen som jag har identifierat innebär att de 
politiskt sakkunniga har möjlighet att lägga egna förslag. De betraktar det 
som sin uppgift att hjälpa statsråden att utveckla sina policyförslag och 
beskriver sig själva som ”bollplank”. Även dagboksexemplet om bioenergi 
kan betraktas som en illustration av detta. Eftersom statsråden inte förvän-
tas ha färdigutvecklade politiska handlingsprogram när de tillträder ser de 
politiskt sakkunniga det som sin uppgift att bistå dem i att formulera sina 
intentioner och konkretisera politiken. Jag har även visat att politiskt sak-
kunniga har möjlighet att föra fram egna förslag och argumentera för dem. 
De kan både ha egna idéer, spåna tillsammans med statsråd, statssekrete-
rare och tjänstemän och förändra redan liggande förslag.  

Den andra styrande funktionen är de politiskt sakkunnigas arbete med 
att ”hålla bollen i rullning”. När förslagen väl spånats fram och staben be-
slutat sig för vad de ville var det dags för statssekreteraren att arbeta med 
frågan gentemot enheterna. Vi såg redan i kapitel fem att de politiskt sak-
kunniga tog sig an rollen som ”pådrivare och övervakare”. Å statsrådets 
vägnar bevakar de policyprocesser och förväntas informera statsrådet om 
vad som händer i tjänstemannaorganisationen. I dagboksexemplet om 
Västsahara illustreras hur de politiskt sakkunniga får arbeta för att se till att 
processerna leder till det resultat statsrådet önskar. De politiskt sakkunniga 
upplevde att deras uppgift var att se till att arbetet fortskred. De tolkade 
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således statsrådens knappt märkbara signaler som att de bör se till att tjäns-
temannaorganisationen levererar. Det hände även att statsråd kom med små 
idéer vid sittande bord och sedan förväntade sig att tjänstemännen skulle 
fånga upp dem.  

På många departement organiserades de politiskt sakkunnigas arbete i 
form av en kontaktmannaorganisation, där varje sakkunnig hade ansvar för 
kontakterna med vissa enheter eller vissa sakfrågor. I kontakten med ”sina” 
enheter kunde de politiskt sakkunniga ha en roll som i viss mån liknade 
statssekreterarens. På statssekreterarens mandat, eller i den omfattningen 
som det behövdes, utgjorde politiskt sakkunniga en del i linjeorganisation-
en. De politiskt sakkunnigas arbete är här att styra, men det sker på stats-
sekreterarens mandat, och betraktas därmed som legitimt. De politiskt sak-
kunniga fungerade då som en avlastning på mellannivå, dels genom att 
agera samtalspartner när tjänstemännen kommit en bit på vägen med sitt 
arbete, dels genom att utgöra ett våningsplan i ”hissen”, när tjänstemännen 
kört fast i förhandlingarna med andra departement. De politiskt sakkunniga 
fungerar således även som avlastning för statssekreterarna, som har en 
mycket tung arbetsbörda. 

Långsiktig planering utgör en tredje styrande funktion som de politiskt 
sakkunniga har. I det planeringsarbete som de politiskt sakkunniga utför 
och deltar i har de möjlighet att påverka vilka områden som prioriteras 
framöver. De kan välja att lyfta fram frågor som de betraktar som viktiga, 
men tona ner arbete som behöver göras på andra områden. Naturligtvis är 
inte de sakkunnigas förslag de enda som påverkar statsrådets och departe-
mentets prioriteringar och planering, men de har tillfälle att påverka den. 
Har en politiskt sakkunnig många idéer och förslag på ett område, och kan 
argumentera för dem och formulera sig så att frågan passar in i regeringens 
övergripande politik, exempelvis frågor kring jobbskapande, är möjlighet-
en stor att få igenom förslagen. 

Statsrådsberedningen lade, vilket framgår i kapitel sex, regelbundet be-
ställningar om långsiktigt strategiska dokument på statssekreterarna. Van-
ligen gick sedan beställningen vidare till de politiskt sakkunniga, som utar-
betade förslagen och skickade dem tillbaka till statssekreteraren. Det kunde 
exempelvis röra sig om att utarbeta fem prioriterade frågor på departemen-
tets sakområden inför de kommande åren. Här hade de politiskt sakkun-
niga, återigen möjlighet att göra avtryck. Samtidigt är det viktigt att poäng-
tera att arbetsbelastningen på de politiska staberna sällan tillät tänkande 
kring långsiktig planering, eller utformande av egna förslag för framtiden.  

En fjärde styrande funktion som de politiskt sakkunniga har är i egen-
skap av samordnare av policyutvecklingen. De politiskt sakkunniga sam-
ordnade policyutveckling genom att föra idéer från statsrådet och den poli-
tiska staben till tjänstemannanivån och vice versa. De politiskt sakkunniga 
deltog även i utarbetandet av viktiga styrdokument, som finansplanen. De 
politiskt sakkunniga som arbetar i det politiska sekretariatet på Statsrådsbe-
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redningen arbetar särskilt med just samordning av policyutvecklingen. Att 
samordning på politisk nivå utgör ett viktigt komplement till gemensam 
beredning illustreras av Västsahara-exemplet. Komplexiteten i styrningen, 
där ingen till slut tycks veta vem det är som vill rösta ja, framgår också. 
Det skulle kunna vara ett fall där någon tjänsteman egentligen vill något 
annat, men det går inte att dra några slutsatser om det. Det är dock tydligt 
att den politiska nivån här kommer in i processen i ett sent skede. Det krävs 
snabba ryck och stor effektivitet från de politiskt sakkunnigas sida för att 
reda ut det hela. Samtidigt är det uppenbart att allt går att ändra i sista stund 
när statsrådet vill.  

De politiskt sakkunnigas femte styrande funktion har jag valt att besk-
riva som ”såll och håv”. De politiskt sakkunniga fungerar nämligen både 
som ett såll, som sållar ut de ärenden som statsrådet behöver agera i, och 
som en håv, som fångar upp politiskt intressanta ärenden. Det tydligaste 
exemplet på detta är att vissa statssekreterare delegerar till politiskt sak-
kunniga att avgöra vilka ärenden som bör tas upp på politisk nivå och vilka 
som tjänstemännen kan arbeta vidare med.  

De politiskt sakkunnigas sjätte styrande funktion är att bistå statsrådet i 
styrningen. Statsråden har, som vi har sett i den empiriska framställningen, 
pressade kalendrar och hinner inte alltid ge tjänstemännen den tid de behö-
ver. I de fall när tjänstemän inte känner sig tillräckligt säkra på vad statsrå-
det eller statssekreteraren vill i olika frågor tar drygt 40 procent av dem 
reda på detta genom att fråga de politiskt sakkunniga.939 De sakkunniga 
förtydligar då statsrådets viljeyttringar. Tjänstemän som har behov av att 
stämma av frågor oftare än vad som är möjligt med statsrådet eller statssek-
reteraren, får istället göra det med de politiskt sakkunniga. De politiskt 
sakkunniga bistår på det viset statsråden i styrningen. 

En sjunde styrande funktion är att döma av och förhandla. I kapitel fem, 
liksom i dagboksexemplet om landsbygdsprogrammet, framgår att de poli-
tiskt sakkunniga deltar i förhandlingsarbetet i Regeringskansliet. Det kunde 
vara såväl förhandlingar med samarbetspartierna, som med andra departe-
ment i den stora budgetförhandlingen. De politiskt sakkunniga fick även 
göra avvägningar i vardagen. I såväl förhandlingar som avdömningar 
kunde således de politiskt sakkunnigas funktion få en styrande karaktär.  

Den åttonde och sista styrande funktionen kan beskrivas som omvänd 
styrning. I vissa lägen kan de politiskt sakkunniga komma att bli språkrör 
för tjänstemännen. När statsråd insisterar på att driva en fråga på ett sätt 
som av en eller annan anledning anses olämpligt, händer det att de politiskt 
sakkunniga övertygas av tjänstemännen och sedan i sin tur argumenterar 
för tjänstemännens linje gentemot statsrådet. Goda kontakter med de poli-
tiskt sakkunniga kan därför vara ett sätt för tjänstemännen att få gehör för 

                                                        
939 Reko-enkäten fråga 21. 
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sina ståndpunkter. De politiskt sakkunniga kan således även ha en omvänd 
styrningsfunktion, där de påverkar statsrådet å tjänstemännens vägnar. 

Sammanfattningsvis kan sju av de åtta styrande funktionerna ovan pla-
ceras in under ”styrning av policy”, medan en, ”samordnare av policyut-
vecklingen”, snarare bör placeras under ”samordning”. Även om styrning 
och samordning inte är att betrakta som de politiskt sakkunnigas huvudsak-
liga arbetsuppgifter utgör de en väsentlig del av det arbete de utför. Även 
det arbete som jag här inte har identifierat som en styrande funktion, ex-
empelvis talskrivande, kan betraktas som indirekt styrning. Det är då de 
politiskt sakkunniga som formulerar vad statsrådet ska säga, och de kan på 
det viset påverka hur situationer och förslag presenteras. Det är mot bak-
grund av detta svårt att hävda att de politiskt sakkunniga inte påverkar ar-
betet i Regeringskansliets linjeorganisation.  

 

9.1.5. Funktioner som kompletterar varandra 
Vem i staben fyller då vilken funktion? I kapitel fyra citerades den tidigare 
statsministern Göran Persson, som beskrev regeringen som ett lag. På 
samma sätt kan statsrådens politiska staber betraktas som lag, där alla inte 
har samma uppgift och fyller samma funktioner, utan där de politiskt an-
ställda kompletterar varandra. I den empiriska framställningen framgår att 
de olika kategorierna av politiskt anställda ibland har arbetsuppgifter som 
överlappar varandra, men att vissa arbetsuppgifter tydligare än andra kan 
kopplas till en kategori.  

Både statssekreterarna, pressekreterarna och de politiskt sakkunniga 
fyller funktionen ”personligt stöd” för statsrådet. Planeringschefen har inte 
denna funktion på samma sätt, då planeringschefen snarare leder och orga-
niserar de politiskt sakkunnigas arbete än är den som ger statsrådet person-
ligt stöd. Däremot ger samtliga statsrådet politiskt stöd, om än på olika sätt. 
Funktionen ”kommunikation” fyller främst pressekreterarna och de poli-
tiskt sakkunniga, medan planeringschefen och statssekreteraren inte har 
den funktionen. När det gäller styrning av policy är det framför andra stats-
sekreteraren som fyller den funktionen och när det gäller samordning är det 
likaså statssekreteraren som har den tydligaste funktionen, men även plane-
ringscheferna som samordnar de politiskt sakkunnigas arbete. Detta sam-
manfattas i tabell 9:1 på nästa sida.  

 
 
 
 
 
 



 304 

!"#$%&'#()* +(,*-.//()*-"#$%&'#(#0*
1()2'#/&3%*2%45*
*

6/$#4#*34!*&33?00#)&!
6'-**-3'-4-'&'-!
74&4**-3'-4-'&'-!

1'/&%&2$%*2%45*
*

6/$#4#*34!*&33?00#)&!
6$&0-'#0)*AB-8-'!
6'-**-3'-4-'&'-!
74&4**-3'-4-'&'-!

6',,"#&$7%&'#*
*

6'-**-3'-4-'&'-!
6/$#4#*34!*&33?00#)&!

8%.)#&#3*79*:'/&;.* 74&4**-3'-4-'&'-!
6/$#4#*34!*&33?00#)&!

87,')5#&#3* 74&4**-3'-4-'&'-!
6$&0-'#0)*AB-8-'!
6/$#4#*34!*&33?00#)&!

Tabell 9:1. De politiskt anställdas funktioner.  
 

En tydlig slutsats är att de politiskt sakkunniga inte fyller endast en funkt-
ion, som på ett kortfattat sätt kan beskrivas. Snarare har politiskt sakkun-
niga många olika funktioner, som dessutom ofta överlappar med statssekre-
terares och pressekreterares funktioner. Potentialen hos de politiskt sak-
kunniga ligger i att de kan röra sig i olika sfärer, både längs linjen, i linjen, 
ovanför linjen och runt linjen. Detta ger dem möjlighet att bistå staben där 
den behöver stöd och skulle därmed kunna vara en resurs som bidrar till att 
stärka regeringens styrningskapacitet. Samtidigt skulle samma flexibilitet 
kunna utgöra ett problem ur ett demokratiskt perspektiv. 

 
 

9.2. Normer som begränsar enskilda aktörers 
självständiga påverkan på politiken 
Mot bakgrund av det arbete de politiskt sakkunniga utför är det svårt att 
argumentera för att de inte påverkar vad som sker i Regeringskansliets 
linjeorganisation. Detta kan bli problematiskt ur ett demokratiskt perspek-
tiv om vi antar att de politiskt sakkunniga har egna syften och mål och styr 
Regeringskansliets tjänstemän, och genom dem landet, för att uppnå dem. I 
kapitel två diskuterade jag organisationers struktur i termer av rollförvänt-
ningar, regler för vem som bör eller ska göra vad, och hur det bör eller ska 
utföras. De politiskt sakkunnigas position i Regeringskansliet och deras 
relationer till anställda på andra poster, ger en bild av deras möjligheter att 
påverka. Om vi analyserar vad de politiskt sakkunniga faktiskt gör och har 
möjlighet att göra kan vi konstatera att huvudregeln för de politiskt sak-
kunnigas handling är att allt de gör ska ske å statsrådets vägnar. I den 
empiriska framställningen framgår att alla politiskt anställda är väl med-
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vetna om att politiskt sakkunniga formellt inte bör styra tjänstemännen. 
Statssekreterarna använder ord som ”problematiskt” för att beskriva situat-
ioner när de politiskt sakkunniga styr och statsråd betonar ännu skarpare att 
detta inte är lämpligt. Samtidigt framgår att politiskt sakkunniga som driver 
en egen agenda inte blir långvariga i Regeringskansliet. Detta är de poli-
tiskt sakkunniga själva i allra högsta grad medvetna om. Det är således inte 
– eller i alla fall huvudsakligen inte – de politiskt sakkunnigas egen poli-
tiska dagordningar som bestämmer deras agerande gentemot tjänstemän-
nen. 

En politiskt sakkunnig som går över denna gräns sätter sitt eget förtro-
ende på spel. De måste veta att statsrådet och statssekreteraren står bakom 
det de själva driver. Vi kan här dra lärdom av dagboksexemplet om bioe-
nergi, där vad tjänstemännen upplevde som ett initiativ från de politiskt 
sakkunnigas sida skapade osäkerhet. Först när tjänstemännen förstod att 
texterna förankrades hos statssekreterare och att beställningen kom från 
Statsrådsberedningen kunde de acceptera inriktningen på arbetet. 

Att politiskt sakkunniga deltar i styrningen fungerar endast så länge de 
undviker dubbel styrning, d.v.s. så länge de inte skickar andra styrsignaler 
till tjänstemännen än de signaler som statssekreterare och statsråd levere-
rar. Om de misslyckas i detta och istället skapar en dubbel styrning, kanske 
utifrån egna idéer, skapas osäkerhet bland tjänstemännen och arbetet kan 
stanna av.940 Det blir svårt för tjänstemännen att veta vad den politiska led-
ningen vill. Här skiljer sig således de politiskt sakkunnigas styrning från 
statsrådets eller statssekreterarens: de politiskt sakkunniga har inget eget 
mandat att styra, utan har endast mandat att förstärka den styrning som 
redan sker. Avviker de från detta uppstår problem. Även detta är en viktig 
slutsats: Om tjänstemännen uppfattar att de politiskt sakkunnigas styrning 
inte är förankrad hos statssekreteraren eller statsrådet agerar de inte uti-
från den. Arbetet upphör och tjänstemännen inväntar klartecken från stats-
rådet och statssekreteraren. Här finns således ytterligare en norm som på-
verkar arbetet i Regeringskansliet och som säkerställer att beslut är förank-
rade hos det ansvariga statsrådet.  

Varför gör då både statssekreterare och statsråd ett tydligt ställningsta-
gande när det gäller de politiskt sakkunnigas styrningsfunktioner? En 
aspekt av frågan är att statsråden gärna vill kunna behålla tjänsterna för 
politiskt sakkunniga, varför det är viktigt att omvärlden betraktar sådana 
tjänster som legitima. Därför blir det särskilt viktigt för statsråden att un-
derstryka att styrning, eller andra arbetsuppgifter som skulle kunna uppfatt-
tas som illegitima, inte utförs av de sakkunniga. I sina resonemang sär-
kopplar de således hur de anser att det bör vara från hur det faktiskt är. Att 

                                                        
940 Samtidigt gäller inte detta enbart då de politiskt sakkunniga påverkar beredningsprocesserna i 
Regeringskansliet. Även andra sätt som används för att kringgå och undvika en formell beredning 
skapar osäkerhet i organisationen.  
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det finns en gradskillnad i hur tydligt statsråden respektive statssekreterar-
na uttrycker sig i frågan om politiskt sakkunnigas styrning av linjeorgani-
sationen skulle kunna förklaras av att statssekreterarna, som arbetar när-
mare tjänstemannaorganisationen än statsråden gör, i större utsträckning är 
medvetna om karaktären på det arbete som de politiskt sakkunniga utför 
gentemot enheterna. Det är också ofta statssekreterarna som delegerar ar-
betsuppgifter som rör förhandling, utarbetande av framtida politiska förslag 
och liknande till de politiskt sakkunniga. Det kan därför vara svårare för 
dem att särkoppla idealbilden av vad de politiskt sakkunniga bör göra från 
vad de faktiskt gör.  

 
 

9.3. De politiska staberna och den demokratiska 
styrningskedjan 
Den fråga som naturligen inställer sig är huruvida de arbetssätt och den 
arbetsfördelning som avhandlingen beskriver att de politiska staberna an-
vänder sig av är förenlig med det demokratiska styrelseskick som beskrivs 
i Regeringsformen. Vad betyder det ur ett demokratiskt perspektiv att de 
politiskt sakkunniga har styrande funktioner? Ett argument skulle kunna 
vara att det demokratiska inflytandet minskar, eftersom denna grupp inte 
har ett tydligt mandat från väljarna. Detta gör att politiskt anställda kan ha 
reellt inflytande, men inte utkrävas ansvar för detta.941 I inledningskapitlet 
berörs detta genom en diskussion om forskning om ansvarsutkrävande av 
politiskt anställda. En lösning som ofta förs fram är att göra det möjligt för 
parlamentariska församlingar att fråga ut dem och ställa dem till ansvar på 
ett liknande sätt som kan ske med statsråd. Andra vill reglera de politiskt 
anställdas anställningar på olika sätt, för att förtydliga vem som har ansvar 
för deras handlingar och icke-handlingar. Detta är dock inte nödvändigt 
mot bakgrund av de normer och värderingar som redan styr de politiskt 
sakkunnigas arbete. Två sådana normer, eller mekanismer, innebär att de 
politiskt sakkunniga ska agera å statsrådets vägnar, och att om det råder 
osäkerhet om huruvida så är fallet agerar inte tjänstemännen utifrån de 
politiskt sakkunnigas styrning. Politiskt sakkunniga som inte följer dessa 
regler väljer statsråden att inte behålla i sina staber. En förutsättning för att 
detta ska fungera är, vilket lyftes fram i föregående kapitel, att det finns en 
närhet mellan de politiskt anställda och statsrådet. Ytterligare en förutsätt-
ning är naturligtvis att statsrådet vill styra, och inte överlåter detta åt de 
politiskt anställda eller åt tjänstemännen. Trots att det har framkommit i 
avhandlingen att de politiskt sakkunniga deltar i styrningen av Regerings-
kansliet är det således inte självklart att den slutsats som bör dras är att 

                                                        
941 Jmf. Ivarsson-Westerberg, Anders, som resonerar på ett liknande sätt om statssekreterarens roll i 
Regeringskansliet, a.a., sid. 190.  
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detta äventyrar den svenska demokratin. De mekanismer som reglerar hur 
de politiskt sakkunniga deltar i styrningen gör att även den motsatta slut-
satsen är möjlig, nämligen att statsrådens styrning av departementen, och 
därigenom i förlängningen demokratin, skulle kunna stärkas.  

Vad innebär det då för vårt politiska system att de politiskt anställda blir 
allt fler och att de kommit att bli en för givet tagen del av Regerings-
kansliet? Guy Peters har utvecklat en typologi som beskriver förhållandet 
mellan politiker och tjänstemän. Eichbaum och Shaw diskuterar, utifrån 
beskrivningar av de politiskt anställda i Storbritannien, Kanada, Australien, 
Nya Zeeland, Irland och USA, vilken av Peters modeller som kan förklara 
ökningen av antalet politiskt anställda i exekutiverna och om modellerna 
kan härbärgera denna hybrid mellan politiker och tjänstemän.942 Typologin 
innehåller fem modeller: den formellt legala modellen, bygemenskapsmo-
dellen, den funktionella bygemenskapsmodellen, konkurrensmodellen och 
den administrativa staten.943 Den förstnämnda motsvarar den idealtyp som 
beskrivs i Regeringsformen, och som utgår från att regeringen styr tjänste-
männen. I den andra, bygemenskapsmodellen, delar politiker och tjänste-
män på makten och styr gemensamt och har en konfliktfri relation. I den 
tredje modellen råder samma förhållande, men med skillnaden att makt-
kamper råder mellan olika politikområden. I den fjärde modellen, konkur-
rensmodellen, råder en maktkamp mellan tjänstemän och politiker och i 
den sista modellen, den administrativa staten, har tjänstemännen makten.  

Eichbaum och Shaw menar att det i den första modellen, den formellt-
legala, finns utrymme för politiska staber, eftersom de kan skapa ett slags 
jämvikt i förhållandet mellan politiker och tjänstemän. I bygemenskaps-
modellen däremot ser de ingen plats, då denna i sig innebär en blandning 
av tjänstemän och politiker på ett sätt som gör ett tredje element i form av 
politiskt anställda överflödigt. Däremot menar de att det kan finnas plats 
för politiskt anställda i den funktionella bygemenskapsmodellen i kampen 
gentemot andra sektorer.944 Den modell som bäst härbärgerar en politisk 
stab, är enligt Eichbaum och Shaw konkurrensmodellen: ”[…] it is clearly 
the model that so readily entertains a role for the institution and the 
functional contribution of the political staffer”.945 

Premfors och Sundström diskuterar, även de med utgångspunkt i Peters 
typologi, hur relationerna i Regeringskansliet kan förstås. De beskriver 
Regeringskansliet som en blandning av den formellt legala modellen och 

                                                        
942 Eichbaum, Chris och Richard Shaw, ”Conclusion”, i Eichbaum, Chris och Richard Shaw (red.), 
Partisan Appointees and Public Servants. An International Analysis of the Role of the Political Adviser, 
Cheltenham: Edward Elgar, 2010b, sid. 207. 
943 Peters, B. Guy, ”Politicians and bureaucrats in the politics of policy-making”, i Lane, Jan-Erik, 
Bureaucracy and Public Choice, London: Sage Publications, 1987, sid. 258ff. Översättningen av de 
olika modellernas namn är hämtad från Premfors, Rune och Göran Sundström, a.a., sid. 128.  
944 Eichbaum, Chris och Richard Shaw, a.a., 2010b, sid. 208. 
945 Eichbaum, Chris och Richard Shaw, a.a., 2010b, sid. 208. 
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bygemenskapsmodellen, med ett inslag av ”funktionellt” bestämda roller 
och relationer. De argumenterar för att detta både är det normativa idealet 
och en bättre beskrivning av verkligheten än vad konkurrensmodellen och 
den administrativa staten kan erbjuda. De menar även att samtidigt som 
Regeringskansliet har vuxit har bygemenskapen minskat, och det formellt 
legala blivit tydligare.946  

Vad betyder detta resonemang för synen på de politiskt anställda? 
Premfors och Sundström menar att det finns gott om hybrider, d.v.s. perso-
ner som varken är renodlade politiker eller renodlade tjänstemän, i Rege-
ringskansliet. De menar att det finns tjänstemän som driver politik och 
politiker vars beteende mer liknar en tjänstemans än en politikers.947 I av-
handlingens andra kapitel argumenterade jag för att Regeringskansliet bör 
betraktas som en politisk organisation. Jag betonade att huvuddelen av det 
arbete som utförs inom denna organisation är att betrakta som politiskt. 
Därmed försvinner också till en del relevansen i att sträva efter att hålla en 
strikt uppdelning mellan vad som är politik och vad som är förvaltning, 
liksom vilket arbete som bör utföras av politiker respektive tjänstemän. 
Eichbaum och Shaw menar att just denna hybridisering som är typisk för 
bygemenskapsmodellen gör politiskt anställda överflödiga. Att de politiska 
staberna har skapats, växt och ökat i betydelse skulle således kunna betrak-
tas som ett uttryck för den förskjutning mot den formellt legala modellen 
som Premfors och Sundström också tycker sig kunna notera. En alternativ 
tolkning är att Eichbaum och Shaws slutsats – att det inte finns något ut-
rymme för politiska staber i bygemenskapsmodellen – är felaktig. Mot 
bakgrund av att de politiska staberna i Regeringskansliet ur ett internation-
ellt perspektiv är förhållandevis små bör man dock vara försiktig med att 
dra slutsatser kring detta. Däremot pekar denna studie inte på att det ökade 
antalet politiskt sakkunniga bidrar till en ökad otydlighet i arbetsfördel-
ningen mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet. Tvärtom tycks 
de politiskt sakkunnigas närvaro i kanslihuset snarare underlätta för tjäns-
temännens försök att hålla sig på en replängds avstånd från partipolitiken.  

Intressant är även att den idealtyp som Regeringsformen föreskriver, 
som motsvarar den formellt-legala modellen, enligt Eichbaum och Shaw, 
har rum för politiskt sakkunniga. Möjligen är det utrymme som kan sägas 
finnas i den normativa modellen inte detsamma som de politiskt sakkun-
niga faktiskt har. Det utrymme som Eichbaum och Shaw syftar på menar 
jag främst går att finna i frågor som har en tydlig partipolitisk koppling, 
som mediehantering, förankring i den egna riksdagsgruppen eller förhand-
lingar med andra partier. I detta inkluderas således ej samtliga funktioner 
som denna studie visar att de politiska staberna har, exempelvis inbegrips 
inte styrning och samordning. När statsråden diskuterar politiskt sakkun-

                                                        
946 Premfors, Rune och Göran Sundström, a.a., sid. 152f.  
947 Premfors, Rune och Göran Sundström, a.a., sid. 149ff.  
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niga använder de den norm som uttrycks i den parlamentariska styrnings-
kedjan för att beskriva verkligheten, och beskriver därmed också en verk-
lighet som överensstämmer mer med den formellt-legala modellen och kan 
husera en grupp politiskt sakkunniga. Den särkoppling som diskuterades 
ovan underlättar således för att se de politiskt sakkunniga som en del av det 
politiska systemet.  

Om Regeringskansliet bäst kan beskrivas utifrån bygemenskapsmo-
dellen, blir följden enligt Eichbaum och Shaws sätt att resonera, att de poli-
tiskt sakkunniga är överflödiga. Den slutsatsen menar jag inte kan dras av 
denna studie. Snarare tycks de politiska staberna fylla ett antal funktioner, 
som inte framstår som överflödiga, för statsråden. En försiktig slutsats är 
därför att utvecklingen av de politiska staberna tyder på att det i Rege-
ringskansliet sker en förskjutning från bygemenskapsmodellen mot den 
formellt-legala modellen, som enligt Eichbaum och Shaw bättre kan här-
bärgera politiska staber. 

 
 

9.4. Staberna och regeringens styrningskapacitet 
Policyskapande är betydligt svårare idag än vad det en gång var. Svårhan-
terade policyproblem, media som arbetar dygnet runt och publicerar nyhet-
er omgående via Internet, omfattande information att absorbera, bearbeta 
och förhålla sig till och en allt mer krävande allmänhet sätter regeringar 
under allt större tryck. Regeringen har inte längre kapacitet att på egen 
hand hantera alla delar av regerandet, utan statsråden behöver hjälp för att 
klara av att sköta sina uppdrag. De politiska staberna kan tänkas fylla ett 
antal kapacitetsgap. Dessa gap kan handla om förhandlingar med samar-
betspartier, kontakter med riksdagen och deltagande i den vidare policy-
processen. I kapitel åtta framgick exempelvis att samarbetspartiernas när-
varo i Regeringskansliet gjorde att de styrningsstrategier som de politiska 
staberna använde blev mer direkta och preciserade, något som är mer re-
surskrävande. De politiskt sakkunniga ökar också kontaktytan mellan poli-
tiker och tjänstemän i Regeringskansliet: de kan vara det Erlandsson kallar 
”närvarande politiker”.948 Fler kontakter innebär större möjlighet för politi-
kerna att kommunicera den politiska viljan, liksom fler möjligheter för 
tjänstemännen att fånga upp och förstå denna. Om den politiska staben kan 
bidra till att fylla kapacitetsgap kan statsråden samtidigt prioritera att arbeta 
med de frågor som de anser viktigast. De politiska staberna frigör således 
utrymme för regeringen att arbeta med prioriterade områden.  

I kapitel två lyftes den upplevda bristen på styrning i Regeringskansliet 
fram som ett av två återkommande problem. Det andra ständiga problemet 

                                                        
948 Erlandsson, Magnus, a.a., 2007, sid. 176. I de fall Erlandsson studerat är statssekreteraren den 
närvarande politikern.  
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som uppmärksammats i forskning om kansliet är sektorisering. Denna pro-
blematik har inte diskuterats utförligt i denna studie, men jag vill ändå lyfta 
fram att de politiska staberna skulle kunna bidra till att motverka sektors-
tänkande inom Regeringskansliet. Staben kan erbjuda icke-departementala 
råd och på det sättet hantera att ”[…]administrative agents may be inclined 
to give a higher weighting to their departmental agenda than to that of their 
political principal(s)”.949 Staben kan också kontrollera och bedöma tjänste-
männens råd och förhandla med tjänstemän om policyalternativ på sakom-
råden där departementets syn i hög grad skiljer sig från partiets eller stats-
rådets.950 De kan på det sättet bidra till att tjänstemännen släpper det interna 
spelet och ser frågorna ur regeringens perspektiv.951 

Istället för att betrakta de politiskt sakkunniga som ett brott i den demo-
kratiska styrningskedjan, och därmed som en dysfunktion, kan vi därför se 
dem som demokratistärkande. De politiska staberna avlastar statsråden och 
underlättar för dem i deras arbete på ett antal olika sätt. De fungerar som 
ett personligt stöd, ett politiskt stöd, ett stöd i kommunikation, styrning och 
samordning. Denna avlastning och detta stöd kan möjliggöra för statsråden 
att utveckla sin politik och styra inriktningen på arbetet i Regerings-
kansliet. Statsråden kan på detta sätt avsätta mer tid att ägna åt sina egna 
överväganden och samtidigt få ett bättre underlag än de skulle ha haft om 
de inte hade haft någon stab. Detta skulle i sig kunna öka regeringens styr-
ningskapacitet. En regering som är stärkt i sin styrningskapacitet bör, me-
nar jag, betraktas som mer demokratisk än en regering som är beroende av 
och kanske till och med styrs av sin förvaltning. 
 

 

9.5. Sammanfattning 
Regeringskansliet är en politisk organisation, som inte alltid fungerar på 
det sätt många förväntar sig. Styrningsrelationen mellan politiker och tjäns-
temän är speciell och kan inte beskrivas på det enkla sätt att de först-
nämnda styr över de senare. Inte heller föregår styrningen tjänstemännens 
arbete. Den bild som växer fram i denna studie är snarare en bild av en 
betydligt mer komplex och dynamisk organisation, där anpassningen till 
oväntade händelser i organisationens omvärld ständigt påverkar arbetet i 
kansliet. De politiska stabernas arbetsuppgifter är komplexa och har en stor 
spännvidd. Det är svårt att se hur politiskt sakkunniga skulle kunna utföra 
de arbetsuppgifter de hade under mandatperioden 2002–2006 utan att delta 
i vad som kan anses vara styrning eller samordning. Samtidigt finns mek-

                                                        
949 Eichbaum, Chris och Richard Shaw, a.a., 2006, sid. 17. 
950 Eichbaum, Chris och Richard Shaw, a.a., 2006, sid. 17.  
951 Jmf. Eichbaum, Chris och Richard Shaw, a.a., 2006, sid. 17. 
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anismer som reglerar hur de politiska staberna arbetar gentemot tjänste-
männen.  

Den första mekanismen innebär att det är institutionaliserat i organisat-
ionen att de politiskt sakkunniga ska ha statsrådets godkännande för sina 
handlingar. De politiskt sakkunniga kan förvisso influera policyprocesser-
na, och i egenskap av statsrådets nära medarbetare har de även möjlighet 
att påverka statsrådets uppfattning. Det går således inte att hävda att de 
politiskt sakkunniga saknar möjligheter till inflytande. Däremot förefaller 
möjligheterna för politiskt sakkunniga att självständigt driva en egen poli-
tisk agenda, som skiljer sig från statsrådets och regeringens uppfattning, 
vara mycket begränsade. De politiskt sakkunniga bör därför inte betraktas 
som självständiga politiska aktörer. Snarare är de regelföljare, som är bero-
ende av de regler som kringgärdar arbetet i Regeringskansliet. Att följa 
processen blir ofta till och med viktigare än utfallet.  

En andra mekanism bidrar till att säkerställa att det verkligen är statsrå-
dets och regeringens vilja som genomförs. Mekanismen innebär att tjäns-
temännen inte litar blint på vad de politiskt sakkunniga säger. De politiskt 
sakkunnigas åsikter betraktas endast som legitima så länge som tjänste-
männen uppfattar att de överensstämmer med statsrådets. Om tvekan råder 
om att så är fallet avvaktar tjänstemännen och kontrollerar att statssekrete-
raren och/eller statsrådet står bakom den linje som de politiskt sakkunniga 
driver.  

Insikter om hur dessa mekanismer, och relationerna mellan statsråd, po-
litiskt anställda och tjänstemän fungerar har betydelse för vilka slutsatser 
som bör dras om vad det betyder att det finns politiska staber i Regerings-
kansliet. Arbetet i Regeringskansliet avspeglar inte den formellt-legala 
rationalistiska styrmodell som Regeringsformen föreskriver och som Eich-
baum och Shaw menar bäst kan härbärgera politiska staber. Ändå menar 
jag att Regeringskansliets organisation också kan hysa politiska staber. De 
mekanismer som gör att de politiskt sakkunniga i praktiken kontrolleras av 
statsråden leder till slutsatsen att de, som statsrådets förlängda armar, 
skulle kunna ses som resurser som statsrådet kan använda sig av för att öka 
sin kapacitet. Med en stärkt styrningskapacitet bör regeringens möjlighet 
att få igenom den politik som de har gått till val på vara större.  
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10. Avslutande kommentarer 

Jag har i denna avhandling strävat efter att bidra till ökad kunskap om och 
förståelse av Regeringskansliets politiska staber. Dessa staber, som har 
skapats under de senaste tre decennierna, utgör numera en tydlig och di-
stinkt sfär i kansliet. För att förstå stabernas betydelse för det demokratiska 
systemet i stort behövs kunskap om vilken funktion de har i Regerings-
kansliet. Jag har strävat efter att skildra vardagen så som den ter sig för 
Regeringskansliets politiskt anställda. Jag har analyserat hur de har organi-
serat arbetet och hur samordningen mellan de politiskt anställda sker. Sta-
bernas styrningsfunktion och styrningsstrategier har diskuterats. I detta 
avslutande kapitel sammanfattar jag avhandlingen och dess slutsatser.  

Den empiriska genomgången visar att statssekreterare, planeringschefer 
och pressekreterare tycks fylla olika funktioner, som inte överlappar 
varandra i någon större utsträckning. De tycks snarare komplettera 
varandra. Statssekreterarens arbete är integrerat i departementets, medan 
pressekreterarens och planeringschefens funktioner inte inkluderar eller 
riktar sig gentemot tjänstemännen i någon betydande del. De politiskt sak-
kunniga har däremot en vidare funktion, som överlappar de övriga politiskt 
anställdas i förhållandevis hög grad. 

Statssekreteraren har, precis som tidigare studier visat, en övergripande 
lednings- och chefsfunktion och kan sägas utgöra navet för politikernas 
styrning i Regeringskansliet. Chefs- och ledningsfunktionen inkluderar 
även arbetsledning av de politiskt anställda, även om dessa formellt är 
knutna direkt till statsrådet. Att statssekreteraren utgör ett nav för politiker-
nas styrning tydliggörs genom ytterligare fyra funktioner, som kan sägas 
vara inbegripna i denna övergripande funktion. För det första har statssek-
reteraren en filterfunktion, som innebär att statssekreteraren styr vilka frå-
gor som statsrådet ska ta ställning till och inte. För det andra har statssek-
reteraren en förankrande funktion gentemot såväl tjänstemän som riksdags-
ledamöter. För det tredje har statssekreteraren en förhandlingsfunktion, 
såväl när det gäller förhandlingar mellan statsrådet och tjänstemännen eller 
andra departements tjänstemän och statssekreterare, som mellan Rege-
ringskansliet och den socialdemokratiska riksdagsgruppen och mellan re-
geringen och samarbetspartierna. För det fjärde fungerar statssekreteraren 
som politisk strateg, både när det gäller den politik som ska genomföras 
omgående och den politik som ska utformas inför framtiden.  
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Pressekreteraren skiljer sig från de övriga politiskt anställda på flera 
sätt. Pressekreterare rekryteras utifrån sin profession, snarare än med ut-
gångspunkt i politiska meriter. Pressekreterarna arbetar heller inte med 
policyutveckling eller policyprocesser inom Regeringskansliet. De kan inte 
sägas ha en tydlig styrningsfunktion gentemot Regeringskansliets tjänste-
män. Deras huvudsakliga funktion är istället att informera medierna om 
vad regeringen beslutar och anpassa statsrådets externa kommunikation 
efter mediernas logik. Pressekreterarens arbete sker därför i högre grad 
utifrån mediernas logik, medan de övriga i den politiska staben i större 
utsträckning kan sägas resonera utifrån politisk logik.  

Planeringschefens huvudsakliga funktion är att arbetsleda de politiskt 
sakkunniga och planera stabens arbete. Tjänsten i sig fyller dock även en 
annan funktion: den ser till att unga kompetenta medarbetare som vill 
avancera men inte är redo att bli statssekreterare kan behållas i kanslihuset.  

Politiskt sakkunniga förväntas bistå statsråden i deras funktion som poli-
tiker. Denna studie visar att deras arbetsuppgifter är vidare. De politiskt 
sakkunniga avlastar, i första hand statssekreteraren, men även statsrådet, i 
frågor som rör deras arbetsuppgifter som chefer. Att de politiskt sakkun-
niga utgör statssekreterarens förlängda arm är särskilt framträdande i de 
funktioner som rör arbetsledning, kontroll och förhandling, vilket framgår i 
dagboksexemplet om landsbygdsprogrammet.  

De politiskt sakkunniga deltar visserligen i styrningen av departementets 
tjänstemän. De kan sägas ha ett antal styrande funktioner. De politiskt sak-
kunniga beställer underlag, förtydligar statsrådens styrning, de förhandlar 
och agerar både som bollplank och rådgivare och som övervakare och på-
drivare. Vi såg även i de tre dagboksexemplen om styrning att de politiskt 
sakkunniga ibland får ta stort ansvar, både i arbetsgrupper, i beredningen 
av ärenden och i förhandlingar med samarbetspartierna. Samtidigt innebär 
detta ändå inte att de har utrymme att påverka regeringens politik i någon 
större omfattning. Förklaringen till detta är att deras handlande regleras av 
normer i Regeringskansliet som styr vad som betraktas som legitimt för 
politiskt sakkunniga att göra och inte. Denna mekanism innebär att styr-
ning från de politiskt sakkunnigas sida endast betraktas som legitimt då 
denna sammanfaller med och kan härledas till statsrådets eller statssekrete-
rarens styrning. De politiskt sakkunniga är inte självständiga politiker, utan 
agerar å statsrådets vägnar. De kan visserligen påverka policyprocesser, 
och i egenskap av statsrådets nära medarbetare, även statsrådets uppfatt-
ning. Utrymmet för politiskt sakkunniga att självständigt driva en politisk 
agenda, som skiljer sig från statsrådets och regeringens uppfattning kan 
dock sägas vara mycket begränsade. De politiskt sakkunniga bör därför 
inte i första hand beskrivas som policyentreprenörer, utan kan snarare ses 
som regelföljare, som är beroende av de regler som kringgärdar arbetet i 
Regeringskansliet.  
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En förutsättning för att samordningen av arbetet i staberna ska fungera 
är att de politiskt anställda har möjlighet att ha regelbundna kontakter med 
statsrådet. Närheten till statsrådet, och möjligheten att inhämta dennes åsik-
ter, är störst i de små staberna. Om de politiska staberna blir alltför stora 
kan det därför finnas en risk att deras möjligheter att agera i enlighet med 
statsrådets åsikt minskar. Det skulle i sin tur kunna innebära att politiskt 
sakkunniga oftare agerar utifrån sin egen åsikt snarare än utifrån statsrå-
dets, vilket skulle kunna bli problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv. 

Arbetet i staberna ute på departementen regleras genom regelbundna 
möten. Inlärning och övergripande gemensam samordning sker genom den 
politiska planeringen, på regeringsöverläggningar, allmän beredning och på 
statssekreterarnas internat, varefter omedelbar samordning sker regelbun-
det på fasta mötestider, liksom informellt i korridorerna, via mail, telefon 
eller sms. Statsrådsberedningen arrangerade en rad olika sammankomster 
för de olika kategorierna av politiskt anställda. Genom diskussioner och 
föredragningar skapades en gemensam förståelse för regeringens politik, 
vilken de politiskt anställda sedan hade att förhålla sig till i sitt arbete. 
Detta lärande skapar en gemensam uppfattning om vad som görs och vad 
som bör göras, vilket är en stark samordnande kraft i sig.  

Samordningen av politikerna skedde från Statsrådsberedningen, medan 
samordningen av inrikespolitiken i stor utsträckning skedde genom Finans-
departementets politiska ledning. De båda enheternas ståndpunkter har 
dessutom en passiv samordnande effekt i sig, eftersom samtliga aktörer i 
förhand förhåller sig till deras förväntade ståndpunkter. Dessa politiska 
staber fyller således två olika samordningsfunktioner. Jämfört med den 
forskning som genomfördes om Regeringskansliet i slutet av 1970-talet 
och början av 1980-talet framstår Statsrådsberedningen som både större 
och mer betydelsefull, medan budgetavdelningens roll för inrikespolitiken 
känns igen och bekräftas. 

De politiskt anställda tycks acceptera och respektera den interna poli-
tiska processen där frågor i sista hand avgörs av statsministern genom di-
rekt ledarskap. Däremot tycks de politiskt anställda ha svårare att acceptera 
att tjänstemännen på Fi/BA fattar beslut som de upplever som felaktiga, 
och som de politiskt anställda är osäkra på om de är förankrade i finansmi-
nisterns stab. De politiskt anställda accepterar således inte styrning i form 
av direkt ledarskap från tjänstemän, utan efterfrågar istället möjligheter till 
gemensam samordning. 

Analysen visar att de politiska staberna huvudsakligen använder sig av 
två styrningsstrategier för att påverka Regeringskansliets processer och 
resultat; kommunikation och organisering. Styrning sker genom kommuni-
kation av olika slag: samtal, frågor, beställningar och skriftliga dokument 
och förhandlingar, men också genom att organisera verksamheten på ett 
sätt som gör att dialog och informell styrning möjliggörs att den politiska 
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staben får ägna sig åt de frågor som är politiskt prioriterade och att de saker 
som de vill ska hamna i statsrådets inkorg hamnar där.  

I kapitel åtta framgick att stabernas styrningsstrategier varierar från fall 
till fall. Beroende av exempelvis tid, politisk kontext, departement och 
statsrådsportfölj anpassas styrningen. I analogi med Pierre och Sundström 
menar jag att frågor som för stunden är politiskt betydelsefulla och/eller 
där statsrådet är engagerat styrs exempelvis mer formellt, medan frågor 
som inte är dagspolitiskt aktuella eller som statsrådet har valt att inte lyfta 
styrs mer informellt.952 På vissa departement är den idealtypiska modellen 
med en formell styrningskedja starkare, medan andra departement har en 
kultur som accepterar en mer informell styrning. På vissa politikområden 
finns det en ständig ström av förslag från andra aktörer, exempelvis EU, att 
ta ställning till, medan det på andra områden ställs stora krav på statsrådet 
att själv initiera förändringsförslag. Staberna har också problem med att 
hitta fungerande styrningsstrategier i frågor där de inte har ansvaret för 
helheten.  

Den stora variationen gör att det inte är möjligt att slå fast exakt hur de 
politiska staberna styr, utan endast att visa på hur det kan gå till. Den empi-
riska framställningen visar att de politiska staberna använder sig av både 
direkt och indirekt styrning, men att de särskilt betonar att det är viktigt att 
stärka tjänstemännens förståelse för politiken, d.v.s. genom indirekt styr-
ning. Vidare betonas att generell styrning som kan ge tjänstemännen väg-
ledning i fler än en specifik fråga är att föredra. När det gäller styrningens 
precision finns en dubbelhet i de politiska stabernas förhållningssätt. På de 
områden där en indirekt generell styrning fungerar – och de politiska sta-
berna litar på tjänstemännen – vågar de styra oprecist. Om de politiska 
staberna verkligen vill försäkra sig om att tjänstemännen följer instruktion-
erna, eller om det råder tvekan huruvida de verkligen gör det, styr de hellre 
på detaljnivå. Jag vill också understryka att samarbetspartiernas närvaro i 
Regeringskansliet under mandatperioden 2002–2006 ledde till att de poli-
tiska stabernas styrning i högre grad blev direkt, specifik och preciserad, 
något som kräver mer arbete från den politiska stabens sida.   

I kapitel åtta framkommer även att den politiska staben i stor utsträck-
ning arbetade med att påverka tjänstemännens förståelse av statsrådets 
vilja, på samma sätt som den politiska samordningen syftar till att de poli-
tiskt anställda ska förstå regeringens övergripande politiska prioriteringar. 
De politiska stabernas strategier för att styra tycks även motsvara tjänste-
männens sätt att fånga upp styrsignaler förhållandevis väl. Det förekommer 
förvisso konflikter med tjänstemän, och i sällsynta fall till och med ob-
struktion från tjänstemännens sida. De politiska staberna tycks göra ana-
lysen att i de fall de möter motstånd från tjänstemännen handlar det främst 
om bristande förståelse för arbetsuppgiftens innebörd. I de fall då de poli-

                                                        
952 Pierre, Jon och Göran Sundström, a.a.  
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tiska staberna drar slutsatsen att motstånd från tjänstemän handlar om att 
de inte vill genomföra en arbetsuppgift tenderar de att markera att det är 
statsrådets vilja som ska gälla, att försöka övertyga tjänstemännen genom 
samtal eller att göra arbetet på egen hand.  

 
 

10.1. Exekutiven och samhällsstyrningens förändring 
Samhällsstyrning beskrivs ofta med ord som komplicerad, svåröverskådlig 
och komplex. Samtidigt är konsekvensen av många av de reformer som har 
genomförts i syfte att förstärka styrningen att det blivit svårare för rege-
ringar att styra. Politikerna har avhänt sig de verktyg som de hade att tillgå 
för att påverka samhällsutvecklingen. Numera har politiker att formulera 
mål, snarare än att diskutera medel. Ändå ställs stora krav på att politikerna 
ska styra och förändra samhället.953 Kraven på exekutiven har till och med 
sagts vara större än dess kapacitet. De flesta länder har därför utvecklat 
eller håller på att utveckla strukturer för att deras exekutiver ska kunna 
hantera detta.954 De politiska staberna kan förstås som en strategi för att 
möta denna ökade komplexitet och förväntas således vara en resurs som 
bidrar till att stärka regeringens kapacitet att styra.  

Samtidigt beskrivs ofta bristen på styrning från politikernas sida som 
omisskännlig. Politikerna framställs som frånvarande, ointresserade, upp-
tagna av mer betydelsefulla ärenden eller rätt och slätt som oförmögna att 
styra. För att kunna dra några slutsatser om politikernas styrning, måste vi 
förstå, inte bara hur denna styrning är tänkt att fungera, utan också hur den 
i praktiken sker. Denna avhandling visar att Regeringskansliet är en orga-
nisation som delvis fungerar på andra sätt än många kanske förväntar sig. 
Politikerna försöker styra, och de tänker kring och har strategier för att 
styra. Regeringskansliet fungerar dock som en politisk organisation, i den 
meningen att kansliet fungerar som ett dialogiskt centrum. Politik föregår 
inte processerna i organisationen, utan skapas i dem. Samtal och organise-
ring utgör politikernas övergripande styrningsstrategier. Den politiska in-
riktningen är förankrad hos regering och statsråd, och den styrning som de 
politiskt anställda utövar gentemot tjänstemännen förväntas ske och tycks i 
huvudsak ske å regeringens och statsrådens vägnar.  

Det finns olika sätt att betrakta Regeringskansliet på, och beroende av ur 
vilket perspektiv organisationen studeras framkommer olika aspekter.955 
Enligt det rationalistiska idealet som återspeglas i Regeringsformen förvän-
tas statsråden styra genom på förhand satta mål. Detta förutsätter en orga-
nisation där tjänstemännen inväntar politikernas beslut innan de agerar, 

                                                        
953 Sundström, Göran och Jon Pierre, a.a., sid. 14ff. Se även Jensen, Lotte, a.a., 2003, sid. 13f. 
954 Peters, Guy, Rod A.W. Rhodes och Vincent Wright, a.a., 2000a. 
955 Asplund, Johan, Om undran inför samhället, Uppsala: Argos, 1970, sid. 14f. 
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vilket leder till en ständig och oupphörlig efterfrågan på politikers konkreta 
direktiv och till passiva tjänstemän om inga mål presenteras. Betraktas 
Regeringskansliet istället som en politisk organisation, som i denna studie, 
kan också styrningen förstås på andra sätt. En förklaring till att det i många 
studier hävdas att politikernas styrning i Regeringskansliet inte fungerar på 
ett tillfredställande sätt är att utgångspunkten är att styrningen bör åter-
spegla det rationalistiska idealet. Eftersom styrning i Regeringskansliet 
fungerar på ett annat sätt än enligt detta förväntade ideal, framkommer inte 
den styrning som sker. Det är med andra ord svårt att se hur politikerna styr 
om man bara letar efter andra styrningstekniker än de som politikerna fak-
tiskt använder sig av. Om regeringen vill stärka styrningen av Regerings-
kansliet är ett första steg, menar jag, att identifiera de styrningsmekanismer 
som politikerna använder sig av och diskutera på vilket sätt de skulle kunna 
stärkas. Det vore rimligen ett lämpligare tillvägagångssätt än att försöka få 
politikerna att styra med hjälp av tekniker som de inte kan använda eller 
väljer att inte använda. Jag vill gå så långt som att hävda att försök att 
stärka styrningen som syftar till att mycket tydligt markera gränserna mel-
lan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet skulle kunna resultera i att 
de styrningsmekanismer som är i bruk och fungerar, exempelvis antecipe-
ring, försvagas.  

Vilken roll de politiska staberna i det långa loppet kommer att spela i 
utvecklingen av Regeringskansliet och den svenska demokratin är en öp-
pen fråga. I avhandlingen framgår dels att ökad komplexitet, exempelvis i 
form av närvaro av politiskt sakkunniga från samarbetspartier, kan inne-
bära att styrningsstrategier som kräver mer arbete från den politiska stabens 
sida används, dels att de politiska staberna har betydelse för regeringens 
styrningskapacitet, i den meningen att de avlastar statsråd och statssekrete-
rare och därmed frigör utrymme för dem att styra. Politiska staber löser 
inte styrningsproblematiken, men de kan ge statsrådet kapacitet – i betydel-
sen resurser som krävs för att påverka andra aktörer – att försöka styra. Att 
denna kapacitet finns, behöver dock inte innebära att den används på bästa 
möjliga sätt. Politiskt anställda utgör också endast en av de resurser som 
regeringen kan använda sig av för att påverka andra aktörer. För att rege-
ringen ska ha kapacitet att styra krävs en kombination av olika resurser.956 
Ett stort antal politiskt anställda är således aldrig en garanti för att rege-
ringen ska få sin vilja igenom.957  

Närhet, både mellan politiker och tjänstemän och inom de politiska sta-
berna, är däremot viktiga förutsättningar för att styrningen ska fungera. Om 
avståndet mellan statsrådet och de politiskt sakkunniga blir för stort finns 
det en risk att de politiskt sakkunniga bryter styrningskedjan genom att de 

                                                        
956 Exempel på andra resurser som kan påverka regeringens styrningskapacitet är dess auktoritet liksom 
hur budgeten används. 
957 Dahlström, Carl, B. Guy Peters och Jon Pierre, a.a., 2011a, sid. 10.  
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inte har kännedom om statsrådets uppfattning när de själva agerar. Det kan 
även vara problematiskt om de politiska staberna hindrar tjänstemännen 
från att kontakta statsrådet och därmed minskar tillgängligheten till statsrå-
det istället för tvärtom. Den tidigare nämnda bygemenskapsmodellen bör 
därför snarare ses som en förutsättning för att de politiska staberna ska vara 
en framkomlig väg för att öka regeringens styrningskapacitet än som en 
modell som inte kan hysa politiskt anställda. Regeringskansliet består dock 
numera, på ett tydligare sätt än tidigare, av en politisk sfär och en tjänste-
mannasfär. Om den politiska sfären fortsätter att växa skulle det kunna leda 
till att bygemenskapsmodellen får ge vika för den formellt legala modellen, 
vilket skulle påverka hur styrningen i kansliet kan ske. Stora staber skulle 
också kunna leda till att närheten mellan statsrådet och de politiskt an-
ställda minskar, något som skulle kunna göra de politiskt sakkunnigas del-
tagande i styrningen mer problematiskt. Det finns även andra farhågor med 
att antalet politiskt anställda i Regeringskansliet ökar. En sådan är att insy-
nen i det interna arbetet minskar, eftersom förhandlingar och styrning sker 
informellt. Det är därför av stor vikt att statsråden fortsätter att ta ansvar för 
hela stabens agerande så att ansvarsutkrävandet fungerar.  

Sammantaget framstår dock de politiskt anställdas inflytande i Rege-
ringskansliet inte som ett överhängande demokratiskt problem, under för-
utsättning att Regeringskansliets organisering inte förändras och övergår 
till att präglas av den formellt legala modellen och att antalet politiskt an-
ställda inte blir så stort att närheten till statsråden förloras.  

 

 

10.2. Två teser om politisering och ansvarsutkrävande 
För att återknyta till två av de debatter som diskuterades i avhandlingens 
inledande kapitel vill jag här, med denna studie som utgångspunkt, göra 
några korta reflektioner kring de politiska staberna. Den första debatten rör 
huruvida det ökade antalet politiskt anställda i politiska exekutiver leder till 
ökad politisering av förvaltningen eller inte. I denna avhandling framkom-
mer att de politiska staberna inte kan anses bidra till en ökad otydlighet i 
arbetsfördelningen mellan politiker och tjänstemän. Tvärtom tycks de poli-
tiska staberna förstärka den formellt legala modellen, som motsvarar den 
idealtyp som Regeringsformen föreskriver och som skiljer mellan politi-
kers och tjänstemäns arbetsuppgifter. En tes skulle därför, i ljuset av politi-
seringsdebatten, kunna vara att fler politiskt anställda inte i sig leder till 
ökad politisering. Denna tes överensstämmer med Eichbaums och Shaws 
tanke om att politiska anställningar tvärtom kan utgöra skydd mot politise-
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ring, eftersom politiskt anställda kan utföra mer partipolitiskt präglat arbete 
så att tjänstemän kan ägna sig åt sakfrågor.958 

Den andra debatten rör de politiskt anställdas ansvar och ansvarsutkrä-
vande. En av avhandlingens slutsatser är att det är en institutionaliserad 
regel att de politiskt sakkunnigas handlingar ska ske å statsrådets vägnar. 
Denna regel begränsar enskilda politiskt anställdas handlingsutrymme: de 
kan inte, i alla fall inte i någon större utsträckning, agera som policyentre-
prenörer. En följd av detta är att de politiskt sakkunnigas handlingar inte 
alltid överensstämmer med deras egen uppfattning i en sakfråga. I frågor 
där de själva har en annan uppfattning än statsrådet, är det den senares vilja 
som ska genomföras. Detta får konsekvenser för ansvarsutkrävandet, ef-
tersom de politiskt sakkunniga omöjligen kan utkrävas ansvar för statsrå-
dets vilja. Statsrådet har makten att fatta beslutet och är också den som är 
ansvarig för detta. Konsekvensen för de politiskt anställda blir dock att om 
statsrådet tvingas avgå, måste även de lämna sina poster.  

Resonemanget motsäger Keating och Edwards, som menar att ett an-
svarsvakuum eller en ansvarsfri zon, där det inte går att utkräva ansvar, 
uppstår då de politiskt anställda endast är ansvariga inför statsrådet. Kraven 
på ett formaliserat ansvarsutkrävande av politiskt anställda, som bl.a. ställs 
i en OECD-rapport, ställs dock utan att diskutera vad en sådan formali-
sering skulle betyda för de politiskt anställdas arbete. Införandet av olika 
ansvarsutkrävanden av de enskilda politiskt anställda i Regeringskansliet, 
exempelvis möjlighet att höra dem i riksdagen, skulle tvärtom kunna för-
svaga den regel som de idag agerar utifrån. Om politiskt anställda på egen 
hand ansvarar för den politiska inriktning de arbetar utifrån i Regerings-
kansliet, kan vi också förvänta oss att politiskt anställda inte, i samma ut-
sträckning som idag sker och som den parlamentariska styrningskedjan 
kräver, kommer att anpassa sig till och agera utifrån statsrådets vilja. En tes 
skulle därför kunna vara att ökad reglering av politiskt anställdas enskilda 
ansvar för den förda politiken leder till en försvagad parlamentarisk styr-
ningskedja. Denna tes motsäger Anne Tiernans slutsats utifrån studier av 
politiskt anställda i Australien, som tvärtom menar att reformer som forma-
liserar ansvarsutkrävandet av politiskt anställda är nödvändiga.959 Det 
skulle också kunna vara så att en sådan reglering får olika konsekvenser 
beroende av hur det regeringskansli där den införs är organiserat.  

 
 
 

                                                        
958 Eichbaum, Chris och Richard Shaw, a.a., 2007b, sid. 624.  
959 Tiernan, Anne, a.a., 2004, sid. 274. 
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10.3. Reflektioner om metod 
I detta avslutande kapitel vill jag även göra några reflektioner om metod. 
En reflekterande praktiker bör vara observant på om de slutsatser som dras 
påverkas av det egna deltagandet, i detta fall som politiskt sakkunnig. Den 
bild som här presenterats av Regeringskansliet är skildrad ur den politiska 
stabens, och främst ur de politiskt sakkunnigas, perspektiv. Det kan tyckas 
troligt att relativt unga politiskt anställda, som de politiskt sakkunniga, 
överdriver sin egen betydelse och framställer sin egen insats som viktigare 
än den egentligen är. Det är inte heller alltid de personer som själva är mitt 
uppe i ett skeende ”ser” vad som försiggår.960 Jag har strävat efter att besk-
riva de politiska staberna i Regeringskansliet utförligt för att också ge läsa-
ren en möjlighet att själv bilda sig en uppfattning utifrån materialet. Samti-
digt är jag medveten om att den bild som presenteras i studien är just en 
bild, som leder till och bidrar med argument för en viss position i debatten 
om politiskt anställda. Finns det då anledning att tro att jag har tolkat de 
politiskt sakkunnigas roll som för betydelsefull eftersom jag själv hade 
denna roll? Eftersom den empiriska framställningen bygger på en kombi-
nation av metoder, där utöver politiskt sakkunniga även pressekreterare, 
planeringschefer, statssekreterare, statsråd, och olika kategorier av tjänste-
män får komma till tals menar jag att en eventuell sådan effekt har reduce-
rats. För vissa av de personer som intervjuats eller deltagit i fokusgrupper-
na skulle det tvärtom kunna vara av intresse att tona ned de politiskt sak-
kunnigas betydelse, för att inte riskera en debatt som leder till att denna 
resurs begränsas.  

Det sätt som de politiska staberna skildras på i denna avhandling är na-
turligtvis inte det enda sättet på vilket dessa staber kan förstås. Det är möj-
ligt, eller snarare troligt, att de politiska staberna också kan förstås på andra 
sätt. Denna studie ger dock en bild av hur de politiska staberna kan förstås, 
och utgör i det avseendet ett bidrag, eller en pusselbit, till forskningen om 
hur politiska staber kan förstås och vad de egentligen betyder.  

Samtidigt som jag som reflekterande praktiker får en förståelse för ske-
enden och relationer inom organisationen, som jag troligtvis inte annars 
hade haft, påverkar deltagandet även premisserna för mitt eget tänkande. 
Ett exempel på detta är hur språk används.961 Jag har under skrivandet av 
denna avhandling stundtals brottats med hur jag formulerar mig. Min strä-
van har varit att i min roll som forskare distansera mig till det språk som 
används internt i Regeringskansliet, men samtidigt ge läsaren en inblick i 
kansliets inre liv. Detta inkluderar även den jargong och de uttryck som 
anställda i Regeringskansliet använder, som jag har valt att inkludera i de 
fall det bidrar till en förståelse av hur de politiska staberna arbetar. 

                                                        
960 Esaiasson, Peter m.fl., a.a., sid. 343.  
961 Alvesson, Mats och Kaj Sköldberg, a.a., sid. 321f. Se även C. Aull Davies, a.a.. Se även Callaway, 
Helen, a.a., sid. 33 och Bayard de Volo, Lorraine och Edward Schatz, a.a., sid. 268. 
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Jag hoppas också att denna studie kan utgöra ett exempel på att etnogra-
fisk metod, gärna i kombination med andra metoder, är en framkomlig väg 
för statsvetare som vill studera det politiska livet närmare och som vill 
förstå hur regeringar arbetar. Etnografiska metoder erbjuder den statsveten-
skapliga forskningen användbara verktyg för att studera olika sidor av det 
politiska livet, som exempelvis hur politiska institutioner fungerar och 
varför olika politiska aktörer gör det de gör. Observation och deltagande 
tillför kunskap som är svårt att tillgodogöra sig på annat sätt. Framför allt 
är den etnografiska metoden ett användbart verktyg för den som strävar 
efter att synliggöra och förklara relationer inom organisationer. Det ger en 
djupare förståelse för vad som händer i vardagen. Detaljerna och detaljer-
nas mening har betydelse för helheten. Etnografisk metod kan därför bidra 
till att öka förståelsen av hur det politiska systemet fungerar.  

 

 

10.4. Möjligheten att generalisera 
 
When an actor takes on an established social role, usually he finds that a par-
ticular front has already been established for it.962  

 
Denna studie behandlar de politiska staberna i Regeringskansliet under 
mandatperioden 2002–2006, utifrån ett omfattande, men långt ifrån hel-
täckande empiriskt material. Det är i den bemärkelsen en fallstudie av de 
politiska staberna under en enpartiregering i minoritet. Är avhandlingens 
resultat då giltiga för hela Regeringskansliet som organisation? Och vilka 
slutsatser kan dras om koalitionsregeringar, och om borgerliga regeringar, 
utifrån denna studie? Etnografisk metod är också till karaktären baserad på 
ett litet urval och det empiriska materialet är begränsat till en specifik kon-
text, både vad gäller tid och rum. Detta tillåter inte generalisering i vanlig 
bemärkelse.963 Det är därför inte, även om en multimetodansats har använts, 
möjligt att dra allmängiltiga slutsatser, som är giltiga även i andra empi-
riska fall.  

Det är däremot fullt möjligt att generalisera utifrån de teoretiska reso-
nemang som förts om hur politiska staber fungerar. Jag argumenterade i 
kapitel två för att det är sannolikt att de relationer som finns i Regerings-
kansliet till största del består, även då en politiskt anställd, ett statsråd, eller 
till och med en regering byts ut. Relationerna i organisationen återskapas, 
som citatet av Goffman som inleder detta avsnitt pekar på, hela tiden trots 
att människorna byts ut. Anders Ivarsson Westerberg hävdar på motsva-
rande sätt i sin bok om statssekreterare att ”[o]rganisationen är konstant, 

                                                        
962 Goffman, Erving, a.a., sid. 37. 
963 Bayard de Volo, Lorraine och Edward Schatz, a.a., sid. 270.  
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oavsett vilka statssekreterare som för tillfället arbetar där. Det finns en 
rutinmässighet och en kontinuitet i arbetet, och rollen som statssekreterare 
anses vara förutbestämd.”964 Med utgångspunkt i dessa resonemang är det 
troligt att huvuddelen av de funktioner, styrningsstrategier och relationer 
som lyfts fram i denna studie i det stora hela kan ha bäring även på de poli-
tiska staberna idag, trots att vi idag har en borgerlig koalitionsregering. Om 
så är fallet, kan vi dock endast ta reda på genom vidare empirisk forskning.  

 
 

10.5. Vidare forskning  
I den här avhandlingen har jag sökt belysa några centrala aspekter av Rege-
ringskansliets politiska staber. Jag har föreslagit att dessa har betydelse för 
regeringens styrningskapacitet och att de politiskt sakkunniga deltar i styr-
ningen av departementen. Jag har också lyft fram de mekanismer som re-
glerar hur de politiskt sakkunniga handlar och hindrar dem från att bli po-
licyentreprenörer. Eftersom detta rör en central aspekt av den representa-
tiva demokratin, d.v.s. huruvida den demokratiska styrningskedjan funge-
rar eller ej, finns det dock all anledning att uppmuntra vidare forskning på 
området. I detta näst sista avsnitt förslår därför jag fem områden för vidare 
forskning. 

Ett första område för vidare forskning är det politiska sekretariatet på 
Statsrådsberedningen. Som vi såg i kapitel sju har Statsrådsberedningen en 
central roll som samordnare av arbetet på politisk nivå. I denna avhandling 
diskuteras hur samordningen på politisk nivå går till, men någon fördjupad 
studie av Statsrådsberedningen görs inte. Statsrådsberedningen har också 
under senare år växt, vilket ibland har betraktats som ett tecken på presi-
dentialisering.965 Frågan är om Statsrådsberedningen har växt i en sådan 
omfattning att statsministern inte längre kan kontrollera den? En angelägen 
uppgift för vidare forskning är därför att undersöka Statsrådsberedningens 
politiskt anställda närmare. Särskilt intressant vore att studera den så kal-
lade kontaktmannagruppen, det politiska sekretariat där en större grupp 
politiskt sakkunniga bevakar utvecklingen på departementen å statsmi-
nisterns vägnar. I denna studie framgår att departementen är lyhörda 
gentemot Statsrådsberedningens åsikter och har stor respekt för de signaler 
som kommer därifrån. För att bättre förstå hur dessa signaler skapas och 
varifrån de kommer vore det intressant att studera vilken kontakt de sak-
kunniga i det politiska sekretariatet har med statsministern. Även de stats-
sekreterare som arbetar med samordningsfrågor på Statsrådsberedningen 
och det samordningskansli som numera finns där är angelägna att studera. 
Denna grupp politiskt anställda tycks ha ett stort inflytande, men hur för-

                                                        
964 Ivarsson-Westerberg, Anders, a.a., sid. 138.  
965 Se exempelvis Aylott, Nicholas, a.a.. 
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ankrade är deras ståndpunkter hos statsministern? De politiskt anställda i 
sekretariatet måste exempelvis kunna avgöra när de ska ingripa i ärendebe-
redningen på departementen. De måste även kunna identifiera frågor som 
statsministern kan ha anledning att betrakta som problematiska. Finns den 
närhet som jag ovan pekat på är av betydelse för hur väl de politiskt an-
ställda kan agera å statsrådets vägnar, även på Statsrådsberedningen? Vad 
är det som får dessa politiskt anställdas varningsklockor att ringa, och var-
för?  

Ett andra område för vidare forskning är relationen mellan politiker i 
Regeringskansliet och riksdagen. I den här avhandlingen har politikerna i 
Regeringskansliet stått i fokus. Samtidigt är dessa beroende av politikerna 
på andra sidan av Stockholms ström; riksdagsledamöterna. De politiskt 
anställda i Regeringskansliet har omfattande kontakter med riksdagsleda-
möter för att förankra regeringens förslag i regeringspartiets riksdagsgrupp. 
Riksdagsledamöterna är ju de som beslutar om regeringens propositioner 
och sedan försvarar regeringens politik såväl i riksdagsdebatter som 
gentemot väljare ute i landet. Vi såg också att det under mandatperioden 
2002–2006 förekom att riksdagsledamöter inte kände sig tillräckligt inklu-
derade i förhandlingarna med samarbetspartierna om innehållet i proposit-
ioner och skrivelser. 

Inom statsvetenskapen har länge påpekats att riksdagens inflytande har 
minskat.966 Även om parlamentarismens funktionssätt i hög grad har stude-
rats inom statsvetenskapen, saknas till stor del forskning om förhållandet 
mellan riksdagen och Regeringskansliet. Det framstår därför som angeläget 
att studera relationen mellan dessa två centrala politiska institutioner, både 
vad gäller relationen till de ledamöter vars parti sitter i regeringsställning 
och till de ledamöter vars parti är i opposition. I det förstnämnda fallet är 
det av intresse att undersöka riksdagsledamöternas inflytande på policypro-
cessen och i det andra fallet, huruvida riksdagens kontroll av regeringen 
lever upp till de krav som den demokratiska styrningskedjan förutsätter.  

Ett tredje område för vidare forskning är pressekreterarnas roll och me-
dielogikens påverkan på politiken. Den här avhandlingens slutsatser pekar 
på att pressekreteraren inte har en styrande funktion gentemot tjänstemän-
nen i Regeringskansliet. Däremot har pressekreterarna, som vi såg i kapitel 
fem, en komplicerad relation till tjänstemännen, både på sakenheterna och 
på informationsenheterna. Pressekreterarna tillför också medielogiskt tän-
kande till den politiska staben. Medielogiken kan dock antas krocka med 
såväl tjänstemännens arbetssätt som den politiska logiken i övrigt. Hur 
dessa olika logiker konkurrerar och/eller samsas inom samma organisation 

                                                        
966 Se exempelvis Bergman, Torbjörn, ”Sweden: From Separation of Power to Parliamentary Suprema-
cy – and Back Again?”, i Kaare Strøm; Wolfgang C. Müller och Bergman, Torbjörn (red.), Delegation 
and Accountability in Parliamentary democracies, Oxford: Oxford University Press, 2003. 
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och vad det medielogiska inflytandet betyder för den politiska logiken är 
intressanta framtida forskningsområden.  

Ett fjärde förslag på fortsatt forskning är komparativa studier baserade 
på jämförelser med förhållandena våra närmaste grannländer. Det har mig 
veterligen endast publicerats en större jämförande studie om politiskt an-
ställda, och denna uppmärksammar de politiskt anställda i två länder i 
Europa; Storbritannien och Irland.967 Båda dessa politiska system skiljer sig 
på väsentliga punkter från det svenska. I både Danmark och Norge, vars 
politiska system lämpar sig bättre för jämförelser med det svenska, har de 
politiska anställningarna organiserats annorlunda. De tycks också ha delvis 
andra funktioner. I Norge har statssekreterarens politiska funktioner och 
ansvar understrukits genom att statssekreterare väljs till sin post, vilket de 
politiskt sakkunniga inte gör. I Danmark däremot är statssekreterare i högre 
grad att betrakta som tjänstemän. Att bredda studiet av politiskt anställda 
till att omfatta de nordiska ländernas exekutiver förefaller därför vara in-
tressant. Hur kommer det sig att de politiska staberna utvecklas på så olika 
sätt i dessa länder? En sådan studie kunde även bidra med ökad kunskap 
om huruvida de politiska staberna har en plats i den så kallade bygemen-
skapsmodellen eller inte.968 

Ett femte förslag på fortsatt forskning vore att studera de politiska sta-
berna i en koalitionsregering. Denna avhandling är avgränsad till att be-
handla de politiska staberna under mandatperioden 2002–2006, då Sverige 
styrdes av en socialdemokratisk enpartiregering. Stabernas styrningsstrate-
gier påverkas dock av närvaron av politiskt sakkunniga från regeringens 
samarbetspartier i Regeringskansliet. Att de är på plats leder till att staber-
nas styrning blir mer direkt, specifik och preciserad, något som kräver mer 
arbete och därmed mer resurser från de politiska staberna. Det förefaller 
därför vara sannolikt att de politiska stabernas styrningsstrategier ser an-
norlunda ut om regeringen består av ett eller av flera partier. En jämfö-
rande studie skulle kunna ge oss större klarhet i huruvida det är skillnad på 
hur de politiska staberna arbetar under en enpartiregering och hur de arbe-
tar under en koalitionsregering. Det skulle också vara intressant att närmare 
studera om den tendens till en mer direkt, specifik och preciserad styrning 
som samarbetspartiernas politiskt sakkunnigas närvaro gav upphov till 
förstärks när flera partier i regeringsställning befolkar Regeringskansliet. 
En sådan studie skulle även kunna belysa huruvida det finns skillnader 
mellan de politiska staberna i en socialdemokratisk respektive en borgerlig 
regering. 

 
                                                        

967 Eichbaum, Chris och Richard Shaw, a.a., 2010a.  
968 En jämförande studie mellan politiskt anställda i Sverige och Danmark, ”Regeringens grindvakter? 
Politiska tjänstemäns roll på regeringskanslierna i Sverige och i Danmark” pågår under 2010-2012 
under ledning av Birgitta Niklasson, Göteborgs universitet (tillsammans med Peter Munk Christiansen, 
Århus Universitet och Patrik Öhberg, Göteborgs Universitet). 
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10.6. Avslutande ord 
Det är idag svårt att föreställa sig ett regeringskansli utan politiskt an-
ställda. Samtliga kategorier av politiskt sakkunniga fyller funktioner som är 
avgörande för att statsråden ska kunna hantera sitt uppdrag och styra riket. 
Studien har bidragit till en förståelse för hur de politiska staberna är organi-
serade och arbetar, och på vilket sätt de kan bidra till att stärka regeringens 
styrningskapacitet. Studien har också bidragit med empirisk kunskap om 
hur de politiskt anställda själva tänker kring styrning och vilka styrnings-
strategier de lyfter fram.  

Studien visar att de politiskt sakkunniga deltar i styrningen av departe-
ment, men att denna styrning regleras genom normer som säger att den 
endast får ske å statsrådets vägnar. Insikter om hur dessa mekanismer fun-
gerar och hur de politiskt anställda därmed i praktiken kontrolleras av stats-
råden leder till slutsatsen att de snarare kan tänkas bidra till att stärka de-
mokratin. De politiska staberna stärker partielementet i Regeringskansliet 
och ger statsråden extra resurser för att leda och styra kansliet. Därigenom 
är regeringens möjlighet att få igenom den politik som de har gått till val på 
större. Avhandlingen visar således att de politiska staberna kan ha bety-
delse för regeringens sammantagna styrningskapacitet. Samtidigt under-
stryks att närheten till statsrådet är en förutsättning för detta. Om antalet 
politiskt anställda blir så stort att närheten till statsrådet går förlorad, skulle 
det istället kunna leda till de politiskt sakkunniga på egen hand påverkar 
det politiska innehållet. På liknande sätt skulle en förskjutning till formellt 
legal organisering av Regeringskansliet kunna leda till att statsrådens styr-
ning försvagas. 

De politiska staberna är numera att betrakta som en institution i det 
svenska politiska systemet och vi behöver veta mer om betydelsen av 
denna institution. Det är min förhoppning att det bidrag som denna avhand-
ling utgör är till gagn både för politiker, och för forskningen om det 
svenska förvaltningssystemet, liksom för alla andra som önskar förstå och 
orientera sig i det svenska politiska systemet.  
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Summary in English 

Problems and purpose of the study 
Governing is often described with words such as complicated, complex and 
difficult to grasp. At the same time, the consequence of many of the im-
plemented reforms to reinforce the steering capacity is that it has become 
more difficult for governments to steer. The politicians have divested 
themselves of the tools once available to influence the development of 
society. Nowadays, politicians set goals, rather than discuss by what means 
goals can be reached, while great demands are placed on them to steer and 
change the society. The demands on the executive have even been said to 
be greater than its capacity. Most countries have therefore developed, or 
are developing, structures for their executives to handle this. In the context 
of expectations of increased efficiency in a complex system, the ministerial 
staff can be understood as a strategy to manage the increased complexity 
and to increase the steering capacity of the government. 

The purpose of this thesis is to increase the knowledge and understan-
ding of the ministerial staffs in the Swedish Core Executive (Regerings-
kansliet). The thesis analyses one of the less explored parts of Swedish 
politics: the political appointees of the Swedish Core Executive. The study 
draws attention to the everyday life of the ministerial staff in order to illust-
rate their function. The core research question is: What do the ministerial 
staffs mean for the government’s steering of the core executive? Steering is 
here defined as all the measures that the ministerial staff is taking in order 
to influence the civil servants to act in the way that the ministerial staff 
wishes. An adequate analysis of this research question requires detailed 
knowledge of background as well as context, which is why four additional 
questions are discussed:  

 
1. What do the political appointees do?  
2. How is the work of the ministerial staffs organized?  

 
Attention is given to the different roles of the ministerial staff as well as to 
how their work is organized in order for the political direction to have an 
impact. Organization comprises two "cornerstones": division of labour and 
coordination. In order for the work of an organization such as the core 
executive to work reasonably efficiently, the work must be divided among 
the employees. Since division of labour without coordination does not 
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become efficient, coordination is necessary. Therefore, the focus of this 
study is on the work of the ministerial staffs, how it is divided among the 
political appointees in the core executive, and on the relationship between 
the ministerial staffs and the civil servants.  

The focus is then shifted to a discussion of steering in the core execu-
tive. The lack of steering in the core executive is often said to be apparent. 
There is an internal discussion in the Government Office on the vagueness 
of the steering signals, which often makes it difficult for the civil servants 
to operate in the direction that the minister wishes. Thus, there is a strong 
normative expectation that politicians should steer, but few have studied 
the strategies politicians use to steer the civil servants in their own office. 
Accordingly, the strategies used by the political appointees to steer the civil 
servants’ work are analyzed on the basis of the third question:  

 
3. How do the ministerial staffs talk about their conscious attempts to 

steer, that is, their steering strategies? 
 
Political advisers (politiskt sakkunniga), however, occupy an ambiguous 
place within the political system. They play a vital political role, but their 
presence also challenges the traditional relationship between ministers and 
public servants. Since the political advisers are not included in the line 
organization of the core executive, they are not part of the parliamentary 
control chain as a whole, i.e. they are not accountable to the parliament. 
From a democratic perspective, it is therefore justified to analyze this par-
ticular group’s involvement in policy making and in steering the civil ser-
vants separately.  Therefore, the last question is:  
 

4. In what way do political advisers take part in the ministers’ stee-
ring of the ministries?  

 
I discuss the steering functions the political advisers have, if and in what 
way they influence the work in the line organization of the ministry. I also 
discuss whether the political advisers are in a position to influence the po-
licy of the government, and consider the mechanisms that regulate the way 
in which they may influence the political content of government policy.  
 

 
Theoretical framework 
The thesis is a contribution to the core executive approach, which defines 
the executive in terms of functionality and raises questions about who does 
what in the executive. The approach is based in organization theory and the 
focus is on the various actors’ function and place in the organization. The 
basic idea is that an actor's position in the organization determines what 
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position this actor adopts. The position does not necessarily determine 
exactly what position an actor takes, but other factors, such as personal 
values and cognitive performance frameworks, can also be of importance. 
However, the relations within the organization are pre-organized and can 
be expected to remain independently of the people who are there for the 
moment. 

The perspective from which the core executive is studied has 
consequences for the assumptions of how the organization should function 
and how the division of duties within the organization should be made. In 
the Swedish administrative model there is an important organizational 
boundary between politics and administration. Traditionally, this boundary 
has been drawn between the ministries and the semi-autonomous govern-
ment agencies, while the core executive has been described as a politically 
driven organization.  

This approach has the effect that the boundary between politics and ad-
ministration moves into the ministries. This idea can be traced to the rat-
ionalistic ideal in the sixth paragraph of the first chapter of the Instrument 
of Government, which declares that ”the government governs the country”. 
The notion of a politically driven organization implicates that the govern-
ment formulates goals and points out the direction, while the civil servants 
follow this direction and make sure that the goals are reached. Thus, the 
political process is assumed to precede the work of the civil servants. The 
idea that the politicians should do the decision-making and the civil ser-
vants the implementation creates an organization where civil servants have 
to await the decisions of the politicians before they act. This leads to a 
constant and continuous demand for steering from the politicians as well as 
to passive civil servants. The notion of a politically driven organization 
presumes that the organization as such is apolitical, which is a false 
dichotomy.  

It has been a long time since the administration was regarded as a flex-
ible implementer of political decisions, without self-serving interests. The 
Swedish Core Executive works mainly with policies and most of the orga-
nization's tasks can and should be characterized as political. A large pro-
portion of those tasks are carried out by civil servants, for example, the 
formulation of goals, the writing of proposals and the formulation of 
directions. Rather than departing from the rationalist ideal of a politically 
driven organization, it is reasonable to expect that politicians do not formu-
late policy alone, isolated from the civil servants. Thus, the policy is crea-
ted in the organization, rather than by a political leadership above or out-
side it. The core executive is a political organization. But this is not to say 
that it that politicians never work with specific issues and try to control 
them "top down ".  These processes are much more complex than a simple 
dividing line between politics and administration. This perspective allows 
for a better understanding of the relationships within the core executive 
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than the assumption alone that it is a politically driven organization. The 
implication of this is that we can expect a special steering relationship 
between politicians and civil servants in the core executive. 

 
 

Empirical material 
The Swedish Core Executive can, in this study, be regarded as one case of 
core executives. It is a unique organization, which is not comparable with 
other government agencies or organizations, but rather with other govern-
ments’ corresponding functions. However, comparisons with other go-
vernments’ equivalent organizations are not easily made since structures 
similar to the Swedish administrative model are not to be found elsewhere. 

The Swedish Core Executive is characterized mainly by being the go-
vernment's own office, an authority assumed to be governed by the go-
vernment in a direct sense, while governing on the government's behalf. 
The organization is thus led by laymen, who are not themselves experts on 
the issues that they are responsible for. 

The Swedish Core Executive is also characterized by the complexity of 
operations involving all aspects of society, as well as a large number of 
conflicts of interests and objectives. In the core executive, all conceivable 
values are in constant clash, which makes this organization unparalleled in 
terms of value complexity. 

Another distinctive feature is that it is an organization under continuous 
influence from the outside world, with activities characterized by constant 
changes in priorities and therefore difficult to plan in advance. Summed up, 
all these features of the Swedish Core Executive point to an organization 
marked by uncertainty, which affects how it works. At the same time, the 
traditional demands made on a public agency, such as predictability and 
reliability, have to be met. 

The main empirical focus of this thesis is limited to the 2002–2006 term 
of office, i.e. the third Social Democratic government led by Göran Pers-
son, that can be regarded a case within the case. During this term of office, 
the government was dependent upon the cooperation with the Left party 
and the Green party to gather a majority for its bills in parliament. The 
cooperation parties each had eight full-time positions for political advisers, 
who could be placed at various ministries. These political advisers made 
their mark on the work of the ministerial staffs during this term. 

The research questions are answered by means of empirical material 
gathered through a combination of methods that provide data with a range 
as well as depth and context rarely found in studies of core executives: a 
survey, participatory observations, focus groups with department secreta-
ries (departementssekreterare), directors (departementsråd), political advi-
sers (politiskt sakkunniga), press secretaries (pressekreterare), state secre-
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taries (statssekreterare), and ministers (statsråd), as well as individual 
interviews with political appointees, in the main out of three different 
staffs. The interviews were conducted towards the end of the empirical data 
collection in order to dig deeper, to fill in gaps and follow up interesting 
details. I have also used official statistics, public and private documents 
when available and when deemed relevant to the research problem. 

The analysis comprises the ministerial staffs throughout the term of of-
fice, but through participant observation I have studied the case of the staff 
at the Ministry of Agriculture closer. The work of this ministerial staff is 
presented in detail in the diary extracts that complement the analysis. I 
believe that the ethnographic method, preferably in combination with other 
methods, is a viable approach for political scientists who want to study 
politics closely. Observation and participation yield knowledge that I 
believe would have been difficult to acquire in other ways. In particular, 
the ethnographic method is a useful tool for anyone who seeks to highlight 
and explain the relationships within organizations. Thus, the ethnographic 
approach can increase the knowledge and understanding of how the politi-
cal system works. 

 
 

Analysis and conclusions 
The empirical investigation shows that the state secretaries, the planning 
managers (planeringschefer) and the press secretaries perform different 
functions, which do not overlap to any great extent. They can rather be said 
to be complementary. The political advisers, on the other hand, have a 
broader role, which overlaps with that of the other political appointees to a 
relatively large extent. They may certainly influence policy processes, and 
in their capacity as the minister’s close allies, also the minister's views. 

The state secretary has a comprehensive leadership and management 
function and can be seen as the hub for the politicians' control of the core 
executive. The leadership and management function also includes supervis-
ion of the political advisers, although these are formally linked directly to 
the minister. That the state secretary is a hub for the politicians' steering is 
made clear by four additional functions, which can be said to be included 
in this overall function: First, the state secretary has a filter function, which 
means that the state secretary determines which issues the minister should 
consider and not. Second, the state secretary has an anchoring role in relat-
ion to the civil servants as well as to the Members of Parliament. Third, the 
state secretary has a negotiation function, both in terms of negotiations 
between the minister and the civil servants, or with the civil servants or 
state secretaries of other ministries, and between the core executive and the 
Social Democratic parliamentary group, and between the government and 
its cooperation parties. Fourth, the state secretary functions as a political 
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strategist, both in terms of the policies to be implemented immediately and 
the policy to be designed for the future. 

The press secretary differs from the other political appointees in many 
ways. Press secretaries are recruited on their professional qualifications, 
rather than on the basis of political merit. The press secretaries do not work 
with policy development or policy processes within the Core Executive. 
They cannot be said to have a clear steering function in relation to the civil 
servants. Their main function is instead to inform the media about what the 
government decides and to adapt the minister’s external communication to 
the logic of the media. The press secretary's work is therefore to a greater 
extent carried out on the basis of the logic of media, while the rest of the 
ministerial staff can be said to reason in terms of the logic of politics.   

The main function of the planning managers is to organize the political 
advisers and plan the work of the ministerial staff. The position in itself, 
though, also serves another function: it ensures that young, skilled people 
who want promotion but are not ready to become state secretaries can be 
trained in the core executive. 

The political advisers give the ministers both personal and political sup-
port. They are to some extent to be regarded as party workers placed inside 
the core executive and in that way they have a bridging function between 
the core executive and the ruling party. In addition, the political advisers 
assist, both the minister and state secretary, in several ways. They work 
with various forms of communication, such as speechwriting and contacts 
with interest groups. In addition, they relieve the state secretary, in particu-
lar, but also the minister, on matters relating to their duties as directors. 
That the political advisers function as the state secretaries’ extended arm is 
particularly evident in the functions relating to management, control and 
negotiation, which is shown in the diary example about the rural develop-
ment program. 

The study also shows that political advisers certainly have the leeway to 
participate in the steering of the ministry's civil servants: they can be said 
to have a number of steering functions. The political advisers order data, 
they clarify the ministers' steering, they negotiate and they act both as 
sounding boards, as advisers and as supervisors and promoters. We also 
saw in the three diary examples of steering that the political advisers some-
times are given a great responsibility, both in working groups, in the prepa-
ration of decisions and in negotiations with the cooperation parties. At the 
same time, the study shows that this does not mean that the political advi-
sers have the mandate to influence government policy to any great extent, 
and that it should not be assumed that this is problematic from a democra-
tic perspective.  

Two mechanisms regulate the relation between the political advisers and 
the civil servants. The first mechanism implies that it is institutionalized in 
the organization that the political advisers need to have the minister’s ap-
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proval for their actions. Steering on the part of the political advisers is the-
refore regarded as legitimate only when it coincides with and can be traced 
to the steering of the minister or of the state secretary. The political advi-
sers can certainly influence the policy process, and as the minister’s close 
associates, they also have the opportunity to influence the minister’s view. 
Therefore, it cannot be argued that the political advisers are without in-
fluence. However, it appears that the possibility for political experts to 
pursue their own political agenda independently is very limited. The politi-
cal advisers should not be considered to be independent political actors. 
Rather, they are rule followers, depending on the rules surrounding the 
work of the Core Executive. To follow the process often becomes even 
more important than the outcome. 

A second mechanism ensures that it is indeed the will of the minister 
and of the Government that is carried out. The mechanism implies that the 
civil servants do not trust blindly in what the political advisers say. The 
political adviser’s opinion is only regarded as legitimate as long as the civil 
servants perceive that it is consistent with the view of the minister. In case 
of doubt, the civil servants await and make sure that the state secretary or 
the minister support the idea that the political adviser is pushing. 

Insights into how these mechanisms, and how the relations between mi-
nisters, political appointees and civil servants work have significance for 
the conclusions to be drawn about what it means that there are ministerial 
staffs in the Swedish Core Executive. These mechanisms indicate that the 
ministers control the actions of the political advisers. This leads to the con-
clusion that the political advisers, functioning as the minister’s extended 
arms, could be seen as resources that the ministers can use to enhance their 
capacity. The ministerial staffs strengthen party element in the Core Execu-
tive and give ministers extra resources to lead and manage the office. This 
facilitates the government's efforts to push through the policies they have 
gone to the polls on. Thus, the thesis reveals that the ministerial staffs may 
be important for the government's overall steering capacity. However, 
proximity and the possibility to obtain the minister’s views, is an important 
prerequisite for this to work. If the ministerial staffs are too big, there may 
be a risk that their ability to act in accordance with the minister's position is 
reduced. In conclusion, it is suggested that the ministerial staffs do have 
importance for the government's policy capacity in the sense that they re-
duce the work load of both the minister and the state secretary and thereby 
make space for them to govern.  
 

 
Coordination at the political level 
The work of the ministerial staffs is regulated through various recurrent 
meetings. Information and overall collective coordination take place at the 
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policy planning meetings, at the government's budget and policy confe-
rences twice a year, at the so called informal sessions of the Cabinet and 
the State Secretaries conferences. The immediate coordination takes place 
regularly at fixed meeting times, as well as informally in the corridors, 
through mail, phone calls or text messaging. The Prime Minister's Office 
arranged a number of meetings for the various categories of political ap-
pointees. Through discussions and presentations at those meetings a com-
mon understanding of the government’s policies was created, which the 
political appointees then had to consider in their work. This learning pro-
cess created a common understanding of what is being done and what 
should be done, which is a strong coordinating force in itself. 

The political appointees were coordinated by the Prime Minister's Of-
fice, while the coordination of domestic policy to a large extent was hand-
led by the Minister of Finance and the ministerial staff at the Ministry of 
Finance. Furthermore, the policy stances of these two entities have a pas-
sive coordinating effect, since all actors in the Core Executive relate to 
these expected positions in advance. These two ministerial staffs fulfill in 
this manner two different coordination functions. Compared with the rese-
arch that was conducted on the Swedish Core Executive in the late 1970s 
and early 1980s, the Prime Minister’s Office in my study appears both 
larger and more significant, while the role of the Budget Department at the 
Ministry of Finance in domestic policy is confirmed. 

The political appointees seem to accept and respect the internal political 
process in which final decisions are made by the Prime Minister through 
direct leadership. However, it appears that the political appointees have 
difficulties accepting that the civil servants at the Budget Department make 
decisions that they do not agree with and are unsure whether these are an-
chored in the ministerial staff of the Minister of Finance or not. Thus, the 
political appointees do not agree to any form of direct leadership from civil 
servants at other ministries, but would prefer opportunities for coordination 
through discussions.  
 

 
Steering strategies 
The analysis shows that the ministerial staffs mainly use two steering stra-
tegies to influence the processes and outcomes of the Core Executive: 
communication and organization. Steering is carried out through commu-
nications of various types: discussions, questions, orders, written 
documents and negotiations, but also by organizing the activities of the 
Ministry in a way that allows for dialogue and makes informal steering 
possible. The steering strategies of the ministerial staffs vary from case to 
case and are adjusted to factors such as time, political context, ministry and 
minister portfolio. By analogy with Pierre and Sundström, I argue that 
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matters that are politically important at the moment and/or matters that the 
minister is committed to, are controlled in a more formal way, while issues 
that are not topical or that the minister has chosen not to pay attention to 
are controlled in a more informal way. In some departments, the ideal type 
model of a formal steering chain is stronger, while other departments have 
a culture that accepts more informal steering. In some matter areas there is 
a constant stream of suggestions to consider from other actors, such as the 
EU, while in other matter areas there are significant demands on the mi-
nister to actually initiate change proposals. The ministerial staffs also have 
problems developing successful steering strategies on matters where they 
do not have the whole responsibility for the matter area. 

The large variation means that it is not possible to state exactly how the 
ministerial staffs steer, but only to show how it can be done. The empirical 
presentation shows that the ministerial staffs use both direct and indirect 
steering, but they particularly stress the importance of strengthening the 
civil servants' understanding of politics, that is, steering through indirect 
steering. They emphasize that general steering that can give civil servants 
guidance in more than one specific issue is to be preferred. In the case of 
the precision of the steering, there is a duality in attitude of the ministerial 
staffs. In matter areas where an indirect general steering works - and the 
ministerial staffs trust the civil servants - they dare to steer more imprecise-
ly. However, if the ministerial staffs really want to ensure that civil ser-
vants follow their instructions, or if there is doubt as to whether they actu-
ally do what they are expected to, the political appointees prefer to steer in 
detail. I also want to emphasize that the presence of political advisers from 
the two cooperation parties in the Core Executive during term of office of 
2002–2006 had the effect that the steering of the ministerial staff became 
increasingly direct, specific and precise, requiring more work from the side 
of the ministerial staff. 

The ministerial staffs made great efforts to make the civil servants un-
derstand what the minister wants, in the same way that the coordination of 
the political appointees aims to make them understand the Government's 
overall policy priorities. The ministerial staffs’ steering strategies also 
seem to correspond relatively well to the ways the civil servants receive the 
steering signals. There are indeed conflicts with civil servants, and in rare 
cases even obstruction on the part of the civil servants. The ministerial 
staffs seem to draw the conclusion that in the cases they encounter re-
sistance from civil servants, the main reason for this is a lack of understan-
ding of the meaning of the task. In cases where the ministerial staffs con-
clude that resistance from the civil servants can be explained by the fact 
that they do not want to perform a task, they tend to indicate to them that 
what counts is the will of the minister, or try to convince them, or, ultima-
tely, do the work themselves. 
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Concluding words 
Nowadays it is difficult to imagine a Core Executive without political ap-
pointees. What role the ministerial staffs will play in the long run in the 
development of the Core Executive and the Swedish democracy is an open 
question. As this thesis makes clear, the ministerial staffs can have im-
portance for the Government's steering capacity, in the sense that they re-
lieve the minister and the state secretary, thereby providing better condit-
ions for steering. Ministerial staffs do not solve all steering problems, but 
they can give the minister the power - in the sense of resources needed to 
influence others - to try to steer. However, creating this capacity does not 
guarantee that it is used in the best possible way. In addition, ministerial 
staffs are only one of the resources that the government can use to in-
fluence other actors. In order for the government to have the capacity to 
steer, a combination of different resources is needed. Thus, a large number 
of political appointees are never a guarantee that the government will have 
its way. 
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Bilaga A: Enkätundersökningen 

Omfattning och population 
Enkätundersökningen omfattar samtliga beredande tjänstemän i Regerings-
kansliet, d.v.s. en totalpopulation. Samtliga departement, samt Statsrådsbe-
redningen och förvaltningsavdelningen ingår i undersökningen. Däremot 
ingår inte utlandsmyndigheterna. De tjänstemän som inte är politiskt till-
satta och själva bedömer sig ha beredande arbetsuppgifter definieras som 
beredande tjänstemän. Detta innebär att exempelvis assistenter, kanslisek-
reterare, vaktmästare eller expeditionsvakter inte ingår i totalpopulationen. 
Tjänstemännen i populationen har arbetat i Regeringskansliet under minst 
1 års tid och skall inte ha varit tjänstlediga, sjukskrivna eller föräldralediga 
under den övervägande delen av tiden det senaste året. Tjänstemän som är 
anställda inom delegationer, kommittéer eller för tillfälliga uppdrag har ej 
inkluderats i undersökningen. Ur den ursprungliga totalpopulationen ströks 
personer som inte längre arbetade i Regeringskansliet, som inte arbetade i 
Regeringskansliet under 2003/2004, personer som enbart arbetat inom 
kommittéväsendet, delegation, arbetsgrupp eller dylikt eller som har en 
administrativ tjänst utan beredande arbetsuppgifter. 

Till grund för definitionen av totalpopulationen ligger det databaserade 
löne- och anställningsregister som förs av Regeringskansliets förvaltnings-
avdelning. Förteckningen har också kompletterats med hjälp av Regerings-
kansliets interna telefonkatalog för år 2004.  

 

Förankring av enkätundersökningen 
Enkäten förankrades hos Regeringskansliets förvaltningschef, som även 
bistod med tillgång till adressregister. Information om projektet och enkät-
undersökningen har också publicerats på Regeringskansliets interna hem-
sida, Insidan, och i personaltidningen Klaraposten.  
 

Enkätfrågorna  
Enkäten består av 64 frågor, men med hänsyn till samtliga delfrågor rör det 
sig om 357 faktiska frågor (enligt kodningen i SPSS). Delar av enkäten är 
en reproduktion av den enkät som Torbjörn Larsson använde 1979/1980 
för en undersökning som redovisas i avhandlingen Regeringen och dess 



 352 

kansli, Lund: Studentlitteratur, 1986. Följande frågor som ställdes i enkät-
undersökningen används i denna studie:  

 
Fråga 2a. ”Vilken vikt tillmäter Du politiska värderingar hos regering och 
statsråd i Ditt arbete?” 
 
Fråga 5. ”Varifrån uppfattar Du att initiativen kommer som leder till att 
frågor inom Ditt verksamhetsområde tas upp till behandling?” 
 
Fråga 6. ”I de fall initiativen tas inom Ditt eget departement, var ligger då 
ursprunget?” 
 
Fråga 10. ”Hur ofta har Du, under det senaste året, i genomsnitt haft kon-
takt med [statsråd/statssekreterare/politiskt sakkunniga/pressekreterare] i 
ditt eget departement? Med kontakt avses alla former av kommunikation: 
e-post, brev, telefon, möten etc.” 
 
Fråga 18. ”Hur svårt eller lätt är det inom ditt verksamhetsområde att veta 
vilka frågor som bör tas upp till diskussion med departementets politiska 
ledning (statsråd/statssekreterare)? 
 
Fråga 20. ”Hur svårt eller lätt är det att veta vad Ditt departements politiska 
ledning (statsråd/statssekreterare) vill när det gäller frågor inom Ditt eget 
verksamhetsområde?”. 
 
Fråga 21. ”I de fall Du inte känner Dig tillräckligt säker på vad Ditt depar-
tements politiska ledning (statsråd/statssekreterare) vill i olika frågor, hur 
ofta använder Du då nedan nämnda arbetssätt för att skaffa mer kunskap”. 

 

Svarsfrekvens och bortfall 
Enkätformulär, följebrev med upplysningar om undersökningen, samt 
frankerade svarskuvert, sändes till hela totalpopulationen i november 2004. 
Under februari månad 2005 sändes en påminnelse ut. 860 svar har inkom-
mit, vilket ger en svarsfrekvens på 49,4 procent. Personer som inte svarade 
ombads slutligen att kort skriva på enkäten varför de inte kan svara och 
returnera den. De skäl som uppgavs var främst tidsskäl, att personer inte 
ville svara eller att personer varit bortresta.   

När det gäller könsfördelningen hos de svarande har 858 svarande an-
gett om personen som besvarat enkäten är en man eller en kvinna. 48,1 
procent av dessa är män och 51,9 procent är kvinnor. Min bedömning är att 
detta relativt väl speglar könsfördelningen hos beredande tjänstemän i Re-
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geringskansliet.969 De svarande domineras av åldersgruppen 29-38 år, som 
utgör 36 procent. Antalet personer under 29 år är relativt liten, 3 procent, 
medan gruppen över 59 år utgör 18 procent av de beredande tjänstemännen 
som besvarat enkäten. Personerna som inkommit med svar har arbetat i 
Regeringskansliet mellan 1 och 44 år. Även detta speglar förhållandevis 
väl Regeringskansliet som helhet.970 

Svarsfrekvensen fördelad på departement och olika kategorier av tjäns-
temän framgår i tabellen på nästa sida. 
  

                                                        
969 I Regeringskansliets årsbok för 2004 anges att 34 procent av cheferna, 54 procent av handläggarna 
och 53 procent av specialisterna är kvinnor. Regeringskansliets årsbok 2004, Stockholm: Regering-
skansliet, 2004, sid. 151. 
970 I Regeringskansliets årsbok för 2004 anges att medelåldern för chefer är 53 år, för handläggare 43 år 
och för specialister 42 år. Anställningstiden är i genomsnitt 18 år för chefer, 10 år för handläggare och 
2 år för specialister. Regeringskansliets årsbok 2004, Stockholm: Regeringskansliet, 2004, sid. 151.  
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 Population Svarat Ej sva-

rat 
Svarsprocent 

Samtliga:  1741 860 881 49,4 
 
Kön: 
Kvinnor 

Män 

894 (51,3%) 

845 (48,5%) 

445 

413 

449 

432 

49,8 

48,9 
Totalt:  1739 858 881 49,3 
 
Departement: 
SB 8 1 7 12,5 
Justitie 195 76 119 39,0 
Utrikes 414 204 210 49,3 
Försvar 88 43 45 48,9 
Social 113 64 49 56,7 
Finans 269 134 135 49,8 
Utbildning 99 54 45 54,5 
Jordbruk 90 43 47 47,8 
Kultur 42 23 21 54,8 
Miljö 102 54 48 52,9 
Näring 257 123 134 47,9 
FA 62 39 23 62,9 
Totalt:  1739 858 881 49,3 
 
Titel: 
Expeditions- och eller 
rättschef 

20 11 9 55,0 

Departementsråd 224 105 119 46,9 
Kansliråd 371 177 194 47,7 
Ämnesråd 154 81 73 52,6 
Ämnessakkunnig 96 55 41 57,3 
Rättssakkunnig 64 22 42 34,4 
Departementssekreterare 727 373 354 51,3 
Rättsassessor 37 12 25 32,4 
Ambassadör 25 14 11 56,0 
Övrigt 17 4 13 23,5 
Totalt: 1735 854 881 49,2 
 
I tabellen framgår att svarsfrekvensen är låg på Statsrådsberedningen. Av 
åtta beredande tjänstemän har endast en svarat. Statsrådsberedningen är 
dock en mycket speciell del av Regeringskansliet, där i huvudsak politiskt 
anställda arbetar. Den låga svarsfrekvensen för Statsrådsberedningen har 
därför mindre betydelse för helheten.  
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Bilaga B: Intervjuguide  

Intervjuform: Öppna (riktade) semistrukturerade samtalsintervjuer 
 
Intervjuguiden nedan är den mall som användes som utgångspunkt för 
intervjuerna. Den är skriven med utgångspunkten att den som intervjuas är 
ett statsråd. Intervjuguiden anpassades till att passa den intervjuades posit-
ion i Regeringskansliet. Intervjuguiden användes som ett underlag att åter-
vända till. Samtalet kretsade kring de teman som anges i rubrikerna nedan. 
Frågorna som listas utgör således exempel på frågor som kunde ställas 
under samtalen.  
 

1. Information till intervjupersonen  
a. Projektet 
b. Min avhandling 

i. Syfte 
ii. Frågeställning 

c. Min bakgrund 
d. Ramarna för intervjun 

 
Frågeområden 
 

2. Stabens organisering 
a. Berätta om hur din stab jobbade! 
b. Beskriv hur arbetet är organiserat 
c. Vill du berätta hur du tänkte kring din stab när du utnämn-

des till statsråd? 
d. Hur tänkte du kring staben i förhållande till politiken? 
e. Hur skulle du säga att din stab arbetade i jämförelse med 

andra staber? 
f. Om du idag skulle ge råd om hur ett statsråd borde organi-

sera sin stab – eller inte organisera sin stab, vilka råd 
skulle det då bli? 

 
3. Regeringen och organisering och styrning 

a. Vill du berätta om hur den politiska samordningen gick till 
på politisk nivå? 
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b. Berätta om hur du planerade för genomförandet av din po-
litik! 

c. Beskriv resonemangen i regeringskretsen kring organise-
ring av staber! 

 
4. Styrning  

a. Berätta om hur du tänkte om du ville driva en fråga åt ett 
visst håll. 

b. Vill du berätta hur det gick till när svåra beslut växte fram 
inom Regeringskansliet. 

c. Vill du berätta om någon fråga som du inte lyckades driva 
igenom? 

d. Vill du berätta om stabens roll i styrningen? 
e. Hur gick resonemangen kring kansliets styrning i rege-

ringskretsen? 
f. Att styra ett departement i den riktningen man som politisk 

ledning vill är kanske inte alltid så lätt. Vill du beskriva 
vilka de vanligaste misstagen är, från politiska ledningens 
håll? 

g. Ofta påstås att det råder en stor efterfrågan på politisk 
styrning i Regeringskansliet, varför tror du det är så? 

h. Vilka strategier är möjliga att tillämpa för att styra Rege-
ringskansliet? 

 
5.  Relationen politiker och tjänstemän 

a. Hur uppfattar/upplevde du relationerna till tjänstemännen? 
b. Hur delade ni upp vad som är politik och vad som är för-

valtning? Varför? 
c. Vilken mening har uppdelningen mellan politik och för-

valtning inom Regeringskansliet? 
d. Vill du berätta om något läge där det varit oklar arbetsför-

delning? 
e. Hur skulle du säga att tjänstemännens uppdrag ser ut? 

 
6. Lojalitet och lojalitetens gränser 

a. Hur gjorde du för att det få tjänstemännen med dig? 
b. Beskriv hur du skulle göra om du kände att tjänstemän ob-

struerade? 
c. Vari består lojalitet? 
d. Beskriv var du tycker att gränsen för lojalitet går? 
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Bilaga C: Fokusgrupper 

Samma person, professor Rune Premfors, modererade samtliga fokusgrup-
per, vilket ökar reliabiliteten.971 Utöver moderatorn deltog även ytterligare 
två observatörer vid fokusgrupperna för att föra utförliga anteckningar och 
ta upp viktiga inslag i den icke-verbala kommunikationen, sköta bandspela-
ren och se till så att alla trivdes. Vid tillfället för fokusgrupper med tjäns-
temän arbetade jag som politiskt sakkunnig i Regeringskansliet varför min 
närvaro hade kunnat hämma diskussionerna.  

Det praktiska arbetet med att arrangera fokusgrupperna har för de två 
fokusgrupperna med tjänstemän genomförts av Göran Sundström, medan 
det för de fyra fokusgrupperna med politiskt anställda har genomförts av 
mig. Det innebär att jag har genomfört urval, rekrytering av deltagare och 
stått för kontakterna med deltagarna. Jag har även bokat lokaler, lunch, 
skickat ut material i förväg, arrangerat inspelningsutrustning, ordnat så 
kallade debriefingsamtal och transkriberat inspelningarna. 

Nedan framgår vilka forskare som deltog vid respektive fokusgrupp och 
vem som har transkriberat fokusgruppsintervjuerna: 
 

Fokusgrupp med departementssekreterare  2005-09-11 
Antal deltagande departementssekreterare: 7 st 
Deltagande forskare: professor Rune Premfors (moderator) och fil.dr. Gö-
ran Sundström  
Fokusgruppsintervjun har transkriberats av Cajsa Niemann. 
 
Fokusgrupp med departementsråd  2006-01-11 
Antal deltagande departementsråd: 7 st 
Deltagande forskare: professor Rune Premfors (moderator), fil.dr. Göran 
Sundström och forskingsassistenten Cajsa Niemann.  
Fokusgruppsintervjun har transkriberats av Cajsa Niemann. 
  
Fokusgrupp med politiskt sakkunniga  2007-03-14 
Antal deltagande politiskt sakkunniga: 6 st 
Deltagande forskare: professor Rune Premfors (moderator), fil.dr. Göran 
Sundström och doktoranden Anna Ullström.  

                                                        
971 Se Wibeck, Victoria, a.a., sid. 76. 
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Fokusgruppsintervjun har transkriberats av Anna Ullström. 
 
Fokusgrupp med pressekreterare   2007-11-20 
Antal deltagande pressekreterare: 4 st 
Deltagande forskare: professor Rune Premfors (moderator), fil.dr. Magnus 
Erlandsson och doktoranden Anna Ullström.  
Fokusgruppsintervjun har transkriberats av Anna Ullström. 
 
Fokusgrupp med statssekreterare  2007-04-20 
Antal deltagande statssekreterare: 7 st 
Deltagande forskare: professor Rune Premfors (moderator), fil.dr. Göran 
Sundström och doktoranden Anna Ullström.  
Fokusgruppsintervjun har transkriberats av Anna Ullström. 
 
Fokusgrupp med statsråd   2007-09-11 
Antal deltagande statsråd: 4 st 
Deltagande forskare: professor Rune Premfors (moderator), fil.dr. Göran 
Sundström och doktoranden Anna Ullström.  
Fokusgruppsintervjun har transkriberats av Anna Ullström.  
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Bilaga D: Deltagande i 
Jordbruksdepartementets politiska stab 

Deltagande som ”reflekterande praktiker” i Jordbruksdepartementets poli-
tiska stab, under perioden 4 april 2005 – 6 oktober 2006. Den politiska 
ledningen och staben bestod under denna period utav följande personer:  
 
Ann-Christin Nykvist, statsråd 
Ingrid Petersson, statssekreterare 
Anders Grönvall, pressekreterare 
Joakim Kellner, politiskt sakkunnig fram till och med juni 2005. Ansvar 
för jordbrukspolitik, fiskepolitik, landsbygdsutvecklingspolitik.  
Anna Ullström, politiskt sakkunnig april 2005–oktober 2006. Ansvar för 
konsumentpolitik, livsmedelspolitik, samefrågor och jakt- och viltvårdspo-
litik. 
Robin Stenskog, politiskt sakkunnig augusti 2005–oktober 2006. Ansvar 
för jordbrukspolitik (t.o.m. april 2006), fiskepolitik, djurpolitik (t.o.m. april 
2006), landsbygdsutvecklingspolitik.  
Erik Pelling, politiskt sakkunnig april 2006–oktober 2006. Ansvar för 
jordbrukspolitik och djurpolitik. 
 
Samtliga medarbetare i staben, utom Joakim Kellner som inte arbetade på 
departementet vid de tillfällen som beskrivs, har fått läsa dagboksskildring-
arna. Detta skedde vid följande tillfällen:  
 
Statsrådet Ann-Christin Nykvist  2010-11-22 
Statssekreteraren Ingrid Petersson  2010-11-25 
Pressekreteraren Anders Grönvall   2011-03-31 
Politiskt sakkunnige Robin Stenskog  2010-06-22 
Politiskt sakkunnige Erik Pelling  2011-03-31 
 
Inga synpunkter som föranledde ändringar i sak framfördes.  
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